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KÖIZÓNIÓ 

Az 1973' év különleges jelentő5égű Kapo5vár városának történetében„ 

Ünnepi év ez: a z;áros.5á nyilvánításának centenáriunza. Ebben iiz es.ztendő

ben a z;áros ünnepi arcot ölt és_ szá1no.5 politikai, társadal1ni és kulturáli.~ 

ese1nény tanúi leh~tü1~-~~ 
Ebből az alkalonzból ért 1ninket az a 1negtisztelteté1, hogy e Gyógy

szerérztöriéneti D 1 A R I U M kiadását elvállalh~ttuk. Ezt az e.seményt 

jelzi eg)ben - a Váro5i T anác.1 elnökének engedélyével - a címlapon el

helyezett, tartalnzában megújult váro1i cínzerpajzs i5 

Száz e<;ztendő egy város történetének életében lát.5zólag nenz nagy idő, 

azonban Kapo<;vár kialakulá5ának. keZdete a középkorra tehető, és ezt bi

zonyítják építé5zeti emlékeink is Napjaink roha1no1 fejlődé.5i iit8nie a vá

rosban járva lenzérhető, és a jövő váro.s.~ép kialakítá1ában a 1nqga módján 

a G)lógyízertári Központunk is tevékeny tészt vállalt a 1nai igényeknek 

nzeg/elelő, korszeríí decentrun1 építteté1ének megkezdésével 

Kapon;áron a gyóg)'szeré.szet1~ek azonban 11e1ncsak a terveh1k szerinti 

jövője, hanenz a 1núltja is e1nlítén-e nzéltő A várostötténet gy'ógyszeré.5zi 

z:o12atkozá1ai, igy a 1na is fennálló kétévszázados Arany Oroszlán gyógy

~zertár alapításának. időpontja és a gazdag tárgyi emlékek kora jóval meg

előz) a vároSíá nyilvánítá'iJzak ér.:ét Ha nzúzeun1patika n1egnyitására lehe

tőJéglink jelenleg nincs is, reniiljük, hogy a centenáriunzi év folyamán, a 

Sonzogy nzegye g';ógyszerésztörténetét reprezentáló anyagot, nzegfelelő he-

lyen k.iállíthatjuk, e1etleg helyi •zervekkel való öHze/ogás révén 

Kívánonz, hogy a Diátiu1n Sonzogy nzegyei szá1na n1éltó 1nódon ötvöz

ze a Magyar Gyógy1zeré1zeti I ársa.ság gyógy1zeré5ztörténeti fZakosztályá

nak or 1zágo 5 jellegü célkit/ízéseit. 

Kapa s vár, 197 3 

Dt. S;z.a1lea László 



RlPPl-RóNAI JÓZSEF 

(1861-r;:;27) 

A Somogyi Néplap 1972. szeptember 28-i szá1nában igen érdekes 
cikk jelent meg Rippl-Rónai Józsefről, a világhírű postimprcsszionista fes
tőművészről, Somogy megye, Kaposvár nagy fiáról Kevesen tudják, még 
gyógyszerész körökben is, hogy a festőművész gyógyszerészként kezdte 
pályafutását. A cikk .szerzője Répay L.ajo.s kadarkúti gyógyszerész kollé 
gánk, aki a kadarkúti pénztörténeti kiállitásával, mint országos jelentőségli 
kezdeményezésével, valamint gyógyszerésztörténeti, kultúrtörténeti, irodal
mi tevékenysége révén általunk is nagy fficgbecsülésben és tiszteletben tar·· 
tott kartár·sunk 

Rippl-Rónai .József 1861 május 24-én született Kaposváron. Édesapja: 
Rippl ]óz.1ef, a kaposvári római katolikus elemi iskola kántortanítója, majd 
igazgatója volt. A Nagy utca utolsó házában, a Zigli-iskola épületében 
lakott a család, s ott töltötte boldog gyermekkorát az ifjú Rippl József -
később, festőművész korában, Párizsban vette fel a Rónai nevet Édes
anyja: Knezevic.s Anna Paulina. Alapfokú iskoláit édesapja vezetése alatt 
álló elemi iskolában, a négy gimnáziumot pedig a kaposvári állami gimná
ziumban végezte„ Már gyermek- és diákkorában megnyilvánult kiváló rajz
tehetsége, de ő édesapja tanácsára a biztos megélhetést nyújtó gyógyszeré
szi pályát választotta, 1875-ben gyógyszerészi pályára ment. Három évig 
gyakornokoskodott a Fő utca, mai Május 1 u 19 sz. alatt működő Aran) 
Oroszlánhoz címzett gyógyszertárban, ame'ly akkor Schröder Sándor tulaj
dona volt. A gyakornoki vizsga után beiratkozott a pesti egyetemre gyógy
szerészh;:illgatónak. Évfolyamtársa volt Karlow5zk.y Geyza (1860-1936), 
T hann Károly professzor későbbi tanársegéde, a Gyógyszerészi Közlöny 
szerkesztője, aki így emlékezett meg Rippl-Rónai Józsefről: 

„Igen jó megjelenésű, csinos fiatalember volt egyetemi hallgató ko
rában, s társai szerették A zseni kiválasztottsága azonban némi önérzet 
forn1ájában mát akkor kiütközött rajta Kedvvel rajzolgatott már akkor 

" Egyszer kedves tanárunknak: Lengyel Bélának névnapja közeledvén, 
megkérték társai, hogy fesse 1neg a professzor portréját, amit ő szívesen 
megtett Fénykép után olajban festette meg l.engyelt. A kép elég jól sike
rült, át is adták az ünnepen a professzornak" 

Rippl-Rónai József 188r~ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Ezt kö
vetőleg egy évig volt alkalmazásban Kaposváron, abban a barokk stílus 
ban épült, ódon, boltíves, Arany Oroszlán gyógyszettárban, ahol koráb
ban, mint gyakornok működött Erről az időről emlékezik meg a fent idé 
zett cikkében Répay Lajos kollégánk. Az alábbi részleteket idézem. „A 
festő gyógyszerész volt" cín1ű cikkéből: 

„A pesti egyetemen gyógyszerészi diplomát szerzett, fiatal Rippl-Rónai 
ebben az ódon, boltíves, kisablakú inspekciós szobában festcgetéssel, raj
zolgatással töltötte az éjjeli inspekció végtelenségbe nyúló unalmas óráit 
Ez volt az ő birodalma, ahol a petróleum gyenge fénye már beragyogta 
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RIPPL-RONAJ JOZSEF 

(r86I-I;J27) 

A Son1ogyi Néplap 1972 szeptember 28-i szán1ában igen érdekes 
cikk j.elent meg Rippl-Rónai Józsefről, a világhírű postimpresszionista fes
tőművészről, Somogy rnegye, Kaposvár nagy fiáról Kevesen tudják, még 
gyógyszerész körökben is, hogy a festőművész gyógyszerészként kezdte 
pályafutását A cikk szerzője Répay L.ajos kadarkúti gyógyszerész kollé·· 
gánk, aki a kadarkúti pénztörténeti kiállításával, mint országos jelentőség1í 
kezdeményezésével, valamint gyógyszerésztörténcti, kultúrtörténeti, irodal
mi tevékenysége révén általunk is nagy megbecsülésben és tiszteletben tar·· 
tott kartársunk 

Rippl-Rónai József 1861 május 24-én született Kaposváron. Édesapja: 
Rippl József, a kaposvári római katolikus elemi iskola kántortanítója, majd 
fgazgatója volt. A Nagy utca utolsó házában, a Zigli-iskola épületében 
lakott a család, s ott töltötte boldog gyermekkorát az ifjú Rippl József -
később, festőművész korában, Párizsban vette fel a Rónai nevet Édes
anyja: KnezevicJ Anna Paulina„ Alapfokú iskoláit édesapja vezetése alatr 
álló elemi iskolában, a négy gimnáziumot pedig a kaposvári állami gimná
ziumban végezte. Már gyermek- és diákkorában megnyilvánult kiváló rajz
tehetsége, de ő édesapja tanácsára a biztos megélhetést nyújtó gyógyszeré
szi pályát választotta, 1875-ben gyógysz,erészi pályára ment. Három évig 
gyakornokoskodott a Fő utca, mai Május 1 u 19 sz. alatt működő Aran1 
Oroszlánhoz címzett gyógyszertárban, a.mely akkor Schröder Sándor tulaj
dona volt. A gyakornoki vizsga után beiratkozott a pesti egyetemre gyógy
szerészhallgatónak Évfolyamtársa volt Karlow5zky Geyza (1860-1936), 
Thann Károly professzor későbbi tanársegéde, a Gyógyszerészi Közlöny 
szerkesztője, aki így emlékezett meg Rippl-Rónai Józsefről: 

„Igen jó megjelenésű, csinos fiatalember volt egy.etemi hallgató ko
rában, s társai szerették A zseni kiválasztottsága azonban nemi onerzet 
formájában már akkor kiütközött rajta. Kedvvel rajzolgatott n1ár akkor 
is 

Egyszer kedves tanárunknak: Lengyel Bélának névnapja közeledvén, 
megkérték társai, hogy fesse 1neg a professzor portréját, amit ő szívesen 
megtett Fénykép után olajban festette meg lengyelt. A kép elég jól sike· 
rült, át is adták az ünnepen a professz·ornak " 

Rippl-Rónai József 1881-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Ezt kö
vetőleg egy évig volt alkalmazásban I<aposváron, abban a barokk stílus 
ban épült, ódon, boltíves, Arany Oroszlán gyógyszertárban, ahol ko1áb
ban, mint gyakornok működött Erről az időről emlékezik meg a fent idé 
zett cikkében Répay Lajos kollégánk. Az alábbi részlet,eket idézem „A 
festő gyógyszerész volt" című cikkéből: 

„A pesti egyete1nen gyógyszerészi diplomát szerzett, fiatal Rippl-Rónai 
ebben az ódon, boltíves, kisablakú inspekciós szobában fcstegetéssel, raj
?:olgatással töltötte az éjjeli inspekció végtelenségbe nyúló unalmas óráit 
Ez volt az ő birodalma, ahol a petróleum gyenge fénye már beragyogta 
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művészi lelkének nagy áln1át: a festészetet Fáradságos napi rnunkája után 
e szobában üdült fel és kapott \.igaszt érzékeny lelkének apró sérüléseiért 
a festészetben. Itt kezdte patikaedény tervezéseit és itt gyakorolta portré
rajzait, és - valószínű egy bál szép emlékű hatása alatt - itt festette meg 
a Fiatal nő estélyi virágos ruhában című első nagy művét. Ez ismerősei 
körében oly nagy feltűnést keltett, hogy a művészeteket kedvelő gróf Zichy 
Ödön is felfigyelt a fiatal művészre és magával vitte surdi birtokára, gyer
mekei mellé nevelőnek 

A kaposvári Arany Oroszlánhoz címzett gyógyszertárban való 
egy éves gy~ógyszertári működésén kívül 1nég Pécsett is dolgozott gyógyszer·· 
tárban. Erről az időről így ír Mart)'ll Ferenc pécsi festőművész, a kapos
vári, 1961-ben megtartott Rippl-Rónai emléknapokra írt megemlékezésé
ben: „H_ippl-Rónai gyógyszerésznek indult és a budapesti tanuhnányok be
fejeztével Schröder Sándor fő-utcai patikájában - sőt Pécsett - is volt se
géd D.e a porok és a szörpök keverése nen1 tartott sokáig, a szokatlan, a 
váratlan, a 1neglepő, Rippl-Rónai egész életét jellemzi. l\_ patikusból házi
tanító lett Bécs szomszédságában, azután a müncheni Akadémia növen
déke, azután Párizsban )\1unleácsy munkatársa, majd szédületes gyorsaság
gal a francia festők egyik nagy újító társa, majd ismét nagy alkotásainak 
derekán, az európai szerepét felcse1éli kaposvárival, a hazai feladatok vál
lalásával. '' 

Mozsonyi prof kutatásai alapján (Gyógyszerészet XIV év. 1970 l. 

sz.) igazoltnak látszik, hogy Rippl-Rónai gyógyszerés%hallgató kor:ibsn év
társai kérésére 111egf.estette [.eng)'el Béla és Than Kátol} professzorok arc
képét A sötét tónusú olajképek a Se1n1ncl,veis Orvostudomán1i Egyeten1 
Gyógyszerészeti Intézetében vannak. A Nemzeti Galéria ezeket a képeket 
- az aláírás hiánya ellenére - listá1a vette és védetté nyilvánította 

Otthagyva a gyógysze1észi pályát, 1884-ben a 111üncheni művészeti aka-· 
dénliára iratkozott be Ezzel megkezdődött festón1űvészi pályafutás'.l. Élet-· 
útíát követve-· J887-ben Párizsban A1unkácq: Mihálynál jelentkezik. ,,.Nagy 
pártfogója" többnyire képei másolását bízza rá. E.zért ez időben művein 
Munkácry hatása érezhető 1889 körül önálló stilus - a síkszerű seccessioniz-
1nus - lép előtérbe alkotásain 

1892-ben Párizsban - a 1nűvészek 111ct1opolisáb::i.n - az akkori osztrák-
1nagyar követségen kiállítást 1end-czett, rnel)en átütő sikert aratott l\1ail-· 
lol Ari1tide (1861-1944) festő111űvész-grafH;:ussal -, aki később híres 
szobrász lesz - szoros barátságot köt. A1aillol arcképét n1eg is festi. (1899) 

1892-bcn Neuillybe költö~ik és ro évig ott él E kotszakát a n1űvészet
történészek - képein donünáló sötét tónusa rniatt - „fekete korsLaknak" ne
vezik Itt tapisszeriákat is tervez, n1elyeket francia f~lesége, [,azatine dol
goz ki Ebben az időben ís111erkedik n1eg Gauguin Paul (1848-1903) 
világhírű festőművésszel, aki nagy elis111eréssel nyilatkozik képeiről 
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Ferenc képviselő 

ízben lefesti. 1897-
1895-bcn hazalátogat Kapos·várra, ahol SiJna 

lakásán 30 képből álló kiállítást rendez Szüleit több 
b-en a párizsi Bing-galériában is kiállít Sikerrel 

Hogy nen1csak festőmfrvész, hane111 ipannűvész is volt, az bizonyítja. 
hogy András 5) Tir;adarnak szec.essionista ebtdlőt tervez. 

r900-ban Budapesten a Royal Szálloda előcsarnokában n'.lg)' kiállítást 
rendezett, melyet a főváros közönsége idegenkedéssel és hűvösen fogadott.. 

r9or-ben Belgiumba és Moszkvába látogat, ahol Sz. Gyagiljev Szergej 
(1872-1929) orosz festő és grafikussal megismerkedik, barátságot köt vele. 

1902-ben a budapesti Mercur palotában több mint 300 képét állítja ki 
Majd 1902-ben véglegesen hazaköltözik Kaposvárra. A 111cghitt otthon nagy 
hatással van rá 1904-ben Kapo10ári kotcrolyázók, 1905-bcn Kövezi/e a 
kaposi főutcát cín1ű festinéil) ei az otthon, Kaposvár szeretetét tükrözik. 

1906-ban a Könyves Káhnán szalonban rendezett kiállításán (300 kép
pel) óriási sikert aratott, nemcsak művészi elismerést, hancn1 nagy arany
érmet is nyert 

1912-ben az Ernst 1'1úzeum ablakait tervezi meg Szíve visszahúzza 
Párizsba és így 1914-ben Franciaors;;:ágban éri az első világháború. 

Az internálásból 1915-ben Svájcon keresztül jutott haza. T'öbb neves 
írónk képét örökítette n1eg krétarajzban, vagy olajfestményben. Többek 
közt Móricz. Z1ign2ond, Babit1 Mihály, Szabó Lőrinc arcképeit Európ:i.i el
ismerését bizonyítja, hogy 1924-ben a fitenzei Uffici-képtár is f.elkéri, hogy 
önarcképét fesse 1neg szán1ukra 

l\1űvésLetében Rippl-Rünai a kiváló grafikus ipaunűvész és festőmű
vész a nagy „1nagányos szeccessionista'', a n1odern francia in1presszionista 
irányt követve új, utat jelzett a festészetben 1927-ben halt meg. Mind ha
láláig hű 1naradva a rnűvészet múzsájához Emlékezéseim című, 191 l~ 
ben kiadott önéletrajzában így en1lékezett meg 1nuvesz1 élethivatásáról: 
„Tanító volt az édesapám, aki sokszor hangoztatta, ha tízszer születnék a 
világra, mindig tanító kívánnék lenni, én pedig festő lennék mind a tíz
szer, ha tízszer születnék a világra." 

E rövid cikkben ne1n kívántam foglalkozni Rippl-Rónai festészetének 
n1éltatásával, ezt nálan1nál hivatottabbak elvégezték, n1át csupán Rippl
Rónai gyógyszerészi tevék·enységéről, életpályájának azt a rövid szaka
szát akartan1 is1nertetni, amiről a lexikonok hallgatnak, még csak meg sern 
említik, hogy gyógyszerészi oklevelet szerzett 

Javaslon1 Répay Lajos baráto1111nal és kollégá111n1al együtt, hogy a volt 
Arany Oroszlán kaposvári gyógyszertár helyiségét - ahol a nagy n1ester 
egykor dolgozott - einléktáblával jelöljék 1ncg. A nagy festő-gyógyszerész 
hírnevet, dicsőséget, elisn1crést hozott nen1csak a 111agyar n1űvészetnek, ha· 
nen1 a 111agyar gyógysze1 észeknek is 

]Jr. I áplányi End1e 
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A gyógyszerkönyvek fejlődésének vázlata* 

. A fájdalom és a betegség elleni védekezés ösztöne egyidős az embe
riséggel. Ez az ősi ösztön kényszerítette őket arra, hogy keressék, kutassák 
bajaikra, fájdalmaikra a gyógyulás lehetőségét és számos tapasztalati tény
ből kiindulva megismerjék környezetük ásvány- és növényvilágát, ill. azok 
egyes fajtáinak fájdalomcsillapító, gyógyító hatását A gyógyítással foglal
kozó embereknek természetes v:igya volt a szerzett tapasztalatok átadása az 
utódokno;ik 

Az első gyógyítással, ill gyógyszerekkel foglalkozó számottevő munka 
már i sz előtt 1552-ben létezett, ezek az arab szent könyvek sorába ta'ttoz
tak, ezen munkák közül sikerült több teljes példányt felfedezni. Hypokrate~ 
munkáinak kútforrása is egyiptomi eredetű, i. sz. után az I században 
Cel5tt5. Androma(hus, Scriboniu.1, Largu.1 voltak az orvosi és gyógyszerész 
tudományok leghí.resebb művelői E tudományok II. századi legjelesebb 
képviselője Galenos, akinek halála után az orvos és gyógyszerészi tudomány 
stagnál és csak a nagy arab expanzio idején lendül fel: 

El Rashid megalapította a Bölcsesség Háza nevű tudományos inté
zetet, ahol többek között görög, indiai, farizeus és egyéb előiratokat gyűj
tött össze Arabok állították fel Bagdadban az ·első gyógyszertárat 754-ben. 
A gyógyszertá1ak hatósági felügyelet alatt állottak, s a kalifa orvosa Abul 
Haqzán álta.l írt Dispcnsatorium s?:abályaiho?: kellett alkalmazkodniuk„ Ezt 
a művet tartják az első gyógyszerkönyvnek - bár Alexandriában már írtak 
munkát a gyógyszerek készítéséről és az orvosok műhelyéről 

A IX században több szakkönyv j1elent meg, amelyek tartalmazták az 
akkori orvoslás és gyógyszerészet ismeretanyagát Az európaiak ezen ismere
teiket az araboktól vették át a IX. század táján; elsősorban a Bencés-rend 
Monte Casino-i zárdájában, majd a salernói egyetemen. Később II. Frigye5 
római császár r·endezte arab mintára a gyógyszerészetet 

„Minden készítményt a salernói egyetem nagyhírű tanára: Nikolaus 
Praepositus könyve, az Antidotariu1n szerint készítsenek el." 

* A szerkesztő bizottság 1néltányolta egy kezdő szerző lelkesedését amikor e 
cikket - hiányosságai ellenére - közreadta Buzdítani kívánjuk - a kezdő szerzőket 
-, hogy munkálkodjanak A cikk eredeti címe ez volt: GYÓGYSZERKÖNYVEK KE
LETKEZÉSE. SZEREPE, JELENTŐSÉGE EGYES ÚJABB KÜLFÖLDI GYÓGY
SZERKÖNYVEK ISMERTETÉSE. NEMZETKÖZI EGYÜTTMÜKÖDÉS A 
GYÓGYSZERKÖNYVEK SZERKESZTÉSÉBEN. A cím alapján a szerző lehetősé·· 
geit meghaladó feladatra vállalkozoe A hatalmas anyag feldolgozása több éves ku
tatást. rengeteg fotrásnnmka igényb<.:vétdét (kommentárok) tette volna szükséges
sé. A. kutató munkához felhaszuált adatok pontos feltüntetése elengedhetetlen (Könyv, 
folyóirat címe szerző neve, oldalszám. kiadó neve, város és a kiadás éve) 

(A sze-rke-sztő bizottság) 
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E könyvben n1ár a rnértékek is benne foglaltattak„ Ezen Antidotáriun1 
:,ekinthető az első hivatalos gyógyszerkönyvnek. A gyógyszertárak felügye
let.; - állami -, hasonlóan a mai viszonyokhoz 

Az arab-olasz gyógyszerész tudományt vette át a XIII-XI\T. században 
Anglia, Németország és Franciaország is 

l\Iagyarországon szintén a Bencés-rend kolostoraiban találkozunk elő
S 7Ő '. az arab-olasz tanok alapján készített-gyógyszerekkel A XIV századr:1 
fejl 5dik ki a világi gyógyszerészet önálló rendje, melyekre utalást és mű
köd~sükrc nézve kötelezettségeket a Budai jogkönyv tartalmaz, amely I 144-

től 142 r-ig vczett(':tett 
Európában a XVIII. századtól kezdve különböző tudósok által írt 

gyé ~yszerkönyvek jelentek meg, melyeknek célja a gyógyszerészeti szabá
l; e:..;: összefoglalása volt 

A XVIII száz.ad végén és a XIX század elején nemzeti gyógyszer
könyvek jelentek meg: 1775-ben Svájcban, 1805-ben Német'.llföldön Bat:i
vi:li gyógyszerkönyv címen és 1818-ban Franciaországban 

A XIX század második felében kerültek használaton kívül Olaszo~
szágban a regionális jellegű gyógyszerkönyvek és érvénybe lépett az Olasz 
Királyság Gyógyszerkönyve 

Az első angol gyógyszerkönyv 1864-ben jelent meg 
Hazánkban az I Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése előtt a IV., il

letve V kiadású Osztrák Gyógyszerkönyv clőiratai voltak érvényben 
Az I Magyar Gyógyszerkönyvet 1871-ben, a másodikat 1888-ban, a 

harmadikat 1909-ben, a negyediket 1933-ban, az ötödiket 1954-ben adták 
ki. A jelenleg is érvényben levő VI Magyar Gyógyszerkönyv 1967-ben 
j.:lcnt meg 

Századunkban a tudomány és technika fantasztikus fejlődésével egy
idejűleg a kénliának is hihetetlen mértékben bővült az ismeretanyaga - Í'SY 
a gyógyszerkincs is gyors ütemben gyar·apszik és a gyógyszervizsgálati móJ
szerek állandóan korszerűsödnek Ezzel a rohamos fejlődéssel igyekeznek 
lépést tartaai a világviszonylatban legáltalánosabban használt gyógyszer
könyvek, melyek most már több évtized·e rendszeresen 5 évenként jelennek 
meg A világon jelenleg érvényben levő gyógyszerkönyvek és kodexek szán1a 
több tucatra tehető. Egy gyógyszerkönyv a gyógyszerellátás szabályozá:-;:l
ban épp úgy nélkülözhetetlen, mint pl.. a társadalon1ban a polgári törvény

könyv 
A gyógyszerkönyv-szerkesztés n1indenkori feladata, hogy állandó fi

gyelemmel kísérje egyrészt a gyógyszierkincs -, másrészt a vizsgáló mód
szerek fejlődését, korszerű minőségi feltételeket írjon elő, an1elyek bet:lr
tása a gyógyszerként használt anyagnak gyógyszerelésre való alkalmasságát 
biztosítják A gyógyszerkönyvek a gyógyszerek minőségi szabványai 

9 



A gyógys2e1kön\'vck célkitűzése, tartaln1a és formája a 1nindenirányú 
fejlődésnek tnegfelelően nagy változásokon ment keresztül. A gyóg)·Szer·· 
köny--vck ma már nem csupán a gyógyszerkészítés előir atkészítmények minő-
ségének, és \·izsgálati módszereinek szabván)'gyűjtcményei · 

1964-ben a WHO (Egészségügyi \Tilágszervezet) 125 álla1n nagyszámú 
szakértőjének bevonásával elkészített Gyógyszerkészítmények minőségi el-· 
lcnőrzésének szabványa című munkájában irányvonalat dolgozott ki, a 
nemzeti gyógyszerkönyvek ajánlott közös alapjaként 

A gyógyszerkönyvi szakértőknek régóta az a meggyőződésük, hog)· a 
jelenlegi gyógyszerkönyvek formája, beosztása elavult Szükség lenne az új 
szabványok isn1ertetésének egy gyorsabb módjára, az úgynevezett „Normai 
Blatterre'· Ez olyan „lap" lenne, amely az alapvegyületek szokásos és 
szükséges adatain kívül a szervezetben keletkező lebontási termékeket, a 
gyógyszerek szervezetben való eloszlását és azt az enzitnrendszett is tartal
mazná, amelyet az illető vegyület megtámad 

Számos külföldi gyógyszerkönyv a szabványjellcget tartja szen1 előtt, 

így ezekben erős·en az analitikai jelleg domborodik ki 
A 'lI. Magyar Gyógyszerkönyv - hel)esen - továbbra is foglalkozik 

a gyógyszerkészítés irányelveivel, 1negadja a gyógyszerkészít1nények recept
szerű előiratait, intézkedik a gyógyszerek eltartásáról, megadja a gyógy„ 
szerellenőrzés és gyógyszerminősítés szabványát 

A szabvány alapján történő gyógyszergyártás az .egyes országok közti 
termékcsetét előnyösen hefolyásolja. Ezért a gyógy:;zeripar az államok nagy 
részében támogatja a gyógyszerkönyvek fejlesztését és nem tiltakozik az 
ellen, hogy annak rendelkezései szátnára is kötelezővé váljanak. 

Ahhoz, hogy a VL Magyar G)'ógyszerkönyv irányelveit, újabb, foko
zott követelményeit értékelni tudjuk, összehasonlításképpen röviden tekint
sük át az utóbbi években megjelent egyéb ne1nzeti gyógyszerkönyveket, 1ni
vcl ezek - több szcn1pontból - forrás1nunkaként szolgáltak a Sexta szer
kesztése során 

Néhánv nen1zeti gvógy1zerkönyü fonto1abb jellenizője · 

A S~:ovjet Szocialiíta Köztát1a1ágo!?. Szövet1ége Alla1ni Gyógyszer
könyv:~nek X. kiadása 1969 január elsején lépett életbe 

A Bevezető lész ismerteti a megelőző oro~z nyelvű gyóg)'sZerkö11y
vek sorrendjét, az előkészítő 1nunkálatokat, a szerkesztő bizottságok sze-
1nélyi összetételét, a gyógyszerkönyv használatára vonatkozó általános sz·e1n
pontokat és az előző kiadáshoz képest bekövetkezett változásokat 

A KészítnH'.,11yek részben a n1onográfiákar és az általános cikkelye
ket tárgyaljJ .. 

Az Altalános vizsgálati n1ódszcrekben a fizikai, kémiai, biológiai 
vizsgálati tnódszereket, az ezekhez szükséges reagenseket, mérőoldatokat és 
indikáto1 okat ism :1 tcti 

JO 

A Iviellékletben a gyóo-'i' szer könyvi tábláz1tok találhatók 
A kötet véo-én a K.és;Ítmények dtnű rész orosz és latin nyelvű betű

rendes Tárgymu~atója és a gyógyszerkön) v teljes anyagát n1agában foglaló 

Tartalomjegyzék található . 
Néhánv fontosabb új analitikai 1nódszer, melyek különösen hg)'elcmre 

méltóak: ál~alános azonossági reakciók, spektrofotometria az infravörös tar
toinányban, fluorometria, polarográfia, nitrometria, vékonyrétegkromato-

~ilia , 
A X. Szovjet Gyógyszerk~nyv új gyóg)SZcrforma~~nt vette fel a szem-· 

cseppeket és granulátumokat. Uj az a cikkelyszerkesztes1 elve, hogy a n1ono
gráfiák végén dőlt betűkkel utalás történik a készítmény alapvető farma

kolC o-iai hatására A X. kiadású Szovjet Gyógyszerkönyv sok és hasznos ismeretan~-_a,ggal 
gazdagította a gyógyszerkönyv-irodalmat és jelentős mértékben hozzaiarult 
a airóo-yszerellátás színvonalának e1neléséhez 

b b f 1 ' . 
A Brit Gyógyszerkönyv jelentősége és szellemének ?e o _!'a,sa 1gen 

nagy, mert a Brit Nemzetközösség államain. kívül a. Közel- es Ko~ep-_Kelet, 
sőt jelentős részben a Távol-Kelet és lattn-A1ne11ka egye~ o~szaga1b.~~ a 
legáltal<inosabban elfogadott minőségi szabvány E~ne~ a kiad,as~ak kul~n
leges jelentőséget ad, hogy valamennyi itt ·szereplo cikkely reszet alkotja, 
vagy fogja alkotni az Európai Gyógyszerköny\'nek , . . 

Az 1968-ban megjelent British Pharmacopöe~ szerkezete a_kora~b1 ,~~
adásokhoz viszonyítva alig -változott -, tartalmilag azonban ielentos u11-· 
tásokat alkalmaz: külön bekezdés tá1gyalja a gyógyszerkészít?,s ~egéd~n)~a: 
gait, a vizsgálati módszereknél „autentikus minta anyago~a,t . e~ „k,em1a1 
vonatkozási anyagokat" Lendszeresít a minőségi és men~1y1se~1 v1zsg~lat~k 
számára. A gáz-folyadék kromatográfia hivatalos megiel:nese a ,v1~sg~
lati inódszcrek közütt rendkívül fontos lépést jelent A gyogyszcr~esz1t~e
nyek közül a tabletták és injekciók száma e~1elke~e,tt, ~ ~apszulak .. szarna 

meaduplázódott inelynek 1· elcntős oka az ilyen uanyu 1genyek novckc-
0 ' ' 1 1' dése. A brit gyógyszerkönyv felülvizsgálata folyamatos es va a lanys~or 

elegendő anyag gyűlik össz.e, 1negjclenik az Addendum Az Addendum 69 
az új hatóanyagok és készítmények sorába több o.lyar: vett fel, amelyek a 
hazai gyógyszerkincs között is szerepelnek: pl Miscleron, Seduxen, Halo-

pcridol 
Az Addendu1n '69 isn1ét tovább halad a tizedes n1értékrendszer folya-

matos bevezetésének útján. 
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A Francia Gyógy5ze1könyú 1965-ben megjelent új kiadása, a Pharma· 
copöa Gallica Editio Octava címében is új. Az előző kiadás ugyanis a 
Codex Mcdicamentarius Gallicus elnevezést viselte 

A nyolcadik kiadás modern és igen szépen kiállított gyógyszerkönyv 
A nyomdatechnikai munkák közül érdemes megkülönböztetett figyelmet 
szentelni a szerkezeti képleteknek Tartalmilag is jelentős a változás„ Az 
1949 évi kiadás 1103 cikkelye közül 412-t hagyott ki a szerkesztő bizott
ság, - viszont hivatalossá tette a m-odern terápiában használt szintetikus és 
természetes szerves vegyületek, hormonok, antibiotikumok, vérkészítmé
nyek, radióaktív anyagok egész sorát 

A nyolcadik kiadású francia gyógyszerkönyv a nagymúltú francia 
gyógyszerészet magas fejlettségét jól tükröző, a gyógyszerészet, a gyógyszer
ellenőrzés problematikáját korszerűen kezelő, új módszereket és elveket 
tartalmazó, reprezentatív kivitelű, igen értékes tudományos munka E nagy·· 
szerű gyógyszerkönyv sajnálatos módon a nemzeti nomenklatúra alapján 
áll, a cikkelyek főcimei franciák és a latin elnevezéseket csak alcímként 
használja 

Az Amerikai Gyógyszerkönyv 1967-ben megjelent XVII. kiadására 
szintén jellemző a sok új készítmény felvétele és a régebbiek törlése„ Több 
korszerű analitikai módszert tesz hivatalossá, - így vizsgálati módszerei kö
zött oszlop-, papír- és vékonyrétegkromatográfia, valamint polarográfia és 
gázkromatográfia egyaránt szerepel. A sterilizáló módszerek közül a gam
ma- és katód-sugárzást is hivatalossá teszi A s7!emcseppek sterilitását, tom
pítását és izotonizálását egyaránt előírja 

A Né1net Demokratiku.5 Köztársaság új gyógyszerkönyvének, a DAB 
VII -nek szerkesztését a többi szocialista állam gyógyszerszabványainak fi
gyelembevételével végezték Ez a gyógyszerkönyv valamennyi gyógyszer és 
klinikai-kémiai vizsgáló eljárás standardizálásának átfogó szabványa az 
egészségügyi és az állategészségügy területén 

Célkitűzés az NDK-ban, hogy valamennyi ott gyártott, vagy beveze
tett gyógyszer minősége és ellenőrzése egységes legyen A német gyógyszer
könyvek történetében először az új gyógyszerkönyv nem rögzített kötésben, 
hanem szabad-lapos kiadásban jel,ent meg. Ezt az új formát használják ki 
az évente nagy számban kiadott pótlások, az úgynevezett Lieferungok. 
1969-ben készítették el a Kommentár I. kötetét, mely a vizsgálatok közül 
részletesen magyarázza a vékonyréteg- és papírkr-omatográfiát, az egyes 
gyógyszeralakokat A Ko1nmentás II.. 1970-ben jelent meg és gazdag isme
..::etanyaggal bővíti az egyetemes gyógyszerészeti irodalmat 
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A gyógyszerkön) vek népes táborából kiragadott néhány példa is be
mutatja azok sokféicségét úgy hatástani, eltartási, mint vizsgálati módsze-
1·eik vonatkozásában Ez a sokféleség, valamint az egyre növekvő import
-export tevékenység tette szükségessé, hogy kötelező jellegű regionális érvé
nyességű gyógyszerkönyveket jelentessenek meg. Az első ilyen irányú törek
vést valósította meg az 1951-ben angol, francia, majd 1954-ben spanyol 
nyelven kiadott I Nemzetközi Gyógyszerkönyv A II kiadás 1967-ben je
!ent meg: angol nyelven 

A négy skandináv állam: Svédország, Dánia, Norvégia és Finnország 
közös gyógyszerkönyve a Pharmacopöea Nordica 1965-ben lépett életbe 
A négy állam saját anyanyelvén adta ki, szerepe az eddigi nemzeti gyógy
-szerkönyvek helyettesítése. Szabványokat fektet le a gyógyszerek összeté
telére, előállítására, eltartására és kiadására. A Pharmacopöea Nordica kö
telező erejű Izlandban is 

1969 novemberében a Közös Piac tagállamai ugyancsak létrehozták 
első közös gyógyszerkönyvüket, Európai Gyógy5zerkönyv címen. Ez .a 
gyógyszerkönyv a tagállamokon kívül Anglia és Svájc nemzeti, el~írása1: 
egységesíti A szerkesztő bizottság ·székhelye Strassbourgban van, es allando 
kapcsolatot tart fenn a Pharmacopöea Nordica és a Pharmacopöea Inter
nationalis szerkesztőinek képviselőivel 

A szocialista országok közös gyógyszerkönyvének létrehozására 1961-
ben megalakult a szakértői bizottság. Az egyeségesített kiadást „Compcn
dium Medicamentorum" elnevezéssel tervezik. Külső formájában kiemel
hető, illetve cserélhető lapok gyűjteménye lesz, anyagából eddig az általá
nos fejezeteket tárgyalták. A legfontosabb gyógyszeralapanyagok monog
ráfiájának kidolgozásában a magyar delegáció is részt vesz 

A nemzetközi együttműködés a gyógyszerkönyvek szerkesztésében a 
világ gyógyszerészctének egymásrautaltsági igényét nem csak jelzi, hanem 
részben ki is elégíti és egy ilyen irányú további fejlődés elősegítésével egy 
nem széles, de igen fontos területen szolgálatot tesz a népek békés együtt
munkálkodásának. 

Németh Edit 
Szmejkál Frigyesné 

Kaposvár 
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Rajz Raguza régi patikájárél 

Mint egy színpadi díszlet, öblök, sziklák, szigetek és a tenger, a hát
térben pedig meredeken emclkedó hegyláncok. E festői környezetben épült 
·- fehér kövekből - Dalmácia falakkal és bástyákkal övezett óvárosa, 
Dubrovnik A kapubástya fölött most is ott lobog a régi köztátsaság, 
Libertas feliratú zászlaja, mert a múltban Raguza történelme' során füg-· 
getlen, város köztársaságként ig; ckezett az idegenek fennhatóságát lerázni.. 

A VII században a mai Dubrovnik helyén az avarok által felégetett 
Epidaurum görög lakói és római hajósok alkották a települést 

A IX. században Raguzium 1nár oly erős, hogy ki\:édi a szaracén flotta 
támadását 

A XIII század elejéig (1204-ig), Bizánc, 1328-ig Velence, 1358-1526-ig 
Magyarország névleges fennhatósága alatt állt. 

A XV-XVI században élte fénykorát 

A város őslakóinak epidaurosi szárn1azását bizonyítja a Rektor palota 
oszlopsora. Az emberi, állati alakokkal és növényekkel gazdagon dí.szített 
loggia oszlopainak utolsó tagján látható A1klepios kígyós botjával. Askle
pios kultuszának leghíresebb szentélye a peloponnesosi Epidaurosban volt 
A beteg emberek tömegesen keresték fel ezt a zarándokhelyet, hogy g;ró-· 
gyulást találjanak A gyógyítás alvás és álomlátás (incubatio) által történt, 
de nagy szerepe lehetett a szuggesztionak, gyógyhatású források vizének is„ 
A járványos betegségek által sújtott Raguza, ennek a görög gyógyító isten
nek a megformálásával kívánt védeltnet biztosítani lakói szá111ára. 

A XIII.. század elején az oda települt Ferences-rend szerzetesei siker
rel működtek a bosnyák „félhitűek és bogomilok" 1negtérítésében, B·etege
ket ápoltak, nyomorultakat gyán1olítottak. A rend szigorú szabályai nagy 
hatást gyakorolt a közszellemre. Karitatív munkájuk eredményeként be· 
rendeztek egy lelencházat és az aggok menhelyét 

A város vízvezetéket építtet, a Ferences barátok kolostort, ahová kór
házat és abba patikát telepítenek, majd később egy templomot emelnek„ 

Az egészségügy magas színvonalat ér cl már ebben a korban, bizo
nyítja, hogy a fertőző betegségek leküzdésére karantént rendszeresítettek. 
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Az i667-cs földrengés és tŰz\1 ész nagy kátokat tett a templon1ban, de 
a kolostor épületét és a benne elhelyezett patikát a károsodás kevésbé érte. 
A kolostor szép és gyógyszcrésztörténeti szc1npontból érdekes része, a dí
szes oszlopokkal megépített kerengő f._z oszlopokon növények, fantasztikus 
állatok, sárkán)ok láthatCk Egy oszlopon az I J 17-ben alapított gyógy
szertár bejáratához közel - fogfájüs emberi arcot faragott a mű alkotója„ 
A kerengő déli oldalán a múzeum gyógyszertár bejárat<} előtt egy kőtábla 
hirdeti, hogy 20 ooo ember áldozatot követelt az I 5 27 évi ragál) 

A Ferences-barátok kolostotának kercngőjéből belépünk a „I\1Al.E 
BRACE" (kis barátok) szép 1núzeumába 

A inuzcun1 egyik része g}ógyszerésztörténeti gyűjtetnénynek van be
rendezve, és élénken elénk varázsolja egy több mint 650 év előtti patika 
hangulatát 

Dubrovniki patika1núzeun1 részlet 

Piros, sárga, zöld és barna színekkel festett, virágos ornan1entikával 
díszített korpuszok és tára asztal a XIV. századi trecento jellegzetes festésű 
és aranyozású berendezése, 1agadja n1eg a szemlélőt. A polcokon régi és 
művészi kerán1ia, gazdagon díszített gyógyszertartó edényeket, hengeres 
sárga, fekete felirattal ellátott késő barokk stílusban készült fatégelyeket 
láthatunk 
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A lánccal elkerített állványokon néhány hengeres, orsó és körte idomú 
XVIII századi észak-olasz alberellókban néhány fehér ónmázas, színes 
virágmotívumokkal ékesített hosszúnyakú, gombos testű 01::1.sz kors5kban 
gyönyörködhetünk Kék növényi ornamentikával díszített XVIII századi 
delfti olaj- és sziruptartó kancsókat, XIX századi velencei eredetű tége
lyeket és vázákat találunk itt. 

Régi recepteket, fametszeteket díszített herbáriumot, régi gyógyszer
könyveket, füveskönyveket őriznek az üveglapok alatt 

A falakon és egy boltíves ablakmélyedésben régi laboratóriumi esz
közök között vas-, rézserpenyő, régi mozsár törővel, vas-csésze, fekete
mázas korsó, ostyasütő, ódon prés és egy primitív desztilláló készülék van 
elhelyezve 

Felül a bútorzatot aranyozott angyalszobrok - késői barokk-rokokó 
stílusú képkeretbe foglalt festmén) harmoÜikusan díszítik a szép patika 
múzeumot 
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Dr Matolc5}1 f.5tván 
Kaposvár 

Adatok az Országos Közegészségügyi Intézet 
és kémiai osztálya történetéhez 

A nlult század vegen Pa.steur és Koch felfed::-:z:2sei után a világ min~ 
den részében n1·~gindult a ~ikrobiológiai kutatás, s ennek folyományakép„ 
pen a fertőző betegségek elleni harc. Hazánkb.:E1 a7, uj, haladó egészség· 
ügyi irán)Zatnak legkiemelkedőbb képviselője Fodor ]óz5ef (1843-1901) 
a budapesti cgyeten1en a közegészségtan tanára, az Országos Közcgészs·égi 
Tan.ács másodelnöke lett Ő tett elCször ja>aslatot 'Trefort Ágoston (1817-
188'3) akkori közoktatásügyi miniszternek egy, a mai OKI hatáskörét be 
töltő intézet létesítésére Azonban er·edményteleaül K·~sőbb Fodor profesz
szor újabb és újabb reformjavaslatokat terjesztett elő a belügyminiszter 
fennhatósága alatt álló Országos l(özegészségügyi Tanácshoz, de még 
mindig eredmén} nélkül Ezt különben dr. Müller Kábnán, a R(kus kór· 
ház igazgatéja, 1 tanács akkori elnöke is elismerte az Orvos egyesület 1917 
október 2 5-27-én tar~ott n::.gygyűlésé:i: „40 éve alapították az Országos 
Közegé.szségügy i Tanácsot, n1aj d egy et:::m i tanszéket állítottak a közegész· 
ségtanna·k, 1876-ban a közegészségügy r-:ndezésére nv:galkották a XIV. t 
cikket. Itt aztán megálltunk és állunk n1ég 40 év mülva is!" Volt ugyan 
a Belügy1ninisztériun1:iak már a század elején Ba..l;:refiológiai és Egészség
tani Intézet·::-:, mely az egészségügyi osztály vélc1n.:nyadó szerveként műkö· 
dött. Később, az 1920-as években, mint Központi B::ikterioL)giai é.~:; Köz· 
egészségügyi Allomás (Bp IX , Gyáli u. 7) szerepelt dt Kaiser KáToly 
közegészségügyi főfelügyelő vezetése alatt, de ez az állon1ás csak ritkán 
vett részt egy-egy járvány esetén a védekezés irányításábaCI 

A 1nagyar konnány az clv,~sztett első világháború végén döbbent rá a 
magyar falvak egészségügyi és szociális intéz1nényekkel való hiáayos ellá
tottságára Ezek a kérdések az újonnan megalakult Népjóléti és Muilka
ügyi Minisztérium hatáskörébe tartoztak s így történt, hogy L.ieberniann 
L.eó (1852-1926) professzor - Fodor József tanszéki utóda - által koráb
ban elkészített tervezetét elővéve, a Közegészségügyi Intézet létesítése sző
nyegre került. Minthogy azonban az akkori kormányzat anyagi nehézségek
kel (pénz-devalváció) küzdött, felvették a kapcsolatot a Rockefeller alapít·· 
vánnyal, amely az 1920-as évek elején ösztöndíj juttatással tette lehetővé 
több fiatal kutató (Johan B, Lovrekovich I, Sta5ziak A, Schulek E. stb) 
külföldi tanuln1ányútját Az alapítvány anyagi támogatása (190 ooo dollár) 
birtokában került az ügy az országgyűlés elé, amely a7, 1925 XXX t. c 
megalkotásával rendelte el az Országos Közegészségügyi Intézet fel 
állítását 
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1. 

Az intézet a főváros által a G) áli út elején átengedett telken - a le
bontott hadikórház helyén - épült fel 1925 októberétől 1927 júliusáig. Bár 
a külön létesülő állatház még nem- készült el, az intézet első épületét (a 
mai „B' épület) 1927. szepten1ber 29-én adták át ünnepélyesen a köznek 

Az intézet nzűködéii köre 

Az intézet vezetősége, élén Pro/ dr Johan Béla i-ntézeti igazgatóval 
legelőször a fertőző betegségekre vonatkozó vizsgálatokat és a Bakterioló
giai 01.ztályt (vezető: dr Horvdth Dezső) szervezte n1cg, de egyidejűleg 
megindult a Szerológiai osztály (vezető: dr Tomcsik József),, valamint a 
Pathohiltológiai é1 parazitológi.1i o.1ztály (vezető: d1 Johan· Béla) és a 
Ké1niai 01z,tály (vezető: dt. 5chule!e Ele1nér) működése is. Az épületben 
az osztál)'ok elhelye7ése a kövCtkező volt .. A földszinten helyezték el a 
központi stcrilezőt és üvegmosót, a táptalajkonyhát, a gépházat és az állat
szobát. Az I e1nelcten volt a tisztiorvosi tanfolyam hallgatéinak laborató
riuma 24 munkahell)'e1, külön a kémiai- és mikroszkópos vizsg<iíatoK szá
mára. Ezen az emeleten "\olt a Parazitológiai osztály valamint az igazgató
ság irodahelyiségei is. A II en1eletcn kapott helyet a 80 ülőhelyes előadó
terem, a könyvtár és az oh,asószoba Ebben az időben 4000-cn felül volt a 
könyvek szán1a Ugyanezen az emeleten volt a Szerológiai és a Bakterioló
giai osr,tály, közös hűtő-, tern1osztát- és centrifugasz.obával A III. en1eletet 
a KÉn1iai osztály foglalta el s itt volt még a rajzoló és fényképező szoba 
is A IV. erneleten aL ii1té7:et étkezdéje és 2 tisztviselő lakás volt. A beren
dezés és felszcre!és kevés kivételével magyar gyártmányú és oly mintaszerű 
volt, hogy az intézet néhány év alatt t5bb külföldi azo11os rendeltetésű 
intézet (Zágráb, Prága stb) mintaképéül -szolgált 

Az intézet kezdetben a N·épjóléti és Munkaügyi l\1inisztériu111 hatás
körébe tartozott, majd 1931-ben az egészségügyi osztállyal együtt a Bel
ügyn1inisztériun1 intézetévé vált. 1945-ben az újonnan szervezett Népjóléti 
Minisztériun1 volt felügyeleti hatósága, míg végül 1950-ben az Egészség· 
ügyi Minisztériun1 felállításakor, n1int ennek intézete n1űködik 

Kezdettől fogva nég) részre tagolható az intézet tevékenysége: 
I ·y anítói n1unka 9 hónapos tisztiorvosi tanfolya111 gondoskodott ui

rendszerű tisztiorvosi gárda kiképzéséről 1930-ban f·Z'.lé-pült Tisztiorvosok 
háza a tanfolyam hallgatói szá1nára Ugyancsak minden évb:::n tisztiorvosi 
továbbképz~ tanfoly-an1ot rendezett az intézet r930-ban ugyancsalc felépült 
az Alla1ni Apolónő- és Védőnőképző Intézet, n1ely a „zöld-keresztes" ,.-é
dőnők kiképzés·:~:vel foglalkozott 

2 Laboratóriun1i n1unka. A 1ná1 felsorolt n~g)' osztál)'hoz 1936-ban 
csatlakozott a Vízügyi-, 1najd 1942-bcn az Egészségügyi n1űszaki osztály 
j\2 intézet ezenkívül 7 vidéki - főleg egyeten1i - vá1osban fiókállon1ásokat 
is létesített a vizsgálati anyagok felesleges utaztatásának elkerülése cél
jából 

!8 

3. Kúl1ő egé1:e,1égr idelnzi niunka Az intézet az ország különböző 
megyéiben „minta-járások"-ar szetvezett, melyekben létesített „egészség
házak'', jó ivó-vízű kutak stb. létesítésé\el igyekezett a falvak elhanyagolt 
egészségügyi állapotán segíteni 

4. Tudo1nányo1 kutató 1nunleájá1.:al, jórészt saját erejéből gondosko
dott különböző oltóanyagok (tífusz, diftéria, kiütéses tífusz stb) termelé
séről és széles körű bevezetéséről Bevezette és megvalósította a Mag)at
országon forgalo1nba kerülő gyóg;szerck ''izsgálatát, a gyógyszerkülönleges
ségek és szerobakteriológiai készít1nények rendszeres törzskönyvezését és 
ellenőrzését 

Már a két világháború közötti időben megindult azoknak a terveknek 
végrehajtása, amelyeket - felügyeleti hatóságok segítségével - az intézet 
vezetősége előirányzott s amelyek az intézet egyre növekvő munkaterülete 
{influenza osztály, népélelmezési osztály, Pasteur osztály stb.) mind lét
számemelés, mind üj épületek létesítése révén megkövetelt Dö~tő. vá~to"· 
zás azonban a II. világháború befejezése utáni időre esett. A mindrnka

1
b,b 

növekedő igények már előbb i·s feszegették a szűk kereteket, de a 1negva o
sítást a háborúba sodródás gátolta 

A felszabadulás után a megváltozott társadalomban, újból megindul
hatott az intézet gyorsütemű fejlődése minden vonalon . .1..-\. változás anyagi 
téren mutatütt nagy fejlődést, ami nagyrészt annak tulajdonítható, hogy az 
intézet ismét saját szakmájabeli főhatóság - az Egészségügyi Minisztérium 
- hatáskörébe, illetőleg irányítása alá került. 

Természetesen ez a fejlődés néhán)' szóval nen1 jelle1nezhctő, ezt csak 
az eo-ész orszáo-ra kiterjedő egészségügyi statisztika tükrözheti tárgyilago
san E nagyon ~zűkrc szabott kereten belül szolgáljon a fejlődés mértékéül 
az az ada~, hogy az intézet dolgozóinak létszáma a megnyitáskor 31, r972-
ben több mint 600 személ; \olt 

Az Országos Közegészségügyi Intézet eddigi vezetőinek névsora: 

Prof dr Johan Bék 1927-193 5 
Prof dr T'omcsik József r936-r943 
Prof dr Johan Béla 1943-1945 
Prof dr Gortvay György 1945-1949 
Prof dr 1-Iavas András 1949-1954 

dr. Takó József 195 5-1957 
Prof dr Bakács Tibor, 

az orvostudo1nányok doktora 1957-
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A Kél!úal 01ztály 111úködése 

Az osztály - rncly az intézet III erneleti helyiségeit foglalta el - kez-
detben háronz csoportra oszlott: a gyóg)'SZetvizsgálati, a vízvizsgálati és a 
biológiai vizsgálatokkal foglalkozó csoportra. Az osztály vezetésére dr .. 
Slhulek Ele;nér (1893-1964) magántanár, \'Vinkler professzor volt tanár·· 
scgédét, sikerült megnyerni, aki rnár külföldi tanuln1ányútja során is be
hatóan foglalkozott a különböző országok és intézetek gyógyszerellenőr

zési módszereivel. Egy alcsoport dr Schulek irán) ításával főleg a gyógy
szerkülönlegességek újonnan bevezetett ellenőrzése módszereinek kidolgo
zásával foglalkozott, miután - szinte 1nindegyikre - különleges eljárást kel
lett kidolgozni. Másik alcsoport foglalkozott a gyógyszerkönyvi ~s „magist
rálisan" kéSzült gyógyszerek vizsgálatával, melyeket egyrészt a tiszti fő
orvosok, részben az ellenőrző szervek (OTI) küldtek be vizsgálatra. 1936-
ban külön alcsoport alakult a helyszíni gyógyszertár ellenőrzésekre, melye
ket kezdetben a főocvosok n1eghívására r940-től pedig az 1940. VI. t e .. 
alapján végeztek Ezzel 1negvalósult a gyóg)'szerészek régi óhaja, hogy 
a gyógyszertárak szakellenőrzését magasabb képesítésű (gyógyszerészdokto-
rok) szakemberek - később (1944) kinevezett gyógyszerügyi felügyelők -
végezzék 

A második - vízvizsgálati - csoport ne1ncsak beküldött vízminták vizs
gálatával foglalkozott, hanem mé:nök-szakértői kiszállásaival tanácsot is 
adott kutak, vízn1űvek stb telepítése ügyében is A munka nagymérvű fel
szaporodása és a létszám ·emelés szükségessé tette, hogy a csoport - eme'·
letráépítés folytán új helyiségben, önálló osztályként folytassa működését.. 

Az osztály harmadik - a biológiai - csoportjának fe-ladata a biológiai 
gyógyszerellenőrzés volt. Megalakulása szintén nagy jelentőségűnek bizo
nyult, mert az ideig hazánkban rutinszerűen nem alkalmazott - állatokon 
végzett - vizsgálatokat vezetett be. Elsőnek a hazánkban is megindult in· 
sulingyártás állami ellenőrzését dolgozta ki, de rövidesen sor került a hy
pophysis-honnon készítmények, továbbá a digitalis készítmények állami_ el-
tenőrzésének bevezetésér.e i-s 

Az osztály munkáját ezenkívül a gyógyszerkülönlegességek nyilvántar~ 
tó irodája egészítette ki, mely a törzskönyvezéssel járó adminisztratív teen··
dőket látta el 

A nagy tekintélyt szerzett Kémiai osztály vezetőjét, Schulek Elemért 
1942-ben igazgatóvá léptették elő és csoport vezetéssel bízták meg Dr .. 
Schulek 1944-ig állt az osztály élén, amikor a budapesti Tudományegye
te1n n1cgüresedett Szervetlen és Analytikai Tanszékére nevezték ki. Távo
zásával az osztály vezetését dr T,/ astagh Gábor műegyetemi magántanát 
vette át, aki az intézet megalapítása óta Schulek Elemér közvetlen munka
társa volt a gyógyszervizsgálati n1ódszerek kidolgozásában. 1947-ben igaz
gatói kinevezést nyert, s a Vegyészeti csoport vezetését látta el 
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A gyógyszerellátás 1950-ben történt államosítása jelentős változást ho
zott az osztály munkaterületén. A gyógyszergyárak államosításával csök
kent a gyógyszer-különlegességek száma, a gyógyszertárak államosításával 
pedig ezek ellenőrzésére a megalakult megyei vállalatok kaptak megbízást. 
Az 1960-ban .megalakult Or_szágos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) felállí„ 
tásával a gyógyszerekkel ös~z-efüggő vizsgálatok és a gyógyszerellenőrzés a 
munkatársakkal együtt az Országos Gyógyszerészeti Intézet szervezetébe 
kerültek át (1967) 

Alább felsoroljuk a Kémiai vagy az Intézet más osztályain dolgozó, 
illetŐ'leg jelenleg is ott dolgozó gyógyszerészek neveit: 

Betegh Károlyné 
dr Boldizsár Imre 
Brandusáné dr-. Klembala Márta 
dr Clauder Ottó egyet. tanár, a 
kémiai tudományok kandidátusa 
C·sajtainé Gerencsér Márta 
Csapóné Konkoly Thege Marianne 
dr Dénes lászló 
dr. Eidus László 
dr. Fekete lászló 
Flóderer István „sub auspiciis" 
gyógyszerészdoktor, a gyógyszeré
szeti tudományok kandidátusa 
dr.. Gregács Margit 
Hamvas József 
dr .. Hidvégi Gyula 
Kalán János 
dr. Kelemenné Küttel Ilze 
dr. Kerényiné Lászlóffy Márta 
Keserű Gizella 

K·ovács An-na 
dr. Kovacsicsné dr Csonka Éva 
dr láng Béla 
láng Csaba 
dr Rózsa Pál, a gyógyszerészeti 
tudományok doktora 
dr. Schulek Elemér, kétszeres 
Kossuth-díjas, egyet tanár, 
akadémikus 
dr Török Ilona 
dr Vida László 
dr Vidáné dr. Kanizsai Nagy Ida 
dr Vitéz István, egyet. m. tanár, 
a gyógyszerészeti tudományok 
kandidátusa 
dr.. Zahoránszky Ervin 
dr Zalatnainé Tóth Klára 
Zábrákné Göttche Éva 
dr Zboray Bertalan 
dr Zoltainé dr Matolcsy Emma 

Dr. Zboray Bertalan 
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Az első gyógyszerésztörténeti továbbképzésről 

Az Orvos 'Iovabbképző Intézet (OIKI) és a Semn1elwei.s Orvostör-· 
téneti Múzeum, Könyvtár és levéltár (SOM) a MGYT a Gyógyszerész-· 
történeti Szakosztál) kezdetnényezésére 1972 november 13-tól 25-ig gyógy
szerésztörténeti továbbképző tanfolyamot rendezett 

A tanfolyam szervezésében :<öszönettcl kell megemlékezni az OTKI 
anyagi segítségéről, mellyel az ország különböző részeiből egybegyűlt mint
egy huszonhat résztvevő elhel) ezesét és részvételét biztosította , 

Sajnálatos körülmény, hogy akadt négy olyan megye, ahonnan egyet-· 
len kiküldött senz vett ré.~zt a tanfolya111on. Szakosztályunk mindent meg-· 
tett annak érdekében, hogy ez az eset ne következzék be, így csak tanulsá
gul szolgálhat, hogy a magyar gyógyszerésztörténet iránti érdeklődés még 
ne1n általános igény a hazai gyógyszerészi karban Szakosztályunk kezde
ményezései csak abban az esetben válhatnak eredményesebbé, ha képesek 
felkelteni a gyógyszerészi kar fokozottabb figyelmét szaktörténetünk mara
dandó emlékeinek felkutatása és ápolása iránt 

Külön köszönet illeti a rendező intézet, a SOM főigazgatóságát, hogy 
a rnúzeum tanácsterm·ében kultúrált és történelmi hangulatot árasztó kör· 
DJ ezetbcn biztosított helyet a tanfolyam n1egrendezésére és ezen túl azért 
is, hogy a tanfolyam anyagának összeállítá~ábau, az előadók öss?-eváloga
tásában a leg1nagasabb tudon1ányos igény kielégítését tartotta sz·e1n előtt 

A tanfolyam tartaln1i színvonalának legsze1nlélctcsebb bizonyítéka, 
hogy hallgató.sága nem csupán papúforma alapján (a jelenléti ívek doku-
1ncntációja szerint), de ténylegesen teljes létszán1ban nagy érdeklődéssel 
hallgatta végig az előadásokat. A tanfolya1n légkörét az ügyszeretet és a 
kutatási-tudásvágy biztosított1 

A hallgatóság figyeln1ét az alant felsorolt előadások kötötték le: Az 
előadók (alfabetikus sorrendben) a következők voltak: 
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D1 Antall ]óz.1ef.: I Köz- és 1nűvclődéstörténeti vezérfonal, helytör
téneti alapisn1erctck 
2 l'viúzeumi szervezet, n1úzeun1i adn1iniszt1áció 

Blázy Árpád: Egy gyógyszertár, egy n1egye komplex feldolgozása. 
Buzinkay Géza: Könyvtári alapis1neretek Tájékozódás a gyógyszerészi 

szaki1odalon1ban 
Faludy Anikó: Gyógyszerészet és képzőn1űvészet (diavetítéssel) Fé1n-, 

fa-, patikaedény és egyéb felszerelési tárgyak 
Grabatit~ 11tván-.: Régi gyógyszerfor1nák, gyógyszeranyagok, Dispen

satoriumok, gyógyszerkönyvek, taxák, tankönyvek. (Doku111entá„ 
ciós sze111léltetéssel.) 

D1 Kapronczay J(ároly: levéltári alapismeretek múzeun1i dokumen· 
tációk. (Be1nutatásokkal) 

Lóránd Sándor G} Ujtési szempontok, módszerek, mit érdemes gyűj
teni? (Tátg)i szen1léltető bemutatással.) 

D1 Pataki Zoltán.: r Kerá1nia p;o,tika edények 
2 Patikai üvegedények. (Tárgyi dokumentációkkal.) Két délután 
a Sen1mel"\veis Orvostörténeti Múzeum állandó és időszaki kiállí
tásának b(:mutatá&a, előadással 

Dr Perényi Fligyes: A 1nagyar g)'ógyszerésztörténet váza 
Sinzon J;nola.: Restaurálási alapis1nerctek. Restaurálás bemutató gya

korlattal 
Szentgyörgyi Istz.;án: Régi súlyok, mérlegek. (De111onst1ációval) 
Szigetváry Feren{..: Gyóg)'szertári laboratóriun1i munkaeszközök (Iár

gy·i és diaYetítési ben1utatóval.) 
Vida Aiária: I. Művészettörténeti vezérfonal (Diavetítéssel ) 

2 Patikabútorok. 
D1 Zalai Károly: A gyógyszerésztörténeti kutatás módszerei 
01 Zboray Bertalan.: A magyar gyógyszerésztörténeti szakirodalom 

A tanfolyam résztvevői az Országos Lev-éltárat, a vári, a tétényi, az 
ipa1művészeti múzeumot, az Orvostörténeti Könyvtárat, ·és az Ernyey Jó
zsef gyógyszerésztörténeti könyvtárat látogatták rn.eg. Ezenkívül konzultá·· 
ciót is tartottak 

Így a gyógyszerész továbbképzésnek újabb és talán eredményesebb 
jellegét vélhetjük e faunában felis1nerni. A közös munkában a hallgató
ság érdekeltté tételével, kutató ambíciójú kollégáink munkájának megis
merésén túl az officinai gyógyszerészet „tára melletti" lehetőségeit is pél· 
daként állíthattuk fel 

Az újabb jelleget mutatja továbbképzésünk azon célkitűzése is, hogy 
a résztvevők vizsga, illetve beszán1olók helyett - a tanfolyatn után - egyé~ 
ni, írásbeli n1unka készítésével szá1nolnak be a gyógyszerésztörténet egy-egy 
területén végzett kutlltási eredn1ényeikről. Így kiindulási pontja lehet a 
helytörténeti kutatásoknak, a még fellelhető értékeink gyűjtésének, 1negőr·
zésének országos kiszélesítésében Ez volt a továbbképzés alapvető célja. 

Dr. Végh Antal professzor tanfolyamzáró beszéde után, dr. Antal! 
Józ.1ef h. főigazgató értékelte a továbbképzés pozitív 111unkáj.át, köszönetét 
fejezte ki az előadóknak, a hallgatóknak és a szervezésben közr.e111űködő 
Szigetváry Ferencneh, Blázy Árpádnak, .Javaslatot tett a 1núzeum baráti kö-· 
rének n1egalapítására és kérte a n1egyék küldötteit, legyenek a n1úzeum 
„nagykövetei". A Muzeun1 B·aráti Köre 1negalakulása kapcsán dr. Végh 
Antalt választották elnökké 

A tanfolya1n tehát 1naradéktalanul 111egfclclt célkitűzéseinek és hisz
szük, hogy crcd1nényci a jövőben ténylegesen megmutatkoznak 

Blázy Árpád 

Zalaegerszeg 
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Boros István emlékezete 
(1913-1972) 

197 2. július 29-én elhunyt a I olna megyei Gyógyszertár Vállalat ny 
igazgató-főgyógyszerésze, a MGYI Gyógyszerésztörténeti szakosztályának 
vezetőségi tagja 

Boros István 1913. december 3-án született Gyöngyösön, ahpl 1931-ben 
érettségizett Miután az egyetemre nem vették fel, fogtechnikusi képesítést 
szerzett, de közben gyakornokoskodott s 193 5-ben gyakornoki vizsgát tett 
1939-ben Budapesten szerzett gyógyszerészi oklevelet. 1944 őszén a puszta-· 
vámi büntetőtáborba vitték, ahonnan azonban sikerült megszöknie A fel
szabadulás után egyideig az apai gyógyszertárat vezette Gyöngyösön, majd 
azt 1949-bcn állami kezelésbe adva, mint hivatásos katona-gyógyszerész 
(őrnagy) először gyógyszertár-vezető, majd a Honvéd Egészsegügyi Anyag
raktár parancsnoka lett. 1953-ban leszerelték s ekkor a balatonlellei gyógy
szertár vezetését vette át. 1961 szeptemberében a Tolna megyei Gyógyszer
tári Vállalat igazgató-főgyógyszerészévé nevezték ki. Az Egészségügy Ki
váló Dolgozója kitüntetést 1960-ban, miniszteri dicséretet 1963-ban kapott 
Nyugalomba vonulása alkalmából a Munkaérdemrend ezüst fokozatát 
kapta meg, s néhány hónap múlva, 1972 július 29-én a halál véget vetett 
munkás életének. 

Boros István érdeklődése igazgatói működése közben fordult 
Zomba község egykori neves gyógyszerésze, Roz.5nyay Mátyás felé Felújí
tatta a zombai patikát s a felavatás alkal·mából mf:grendezte Zombán a 
Gyógyszerésztörténeti szakosztály ünnepi ülését„ A szakosztály több előadá-· 
sán kívül ott Boros István adott kimerítő életrajzot Rozsnyay Mátyá'Sról, s 
a Zombán száz évvel ezelőtt általa kidolgozott íztelen chininvegyületről Ezt 
követően 1969-ben Aradra utazott, Rozsnyay második munkaterületére„ Az 
ott gyűjtött anyagot dr. Zboray Bertalan v szakosztály-elnökkel együtt dol
gozták fel, Boros gyógyszerész leánya, Vassné Boros Éva közreműködésé· 
vel A munka - a Szekszárdi Levéltár gondozásában - megjelenés előtt áll 

Dt Zbo1ay Bertalan 
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MAGYAR GYóGYSZERÉSZIÖRIÉNEII 
GYŰJTEMÉNYEK 

Gondolatok a soproni patikamúzeumban 

Júniusban lesz öt éve, hogy megnyílt az ország első patikamúzeuma, 

melyet egy működő gyógyszertából alakítottak át. Azóta úgyszélván az egész 

világról nagyszá1nú látogató tekintette meg a régi officinát, a tárlókban 

kiállított tárgyakat, írott anyagot, könyveket stb A bejegyzések, a látoga

tók észrevételei igazolják, hogy a gyűjtemény ·s-okoldalú látnivalói a kívül

állók számára is közel hozzák a múlt századok gyógyszertárait, pályánk 

múltjának emlékeit. Most szeretnénk kiemelni néhány olyan tárgyat, me

lyek különösképpen megfogták látogatóinkat: 

Kozma és Damján ovális alakú olajfestménye még a rnúlt század kö

zepéig az Oroszlán gyógyszertár szárnyas ajtajait díszítette, míg aztán az 

akkori tulajdonos: Molnár Lajo.5 Zsolnay majolika portált készített A fest

mények egyesek szerint Dortn2ei5ter alkotásai. Az egészségügy védőszentjei 
közül Damjánt gyógyszerésznek, Ko2'mát orvosnak ábrázolta„ Ugyancsak 

az Oroszlán gyógyszertár régi berendezéséből való az 1771-ből származó 

nagy bronzmozsár. Két füle oroszlánt ábrázol Tetején körben az akkori 

tulajdonos: Maria T heresia de Ehrlinger neve s a fenti évszám olvasható 

Erdekesen gyűlt össze a gyűjtemény könyvanyaga A levéltári kutatások 

során került elő Ő.1terreicher Jeromos volt soproni gyógyszerész végrende

lete, amely felsorolja, milyen szakkönyvek voltak a birtokában. E könyvek 

után kutatva, a soproni Berzsenyi G-iimnázium volt evangélikus Liceum 

könyvtárában akadtunk rá több olyan könyvre, a·melyet a végren.delet is 

említ A több mint 400 éves iskolának értékes, régi könyvtára azért olyan 

gazdag, m·ert sok soproni család teljes könyvtárát az iskolára hagyomá

nyozta. Ezeket a könyveket írta le Koc sÍ5 Botond a Gyógyszerészet ha

bábjain. 
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A: állványe~ények. közül a gyógyszertár (Fehér Angyal) edényzete 
Alt-W1en ~orcel,lan. Mind ezek, mind az üvegek angyalfejjel díszítettek 
Az. Or?szlan gy?gyszertár edényzetén részint oroszlánfejet, részint alkimis
ta 1elzeseket talalunk 

A r~~i ~érlegek'. _sú~J sorozatok, űrmértékek, prések, rctorták a tár„ 
asztal eleien es az off1c1naban körben jól tükrözik a múlt hangulatát. 

. , A rr:~z~um ka,la~zolása, során fel szoktuk hívni a figyehnet a fotokó
p1a~an ,k~~h~ott ~e~any leveltári adatra is, n1elyek közül az akkOri városi 
tanacs 1telokepesse~e~e ural a következő adat: Esterházy gróf tulajdonosa 
volt ,az ~ngy~I pat1kanak, (XVIII sz) de nem volt gyógyszerészi oklevele 
A .varost tan~c: elre~delte, ho~, vag):, alkalmazzon egy gyógyszérészt, vagy 
ad!a el ~ pat1k.at - Erdckes husegesku adat került elő a levéltárból a XVI. 
s:a:adbol, amikor az első soproni gyógyszerészek neve felbukkant a levél~· 
tari adatok közt · 

. C?,Lv,en_d:tes,. hog~ n~1ncsak megyénkben: Győrött nyilt n1eg ezután más 
1el_lc~u, ep1teszetileg ~rtek~seb_b n:en_nyezeti ki~,épzéssel rendelkező gyűjte-· 
n:en;,_ hane!11 ~z orszag mas resze1n 1s sorra gyujtik össze a múlt gyóaysze-· 
reszct1 emleke1t b 
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Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Könyvtár és Levéltár 

Ernyei József 

Gyógyszerésztörténeti 
Könyvtára 

Budapest, VIii, Ullői ut 26, Ill. em, 

NK 

A SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézetben 
Ill. e 

Nyitva: hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig 

A felújított győri jezsuita patika 

1971 májusában G}'őrött rendezett Gyóg)'szerész- és Orvostörténeti 
Konferencia kapcsán be1nutattuk a jelenlevő szake1nbereknek Győr városa 
legrégibb gyógysz·ertárát, a.mely az 1650-es években kezdte meg működését 
és a XVIII. század közepéig a jezsuiták kezelésében volt, egészen a rend 

feloszlatásáig 
A gyógyszertár helyisége 1968-ig különböző szerepet kapott 1848-49-

ben beteg katonák szálláshelye volt, majd 1860-ban vaskereskedést nyitot
tak a gyógyszertár helyén és mint vasbolt működött 1969 májusáig 

A több mint 300 éves gyógyszertár csodálatos gazdagságú barokk 
mennyezettel rendelkezik Öt mennyezeti freskója közül négy gyógynövé
nyeket ábrázol, egy vallásos té1nájú A stukkó díszítés a négy évszakot 
tárja elénk és nag) on erős kidolgozisú domborművekben és heves mozdu-· 
latú .szobrokban jelentkezik az egész tere1nben. Nem csak barokk, hane1n 
rokokó stukkó díszítések is láthatók, atnelyek szalagszerűen finoman pró
bálják lágyítani a fal és mennyezet összeérésének ken1ényebb vonalait 

E csodálatos gazdagságú barokk gyógyszertár az 1773 évi átköltöz
tetés után sikeresen vészelte át a következő 200 évet, hogy ina teljes pom
pájában városunk egyik büszkesége lehet, erre csak elég annyit 1nondani, 
többször ki volt téve pusztulásnak, dc mindig akadtak művészeti alkotá"· 
sainkat becsülő és tisztelő emberek, akik majdnem teljes egészében tneg

n1entették szá1nunkra 
r968 döntő fordulatot hozott a több mint 300 éves gyógyszertár he-· 

lyiségének megmentésében. Amikor r968 júniusában megnyitottuk az ország 
első patika múzcu1nát Sopronban és ugyanott megalakult a Magyar Gyógy
szerészeti Társaság T'örténeti Szakosztálya, elhatároztuk, hogy tovább foly
tatjuk a inegye területén található kultúrtörténeti és gyógyszerésztörténeti 
sze1npontból fontos anyagok 1negmentését. E nemes feladat első lépéseként 
gyógyszertárrá alakítjuk a volt jezsuita gyógyszertár helyis.égeit. Győr város 
történeti múltja és jelenlegi fejlődése iránt érzett megbecsülésünk eredmé
nyeként tarthatatlan állapotnak véltük a régi patika helyiségeinek jelenkori 
felhasználását (vaskereskedés) Győrt fejlődő ipara igazi nagy várossá tette 
és úgy véltük, kulturális téren is n1cgfelelő ·szintet kell képviselnie. A város 
fejlődésében a múlt és jelen elválaszthatatlan, tehát idegenforgalmi, tnűve
lődéstörténeti szen1pontból is jelentősnek tartottuk egy „gyógyszertár
n1úzeum" egység létrehozását, amely gyógyszer-kiadással is foglalkozna 

Egyetlen megoldásnak a 1nűködő gyógyszertárral közösen fenntartott 
patika-múzeu1not tekintettük és javaslatot tettünk a benne üzernelő vas
kereskedés kitelepítésére, miután ez sértette a műemléki, n1úzeumi és gyógy
szc.résztörténcti érdekeket 
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.Javaslatunkat 1968 szeptember 20-án Győr Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottsága elé terjesztettük, azt elfogadta és 1969. májusára rendelkezé
sünkre bocsátotta a helyiséget. Városunk 700 éves évfordulójára, 1971 má·· 
jusában kiállítás keretében 1nutattuk be a volt jezsuita patikát 

A gyógyszertár a Széchenyi patika neyet vette fel abból a meggon
dolásból, hogy 300 éV'.Tel ezelőtti létrehozásában Széchenyi György adomá
nyai döntő jelentőséggel bírtak 

A gyógyszertár rnegvaló.sítását három forrásból fedeztük, az Országos 
Műen1léki Felügyelőség, a győri Xantus János Múzeum és Gyógyszertári 
Központunk vállalta a költségeket 

Felbecsülhetetlen értékű az a támogatás, amelyet elképzelésünk meg
valósításához a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumtól személy szerint dr. 
Antall József helyettes főigazgató úrtól kaptunk, melyért e helyen is kö
szönetet mondok 

Ertékes műemlékkel gazdagítottuk városunkat és 1negyénk a soproni 
patika-múzeu1nmal együtt n1éltóan képviseli a gyógyszerészet hagyományai
nak tiszteletét és megbecsülését 

1972. január 29-én végleg megnyithatta kapuit a betegek és a láto
gatók előtt A gyógyszertár helyiségei, berendezése és felszerelési tárgyai 
és egyéb gyógyszerész- és orvostörténeti emlékek bemutatásával látja el 
korszerű körülmények között a gyógyszertári funkciót 

Az eltelt háromnegyed év alatt többezer ember fordult meg a gyÓgJ'· 
szertárban. Voltak olyanok, akik gyógyszerért és voltak olyanok, akik csak 
a látnivalókért mentek be a gyógyszertárba. Véleményüket eddig 3600-an 
rögzítették a gyógyszertár vendégkönyvébe. A vendégkönyvi bejegyzések 
arról győznek meg- bennünket, hogy helyes ügyért fáradozturik és méltóan 
szolgálja a gyógyszerészet törekvéseit. A látogatók között volt iskolásdiák, 
munkásember, egyetemi t-anár, miniszter, világhírű művész, író, hazai és 
külföldi szakemberek. Nyugodtan mondhatjuk, a világ minden tájáról meg
fordult valaki e rövid idő alatt ebben a gyógy·szertárban 

Nem áll módomban, hogy e helyen ismertesse1n az összes bejegyzést, 
azokat az elism·erő ·szavakat, amelyek kifejezik a látogatók azon vélemé
nyét, hogy érdemes volt fáradozni a patika létrehozásán Egyértel1műen 
megállapítható, hogy ez a gyógyszertár jól szolgálja a gyógyszerészet hagyo·· 
mányainak tiszteletét, megbecsülését és kellen1es, hasznos légkört biztosít a 
gyógyulásra váró embertársainknak 
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]óz5a Alajo~ 

Győr 

A gyógyszerészettörténeti gyűjtemények 
gyakorlati hasznáról 

Bevezetőként szeretnék két mondattöredéket idézni a Diarium 2„ szá
mából: „ . célunk ismertetni a hazánkban megtekinthető gyógyszerészet
történeti gyűjteményeket Ezekről eleget írni nem lehet. " 

Az örvendetesen szaporodó gyű.itemények közül most a kecskeméti 
megyei gyűjteménnyel kapcsolatban szerzett tapasztalataimat ismertetem .. 
Más gyűjtemények 1minden bizonnyal más körülmények között működnek,_ 
ezért azoknak vezetőitől, gondozóitól is szívesen hallanánk hasonló tapasz
talatokat, észrevételeket, tanulságokat 

Gyűjteményünk a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
kecskeméti részlegeként működik a megyei Gyógysiertári Központ kultúr·· 
teup_ében és egy mellette levő kisebb helyiségben elhelyezve. A kultúrterem 
egyben ebédlő, tanterem és egyéb összejövetelek, rendezvények céljait is. 
szolgálja. Itt egy hos·szú, nyolc üvegajtós szekrényben vannak gyűjtemé
nyünk látványosabb darabjai kiállítva, lehetőség szerint az asszisztens tan
folyamok tematikájához kapcs-olható tárgyak bemutatásával (Percolator, 
porosztó ágyú, szemer súlyok stb) Más részében a szekrénynek bemutatjuk 
a gyógyszerkönyvek kialakulását, fejlődését a kuruzsló előiratoktól a dis
pensatoriumokon, külföl<li phannacopoeákon át a magyar gyógyszerköny
vekig Egy másik részben régi furcsa gyógyszerek edényei láthatók, mint 
Bíbortetű, Nyúlháj, Kutyazsít", Ökörepe. Külön polcot kapott az a mintegy 
16 üveg is, mely mind különböző VINUM feliratával tanúskodik a bornak 
egykor gyógyszerként való széles körű felhasználásáról Ismét más szekrény
részben kaptak helyet Kiskunhalas, Kunszentmiklós, majd Kecskemét leg-· 
régibb patikáinak megmaradt, illetve felkutatott tárgyi emlékei A könyv
és iratgyűjteményünkben pedig számos eredeti kézirat, okmány és könyv-· 
ritkaság is áll kutatóink rendelkezésére Mindez a csak futólag érintett: 
anyag a már említett viszonylag kis helyen összezsúfolva, szinte ömlesztve:.. 
csak nagy nehézségek mellett raktározható elfogadható módon Ilyen 
ideiglenes elhelyezési körülmények ellenére is a gyűjteménynek számos lá
togatója van Főleg a tanuló ifjúság keresi fel gyűjteményünk anyagát, 
Látogatásuk ered1nénye többek között az a szán1os tanulmány, dolgozat~ 
amikkel különböző pályázatokon is szerepelnek. Így a középiskolások közül 
I970-ben az országos diákversenyen Gyulán a kecskeméti Katona Gimná·
z,iu1n növendékei niegyénk patikáinak történetéről írtak dolgozatot, mellyel. 
aranyét1net é.s okvelelet nyertek. 

Egyetemi hallgatóink közül is többen merítenek gyűjteményünk anya· 
gából előadásokhoz, szakdolgozatokhoz és pályamunkákhoz segítséget.. 
Külön szeretné1n kiemelni Bognár Magdolna tevékenységét, aki már 1968-
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\ban, as;zisztcns korában megny~rte dolgozatával az asszisztens szekció 
akkori pályázatának első díját Majd 1niután felvételt nyert a SZOTE 
gyógyszerészeti karra, 1971 és 1972-ben egy-egy értékes pályamunkát dolgo
:zott ki történeti témakörből, melyeket az egyetemen adott be Dolgdzatai-· 
nak másolatát fel\.ittem és bemutattam a MGYT Gyógysz történeti szak
DSZtály országos vezetőségének is. Egybehangzó véleményük alapján a szak
-osztály a még eg)'etemista gyógy.~zerész jelöltet tagjai közé fogadta és most 
már az állan1vizsga letétele utiín rendes tagként folytathatja eddigi ered
ményeinek gyarapítását vállalatának és megyéjének nagyobb dicsőségére. 
De hasonló komoly kutatómunkát folytat Suhajda Erzsébet gyógyszerész-· 
hallgató is 

Azonban nem csak a gyóg)SZerészek, de az asszisztensek körében is 
örvendetesen nagy érdeklődés mutatkozik a szakma történetének megis
merése iránt Ennek egyik ékes bizonyítéka C.1 Tóth Pálné J\1olnár Ilona 
dolgozata, arnit Pécsett az 1970. évi Középkáder szakcsoport országos ér-· 
tekezletén olyan nag) sikerrel adott elő, hogy 1negismétlésé1e Veszpré1nben 
}s felkérték Előadásának bevezető mondatai úgy vélem sok mindenre rá
világítanak Idézem: „Szeretném előre bocsátani, hogy nem vagyok sem 
régész, sem történész. A gyógyszerészet történetével is csak a múlt évi ki
-állításunk során kerültetn kapcsolatba Az ott látottak és halottak keltették 
fel érdeklődés·emet szakmánk múltja, története és ezen belül is a gyógy
szertári alkalmazottak, a jelenleg középkádernek nevezett dolgozók múltja 
iránt 

Dc 1nás asszisztensek is gyakran veszik igénybe gyűjteményünk könyv
és iratanyagát, kérnek eligazítást, magyarázatot a vállalatunk által minden 
évben meghirdetett asszisztens szakcsoport pályázatra készülő dolgozataik 
megírásához. Ö1ö1n1nel 1nondhatom jellen1zőnek, hogy akár nyertek pálya
.munkájukkal, akár ne1n, dolgozatuk egy példán)'át gyűjten1ényünknek ad
ják be köszönetül és nen1 egy esetben bejönnek segíteni az avas, piszkos 
edények rendbehozásáhan szabadidejükben 

A szakmabelieken kívül több iskola osztálya, szakköre is komoly ér
-deklődést tanúsít évről évre gyűjteményünk iránt, aminek talán nincs min
den esetben azonnal kézzelfogható eredménye Ennek egyik bizonyítéka a 
vendégkönyvünkbe tett bejegyzések egész sora. Egy 1násik talán az a tény, 
.hogy 1970-ben a Gyors- és gépíró iskola I<ISZ-szcrv,ezetének négy tagja 
töDb :r!int fél évig nlindcn sz01nbaton segített legépelni Kecske1nét pati
~káinak történeté!:, valan1int a n1cgyei hálózat patikáinak kéziratából is mint
egy 1 5-öt. I ermészetescn nem csak fiatalok látogatják gyűjte1nényünket 
Több számottevő szc111élyiség mellett külföldi vendégek elismerő sor<1i is 
megtalálhatók vendégkönyvünkben. Ezei<.1.S~ azonban talán egy n1ás alka
lommal 

Altalában szerete1n a fiatalokat. Sok ellenkező vélemény ellenében ta
pasztalatból mondhatom, hogy· tudnak igen k.on1oiyan elrrié1y~.J.;i!, !1?.gy 

szorgalom1nal búvárkodni, korukat meghazudtolo türelemmel kutatni a je
lenlegi elhelyezési körD-lményeink n1ellett is és azt tapasztaltam, hogy há·· 
lásak az itt kapott is1ne1etekért Ennek a hálának egyik leg1naradandóbb 
bizonyítéka, amint n1ár említettem is, hogy kutató 1nunkájuk eredménsé
nek egy-egy példán3,át gyűjteményünk adattárának adják át és ezzel talán 
önkéntelenül is segítik többi kutatótársaikat, akik szívesen veszik igénybe 
és használják fel a már meglévő tanulmányok adatait újabb dolgozatok, 
cikkek és egyéb munkák kidolgozása során Így többek között kigyűjtötték 
más helybeli könyvtárakban fellelhető gyógyszerészi \.onatkozású könyvek 
jegyzékét és katalégus számát, hog) a nálunk jelentkező érdeklődőket irá
nyítani is tudjuk más források felé. Úgy gondolo1n, hasznos lenne, ha a 
különböző patikan1úzetunok é1 tnűítenzényef<, könyveiről kölc1önösen tudo-
1nást szerezhetnénk és esetleg egy1nás an1agát az elfekvő duplunzokból ese
te útján kiegészíthetnénk Esetleg csak annyi is cl~g lenne, ha csupán a 
duplumok jegyz~két is1nertetné minden gyűjtemény 

Az itt említetteken kívül természetesen még számos „haszna", jelen
tősége, értelme és értéke van a szakmatörténeti gyűjte1nényeinknek Nem 
csak a 1núlt emlékeinek, értékeinek megőrzésév·el, a haladó hagyo1nányok 
ápolása, kultúrtöténeti, helytörtén·eti és szakmatörténeti látványosságok be
mutatásával szolgálják az általános n1űveltség gyarapítását, hanem mégin·· 
kább azzal a láthatatlan kulturális erjesztő erővel is, an1it mindenki ma
gával visz tudV-a, vagy tudat alatt '.lyen létesítn1ények légköréből, mint 
élményanyagot. :É'.rdekcs lenne erről a tén1áról más gyűjte1nények vezetői
.nek reflexióit is n1egismerni 

Lóránd -1'-Jándor 

l(ecsken1ét 
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Gyógynövényes expedíció az őszi Bükkben 

Tavaly a Balaton-f.elvidéken, idén a Bükkben jártak tanul!náuyi ki
ránduláson a gyógynövényesek A lviagyar Gyógyszerészeti TársaSág gyógy
növény szakosztálya és a Magyar Agrártudományi Egyesület kertészeti: 
társaságának gyógynövénytern1esztési szakosztálya kétnapos közös botani
kai túrát és üzemlátogatást szervezett Eger környékén Csodál'atos volt! 

Ötvenkettő a résztvevők száma, két autóbuszra való vérbeli szakem
ber Kutatók, egyetemi intézetiek, gyógysiergyári növénykémikusok, ker
tészek, hcrberiások, erdei melléktermék feldolgozók, gyógyszerészek tarka_ 
tár-sas ága„ Az arány ötven százalékos: fele hölgy, fele férfiú A korral 
ugyanígy: fele harmincöt év alatt, fele fölötte. Kitűnő ötvözet, ritka pél
da. És ritka szép harmónia a találkozástól a búcsúig„ Az eredmény pedig 
maxi·mális, ami az összképet jelenti 

Mintha erre a két napra eltűntek volna korunk összes kellemetlen mo
mentumai és csak az létezett, ami egy közösséget lelkesíteni tud: megértés~ 
szívesség, alkalmazkodás és boldog közlési kedv. Vidám vizsgáztatás folyt 
az élő növények meghatározása, a történeti emlékek, az érdeklődési kö
rök, a gyűjtés és termesztés, a talajok és tája:k, gyümölcsök, gombák, festék
anyagok, gyógyszeripari és élelmiszeripari felhasználás körül Nem akadt 
fáradt egy -sem, dacára az összegyűlt tapasztal.atok és impulzusok tovább

teremtő terhének. 

Első nap Besenyőtelek öreg Herbária üzemét tanulmányoztuk a mú
zcális múltnak kijáró meghatottsággal, hogy Füzesabonyban, a szépülő és. 
táguló új gyógynövény feldolgozó kombinátban mérhessük le a haladást 
az aprító, zúzó, tisztító és szárító berendezések tanulmányozásával. Csipke
bogyó húsolás és hagy.maszárító előkészületben értük tetten az embert és a 
gépet s megállapíthattuk, hogy nemcsak tennivaló (főként a gépesítés vo

nalán), de szép eredmény is akad bőven. 

Eger! A Szőlészeti Kutató Intézettel kezdtük persze. A nyolchektáros: 
kísérleti szőlőtelepen szédültünk bele a százféle szőlőfajta ízléssel egybe
kötött tanulmányozásába, 1nely természetesen borkostolássá érett, de egyet
len hangos szó és pohártörés nélkül Hétféle borra emlékszem L.eánykával 
kezdődött és bikavérrel ért véget A bikavért négy fajta szőlőből készítik,_ 

itt kellett crrő'l értesülnünk 
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An1i kis szabad idő maradt, abból város- és várnézés lett történelem 
művészet és folklór - tanulmány. Hisz annyi a csodálni való Egerben, mé~ 
olyan nüanszokban is, mint a dinny.evásár fináléja, a „h át y i" hátikosár 
.a nénikéken, vagy a patakpart romantikája és a Szun) ogköz vidám-rózsa
!'lZÍn deszkakapuja 

A második nap műsorára már testvéri, meleg felszabadultságban len
.cl.ült neki a társaság El lehet azt mondani mit kínált, mit nyújtott az őszi 
.aspektusu Bükk-fennsík? Az ötféle encián, az ezüstszirmú Carlina? Óriási 
víznyelők sajátos flórájukkal, kitáruló, üde tisztások, fenyők tövén a gom
bák boszo~~ánykörei, Szilvásvárad és Szalajka-völgy, kunyhók, patakok és 
pisztrángok? 

Ne mondjuk el.. At kell ezt élni, mindenkinek, személyesen Persze, 
nagyon jó és sokszoros értékű, ha olya2 vezetőnk van, mint Dános Béla dr. 
és Földesi Dezső dr. Az, amit ők tettek odaadó, mosolygós, el nem fáradó 
buzgalommal a magyar gyógynövényesek er-edményes testvéri összefogásá
ért, csak a régi magyar vendéglátáshoz hasonlítható. Megköszönni lehet, 
sőt ez elsőrendű kötelességünk, de meghálálni, méginkább viszonozni nem 
lesz könnyű 

Baranyai Aurél 

Pécs 
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A SZERKESZTŐ lEVÉlSZEKRÉNYÉBŐl * 

Szóljunk hozzá! 

A DIÁRIUM számait kezemben forgatva örömmel állapítom meg, 
hogy az ország különböző megyéiben más és más beosztásban dolgozó kollé·· 
gáimat szcnvedél}'es láz fűti szakmánk emlékeinek összegyűjtésére, felku-· 

tatására 

Gyűjtsük össze, - őrizzük n1eg, - tartsuk karban, - védjük és óvjuk 
meg, - kutassuk fel! Csupa ilyen és hasonló kitételek csengenek ki majd
ncn1 minden cikk írójának tollából. 

Blázy Arpád kollégám DIÁRIUM 3-ik számában 1negjelcnt sorait 
idézve, „Talán az utolsó 24 órában" jelentkeztek azok a vészjelek, melyek 
még ered1nénnyel járhatnak szaktnai e1nlékeink 1neg1nentésénél 

Végig gondolva az eln1últ éveket, egy furcsa kérdés 1ne1ül fel bennem 
önkéntelenül: Hol voltunk akkor, an1ikor 1nég Krőzusként dúskáltunk szak
matörténeti an)'agokban? - Mit tettünk országosan azok 1negmentése érde
kében? - lVIiért nem emeltük fel szavunkat egységesen akkor, amikor selej
títés, korszerűsítés, modernizálás cünén hagytuk szétbontani régi bútorain
kat. Kazánba betüzeltetni fa edényzetünket, összetörctni állványüvegein
ket és porcelánjainkat. MÉH-nek beszolgáltatni fém eszközöket és régi 
szakkönyveinket. I-Iol voltunk akkor? - Miért nem emeltük fel szavunkat 
időben? - Sajnos kicsit későn ébredtünk! I<ésőn. Talán az utolsó 24 órá-· 
ban, <le felébredtünk, és ez a lényeg 

* Egy fiatal gyógyszerész és há1om ifjú gyógyszerésznő hozzánk btérkezett leve
lét közöljük itt, azzal a n1egjeg)zéssd, hogy a DIARIUM-ban n1cgjelent felhívásunk 
ncn1 volt pusLtába kiáltott szó, visszhangra talált ldkcstdé>ük öröm számunlua, de 
miclóbb várjuk gy6gyszcrésztö1téncti dolgozataikat kutató munkájuk uedményét, írás

banl (Szerkesztő) 
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Az a h:italmas ero es féltés, mely szakmánk szeretetét tükrözí kollé
gáim részéről, biztosítékot jelent arra .nézve, hogy az az anyag, mely még_ 
birtokunkban van, az meg lesz m·entvc Jó kezekben \.an és többé nem fog 
előfordulni olyan korszak, melynek áldozatául esett sok pótolhatatlan ér-· 
tékünk 

Gyűjtjük hivatalosan és magánszorgalomból. Kiállítjuk hivatali helyi-
ségeinkben és felhasználjuk szobáink díszítésére. Hatalmas lépés ez a meg
semmisítő korszak után Kezdetnek igen biztató 

A jövőt illetően szakmánkat viszont csak úgy tudnánk igazán repre-· 
zentálni, ha az ország különböző ré§zein szétszórva, feltárt, vagy ömlesz-· 
tett állapotban lévő anyagot egy méltó, önálló gyógyszerészeti múzeunzba 
koncentrálnánk Érdemes lenne ezen már most időben elgondolkozni, fel-
tételeit kidolgozni 

ifj Mennet Ödön; 
Tiszavasvái: 
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A DIÁRIUM-ról 

Az looo éves Székesfehérvár ünnepi rendezvényeinek sorában rangos 
helyet kapott az Alba Regia gyógyszerésznapok programja Ez alkalom
mal j-elcnt meg először a MGYT gyógyszerésztörténeti szakosztályának 
DIARIUM című új kiadványa 

A DIARPJM szakmai hiranyaga mellett tartalmaz tudományos cikke
~ket, tanulmányokat, kutatómunkánk részleteit, ezekről szóló beszámolókat 
Egyetemi tanárok, jeles kutatók írásai indították az első számot és kísérik 
irásaikkal a továbbiakat is. Így dr Kedvcssy György prof. a I\.1GYT elnöke, 
dr.. Végh Antal prof. gyógyszerészkari dékán, dr. Zalai Kátoly kandidátus, 
dr.. Zboray Bertalan, a gyógyszerésztörténeti szakosztály elnöke, dr Hege-· 
düs Lajos, a DIARIUI\.1 szerkesztője és .még számos jeles kutató. 

A sok értékes gondolat közülünk, fiatalok közül is többet megraga
dott. Sokan élnek ugyanis abban a tévedésben, hogy régi dolgokkal első
sorban csak idősebbek foglalkozhatnak. Pedig minket, fiatalokat, sokszor 
·talán jobban érdekel a múlt, mint az idősebbeket. Nekünk olykor már az 
.is történelemnek számít, amit ők, mint személyesen átélt emléket tarthat
nak nyilván. 

Érthető tehát, ha szakmánk múltja iránt kíváncsiságunk még akkor 
js van, ha nem vagyunk tudományos kutatók, vagy múzeológusok. Úgy 
gondolom, nem csak hármunk nevében próbálunk meg néhány olyan érde-· 
kes gondolatot tartalmazó mondatot kiemelni és egymással összefüggésbe 
-hozni, idéziú az eddig megjelent írásokból, amelyek különösebben megra
gadtak bennünket Az idézett mondatokból talán megismerhetők azok a 
célkitűzések,. feladatok és felelősségteljes munkák is, amikkC'l a gyógysze
résztörténeti szakosztály tagjai elkötelezték magukat és szolgálni kívánják 
·szakmai múltunkat Íme néhány mondat a sok értékes cikkből a szerzők 
külön megnevezése nélkül: 

„A magyar gyógyszerészet gyakorlati és tudományos tevékenysége szép 
és gazdag eredményekkel rendelkezik, történetének egyetemi oktatása mégis 
.rövid inúltra tekint vissza. az 1966-ban újjászervezett Magyar Gyógy
szerészeti Társaság egyre intenzívebben kezdett foglalkozni gyógyszerésztör
téneti kutatásokkal e fejlődés következményeként Halmai János pro
fesszor javaslatára a társaság 1968.-ban a Sopronban megtartott gyógysze

·résztörténeti konferencia alkalmával megalapította gyógyszerésztörténeti 
szakosztályát A fejlődés egyik további jele ez a kiadvány sorozat, a 
Gyógyszerésztörténcti DIARIU/\-1 

Nagyon is szükséges már egy kötetlen, szabad vitafórum, amely 
azonban csak akkor tudja elérni célját, ha az ifjabb és legifjabb gyógysze
rész generációk is élnek vele s együtt tudnak lelkesedni és lelkesen dol-
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gozni a n1ég n1indig ujat akaró és íme most is újat kezdeményező szenior
jainkkal a sikeres váltás egyik titka, hogy összehangoltan fussanak 
együtt a váltó párok A gyóg)'szerésztársadalom vi.déki tagjai is egyre 
nagyobb számban isiner:ik fel a gyógyszerészi múlt emlékeivel való foglal
kozás kultúrtörténeti jelentőségét 1\1-ielőtt a gyógyszer_észet régi értékes 
eszközei, könyvei, berendezései, tárgyai inegscmmisülnének, el szeretnénk 
érni azt, hogy nlindcn megyében legyen két-három ol;an lelkes gyógysze
rész, aki begyűjtené, az esetleg n1ár begyűjtött anyagot kezelné, megőrizné 
s későbbi kiállítás céljaira clrendezné . Szeretnénk elsősorban fiataljaink 
figyelmét ráirányítani a gyógyszerészet történetére és megkedveltetni velük 
a régi anyagok felkutatását, gyűjtését, könyvtáraink, múzeumaink további 
kiépítését A múlt en1lékeinek megóvása nem romantika, de még csak 
nem is hobby, hanem szakmai kötelesség és fontos kulturális tevékeny
ség . valamennyien felelősséggel tartozunk ténykedéseinkért, melyekkel 
esetleg olyan jóvátehetetlen kárt is okozhatunk, amit helyesbíteni már nem 
áll módunkban az utókor előtt, sőt holtunk után 1nár védek~zni, kimagya
rázkodni sem lesz lehetőségünk cl;övcnd, úgy érzem az idő, miikor 
utódaink számonkérik a ma,i nemzedéktől, mit mentettünk meg nemeset,_ 
szépet, nagyszerűt a patikusság múltjából az utókorra. jó lenne a:bban 
a tudatban élni és cselekedni, hogy életünk nem múlt el hiába és nem kell 
majdan szégyenkeznünk utódaink előtt Etdcmes lapozgatni a Múlt 
könyvében, mert így jobban tudjuk értékelni, hÜl tartunk must mert 
van-e szebb dolog, mint a 1n'egismerés? Megismerni a múlt1t, kiásni az em
lékezés számára, elhelyezni magunkat az idő végtelen folyásába . " 

Ezzel a néhány szemelvénnyel kíséreltük meg érzékeltetni, ilyen és 
ezekhez hasonló gondolatok egész sorárt tartalmazzák a DIARIUM eddig 
megjelent számai Számos szakrnrai tanácsot, útbaigazítást, javaslatokat is 
ad segítségül az érdeklődőknek, a kutatók minden rétege számára. Úgy 
érzem, nem csak a 1nagunk nevében szólok, mikor örömmel üdvözöljük és 
szívből kívánjuk ezen új sajtóterméknek, hogy gondolatébresztő, ta'!taln1as 
mondanivalóival sikerrel töltse be komoly feladatát, hivatását 

Dr 1 óthné Sebők E1zter 

Kecskemét 

Jóföldiné Zábó Edit 

Kecskemét 

Bognár Magdolna 

Kecskemét 



A DIÁRIUM IL évfolyama elé 

Az 1973. évi célkitúzésünk ismertetése előtt röviden visszatekintünk az 
,elmúlt évre; mit nyújtott a DIÁRIUM I évfol)'ama a gyógyszerésztársa 
dalomnak és a gyógysze1észtörténelcmmel foglalkozóknak 

Az 1968-ban megalakult GYóGYSZERÉSZIÖRIÉNETI SZAK
OSZTALY a kezdeti első két év nehézségeinek leküzdése után dt Zboray 
-:Bertalan elnöksége alatt fellendült és sokat fejlődött. Eredn1ényeink jól 
lemérhetők azon, hogy az ország területtn számos gyógy.szerésztörténeti 
-előadás hangzott el, s eredményesen működtünk közre a megyékben a gyŐ-· 
ri, a kőszegi, patikamúzcumok (gyűjtemények megvalósításában 

A szakosztály egyik elért sikerei közé tartozik a DIARIUM megjele
nése is, mivel köztudomású az, hogy milyen szorosan fonódik a MAGYAR 
GYÓGYSZERÉ.SZETI TARSASAGGAL, illetvce annak GYÓGYSZE
RÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTALYAVAL 

A másik kiemelkedő esemény volt a Szakosztály életében az OTKI 
'endezésében a SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉ.NETI MÚZEUM pat
.ronálásával megr,endezett gyógyszerésztörténeti továbbképző tanfolyam, 
melynek fő szervezője Szigetváry Ferenc. alelnökünk volt Külön ki kell 
emelni a SEMMELWEIS ORVOSIÖRIÉNETI MUZEUM, KÖNYV
TAR és LEVÉL TÁR dolgozóinak szakszerű segítségét - a továbbképzés· 
ben -, melyet dt. Antall ]ó.zsef h főigazgató irányításával nyújtottak 

A DIÁRIUM fő célja induláskor az volt, hogy a gyógy.szerésztörténeti 
kutatások, gyűjtések újabb eredményeit i,s1nertessc „Neves magyar gyógy
szerészek" rovatunk minden számban egy-egy rövid életrajzot közölt. -. 
Többen írtak lapunkban a tnagyat gyógysze1tárak történetéről. - A muzeo-· 
lógus és történész n1ódszeres munkájához iparkodtunk az e téren kezdők
nek irányt tnutatni A 1nagyar gyógyszctésztörténelem ápolása iránt, az 

·emlékek 1neg1nentésc érdekében több ízben etcdményesen hallattuk szavun
kat 

CéLkitűzéscinket ezzel csak részben tudtuk 1negvalósítani, fő gátló té-· 
nyezők a minden eg)' cs füzet kiadásához ,esetenként szükséges anyagi bázis 
előteretntése, ami igen sok munkát, erőfeszítést igényel A kezdeti nehéz-. 
ségek, botladozások nyilván leküzdhetők Igyekezzünk ezeket lelkesedés-· 
.:sel, szorgalon11nal és jóindulattal pótolni. Itt kell köszönetet mondani Fe-

* Az MGYI többi szakosztályának nincs lapja, a DIARIU11 megjelenése csak 
..aláhiizza annak az áldozatos és szo:galmas munkának jelentőségét melyet a felelős 
:szerkesztő, dr 1-Iegedüs Lajos lelki:,s agitácioja sikerének és szinte személyi érdemei
nek tekinthetünk 

Szerkesztő' bizottság 

ier, Bács-Kiskun, 1-Iajdú-Bihar megye és Budapest Fővárosi Tanác~ ·
Gyógyszertári Központjai - igazgatóinak, főgyógyszerészeinek, a helyi 
MGYT elnökeinek, titkárainak és munkatársainak, hogy a DIARIUM I 
évfol)'amának an)'agi bázisát, kiadását mcgteren1tették 

Ért jogos kritika is \.Toltak ol)'anok, akik a kiadványunkat felesleges-· 
nek tartották eleinte, de ezek közül akadtak olyanok is, akik az első szám 
n1egjelcnése után már szívből gratuláltak. Elism·etjük, hogy a DIARIUM 
sürgős szerkesztői összeállítása a gondos előkészítés rovására ment. Ezen 
kíván javítani a felelős szerkesztő munkáját támogató szerkesztő bizottság 
es ez a DIARIUT\1 II. évfol1an1ának egJik fő célkitűzése 

Harmadik célunk volt a gyógyszerészi szaksajtónak, nevezetesen a 
gyógyszerésztörténeti eseményekne-k kellő időben való publikálása. Sajnos 
ez csak részben sikerült Így a DIÁRIUM nem tölthette be az önként vál
lalt - hézagpótló gyógyszerészi lap - kötelezettségét Az oka az elhúzódó 
nyomdai előállítási idő és a n1egjcL;nés rendszertelensége, időszakossága. 

A Gyógyszcr~sztörténeti Szakosztály szerkesztő bizottság létrehozásával a 
befutó cikkek gondos válogatását tűzte ki célul 

Figyelmes lektorálással szeretnénK elsősorban kezdő munkatársaink 
dolgozatait kellő forn1ába önteni Kérjük tehát a szerzőket, hogy beküldött 
cikkeikkel kapcsolatban esetleges ily irányú megkeresést jóindulatú tá1no
gatásként fogják fel Közös érdekünk ez, szeretnénk, hogy a DIÁRIUM 
minden szen1pontb6l inéltóan képviselhesse S?:akosztál)'unk intencióit A 
szerkesztő bizottság létrehozásával sikerült dr Végh Antal professzort az 
elnöki tiszt elfogadására n1egnyerni 

A gyógyszerész ifjúságnak Üz·enjük, hogy az ő tollukból szá1mazó 
közleményeket a DIÁRIUM-ban mindig közölni fogjuk, erre helyet bizto„ 
sítunk, úgy mint a 1núltban, a jövőben is 

!(érjük vala1nenn)i olvasónkat, ne csak olvassák, hanen1 írják is a 
DIARIUMOT Munkájukkal támogassák lapunkat 1-fiányoljuk a n1egje
lcnt dolgozatok feletti vitát és várjuk az építő kritikát 

A feldolgozatlan téma-tetület szinte ki1neríthetetlen A sok közül csak 
párat említünk meg: az üzenü, a gyári, a kórházi, a kitonai gyógyszerész
történeti adatok a gyógysz.::::részi n1últ eszközei, tárgyai, taxák, a régi gyógy
szerészi non1~nklatúra, a g)Óg)szerek története 1n6g alig nyert feldolgozást 
Eln1élyült élettajzi. tanuln1ányok sokaságát lehetne még n1cgírni. Minden 
n1egyében akad régi patika, n1elynek történetére kíváncsiak lennénk 

Abban a re1nényben köszöntjük olvasóinkat, hogy 1973. év az előző 
esztendő biztató előjelei után lényeges fejlődést fog hozni a DIARIUM 
életébe:" 1 

Dr J-fegedü1 Lajo1 
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MGYT GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

SZAKOSZTÁLY HÍREI 

BUDAPEST 

Szép külfölá1 kitüntetésben részesült dr. Haltnai Jáno5 egyetemi ta
nár, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszcrésztörténcti Szakosztály 
tb. elnöke A Nén1et Gyógyszerésztörtéoeti Társaság (Deutschc Gescll
schaft für Geschichtes der Pharn1azie Frankfurt a (Main) elhunyt neves 
tagjának: Fritz FeTchlock, a német gyógyszerészeti múzcun1 alapítójának 
emlékére kiadott díszes diplomával és ércn1tnel tüntette ki 

A Kuratórium levele külön kie1neli dr. Halmai professzor érdemeit:. 
fáradozásait a magyar gyógyszerészi múzeun1 ügye érdekében 

DR HALMAI JANOS 
cgyete1ni tanár, gyógyszerész, 

Dr Z B 

MGYI GYÓGYSZERESZIÖRIENEII SZAKOSZIAL Y 
tiszteletbeli elnöke 1903. március 3-án született. 

70 éves születésnapja alkaln1ából szívből köszöntjük 

MGYI GYóGYSZERESZIÖRIENEII 
SZAKOSZTALY 

és a DIAR!UM SZERKESZTŐSÉGE 

Szakosztályunk elnöke dr Halniai ]áno1 egyetemi tanár úrhoz 1973 .. 
március 3-án a következő levelet intézt~: 

„Professzor Ur ! 

Engedje nleg, hogy hetvenedik születésnapja alkalmából szJkosztá
lyunk választ1nánya, valamennyi tagja és a magam nevében is meleg szere
tettel köszönthessem és legjobb jókivánságaimmal kereshessem meg .. 
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Nerncsak a szakosztály 1968-ban történt megalakulásakor, annak első 
elnökét s azóta tiszteletbeli elnökét tiszteljük Önben, hanem a magyar 
_gyógyszerésztörténet-írásnak azt a lelkes, kitartó és eredményes munkását is, 
.aki Ernyey József halála óta ébren tartotta, ápolgatta a magyar gyógysze· 
résztörténct műv·elésénck gondolatát 

Hervadhatatlan érdeme annak a könyvtári és irattári anyagnak meg
mentése, amely az Ernyey József könyvtár néven ismert gyűjtemény mag
vát képezi. A gyógyszerésztörténet egyetemi oktatásáért fol:ytatott szívós 
harca sem merül el a feledés homályában, valamint az sem, hogy Ön volt 
.az első, akinek kandidatúrája a hazai gyógyszerésztörténeti kutatás tudo
ffiányos jellegét fémjelzi 

Az Ön személyi ténykedése és agitációja épí:tette ki, teremtette meg 
.a magyar gyógyszerésztörténet kutatók kapcsolatát nemcsak a hazai orvos
történészekkel, hanem a nemzetközi gyógyszerésztörténeti társaságokkal is. 

Büszke örömmel tö-Ltheti el, hogy kutatási és :szervezési téren kifejtett 
tevékenysége kitörölhetetlenül rányomják bélyegét szako.sztályunknak k-ez-· 
<lő, legnehezebb é~eire, és ha egyszer majd valóra válnak elképzeléseink 
mind a gyógyszerésztörténeti múzeum, mind a könyvtár, mind az egyetemi 
oktatás vonatkozásában, soha nem feledjük és utódaink sem feledhetik el, 
hogy mindehhez az alapot Halmai János professzor rakta le. 

Ebben a szellemben köszöntjük, küldjük szerencsekívánatainkat, s kí
vánjuk, hogy jó egészségben még minél több éven át fejthesse ki köztünk 
számunkra is oly értékes kutatói tevékenységét." 

A MAGYAR GYóGYSZERESZEII TARSASAG 1972 október 
20-án tartott tisztújító közgyűlése elfogadta szakosztályunk jelentését, tisz
tikarának lemondását és új elnökévé Dr. Végh Antal egyetemi tanárt vá
lasztotta 

Szakosztályunk még aznap megtartotta vezetőségválasztó ülését a 
SEMMELWEIS ORVOSTÖRTENETI MÚZEUM KÖNYVTARANAK 
üléstermében Dr Zboray Bertalan lelépő elnök megnyitója után bejelen
tette a tisztikar lemondását Dr. Zboray megköszönte a lelépő tisztikar lel
kes munkáját és az új elnöknek, Dr. Végh Antal egyetemi tanárnak sike
rekben gazdag éveket kívánt.. Blázy Árpád, a közgyűlésen elhangzott be
számolóján túl is kiemelte, hogy a felállított pati!ka-<múzeumok megvaló_sí
tásában szakosztályunk tagjai hatékonyan közreműködtek Nagy jelentősé
gűnek mondotta a szakosztályi élet szempontjából a DIARIUM megindu
lását, amit Dr. Hegedii5 [,ajo5 fáradtságot nem ismerő, lelkes mur:ikájának 
köszönhet szakosztályunk Kiemelte, hogy a DIARIUM új közlései lehető
séget nyújtott a tagoknak 
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Dt Végh Antal p1ofesszor, bár végleges p1ogra1not még nem 
tud adni, de m.egígérte, hogy fő feladatának a még meg1n.entendő emlé
kek begyűjtését, s az ifjúság soraiból nünél több lelkes munkatárs beszer
vezését fogja tekinteni. 

A szakosztályi ülés ezután az új választmányi tagokat választotta meg 
egyhangúlag: Dt Antall ]óz1ej ~Bp. Sen1melweis Múzeun1), Blázy Árpád 
(Zalaegerszeg), Dt Fialnzai .János (Bp Sem·mel\l;reis Eg)'etem), Dr l-Jege
dü.s L.ajo.s (Bp, Er11yey Köny,,tár), Dt. Kurucz Tibor (Bp., Honvédség)~ 
Lóránd Nándor (Kecskemét), Dr. Lukács Béla (Bp„ Kőbányai Gyógyszer
árugyár), Dt Moz1onyi Sándot (Bp., Semmelweis Egyetem), Dr. 1'.lovák 
István (Szegedi Orvostudományi Egyetem), Rádóczy Gyula (BP ), Rixet 
Andtá1 (Bp., Semmel\veis Egyetem), Szabó Lóránt (Székcsfché~vár), Dr 
Szaniszló Koc1átd (Bp„ Chinoin), Szentgyörgyi István (Bp, Sem1nelweis 
Múzeum), )zigetváry Fetenc (Szombathely), Dr. Táplánri Endre (Bp.)~ 
Dr. Végh Antal (Bp., Semmelweis E.gyeten1), \lida Mária (Bp, Sem1nel~· 
weis l\1úzeum), Dt. Zalai Károly (Bp„, Semmelweis Egyetem), Dr Zboray 
Bertalan (Bp , Ernyey Könyvtár). 

Dr. Halniai János, Dt„ Moz.sonyi Sándot szakosztály tisztelerbeli el
oökei sorába még Dr. Zboray Bertalant is megválasztották 

Az operatív vezetőség: Dr. Végh Antal elnök, 5zigetváty Ferenc ü. 
vez alelnök, Bláz_y Árpád tud. titkár és Rixer András elnöki titkár 

A választmányi ülés dr. l-!egedü.5 Lajost választotta a DIARIUM fe
lelős szerkesztőjévé. Munkájában őt az alábbi szerkesztő bizottság támo
gatja: dt. Benkő György, dr Dönzvei Sándor, dt Halnzai János, dt [,u~ 

káts Béla, Rádóczy Gyula, dr T'tiplányi Endre, dt. Vitéz István, d1 Zalai 
Kátoly, dr Zbo1ay Bertalan. A szerkesztő bizottság elnöke: dr. Végh 
Antal_ 

Dt Hegedü5 L.ajos, a DIARIUM szerkesztője 1negköszönte a lap szá
mára dolgozók segítségét és rövid programban is1nertette a II. évf. célkitű
zéseit. 

)':;)getváty Ferenc. alelnök előadta az 1972 november hóban 
a Semmelweis Múzeum és az Orvostovábbképző Intézet patronálásával 
meginduló GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI továbbképző tanfolyam 
programját. A továbbképző délelőtt előadásokat, délutánonként múzeum
látogatásokat és gyakorlati kutatómunkát vett tervbe. 

D1 .. Antall ]ó.z<ef főigazgató h felszólalásában kiemelte, hogy 
szakosztályunk fűzze még szorosabbá kapcsolatait az ORVOSTÖRTÉ·· 
NETI TARSASAG-gal a kooperáció érdekében. 

Dt .. Z B. 

Szakosztályunk választinányi tagja, J<:.uruc I ibor (gyógysz·erész alezre
des) kandidátusi és dr. Bugár lWészáro5 Katalin, szakosztályunk tagja 
gyógyszerészdoktori fokozatot nyert, „su1n1na cum laude" minősítéssel. 

Szívből gratulálunk! 
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Hírek innen-onnan 

BUDAPEST 
Dt Flódetet lítc)án, az EGYT ny. főosztályvezetőjének Ma

gyar Bélyeggyűjtők Ür"Szágos· Szövetsége Parafilatéliai kiállításán aranyér
met nyert az 1868-1898 évekből származó n1agyar okirati bélyegek lemez
típusaival s ugyanott ezüsté1met kapott Budapest fővárosi illetékbélyegcit 
tártaln1azó gyűjteményéért 

Dr Z.B. 

A DIARIUM I évf 4 számának 34 oldalán nyomdahiba folytá~ 
)zepe.1si L.ajos 89 éves kollégánk nevét a „gyémántdiplomások" kö·· 
zött Szegedi Lajosnak írták. Itt regisztráljuk, hogy 40 esztendeig teljesített 
szolgálatot a Bp V Kossuth Lajos u. 2 szám alatti KÍGYÓ gyógyszer-
tát ban egyfolytában. 

DIÁRIUA1 szerke5'{,tősége 

BARANYA MEGYE 

NÉPGYÓGYASZATI ANKÉT 

1972. október hóban érdekes előadássorozatnak volt színhelye Pécs. 
A népies gyógyászat szerepe a n1odern gyógyszerekutatásban ·- című anké
ton elhangzott előadásokról a Dunántúli Napló 1972 X„ 28„ száma ezeket 
írja: „A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya régi 
adósságát törleszti, amikor a népi gyógyászat ügyét tűzi napirendre hazánk
ban először. Rá akar mutatni ősrégi kincses mezőinknek már· eltemetett 
örökségére." 

Az őskor emberiségének a teunészet növényvilága képezte a házi 
gyógyszertárát Erről tanúskodnak a sírokban található növényi maradvá
nyok A honfoglaló n1agyarok papjai: a táltosok is gyógyfüveket használtak 
különböző betegségek gyógyítására. A ~ereszténység felvételével gyarapítja 
a n1agyarság gyógynövény kincscit „Isten fába, fűbe adta az orvosságot" 
elve alapján az Arpád-kori kolostorkertekben tern1esztik a gyógynövénye-
ket A latin elnevezés mellett sok az eredeti magyar nevű gyógynövény .. 
Érdekes volna a régi magyar gyógynövény szókincset összegyűjteni, mert 
képet kapnánk a magyar egészségügyi kultúra fejlődéséről 

A pécsi előadásokat dr. Novák István professzor, a Szegedi Orvostu
dományi Egyetem Gyógynövény és Drogismer.cti Intézetének igazgatója 
nyitotta meg, majd dr„ Rácz Gábor professzor, a Marosvásárhelyi Orvos
tudományi Eroetem dékánja és a g)'Ógyszerismereti tanszék-vezetője emel-
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'.kedett szólásra V·etítctt képekkel kísért előf1.dás keretében reg1 erdélyi 
népgyógyászati adatokat, kéziratokat, nyomtatványokat is bemutatott. Egy
:ben párhu~amot vont az ókori, az újkori népgyógyászati művek és korunk 
;szakirodalma között. Elmondot::Ca: Marosvásárhelyen a népies gyóg)'növé
nyeket alapos hatástani, kémiai vizsgálatoknak veti alá és eredményeit a 
nemz;etközi szakirodalom is kellően méltatja, elsősorban az új gyógyszerek 
előállításakor. 

Dr, Rácz Gábor előadását dr GryntteuJ I amá5 orvos beszámolója 
követte, aki a népies gyógynövény gyűjtésről, a szakszerű meghatározásról 
értekezett Az értékes ankét műsorát Baranyai Aurél lelkes növénygyűjtő, 
brilliáns tollú kollégá11k fejezte be: A népgyógyászat és a gyakorló gyógy
"SZerész című előadásával Elmondotta, hogy a floklór-gyógyászat évtize
<l·ekre elegendő izgalmas, kutató munkát ígér a sikerre vágyó gyógynövény
K.émikusoknak, mert a nép által gyógyitóriak ismert növények anyagána:k 
has~nálata évszázados tapasztalat0n, tehát kipróbált ismereteken nyugszik 
Az előadást élénk vita követte 

Dr. I áplányi Endre 

BACS-KISKUN MEGYE 

Katona Zsignzondra emlékeztek Nem csak mi gyógyszerészek valljuk 
magunkénak Katona Zsigmondot. A Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségének Bács-Kiskun megyei szervezete 1972 sz.ept. 19-
20-án ünnepi tudományos szakmai tanácsülést rendezett Kecskeméten Az 

:ünnepségre a Katona Zsigmond által 1872-ben Kecskeméten megrende
~·ett Országos Iparmű Tárlat kiállításának 100 éves centenárJuma adott 
alkalmat. Az ünnepi gyűlés fővédnöke dr C1anádi György miniszter, aka
démikus, a MTESZ elnöke volt. A kétnapos gazdag programnak minket, 
gyógyszerészeket érintő ünnepi aktusa i,s volt. A centenáriumi gyűlés részt 
-vevői ugyanis megkoszorúzták Katona Zdgtnond emléktábláját, ahol 
dr Maár And1á1, a MTESZ megyei szervezetének elnöke mondott emlék-· 
beszédet„ Méltatta Katonának. a város iparosodását megalapító és előmoz
dító tevékenységét. Kecskemét ugyanis a régi időkben tipikusan alföldi 
parasztvárns volt. Széchenyinek kellett jönnie ahh0z, hogy az ország figyel
mét felhívja az. ipar font0sságára és nem~etgazdasági jelentőségére. De 
·csak pusztába kiáltott üres szó lett volna minden lelkes beszéde és felszó
laJása, ha nem lettek volna, akik meg is hallják, meg is értik Széchenyi 
nagy gondolatait. Ezek közé tartozott Katona Z5igmond kecskeméti gyógy
szerész is, akit a „homok hőse" jelzővel illettek akkoriban a környék futó
homok területeinek hasznosításáért folytatott óriási és sikeres harcáért 
Emellett azonban az iparosodás ügyének is lelkes támogatója és úttörője 
volt. Mint a Kecskeméti Ipare;:gyesület akkori elnöke először is székházat 
szerzett az eddig kávéházakban gyűlésező iparosoknak„ Mozgalmat indított 
az iparo·s tanulók iskolájának létesítésére, megalapította az Iparos Ifjúság 
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Önkéntes Egyletét, alapítványt tett a ref. főgimnáziumban, kiál'lításokat 
rendezett az iparos ifjúSág munkáiból a Nádor kávéház külön helyiségében 
stb„ De foglalkozbtt országos méretű kiállítás rendezésének gondolatával 
is. Ennek aktualitását erősítette az a helyes felismerés is, hogy a város fej
lődése csakis valamennyi gazdasági ág egyidejű erősödése révén valósulhat
meg Ebben az időben, de rriég később is, Kecskemét ipara igen szűkkörű 
volt Erről egyébként így írt Katona: „Habár a helyi viszonyoknál fogva 
Kecskemét városa a mezei gazdászat, földművelésre van ·elsősorban utalva,. 
ennek kívánt célhoz juttatása az ipar és keresfoedelen1 fejlődésétől függ;: 
csak akkor cselekedhetünk helyesen, ha e fő tényezőket tekintetbe véve 
egyaránt fejlesztjük mindegyiket " 

Katona halála után nagy méltató cikkekben emlékeztek meg az orsz.ág
valamennyi jelentős újságjában, gyógyszerészi és ipari szaklapokban mél
tatva a közügyek terén kifejtett lankadatlan munkásságát 

A Gyógyszerészettörténeti Szakosztály kezdeményezésére a megyei: 
Gyógyszertári Központ 1969-bcn állított Katonának emlék.táblát egykori 
patikájának falán A MTESZ mostani ünnepsége alkalmával történt koszo-
rúzáson V a5kó T'ódorné igazgató a Gyógyszertári Központ vezetőségét, a 
12 r 2 gyógyszertár Katona Zsigmond Szocialista Brigád címért küzdő--· 

dolgozóinak küldöttsége pedig a gyógyszerészeket képviselte 
LN 

*** 

I972-ben az országos múzeumi hónap al:kalmával a Bács-Kiskun me
gyei Gyógyszerészcttörténeti Gyűjtemény anyagából válogatott szép és ér
dekes szemelvényeket láthattak az érdeklődők egy hónapon át Kecskemé-
ten, az új városnegyed szalagházi modern gyógyszertárána1k kirakatában_ 
Az ízlésesen rendezett kis alkalmi kiállítást kontrasztosan emelte ki a mai 
új környezet, (autokláv, vegyifü!J«: stb) 

A megyei sajtóban dr„ 1 óthné Sebők E.szter más.fél hasábos cikkben 
c1nlékezett n1eg a 100 éves tiszakécskei patika alapításának és eddigi niúlt
jának körülményeiről, ismertetve a jelenlegi vezetőnek, Ő5apay Lá5zlónak 
és régi gyógyszerészi familiájának rövid történetét is. 

1972 év szeptemberélben &ecskemétvn a Műszaki és Természettudo
mányi Egyesületek megyei sz·erV1ezete kétnapos jubileumi ünnepi és sza:kmai 
tudományos ülést tartott az 1872. évben Katona Zsignzond gyógyszerész 
által Kecskeméten r.endezett Országos lparmű T'ádat százéves évfordulója 
alkalmával. Az ünnepség fővédnöke dr. Csanádi Gyö1gy miniszter akadé
mikus, a MTESZ elnöke személyesen i,s j·elen volt a kétnapos ünnepségen,. 
mely Katona Zsigmond eml6ktéb'láj„ának megkoszorúzásá~al kezdődött. Az
cmlékbeszédet dr Maár András, a MTESZ ·megyei szervezetének elnöke 
tartotta. A gyógysz.erészeket meghívott küldöttség képviselte. 
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<GYŐR-SOPRON MEGYE 

1972. október 12-13-án Sopronban rendezték meg Békés, Budapesti 
Tanács, Fejér, \Tas, Veszprém, Zala, és Győr-Sopron megye Gyógyszertár_i 
Központjainak asszisztens vetélkedőjét 

A ver.senyre soproni Eü. Szakiskolában a Győr-Sopron megye Gyógy
:szertári Központja és asszisztens Szakcsoportja rendezésében került sor. A 
"kétnapos programban versenyzők gyakorlati és elméleti feladatokat oldot
tak meg 

A vetélkedőn gyógyszerésztörténeti előadás is elhangzott: Sinzó Margit 
'Gyógyszerészet és műemlékvédelen1 címmel színes diavetítéssel, barokk zene 
kísérettel tartotta 1neg előadását 

'KOMÁROM MEGYE 

Pongrácz Vincéné 
Győr 

„A Magyar Gyógyszerészed Társaság Gyógynövény Szakosztálya és az 
Agrártudományi Egyetem Kertészeti Társaság Gyógynövénytetmesztési 
Szakosztálya, a Komárom megyei Tanács Gyógyszertári Központja és a 
Magyar Gyógyszerészeti Társaság Ko1nárom megyei Szervezete közösen 
1973. május )O és június 2. között Tatán, a Megyei Művelődési Köz .. 
pontban (Tata, Váralja 4) megrendezi a hagyományos Országos Gyógy
növény Konferenciát 

A konferencián a délelőtti szekcióülések keretében beszá1nolók hang
-zanak el a gyógynövényügy minden területéről, amelyekhez délután sza:k
.mai kirándulások Vértesszöllősrc, és az Agostyáni arborétumba, és kultu
rális program csatlakozik 

A konferenciával egyidőben a Művelődési Központban virágbéiyeg-· 
kiállítás és Tata flóráját be1nutató kiállítás lesz" 

NÓGRÁD MEGYE 

Peten)'ei .A1áté 
Tatabánya 

F,ennállásának 75 évfordulója alkal.n1ából a balassagyaunati \Tárosi 
Tanács Kórháza, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Nógrád megyei szer
vezetével karöltve rendezte 1972. október 20-21 -e között a 

NÓGRÁD MEGYEI ORVOS GYÓGYSZERÉSZ NAPOKAT. 
A bevezetőben elhangzott: „Nógrád megye Közigazgatási Bizottsága 

az 1881 év második felében azt jelentette a miniszterelnöknek, hogy a 1ne
mre egészségügyi állapota kcVéssé megnyugtató. Kórházra lenne szükség, de 
ehhez pénz kell A p!:llz, mint n1indcn jó ügyre, nehezen gyűlt össze az 
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akkori váTtnegye kasszájában Csaknem két évtized kellett hozz,á, hogy a 
tervek valóra válhassanak 1896 augusztus 5-én a vállalkozók letették a 
kórházi alaptéglát. A balassagyarmati kórház egy éven belül felépült 
Egy belgyógyászati, cg}' sebészeti, egy fertőző beteg pavilonnal 1972. ok
tóber 20-án, közel 2 50 orvos, gyógysztrész és egészségügyi szakember tész
·1étclével - a Palóc város járási pártbizottságának nagytermében - Dr 
Oppe Enzil, a kórház igazg'ató főorvosa nyitotta meg a jubileumi rendez
vé iyt 

Há:rom szekcióban, összesen 108 tudon1ányos előadás hangzott el. A 
.,g)·Ógyszerészek közül eíőadást tartottak: Barl say l. (Szeged), F orgál s B 
(Ercsi); Hannas J. (Bp. OGYI); Horváth D (Bp OM!); Kerté<z M 
(Balassagyarmat); Ke1zthelyi B. (Szeged); Larencz L. (Pécs); I,őtincz G 
(B -gyarmat), A1arton B. (B -gyarmat:; MiklJa ].-né (Szeged); Muraközi 
F-né (B -gyaimat); 1 óth T-né (B -gyaimat); és 1 uzwn Á. (Bp OGYI) 

I.arencz Lá.1zló Javaslat a chinacisal összetételére és gyógyszerformá
já1a című .előadása némileg a gyógyszerésztörténettel is összefüggésben vaa 
Előadásának célja az volt; hogy egy feledésbe menő jó késztményt, a Chini
num tannicun1ot nleg kell menteni a jelen- és az utókor számára. LateJZlZ 
szerint „Ha a . Pulv. Chinacisal e vit C FoNo-s készítménynél az ig::n 
keserű kinin szulfátot a Rozí'liyai-féle kinin tanáttal helyettesítenénk, úgy 
a készítmény forgalomba hozható lenne tabletta forn1ában, utólagos kap
szulázás, vagy ost)a nélkül", mert (idézi Rozsnyayt) „csak szemnek és 
szájnak egyforn1án ízletes kiállítás g)őzheti le a beteg undorát a gyógyszer 
iránt" 

Igaz, hogy a kinin-tanoátot a PH „Sexta" már oe1n vette fel készít
_1nényci közé - 1nondja az előadó Issekutz L.ivia véleménye 
.alapján: „a készítn1ény farmakológiailag nem kifogásolható" rnegi.s az 
utóbbi időben az or\'Osok nem rendelik. Ennek fő oka, a kinin-tannát ke
sernyés ízében kctcsendő \Talószínű azért, m·ert az előállító nem tartotta be 
Rozoiyay Mátyá1 utasítását, amely SZ·::'.tint „. a főfortély abban 
ál 1, hogy az am1nónia fölöslcgévcl a csapadékot is közörnbössé teszem 
Az előadó által javasolt technológiai fcgycletn betartásával megfelelő tá 
1olás n1ellett a kidolgozott és elvégzett stabilitási vizsgálat alapján az iz
tclen készítmény 6 hónapos lejárata biztosítható 

1972 október 21-én az előadások befejezés1e után a balassagyau:mati 
Városi Tanács Kórházában ünnepséget tartottak, ahol a 75 éves évfotdulón 
d1. Oppe Enúl igazgató főorvosnak a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa nevében a 

MUNKA ÉRDEMREND arany fokozatát 

nyújtották át 

L L 

47 



SOMOGY MEGYE 

SOMOGYI KÉPTAR A Somogy megyei Pártbizottság és Tanács 
támogatásával Kaposvárott, a volt Nemzeti Bank épületében megalapítják 
a somogyi képtárat. A mintegy 500 négyzetméter alapterületű képtár egy 
állandó és két kisebb kamarajellegű kiállítási teremből áll majd. A képtár
megnyitását májusban tervezik, az első kiállítást a Rippl-Rónai Múzeum 
legszebb képeiből állítják össze. 

3ZABOLCS-SZATMAR MEGYE 

ID. ÉS IFJ MENNER ÖDÖN GYÓGYSZERÉSZEK 
KIAL11IASA TISZA V ASV ARIBAN 

A Di.árium 2. számának 68. oldalán közöltük, hogy egy borsodi és egy
szabolcsi gyógyszerész apa és fia kiállítást rendez Tiszavasváriban 

A tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum és Művelődési Házban 1972 .. 
május 21-én nyitotta meg ld Menner Ödön szendrői gyógyszertárvezető és 
Ifj. Menner Ödön tiszavasvári gyógyszertárvezető kiállítását Id. Menner 
Ödön több mint roo képzőművészeti alkotásával, Ifj. Menner Ődön pedig 
érdekes és értékes pénz, érem gyűjteményével szerepelt 

A múzeum 3 tern1ét foglalta el a kiállított tárgyak változatos anya

ga Az elsőben olaj és pasztell, a másikban vízfestményekben, a harmadik
ban mesetillusztrációk képeiben és karikatúrákban gyönyörködhettiek a lá
togatók A pénz és érem gyűjtemény anyaga több vitrinben változatosarr 
nyert elhelyezést 

A kiállítást dr. [.évai Sándor tanácselnök nyitotta :i.neg, majd pedagó
gusokból álló énekkar adott elő egy szép dalt. Utána Hunyadi ]óz1ef, a 
Vasvá:ri Pál Múzeum vezetőj'e mutatta be a két kiállítót, méltatva a két 
gyógyszerész hasznos munkálkodását. ld Menner Ödön közvetlen szavak·
kal köszönte m.eg a tanácselnök és múzeumvezető beszédét 

A körülbelül 200 személyből álló közönség - élén dt. Gyuró Imre„ 
Szabolcs m_ Tanács elnökhelyettesével -, nagy érdeklődéss;el szemlélték 
meg a kiállítást Ott volt a megnyitó ünnepségen a Borsod megyei gyógy
szerészi kar képviseletében dr Ujhelyi Károlyné és családja 

A festmények az ország sok szép táját: a tokaji és szendrői vidék, va
lamint a Balaton hangulatát varázsolták a nézők szeme elé Több csend
élet és porDré is szerepelt a képek között. Nagy tetszést aratott - a főképp 
gyógyszereket ábrázoló - karikatúrasorozat. A tanuló ifjúság körében a 
m,esekönyv illusztrációk ragadták meg a nézőket 
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A kiáH·ítás sikerét igazolja, hogy azt többször kellett meghosszabbítani, 
s 1972. májuS 21-től szepten1ber 30-ig 2 500-an tekintették meg, ami rekord
nak számít a kis múzeum történetében 

A DIARIUM szerkesztősége üdvözli a vidék kulturális életét fellendítő 
kezdeményezést és szeretné, ha a példát kollégáink követnék. 

H-M 
VAS MEGYE 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulása 
alkalmából eredményes munkájának elismeréséül Bartha Bélának, a 
Vas megyei Tan.ács Gyógyszertári Központja igazgatójának, 

a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozatát 
.adományozta. 

VESZPRÉM MEGYE 

Az N:GY'T Veszprém n1egyei szervezete által 1kiadott 1973 II. Híradója 
(V. 2 sz) helytörténeti tevékenységükről ír, Tapolcán a Malom tó part
ját övező kőfalba elhelyezésre került DR FELLETAR EMIL gyógyszerész 
emléktáblája, melynek szövege: 

„Dr Felletá„ Enzil, 1834-1917 gyógyszerész doktor, a törvény
széki orvosi kémia és toxikológia kiváló művelője, az Országos Bírósági 
Vegyészeti Intézet megalapítója, Tapolca nagy .szülötte emlékére." 

A gyógysz.erésztörténet emlékét ápolta Benc1ik Sándor gy. vezető, 

amikor Sümegen felkutatta Felletár Emil síre1nlékét. Azóta ennek helyre
.állítása is 1negtörtént 

Veszprém megye gyógyszertári asszisztens szekciójának május 4-i ve
télkedő anyagában gyógyszerésztörténeti ·munka is szerepelt. Dr. Fülöp 
L.á5zlóné balatonfüredi asszisztens: A gyógyszerészet története Balaton
füreden címen előadást tartott 

RIETHMULLER DÉNES GYóGYSZERTARVEZEió 
ÜNNEPÉLYES BÜCSúZTATASA 

1972. 1nájus 19-én Zala1zántó köz·ség lakói ünnepélyes külsőségek kö
zött búcsúztatták szeretett gyógyszerészüket: Riethmüller Déne5t, aki I6 
éven keresztül lelkiisn1eretesen, önfeláldozóan szolgálta faluja egészség
ügyét. 

Az ünnepélyes búcsú végén a megyei tanács vb egészségügyi osztály 
vez.ető főorvosa 1néltatta az ünnepelt érdemeit, majd zárószavai után átadta 
az Egészségügy Kiváló Dolgozója kitüntetést 

Dt. Kovác.1 Pál, Veszprém 

A DIARIUM szerkesztősége is gratulál a kitüntetéshez 
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ZALA MEGYE 

Nag}kanizsán kerültek megrendezésre 1972 év szept 28-30-án a II.. 
Zalai Orvosnapok, n1elyen nagy érdek16dés mellett hangzott el Bukta Sza
bolc.5 Az orvos- és gyógysz.erésztörténeti kutatás lehetőségei Zala megyé
ben, valamint Blázy Arpád .: A hiinlőoltás bevezetése Zala megyében a 
XIX század első felében című előadása Az előadásokat A magyar gyógyá
szat múltja e. színes filn1 vetítése követte Az orvosnapok rendezősége fel-" 
kérte az előadókat a jövő évben megrendezésr·e kerülő, a 120 éves zala
egerszegi kórház jubileumi ünnepségei alkalmával rendezendő tudományos. 
ülésen való előadói részvételre, valamint a kórház és a megy;e egészség
ügyének múltját bemutató kan1arakiállítás rendezésében való részvttelre. 

KÜLFÖLDI HÍREK 

1973 szepten1ber 24-29 között ta1tják meg Párizsban a 

NEMZETKÖZI GYÓGYSZERÉSZIÖRTÉNEII 
KONGRESSZUST 

(hv) 

A témakörből is1nertetjük, hogy előadások fognak elhangzani: az ős-· 
kortól a XV. századig, a X\TI századtól - a X\TIII századig, a XIX. szá-· 
zadtól a mai napig a gyógyszerészet történetéről 

A kórházi, a hajó, a katonai gyógyszerészet történetét is ismertetni 
fogják, Matéria Medica, a g)Ógyszer kereskedclen1, a gyóg)'SZetészet szer
vezése, a gyógyszerészet és művészettörténet, gyógyszerész 111úzeun1ok, re
ceptek gyűjteménye, kézi könyvek, gyógyszerkönyvek története, a főbb té
mái az előadásoknak 

CSEHSZLOVAKIA 

A DIARIUM I évf 4 s%áma jelezte, a GYÓGYSZERÉSZET r973 
I. szá1na is besiámolt arról a bensőséges ünnepségről, n1ely a Komensky 
Egyete1n Gyógyszerészi Kar fennállásának 20. évfordulója alkaln1ából le
zajlott Pozsonyban (1972. IX. 19-22) 

l udományos előadásokat tartottak többek közt magyar részről: Dr. 
Kedve5511 György, dt. Két)! Agne5, dr. Sárkány Sándor, é1 Michel5né dt 
Nyonzá1 kay Klára, Vet zár né dr Petri Gizella é'i dr Gracza Péter, d1. Zalai 
Károl) 

A g)'Ógyszcrészctben rnegjelent beszá1nolót azzal egészítjük ki, hogy 
a nívós tudon1ányos előadásokon kívül gazdag társadalmi programban volt 
részük a megjelenteknek. Egyik esemény az újonan renovált ünpoz.á-ns kül
sejű pozsonyi színház megnyitó előadása volt, melyet kizárólag kongresszus 
tagjai számá1a rendeztek. 
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A másik gyógyszerésztörténeti sze1npontból kic1nelkcdő társadalmi. 
program a múzeum gyógyszertárak megtekintése volt. Dr .. PeTényi Frigye~ 
szakvezetésével a pozsonyi Vörös rák patika n1úzeumot és a Salvator gyógy· 
szertár megtekintését iktatták be„ Külön élmény volt a vöröskői Pállfy
kastély bemutatása, a benne elhelyezett híres korabeli patika múzeun1maL 
Érdemes megemlíteni az Egyetem Gyógyszerészi Fakultásán elhelyezett 
hatalmas szakkön:yvtárat, mely példaképpen is szolgálhatna nekünk 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Könyvtár és levéltár 

Ernyei József 

GyógySierésztörténeti 
Könyvtára 

Budapest, Vili, Ullői ut 26, 111 em 

Dt HL 

A SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézetben 
111 e 

Nyitva: hétfőn és csütörtökön 10-13 óráig 



Lapszemle 

DUNANTÜLI NAPLÓ: 

1972„ október 20. száma Népgyógyászati ankét címmel, r972. ok· 
tóber 28. száma Ma ankét kezdődött Pécsett a népies gyógyászat 
ról 1972. október 29. száma A népies gyógyászat szerepe a mo· 
dern gyógyszerkutatásban című közlemények jelentek meg (A 
DIARIUM jelen számában az eseményről külön beszámolót köz-
llitl) ' 

'EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ: 

1972. november r száma Fiatalok szemével címen cikket közölt 
három kecskeméti fiatal gyógyszerész írása alapján, melyben a levél 
írói hangsúlyozzák, hogy a gyógyszerészet múltjával és történetével 
való foglalkozás nem csak az idős korosztály kiváltsága Komoly 
érdeklődéssel tudnak és kívánnak a fiatalok is a kutató munkával 
foglalkozni 1 artalmas gondolatokat idéz a cikk a Gyógyszerészet· 
történeti Szakosztály időszakos lapjának, a DIARIUM-nak cikkei
ből, melyekből hasznos ismereteket, tanácsokat tudnak meríteni a 
témával foglalkozók és megfogadva dr. Végh professzor úr indító 
cikkének szavait, felsorakozhatnak kellő időben a váltáshoz a fia
-talok, ha az idősebbek elfogadják és igénylik segítségüket az együtt
futáshoz. 
A DIAR!UM-ban levelüket közöljük 
1973 február 3 (X\TII évf. l l old.) számának Hírek rovatában ol
vastuk: A Mag1ar Gyógyszeré1zeti Társa1ágnak a Kőbányai Gyógy· 
szerárugyárban - egykori Richter gyár - rendezett emlékülésén ad·· 
ták át első ízben a Richter Gedeon gyógyszerész születésének száza
dik évfordulójára alapított e1nlékérmet 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság gyógyszerésztörténeti szakosztá
lyának képviseletében dr. Zboray Bertalan előadást tartott Richter 
Gedeon életútjáról, munkásságáról, majd dr. Clauder Ottó egyetemi 
tanár, a társaság .elnöke átnyújtotta az emlékér1neket A 112 kitünte
tett közül nyolcvanöten a gyár volt és jelenlegi dolgozói, huszonheten 
pedig a gyógyszerészeti tudományos kutatások neves képviselői 

ÉLET ÉS TUDOMANY: 
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1972 október 6 (XXVII évf 40 sz 1875-1879. old) száma Richter 
Gedeon (gyógyszerész) 100 éve született A Kalmopyrin és a Hype-

-rol „atyja") Dr Kenéz ]áno1 ilyen címen 10 hasábos cikket közöl 
fényképekkel A munka az első magyar gyógyszervegyészeti gyár ala
pítójának életével és az egész világon ismert készítményekkel foglal
kozik 
1972 november 3 (XXVII. évf. 44 2066 és 2102 oldala) képekkel 
illusztrált életrajzot közöl _Proda1n Guido (1882-1948) gyógyszerész
ről, a magyar repülés egyik úttörőjéről, Rév Pál tollából.. Budapes
ten a XVI. kerületben utcát is neveztek el róla 

.ESTI HÍRLAP: 

1972. október 13. (XVII évf 256.) száma a győri Széchenyi téri 
gyógyszertárról Patikamúzeum címmel fényképet közöl. 
1972. október 30-i száma Konzerválják a bútorait. - Megnyílik a 
Fekete sas cÍlnmel hírt ad a székesfehérvári műemlék gyógyszertár 
berendezésének restaurálásáról 
1972„ december 11. (XVII évf, 29r.) számban A kávé tsak jó mód
dal - Patiná.s patika - cim alatt kéthasábos, érdekes cikket közöl 
a győri Széchenyi gyógyszertárról M„ Tolnay István. 
1973 január 12 (XVIII évf.) száma: Ma délután megemlékezés 
- Gyógyszergyárat alapított - emlékplakettet adnak át címek alatt 
publikálja Richter Gedeon (ma Kőbányai Gyógyszerárugyár) alapí· 
tójának emlékünnepségét és Richter Gedeon emlékére kiadott érn1ek 
átadását 
1973. január 23 szán1a a budapesti műemlék patikákat sorolja fel, 
n1elyeknek védettek bútorai 

GYÓGYSZERÉSZET: 

r972. szeptember (XVI. évf.) 9. száma (355 oldalon) A GYÓGY
SZERÉSZTÖRTÉNETI DIARJUM-ot ismerteti és üdvözli dr 
Vincze Zoltán 
1972 december (XVI évf) 12. száma (45r-52 oldal) A MGYI 
1970-1972. évi inűködésének ismertetésében Blázy Árpád gyógysze
résztörténeti szakosztályi titkár beszámolói át közli 

KELE I-MAGYARORSZAG: 

1972. augusztus 22 szán1a Hírünk. az or1zágban cíin alatt idézi a 
Esti Hírlap Patinás patikák cítnű cikkének Nyíregyházára vonatkozó 
történelmi idézeteit 
1972. augusztus 25-i szátna Régi patik.ák chnen dr Fazeka'i Árpád 
tollából a következőt írja Gyógyszerészek évkönyve az 1934 év
re c könyvek egyaránt tartalmazzák, hogy az Arany sas elneve
zésű nyüegyházi gyógyszertár 1648-ban n1ár működött! 
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I972 augusztus 22-i szán1a Hírünk az országban cÍtnŰ rovatában az: 
E.sti Hírlap 1972 VIr:i. 7-i számát idézve, 1792-re datálja a városi 
patika építését Nyíregyházán. Pedig Török Gyula nyíregyházi gyógy
szerész a szóbanforgó GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIARIUM 
1972. évi 2 számában 30-J6 oldalakon megjelent Mozaikok a: 
nyíregyházi gyógyszertárak történetéből című cikke ugyancsak a kö
vetkezőket hangsúlyozza: „Itt volt az országnak sorrendben a 8„ nyil
vános jellegű gyógyszertára, mely 1648-ban erigáltatott" 'fermésze
tesen 1792-ben is épített a megye Nyíregyházán „gyógytár'; -at, de ez: 
már a 2. volt Nagyon valószínű, hogy a Szabolcsban -épült néhány
középkori monostorban is lehetett szerzetesi gyógyszertár, de azokrót 
nincsen biztos tudomásunk · 
Ezen 1648. évi világi vagyis városi patikáról viszont van, erre büsz
kék is lehetünk: 324 évvel ezelőtt m~r volt patika városunkban!" 

MAGYAR IFJűSAG: 
1973. január 4„ száma Gyógyszerész a szépirodalomban. A kapos·
vári színházban mutatták be nagy sikerrel - vidéki városban először
- Szép Ernő 1919-ben írt PATIKA című színművét A Magyar 
Nemzet, a Kritika és a Népszava kritikusai szerint - a mű méltat
lanul mellőzött, „mert a magyar dráma irodalom kis remekműve'" 
Mi gyógyszerészek a darab esz1nei tartalmával ugyan nem dicseked
hetünk, de reniéljük majd, hogy új társadalinunk, a mai szinten élő· 
szocialista gyógyszerészt is szerepeltetni fogják íróink a szépirodal
munkban és a művészetben 1nűvészeink 

PETŐFI NÉPE: 
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1972 augusztus 3 r száma (4 oldalán) Egy kiállítás einlékére 
címen Katona Zsigmond gyógyszerész áltai kezdeményezett ipar
művi kiállítás 100 éves évfordulója alkalmából emlékezik Erdélyi\ 
Ignác háron1 hasábos cikkében Loránd Nándor a DIÁRIUM jelen 
számában az esen1ényről beszán1olót ír 
1972 szeptember 20-i számában a 100 év előtti ipaunűtárlat e1nlék
ünnepe címen H F. tollából az iparn1űtárlattal kapcsol:itban I(atona 
Zsigmond kecskeméti gyógyszerészt is méltatták 
Az ünnepség alkalmából megkoszorúzták Katona Zsign1ond emlék
tábláját (Erről a Bács megyei hírekben is beszámoltunk.) 
1972 szeptember 24-i szán1ában Százéves a tiszakécskei Öreg pa
titka - címen Sebők Eszter gyógyszerész írt patikatörténeti szemel
vényt (Hírek innen-onnan rovatunkban erről bővebben referálunk)' 
1972 október ro-i számából idézzük: 
„Az országos nlúzcumi hónap alkalmával a Bács-Kiskun . megyei 
gyógyszerésztörténeti gyűjtem'é:ny anyagából válogatott szép és érde 
kes szemelvényck~t láthatüal< Kecsken1éten, a szalagházi gyógyszer-

tár kirakatában az érdeklődők A nap minden szakában szinte ál
landó közönsége van az alkalmi kiállításnak, különösen a szomszédos 
iskolák ifjúsága, diákjai köréből" 
1973- február 8-i száma Tóth litván Mielőtt a tanácsülés elé kerül 
címmel Kecsken1é:t fe'jlődésének közéleti személyiségeit említi, akik 
szívvel-lélekkel mindent megtesznek a város érdekében, Többek kö
zött loránd Nándort is ide sorolja. A javaslat csokorban szerepel: 
Helyiséget a (kecskeméti) Patikamúzeumnak kitétel is 

SOMOGYI NÉPLAP: 
1972. szeptember 28-i száma Répai [,ajo.s gyógyszerész tollából kö
zöl Rippl-Rónai ] ózsefről hangulatos négyhasábos, képpel ellátott 
cikket A DIÁRIUM mai száma szemelvényeket közöl munkájából. 

A szerkesztőség késve kapta: Az ÖSIERREICHJSCHE APOTHE
KER·ZEITUNG 1971 május 22-i száma (25 évf 21 szám, 402 old), 
<fir. Halmai János, dr Horváth Déne5, Csatkai Endre és Ryslavy Kurt 
cikkét közli a Die Vergangenheit der Apotheken Soprons (Ödenburgs) 
Alkalmilag a DIÁRIUM a cikket a szerzők engedélyével fordításban is
mertetni fogja 

A MAGYAR TELEVÍZIÓ 1972 december r6-án esti budapesti hír
adója, mint gyógyszerésztörténeti emléket, bemutatta az aznap a Dísz téren 
megnyílt Vár,i patikát, majd a 100 éves jubileumát ünneplő Csillag gyógy

szertár (VIII. ker Rákóczi út 39) volt látható a képernyőn 

SZERKESZTŐSÉGÜNKHÖZ beküldött MGYT Baranya, Heves, 
Veszprém megyei időszakos Hitadóit köszönettel vettük és üdvözöljük az 
'Ott folyó, abban közölt gyógyszerészi munkákat 

FELHÍV AS MUNKAIARSAJNKHOZ! Felkérjük munkatársainkat, 
hogy szíveskedjenek a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIARIUM szá
mára beküldött cikkeket a lap formátumában (A/j), három példányban, sű
rűn gépelve a szerkesztő címére küldeni„ Továbbá kérjük, hogy minden mű
nél a forrásmunkákat, hivatkozásokat pontosan megjelölni. (Könyv címe, 
szerző neve, oldalszám, kiadás helye, nyomda, évszám ) 

Felelős sze1kcsztő címe: DR HEGEDÜS LAJOS 
1146. Bpest XIV. Cházár András u 19 III 3 
""Ielcfon: 226-301 

A GYÓGYSZERÉSZIÖRIÉNEII DIARICM szerkesztősége: 
1085. Budapest VIII Üllői út 26 Ili (Ernyey könyvtár) 
Hivatalos órák: hétfő, csütö1tök 10-13 
'Telefon: 339-191 
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KIADJA: 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERÉSZ
TÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA" BUDAPEST 

SZERKESZTŐSÉG: 
BUDAPEST, VIII., ÜLLŐI UT 26, III. 

A kiadásért felel8's: Dr. DURAY GYULA 

Készült: 
a Vác és Vidéke ÁFÉSZ Sokszornsit6üzemében, 800 példányban„ 
A nyomdai munkáért felelős: Kiss Ferenc üzemvezető. 
Nyomdai munkaszám: 474, 73, 
Engedélyszám: 94860-1973, V. 

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT 
~~~~~~~~-~--

A Visegrádon megrendezésre kerül8', 1973, évi 
"Rozsnyay Mátyás" el8'adói emlékverseny alkalmából 

. Ezen, az immár hagyományossá váló, nemes szakmai ve
télkedőn, évről-évre találkozót ad egymásnak hazánk tára mel
lett dolgozó, ifju gyógyszerész szakembereiből válogatott előadó
gárdája. 

Az előadóverseny szervezői nemcsak a névadó Rozsnyay 
Mátyás emlékének kivántak hódolattal adózni, amikor meghirdet
ték az első vetélkedó'ket, hanem személyében - mind emberi ma
gatartás, mind szakmai munka terén - követésre méltó példát 
kivántak a gyógyszerész pályám lép8' fiatalság elé állitani„ 

Nemes egyéniségének nagyszer·ü vonásait felvázolva, magya
rázatot kaphatunk arra a kérdésre, hogy születése után majdnem 
másfél évszázaddal, miért az ő nevével fémjelezzük az előadói 
emlékversenyt„ 

"Tudta jól, hogy csak egy alapjában jól nevelt generatio ad
hatja meg a rohamos haladásnak e korszakában a gyógyszerészet 
ügyének is azt a mozdit6 erőt, amelyre szükség van, hogy el ne 
maradjunk a többi tudományos pályától" - irja egyik méltatója, 
E cél érdekében alapitott az Országos Gyógyszerészegyesület 
1886-i közgyülésén 100 arany frankos pályadijat a gyógyszerész 
gyakornokok számára; a pályázat kérdéseinek összeállítását az 
egyesület központi igazgatóságára bizta. 
Az Őt személyesen ismerő és születésének centenáriumi ünnep
ségére emlékbeszédet irt Karlovszky Geyzától kaphatjuk a sze
mélyér·e vonatkozó leghitelesebb illior mációkat. 
A maga elé tilzött cél elérésében már fiatalon is határozott és 
kitartó volt, Pályatársai nagyra értékelték mind szakmai képzett
sége, mind általános mfiveltsége, nem küiönben nagyfoku humánu
ma miatt. 

Mint Karlovszky ir ja: 
"Statisztálnia kellett minden este a bécsi operában, hogy 

nappal aztán az egyetemi laboratóriumokban dolgozhasson." 
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"Szorosan vett szaktudományán kivül sok mindennel foglalkozott, 
minden iránt érdekllídött és rengeteget tanult, 
Amellett, hogy valóságos élő lexikonná vált, filozófiai elme volt„ 
Tudása alapos és rendszeres." 
"Aradon mihamar nagyon megszerették. Tudományos és hivatás
beli elfoglaltsága mellett idiít szakitott magának a tárnadalmi és 
kulturális téren való munkálkodásra is„ Mint Arad város törvény-· 
hatósági bizottságának tagja, szavát és befolyását a közjó érdeké
ben vetette latba. Egyéni kedvessége, müveltsége, nagy tudása és 
puritán jelleme hóditották meg ismerőseit és barátait„ Tanitványai 
rajongtak érte„ 11 

"A pályakoszoruzott készitmény, az iztelen cser savas chinint tar'
talmazó Rozsnyai féle chinincukorka és chinincsokoládé csakhamar 
elterjedt nemcsak Európában, hanem mind az öt világrészben„ Ta
lálmányáért küJföldön valóságos vagyonokat ajánlottak fel Neki,nem 
fogadta el, inkább az erkölcsi sikert választotta, hogy készitmé
nyének előállitási titkát közkinccsé téve, a Magyar Gyógyszerkönyv 
kidolgozói felvehessék készitményét a hivatalos gyógyszerek közé. 11 

1965. május 16-án Gyulán, halálának 70, évében emlékeztek 
Rá az első előadóverseny alkalmával„ Akkor a három kezdeménye
ző: Békés, Győr-Sopron és Baranya megyei Szakcsoport Szerve
zetek összefogásával bonyolitották le a ver senyt„ 
A kezdeményezés helyességét az idő igazolta: 
Évről-évre egyre több ,jelentkező közül lehet a megyénként bene
vezhető két versenyzőt kiválasztani. Ma már szinte minden me
gyében szervezett munka folyik az érdeklődők támogatására„ 
Ifju gyógyszerészeink kezdenek megtanulni nyitott szemmel járni 
az életben„ Kezdik felismerni a tára mellett, sőt az.on kivül is 
azokat a feladatokat, amelyek megoldására tudományos felkészült
ségükblíl ösztönzést merithetnek, Kiterebélyesedik közöttük a ku
tatási kedv; e versenyek, mint szakmai összejövetelek, sokrétü, 
termékeny tapasztalatcsere szinhelyévé is váltak az idők során. 
Egyéniségük kiteljesedéséhez segitséget nyujt a kutatás, a buvár -
kodás, az ennek során kiszélesedett látókör, mely a szakmánk 
területén is jelentkező tudományos technikai forradalomban, az
zal 1 épést tartva, egyre bővül" 
A„ kezdeményezők elképzelései valóra váltak. 
Az eddig megtett utért, az elért eredményekért köszönet illeti 
Őket is, 
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E gondolatok jegyében szeretettel köszöntjük a Visegrádra 
ellátogat~. V en~~g~!"k~t, szakmai és társadalmi rendezvényeink 
ré~ztvevo1t. Koszont,Juk azokat a Kedves Olvasókat is, akik a 
DIARIUM sorain keresztül kivánják majdan e szakmai mozaik
részleteket megismerni, tanuul híva az események krónikását. 

Visegrád, 1973, május hó. 

A visegrádi "Rozsnyai Mátyás" 
előadói emlékverseny 
Rendezií Bizottsága 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR: ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEI JÓZSEF 
GYőGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 
Budapest, Vlll. ihllíi ut 26. I II • 

SOTE Gyógynövény és Drogismereti Intézet 
NyitVa: héfflín és csütörtökön 10 - 13 óráig, 
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A VISEGRÁDI VÁR 

Visegrád magyar történelmi vonatkozásu adatait ERNYEI 
JÓZSEF gyógyszerész is feldolgozta, LUX KÁLMÁN építészmér
nök müemléktörténésszel közösen. l) 

Hálátlanság lenne és mulasztást követnénk el a visegrádi 
ünnepségünk alkalmából, ha nem ismertetnénk ERNYEI JÓZSEF 
polihisztorunk, kiváló gyógyszerész történészünk könyvét, melyet 
a Dunakanyar ősi müemlék vár áról irt. A pompás k;is munkáról 
csak rövid összefoglalást adhatunk. A könyv történelmi részét 
ERNYEI JÓZSEF, a Vár· müszaki és restaur'álási tex·vének adatait 
LUX KÁLMÁN írta. Az illusztrációkkal, eredeti fényképekkel tar
kított könyv nemes gondolatokat ébreszt. A rajzok MÁTYÁS ki-· 
r·ály pazar függ6'kertes palotáját varázsolják elénk. 
' A festői szépségü Visegrád már a ró1naiak idejében is kato-
nai táborváros, őrhely volt. Erről tanuskodnak a Vár területéről 
kiásott latin feliratu érmék és urnák. 

ERNYEI JŐZSEF munkájának rövid összefoglalása (idézetek
kel) a következ6'k: Visegrád vár át már első nagy királyunk IST
VÁN korától említik a történelmi müvek. I. ENDRE 1056 körül 
VAZUL-rendü görög szerzeteselmek kolostort állított e helyen. 
1082-ben SZENT LÁSZLÓ itt tartotta fogva SALAMON r, (de nem 
a Salamon tornyába volt elzárva, mert akkor· az még nem épült 
fel). BÉL MÁTYÁS (Belius) fö!drajztudósunk adatai szerint (1738. 
III.kötet Pest-Pilis-Solt megye) Visegrád várát IV„ BÉLA a tatár
dulás után emeltette. IV. BÉLA király feleségéhez MÁRIA király
nó'höz intézett 1251-ben 1.:e1tezett levelében ism8rteti az építés kö
rülményeit, mely 1255-től 1259-ig tartott. Az adományozásról sző-
16 okmánybanezt irja: "rvrikor· védekezésre alkalmas helyeken vá
rakat kezdünk rakatni, MÁRIA királynő a pilisi erdőben lévő la
katlan hegyet kérte tőlünk, hogy ott özvegyek és árvák védelmére 
a tatárok ellen ő is várat építhessen. Ezen a helyen a királynő 
arany pártáinak, nyakláncainak és a szülŐi házból hozott más drá
gaságainak árán, nagy kb1tséggel, majdan várat építtet, ahol szük
ség esetén mások között leányunk MARGIT is és az Urnak szolgáló 

1) ERNYEI JÓZSEF és LUX KÁLMÁN: A Visegrádi Vár. Budapest 
1925.Müemlék Országos Bizottság Kiadása„Hornyánszky Viktor 

6 Nyomdája. (Orsz.Széchenyi Könyvtár: 201.439.sz.) 

társnőivel együtt védelmet lelhet". (Hazai Okmánytár, III. 94., 
VIIl. 72. ). 

Visegrád neve a pápa 1263-ban kelt iratában szerepel, amikor 
kimondja és ~gerősiti IV„ BÉLÁ-nak fenti sorait: "Castrum quod 
Visegrád dicitu.I ''. 

A Vár kb. 1259 táján készülhetett el, mert az akkori iratok
ból kivehető, hogy a király várépités céljából, ill. texjeszkedés 
miatt földterületeket sajátitott ki Visegrád környékén. 

IV. BÉLA király VisegrM várában lakott családjával együtt, itt 
töltötte gyermekkorát a későbbi domonkosrendi apáca 
MARGIT is mindaddig, amíg a Nyulak szigetén a kolostor fel nem 
épült. 

Az ÁRPÁDHÁZ kihaltával a Vár 1301-ben VENCEL, cseh ve
zér birtokába került, akitől CSÁK MÁTÉ foglalta vissza. 1316 ta
vaszán ROBERT KÁROLY harcot vív Visegrádért, melyet birtokba 
vesz. Négy év alatt rendbe hozatja a megsérült várat annyira, 
hogy Visegrádon tartja meg harmadik feleségével, ERZSÉBET
tel mennyegzőjét. 1320 óta az uralkodó székhelye lett Visegrád, 
fiai is itt születnek és Székesfehérvárról elhozatja a ''Szent koro
nát", valamint a királyi Levéltáx·at is 0 

A Magyar Képes Krónika szerint 1330 április 17 -én itt kö
vette el véres merényletét ZÁCH FELICZIÁN az ebédelő királyi 
család ellen. 1324-t61 Visegr·ád kiépül, középületeket emelnek, 
1325-hen KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-ró! elnevezett kápolnát ál
lítanak fel. Itt balt meg 1342„ jul. 18-án RÓBERT KÁROLY ki
rály és halálával Visegrád is hanyatlásnak indult. 

ROBERT KÁROLY fia NAGY LAJOS visegrádi udvara irányí
tója Közép-Európa politikai életének. 1350-ben I. LAJOS Buda vá
rába tette át székhelyét, de Visegrád kedvenc szórakozási, vadá
szati helye maradt. Kötődését Visegrádhoz az is bizonyitja, hogy 
1390-ben a visegrádi Bencés kolostorba temették el hamvait. Viseg
rád jelentőségét a "királyi szent korona" őrzése és őrhelye teszi 
nevezetessé, mert kisebb-nagyobb megszakítással (1320-tól 1526-
ig), e helyen volt. 

1382.után I. LAJOS özvegye ERZSÉBET,leánya MÁRIA ki
rálynő és durazzoi KISS KÁROLY is Visegrádon laktak. 1401-ben 
ZSIGMOND király eliíször foglya, majd uralkodója a várnak és 
tovább fejleszti azt. ZSIGMOND lánya ERZSÉBET királynlí elsií 
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izb<;> innen viszi ki a koronát ALBERT koronázására, 1412-ben 
ULASZLÓ a királyi koronát az esztergomi érsekkel éirizteti, e
zért csak 1439-ben kerül vissza ismét a korona Visegrádra, amit 
a rendek szereznek meg. A korona éirzésével GARAY LÁSZLÓ 
bánt bízták meg. 
ALBERT király (1437-1439) csak rövid ideig volt a várban, halá
la, után özvegye Visegrádon élt tovább, aki végül a várat GARAY 
LASZL9-nak adta át, ALBERT király halála után ULÁSZLCÍ-t illet
te volna meg a vár-tulajdon, de 5 nem lakott Visegrádon. A kirá
lyi korona 1440-1463 között Ill„ FRIGYES német császárnál volt 
zálogban. 

Visegrád MÁTYÁS király alatt érte el virágzásának tetéifo
ká!· 1~64-ben a királyi koronát ujból visszavitték Visegrádra. 
MATYAS pazar, reneszánsz palotát építtetett a Duna alsó part
ján 350 szobával, gyönyörü függ6'kerttel, csobogó vízesésekkel, 
szobrokkal ékesített szök6'kutakkal és halas-medeooékkel. A Du
na fel61 boltíves, lagunás kiköt6'kkel. A Fellegvárat is tovább é
pítteti, melyet kéifal köt össze az alsó palotával. 1V. SJXTUS pá
pa követe CASTELLI püspök 1483 október 25-én kelt levelében 
"fö1di paradicsomnak" írja le Visegrádot és környékét, valamint 
a palotát. 

Az Anjouk, de MÁTYÁS is ide záratta a politikai foglyokat, 
szicíliai hercegeket. Visegrád várába volt zárva VITÉZ JÁNOS 
esztergomi érsek és PODJEBRÁD VIKTORIN is, 

1526 Mohácsi csata után pálos szerzetesek menedékhelye 
volt . Visegrád, akik a vidék megszervezett népével visszaverték 
a törb'kb'ket. A mohácsi csata után, amikor az ország három rész
re szakadt, a Vár SZAPOLYAI JÁNOS birtokába került 1529-
ben megszállják a törökb'k, mert FERDINÁND magyar király, 
német-római császár zsoldosai feladják a várat. A törökb'k nem 
tartanak igényt Visegrádra és visszaadják SZAPOLYAI JÁNOS-
nak, akinek halála után FERDINÁND csapatai ujb61 birtokba ve
szik Viseg;:ádot. 1544-ben a török ostromolja a várat, melyet 
AMADE PETER kapitány héisiesen védett. Az osztrákoktól a se
gítség késéin érkezett meg, így a törökb'k elfoglalják ismét Viseg
rádot és 50 évig birtokolják, A hosszu ostrom, alatt pusztult 
el MÁTYÁS király palotája is. 1595-ben PÁLFFY MIKLÓS 
SCHWARCZENBERG magyar-német csapatai és ALDOBRANDINI 
olasz katonái szabaditják fel Visegrádot. 1605-hen megkezdték a 
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helyreállítási munkákat, azonban 1605-ben Altheim áruló zsoldos 
serege révén ismét török kézre került és 80 évig a törb'kök hir·
ták. Csak Buda vár elséi ostromával egyid6'ben kerül visz-
sza a töröké>ktéil LOTHARINGIAI KÁROLY herceg gyéizelmével 
Visegrád.1702-ben LIPOT elrendeli a vár maradványának tel
jes felrobbantását, s ezzel egy történelmi müemlékünket sem
misítik meg az osztrákok, • , 
„ .Népköztársaságunk Müem!ék Bizottsága nagy szakértelemmel 
és áldozattal az eredeti szépségében fogja Visegrád várát resta
urálni, melynek bizonyságát a már· feltárt emlékek nyomán is lát
hatjuk. 

(H.L.) 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 

Budapest, I, Apród u, 1-3, 

NYITVA: (hétféi kivételével) 10,30 - 18h-ig 
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EGY MINTA GYÓGYSZERTÁR 1887-BEN 

Ismeretes, hogy amikor Rosznyay Mátyás az iztelen cser
savas kinint először előállította és készitményével a nyilvános
ság elé lépett, egy kis faluban, Zombán volt gyógyszertártulaj
donos„ Rozsnyay szakmaszeretetére, hivatástudatára jellemző, 
hogy készitményének előállitási módját nem titkolta hanem köz
kinccsé tette, Igy lett az hivatalos a magyar gyógy~zerkönyv má
sodik kiadásában. 

Anyagi viszonyainak a javulása késó'bb· lehetővé' tette számá
ra, hogy kis falusi gy6gyszertárát felcserélve Aracha költözzön 
Néhány év mulva rendelkezésére állt az az an~agi bázis is, a- · 
~elynek felhasználásával hazánk - akkoriban - egyik legkor sze -
rubb gyógyszertárává alakithatta át munkahelyét, Erről a "minta 
gyógyszertárTól" az Aradi Közlöny adott először részletes lei.rást· 
az ebből idézett részletek alapján a mai olvasó előtt is kibonta- ' 
kozik egy korszerü gyógyszertár képe. 

. . ~A gyógyszert~;r· padlózata mozaik, s falai gazdag szőnyegx) 
disz1tessel vannak födve„ Az állványokat vörös fenyóből maha.goni 
háttérrel Varga J6zsef ismert aradi müasztalos készitette cél
sze1ü izléssel és beosztással. A recepttáblák fényezett márvány
táblákkal vannak födve, elől égetett üveglap diszitéssel és ol
dalt csinos betett vörös fenyő lapokkal; a fiókok beosztása cél
szerü és gyakorlati, hogy a dolgozónak minden azonnal kéznél le
gyen. Egy csinos és vörös bársony függönnyel diszitett szür'ke 
márvány fülkéből, egy r ézcsapon folyik a kutból vezetett viz egy 
márvány kagyl'óba, hol üvegek és más egyebek tisztára moshatók. 
A szennyes viz egy rézcsövön folyik a padlózat alatt az utcai csa
tornába„ Az erős hatásu szerek egy külön osztályban vannak zár
alatt, s ezen osztály ajtaját egy nagy tükör képezi.. A két utcai 
ajtó ige~ izlésesen van üvegégetéssel diszitve, - A világitást egy 
megford1tott Siemens-féle gázlámpa szolgáltatja, mely éjjel-nap
pal ég, és amelynek fényét annyira lehet fokozni, hogy a villa
nyos fénynek nem sOkat enged. - A célszer ü ujitások között mit 
it_t látni lehet, legfigyelemreméltóbb az, hogy a porok nem ~a
pnosban, hanem ostyatokban expediáltatnak még pedig 2 féle gép-

x)tapéta 
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pel és oly tisztasággal, hogy a dolgozó keze a port nem is érin
ti, és az undor itó- nbefuvás 11 a papirtokba, mely az eddigi mód 
szerint elkerülhetetlen volt, - most teljesen mellőzve van, Az 
apró adagokba elosztott zsirok is csinos gelatin tokocskákba té
tetnek, melyekkel az El.bánás nagyon tiszta, Ezen tokocskák Rozs
nyay Mátyás találmányai, Általában egész seregével találkozunk itt 
az uj eszközöknek, melyeknek nagy része Rosznyay ur találmánya,. n 

11A gyógyszertárból két ajtó vezet, az egyik az inspe_ctiós 
szobába, hol éjjel tartózkodik egy segéd, hogy a villanyos csen
gettyü hangjára talpon legyen a szenvedőnek szolgálatára. A má
sodik pedig a tulajdonos igen kényelmes irodájába, hol egy igen 
diszes könyvtár· szakkönyvekkel van tömve, mely a gyógyszerésze-· 
ti irodalom jelesebb termékeit foglalja magában, köztük a tulajdo
nos dolgozatait is. Ugyanitt látni lehet egy kisebb állványt, me
lyen nem kevesebb mint tizenegy szakközlönyt számláltunk meg, 
melyek nagyrészének Rozsnyay ur dolgozó társa is. - A tudo
mányos müködés eszközei közül itt egy szép microscop és pola
risator látható, mely utóbbival Rozsnyay ur tbbb önálló buvárla
tokat is tett, melyeknek eredménye egy német nyelvü füzetben lett 
a tudományos világgal közölve, s melyből, hollandi, amerikai, 
német és orosz lapok is közlöttek mutatványokat. 11 

11Az irodából egy üvegajt6n a laboratóriumba juthatni, hol a 
gyógyszerészi technika legujabb vivmányai vannak a gyógyszerek 
lepárlására szánt készüléken alkalmazva, melyeknek nagy része 
szintén Rozsnyay ur utasitása folytán lett alkalmazva„ Innen a 
szennyes viz és vizvezeték feleslege földalatti csatornán az utcai 
csatornába ömlik. A laboratórium talaja mü márvánnyal van fed
ve és csinosan kifestve, ugy hogy a szára~, szellős, világos és 
tágas helyiség mindég tisztán tartható!! 

"A laboratóriumból egy kis fülke nyilik, mely félig és egész 
kész gyógyborokat tartalmaz, s melynek tartalmából egy pár ü
veg ménesi sherryt és vörös aszut későbbi megvizsgálás végett 
félre téve láttunk. Ezen fülke egyszersmind a főnök titkos kisér -
letezésének helye is. u 

ttA laboratóriumból az udvarfelé való ajtó egy üveggel fö
dött és falazott folyosóra nyilik, hogy egy hosszu dolgozó aszta
lon egész sot ozata volt kiállitva R. M„ ur találmányainak, elkezd
ve Chinicukron a legujabb tyukszemflastromig és tbbb gyógysze
részi műszer , melyeket mind Rozsnyay ur· szerkesztett és hely-
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beli ügyes mechanicusunk Czéh ur készitett. Ezek között az uj 
gyors-szürde melyen a valóban tükör tisztaságu borok is szür·
léztettek. Egy suppositorium készitő gép acélból, egy igen el
més készületü flastromprés, mellyel egy ügyes munkás 10 any
nyi, absolut egyenlességü flastromot préselhet, mint az eddigi 
eljárás szerint, kézzel. Ezek között láttunk egy cukor-compress 
gépet is, melynek egy javitott m6dositásán Czéh ur épen dolgo
zik." 

11 
••• megtekintettük azt a hirnevessé vált "cukor szobát", 

melynek gyártmányai oly hamar bejárták a világot;" · 
"E találmány volt az, mely Rozsnyay ur nevét ugyszólván 

mindenütt ösmertté tette." 
Rozsnyay életét és munkásságát a szerzők egész sora kü

lönböző szempontok szerint dolgozta fel. Amikor most a korsze
rüsitö, a szakmai haladásé1t anyagi áldozatot is vállaló szakem
ber nagy gonddal kialakitott munkahelyét mutatjuk be, ez egyben 
a közel száz évvel ezeHitti gyógyszerészeti kultnra egyik doku
mentuma is. Hüen tükrözi, hogy pályatársaink közül a haladó 
szellemüek már akkor felismerték: az anyagi függetlenség alkal
mas eszköz arra, hogy a tudományos törekvések eléréséhez meg
felelő bázist biztosítson; - az elért szakmai - tudományos ered
mények pedig - a gyakorlatban történt alkalmazásuk során - visz
szahatnak a gazdasági alapra. 

Dr. Kempler· Kurt 
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A MAI PEST MEGYE GYÖGYSZERTÁRI HÁLÓZATÁNAK 

ALAKULÁSA A XIX„ SZÁZAD VÉGÉIG 

A gy6gyszerésztörténeti munkák között egyre fontosabb helyet 
foglalnak el a helytörténeti kutatások eredményei. T~bb szerző fog
lalkozott egyes megyék, nagyobb vár·osok gyógyszertan hálózatá
nak kialakulásával. Igy érdeklődésre tarthat számot a fővárossal 
sZinbizózisban élő mai Pest megye gyógyszertári hálózatának kia·· 
Iakuláss és fejlődése 

Hazánknak alig van olyan másik megyéje, amely az évszáza
dok alatt olyan nagymérvü területi változáson ment át, mint éppen 
Pest megye. Pest megye a legelső vármegyéink egyike, nevét Pest 
várától a mai Budát61 kapta„ Nagy Lajos király Pest megyéhez 
csatol~ N. Béla idejében keletkezett Pilis vár·megyét. Pest-Pili.s 
vármegye székhelye Buda volt. A megyéhez 1569-ben csatolta Mik
sa király az addig Székes-Fehér vármegyéhez tartozó Solt várme
gyét„ A sokáig önálló közigazgat6sági jogot élvező Kiskunságot 
1876-ban egyesítették Pest-Pilis-Solt vármegyével, s igy alakult 
ki Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. A felszabadulás után ujabb 
területrendezések eredményeként a mai Pest megye területileg 
csökkent. E jelentős változások mellett a megye különös adottsá
ga még a fővárossal való szoros kapcsolat: ~848-ban a megye 
szivébe került vissza Pozsonyból a kormány es ezzel a legfo'bb 
állami hivatalok. 1873-ban közigazgatásilag is egyec;tették Óbu-
dát Budát és Pestet és ezzel megszületett az ország uj fővá:r·o-
sa ' Budapest, amely soha nem várt fejlődésen ment keresztül. 
Ez~k a tények nagy hatással voltak a megye életének alakulásá-
ra is Ez a sok változás és rendkivü!i tényező még indokoltabbá 
teszi: hogy megvizsgáljuk a mai Pest megye gyógyszertári háló
zatának kialakulását és fejlődését. 

A megye területén fekszik Visegrád, ami királyi székhely, 
erőúitmény, fontos politikai, kulturális és társadalmi központ volt„ 
Feltehető hogy a királyi udvar r ende!kezett orvossal, gyógyszer
tárral, bár az eddigi ásatások erre vonatkozólag konkrét adato
kat nem mutatnak. 

A mai Pest megye teljes területe másfél évszázadon keresz-

13 



tül tőI'ök megszállás alatt állt. Buda 1686.-ban szabadult fel, de 
a siralmas állapotban lévő ország csak a szatmári békekötés u..: 
tán jutott viszonylagos nyugalmi állapotba. A töI'öko1<: kiüzése u
tán óriási teI'illetek voltak lakatlanok„ A Duna-Tisza köze földje 
megmüveletlen, eltnÓcsarasodott, a lakosság száma jelentősen 
megcsökkent. Az 1712-15„ évi adóösszeirások szerint az ország 
lakossága 2 582 598 volt, 806 221 esett Erdélyre. Buda városá
nak 12 OOO főnyi, Pestnek 2 700 főnyi lakosa volt. 

Ilyen -körülmények között érthető, hogy a szatmári békekö
tés után csak lassan indult meg az élet és csak jóval kés6bb ke
I'Ülhetett sor egészségügyi intézmények, szegényházak, kórházak, 
gyógyszertárak létesitésére. 

A rendelkezésre álló irodalmi adatok szerint a mai Pest 
megye első gyógyszertárai a XVIII. század utolsó harmadában 
kerültek feállitásra. A négy felállitott gyógyszertárral vonatkozó 
adatot az I. táblázat tartalmazza. A táblázatban feltüntettem a 
helységnevet, az alapitás évét, a gyógyszertár tulajdonviszonyát, 
régi és jelenlegi nevét. 

A XIX. század elsií felében eliídelnk 14 gyógyszertárat alapi
tottak, melyekI'e vonatkozó adatokat a IL táblázat tartalmazza. 

A dicsőséges magyar szabadságharc elbukása, az azt köve
tií elnyomás, kedvezéítlenül hatott a gyógyszertári hálózat további 
fejlődésére, igy a xvm„ század második felének első szakaszá
ban, az 1850-1870-es években alig keI'Ult sor gyógyszertárak a
lapitására. Ez csak a kiegyezés, a konszolidáció és az idó'közben 
kiharcolt egészségügyi intézkedések eI'edményeként következhetett 
be. A XIX. század második felében alapított gyógyszertárak jegy
zékét a III. táblázat tartalmazza„ 

A III. táblázat adataiból megállapitható, hogy a századfor du-
16ra a megye területén 49 gyógyszertár milködött, amely szám a 
XX. század első felében, az 1950-ben bekövetke~:ett államositásig 
több mint kétszeresére, 110-re növekedett. A XX. században ala
pitott gyógyszertárak jegyzékét külön táblázatban n_em kivánom ösz
szefoglalni. 

A gyógyszertárak állami tulajdonba vételét követiíen a g_yógy
szertár i hálózat alakulásában - az eddigiekkel szemben - más jel
legü,minÖségi változások történtek. Nagyobb városokban az egy
máshoz közelfekvő gyógyszertárak összevonásra kerültek, viszont 
gyógyszertárat kaptak addig el nem látott területek„ További vál-
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tozást jelent a gyógyszertárak méreteinek, berendezéseinek, mun
ka.mennyiségének növekedése, aminek eredményként a régi törpe 
gyógyszertárak jelentős gyógyszerellátási feladatot végző egész
ségügyi intézménnyé nőttek, a városi gyógyszertárak mint jelen
tiís egészségügyi intézmények látják el munkájukat„ 

A megye gyógyszertári hálózatának szám.szerinti fejlődését 
a IV. táblázat mutatja„ Ennek adataiból az alábbi megállapitáso
kat vonhatjuk le: 

a.) A XVIII„ században, még Mária Terézia egészségügyi törvény
kezéseit megelőzően is már 2 gyógyszertár müködött Vácott 
és Szentendrén, a megye területén. Ugyanakkor az országnak 
volt több olyan vármegyéje, ahol egyetlen gyógyszer tár· sem 
volt. 

b.) A gyógyszertárak alapítása a továbbiakban elsiísorban a keres
kedelmi és kultuI'ális szempontb61 jelentősebb városokban kö
vetkezett be (Ráckevén, Cegléden, Nagykiírösön, Gödöllőn,stb.) 

e.) A gyógyszertárak számának kissé jelentősebb növekedésével 
az 1820-as és 1850-es évek között találkozunk előszöI'. 

d,) A szabadsághaI'c bukása és az abszolutizmus kora jelentősen 
akadályozta a gyógyszertári hálózat fejlődését, igy tbbb mint 
két évtized alatt mindössze Kiskunlacházán és Nagykiírösön ál
lítottak fel 1-1 gyógyszertárat. 

e.) A közegészségügyi törvény életbelépése, az Országos Gyógy
szerész Egyestilet megalakulása, a Magyar Gyógyszerkönyv 
életbe léptetése eredményeképpen 1872-ben megindul egy normá
lis fejlődési folyamat, amely tart a század végéig és folytató
dik az 1900-as években is. 
A fenti megállapitások és az adatok azt mutatják, hogy az or
szág politikai, társadalmi, gazdasági, továbbá egészségügyi, 
politikai eseményei jelentős hatással voltak a megye gyógyszer -
táI'i hálózatának kialakulására. 

f.) A XIX„, XX. századfordulóra a megye 3 olyan vá.I ossal is ren
delkezett, ahol egynél tbbb gyógyszertár müködött: Cegléden 
3, Nagykőrösön 3, Vácott 2 „ 

g.) A gyógyszertárak tulajdonviszonyait vizsgálva az alábbi képet 
kapjuk: 
A megye területén 12 reáljogu polgári gyógyszertár rnhködött, 
1 szerzetesrendi gyógyszertár, s a többiek pedig személyi jo
gu, polgár·i gyógyszertárak, 
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Egyetlen szerzetesrendi gy6gyszertáx· az irgalmas rend tulaj-· 
donát képezte, s egyben egyedüli irgalmasrendi gyógyszertár 
az országban, melyet nem. hatósági engedéllyel, hanem vásár
lás utján szereztek meg. A gyógyszertár eredetileg reáljogu 
polgári gyógyszertár volt, melyet Dr. Kraitzer Abdon irgal
masr·endi főorvos 1808-'ban az akkori tulajdonosától, Müller 
Fülöp temesvári illetőségü gyógyszerésztől megvett, s azt Vá
cott a főtéren lévő rendház épületébe helyezte át. A gyógy
szertáJ:: utcai bejáratát, ajtaját - amely müvészettörténeti szem
pontból is figyelemreméltó -· 1873-ban készitették,, s a gyógy
szertár ezzel öltött szemmel !áthatóan is nyilvános jelleget. 
A gyógyszertárat 1958. októberében a megyei gyógyszertár'i 
központ áthelyezte a város főterén lévő másik, a szakmai kö
vetelményeknek jobban megfelelő épületbe. 

Emlitést érdemel, hogy a megye területén a felszabadulásig 
kórházi gyógyszertár - az adataink alapján -· nem volt, jelenleg 
kettő müködik, Cegléden és Vácott. 

A vizsgálatok eredményeként megállapitottam, hogy a mai 
Pest megye területén müködő 111 közforgalmu gyógyszertár ala
pitási év szerinti megoszlása a következő képet mutatja: 

1800 eléitti a!apitásu 4 gytár 4% 
1801-1850 közötti " 14 " 12 % 
1851-1900 " " 31 " 28 % 
1901 utáni 62 " 56 % 

------ ----
111 gytár 100 % 

A fentiekben röviden vázolt adatok azt mutatják, hogy Pest 
megye gyógyszertári hálózatának, gyógyszerész kulturájának kia
lakulása igen jelentős, ami mélyebb vizsgálatot és tanulmányt ér
demel. 
ffiOOALOM: 

K.Karlovszky Geyza: Gyógyszerészek évkl:lllyve, zsebn11.pUlr 
az 1900-ik évre, XII évf 

Gortvay György: Az ujahbkori Magyar Orvosi Müvelődh
és egészségügy története I kötet 
Budapest 1953. 

Dr. Baradlai János és 
Bársony Elem~r: A magyarországi gyógyszerészet tllrtli

nets. 
16 Bu.da.pegt 1930, 

Dr. Zalai Károly 

Helység neve Alapitási év 

VÁC 1766 

SZENrENDRE 1767 

RÁCKEVE 1787 

CEGLÉD 1798, 

NAGYKŐRÖS 1805 

GÖDÖLLŐ 1813 

VÁC 1814 

ABONY 1824 

ZSÁMBÉK 1825 

I ÁPIÓBICSKE 1827 

NAGYMAROS 1835 

ASZÓD 1835 

MONOR 1836 

ÓCSA 1837 

SZOB 1839 

PÉCEL 1842 

IÁPIÓSZElE 1849 

BIA 1850 

I, sz. táblázat 

l'ulajdonviszony 
Gyógyszertár neve 

régi uj 

reáljogu, 1/99 
majd szerzetesrendi, "Központi gytár 11 

majd közforgalmu 

r·eáljogu Szentháromság 1/73 
''Városi" 

reáljogu Szentháromság 1/69 
11Galenus'' 

reáljogu Szentlélek 1/16 
11Schulek Elemér" 

II. sz. táblázat 

Megváltó 1/55 
"I'uzson L 11 

teái .Magyar Korona 1/32 
"Dózsa Gy„utin 

reál Szentlélek 1/100 
"Deákvári" 

fiók, reál Szűz Mária 1/1 
"Kabay János" 

reál Remény 1/109 

reál Megváltó 1/84 

teái Isteni gondviselés 1/49 

teái Magyar Király 1/9 

személyi 1/45 

személyi Korona 
"FÖtéri" 

1/59 

személyi Megváltó 1/78 

személyi Megváltó 1/62 

személyi Szentlélek 1/87 

személyi Magyar Korona 1/11 
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Helység neve 

KISKUNLACHÁZA 
NAGYKŐRÖS 

BUDAÖRS 
DÖMSÖD 
NAGYKÁIA 

V ÁMOSMIKOIA 
SÓSKUT 
KÓKA 
JÁSZKARAJENŐ 
FÓT 
ÉRD 
BUDAKESZI 
TINNYE 
IURA 
CEGLÉD 

POMÁZ 
VISEGRÁD 
ACSA 
NAGYKŐRÖS 

PILIS 
TÁPIÓGYÖRGYE 
VERŐCE 
IÖRÖKBÁIJNI 

VECSÉS 
ÖRKÉNY 
KOCSÉR 
CEGLÉD 
DUNAKESZI 

ÜLLŐ 
ISASZEG 
SZIG ETSZENI MIKI ÓS 
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ill. sz. táblázat 

Alapitási év Tulajdonviszony Gyógyszertár 
régi 

neve 
uj ----------------

1856 személyi Szt,Jélek 1/40 
1864 személyi Kigyó 1/52 

''Arany János" 
1872 személyi Szt. István 1/14 
1874 személyi Magyar Korona 1/26 
1874 személyi Szt. Lélek 1/47 

11Korányi11 

1879 személyi Magyar Korona 1/104 
1881 személyi Szt. Rozália 1/72 
1882 személyi Megváltó 1/43 
1882 személyi Szt. háromság 1/38 
1882 személyi Szt. György 1/29 
1882 személyi Szt„Háromság 1/27 
1884 személyi Angyal 1/13 
1884 személyi Megváltó 1/91 
1884 személyi Szt. I'erézia 1/95 
1886 személyi Remény 1/17 

"Kossuth Lajos" 
1886 személyi István kit ály 1/68 
1886 személyi Remény 1/108 
1887 személyi Megváltó 1/4 
1889 személyi Magya' Korona 1/56 

"Petőfi" 
1890 személyi Magyar Király 1/63 
1893 személyi Szt. Mag_dolna 1/85 
1893 személyi 1/57 
1893 személyi Boldogságos 

Szt.Mfu: üt 1/93 
1894 Megváltó "Jakabházy" 
1894 személyi Őrangyal 1/60 
1895 személyi Szt. István Király 1/42 
1896 személyi Megváltó megszünt 
1897 fiók, majd 1/25 

személyi 11Winkler Lajos" 
1898 személyi Remény 1/97 
1899 személyi 1/37 
1899 személyi Szt. Miklós 1/77 
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TÖMÖRKÉNY ISTVÁN ( 1866 - 1917 ) 

Tömörkény István gyógyszexész, r·égész, néprajzkutató, iró 
1866 december 21-én született Steingassner István néven Ceglé
den (Pest megye). A Tömörkény nevet csak iró korában vette fel. 
Édesapja steingassner József vasuti vendéglffs volt Cegléden. É
desanyja: stróbl Mária, akit Juhász Gyula a kb1t5 és Tömörkény 
életrajzírója igy jellemez: "Igazi nagyasszony, méltó párja és 
fele az urának." Nagy gonddal nevelik gyermekeiket. steingass
ner lstván két évig élt Cegléden, s azután szüleivel Szegedre ke
rült(3). Édesapja törekv5, iparkodó, jó polgár hirében állt, Sze
geden nyitott vendéglőt, a "Feketesas'' - utcában, Balástyán pe
dig fb1dbirtokot örökölt. Tömörkény alapfoku iskoláit és a közép
foku iskola első osztályát Szegeden végezte; a szegedi kegyesren
di gimnáziumban az 1876-1877-ik tanévben. Innen Makóra költö
zött a család(5). Édesapja kezességet vállalt egy eladósodott roko
náért s ezért veszélybe került a vendég!(; meg a balástyai birtok 
is. Igy Tömörkény a második gimnáziumot már Makón végezte(13) „ 

önéletrajzában külön ki is bangsulyozta, hogy 4 tanára volt a ma
kói gimnáziumnak„ Egyik Szilárd Antal, aki egyben református 
lelkész is volt, s ha temetésre kellett mennie, mindig vele "hu
zatta ki" az els5, vagy a második osztályban az órákat(l3). Ez 
a megtiszteltetés az ifju steingasserra igen nagy kitüntetés volt, 
s ezzel tekintélyt szerzett a tóbbi diákok el5tt is. Édesapja Ma
k6n a "Korona" vendéglőt vette bérbe. Kitünő iskola volt a leen
dő ir 6 számára a Korona vendéglő - irja Tömörkény önéletrajzá
ban(l2). A nagyvendégl(í udvarának változatossága, különféle nem
zetiségű népével, oláhokkal, medvetáncoltatókkal, "gillbabás"tö-, 
rökökkel", a megyegyülésre érkező vidéki urakkal. Ez mind le
kötötte a gyermeklélek figyelmét. A szerepló'k késóbb novellah5-
sei lettek. Már akkor kötött örök barátságot a könyvekkel. A 
vendéglóbe képeslapok jártak (5). A Vasárnapi Ujság szines rovata
it olvasta. Kedvenc irói: VAS GEREBEN, DICKENS, MARK TWA
IN? TURGENYEV, ERET HART, VERNE GYUIA, JőKAI MÓR, 
stb. voltak. 
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Az 1880-as évek elején kb1tözött vissza a család Szegedre. 
Tömörkény ott végezte a gimnázium negyedik osztályát„ Szülei 
elszegényedtek„ A régi jólétb5!, a vagyonból nem maradt sem
mi, ezért Tömörkénynek pályát kellett választania„ Igy 16 éves 
korában (1882-ben gyógyszer ész gyakornok lett (12). A pályavá
lasztás küzdelmeit életrajzirója MÓRA FERENC és JUHÁSZ GYU
LA örökitette meg. MÓRA FERENC "Tömörkény" cimü munkájá
ban igy ir r6la: "S ha rossz esztendó'k nem következnek e csa
ládra steingassner István valószinüleg egész életre ott marad a 
"szerecsen kergető baráber ek" közt, akiknek tarka meséit mohó 
fülekkel hallgatta, s a cset15-botló parasztok közt, akikbiil késó'bb 
a Halbiír Förgeteg Jánosok gub6dzanak ki. De hol voltak azok ak
kor „ Mig KOLOMBUSZUNK elért hozzájuk, el5bb keresztül kel
lett magát rágnia a sanyaru esztendó'k iztelen- méztelen kásahe
gyein, talán mondhatom azt is bismuthkásahegyeken. Pistánk 
néhány gimnáziumi osztálybizonyitványával a zsebében patikár'os
ságot tanult Kovács Papusnál, aki iskolaszéki elnök volt és vi
dám életbb1cselő sok könyve volt és sok uri barátja, és a kis 
patikar ius inasnak sok hallani és látni valója volt lombikjai és 
fehér gombu fiókjai közt". 

Mégis hamar beleunt a lapdacsgyurásba és katonának kiván
kozott. Valahol látta az aláirását Fluck Ferenc sótárnoknak, de 
a sótárnok szót tábornoknak nézte és elment hozzá megkérni, hogy 
szerezze valamelyik katonaiskolába„ Milyun j6, hogy a tábor·nok 
ur - a szabadságharc dics5séges badastyánja különben - csak só
tárnok volt és Pistánk kénytelen volt visszaszégyenkezni a herba
tea-főzéshez. Egyszer nekibusultában mérget is főzött magának, 
de szerencsére nem jól tudta a receptjét és kábult álmából még 
az innenső" parton felébredt." (6) Kovács gyógyszerész ludtollal se
gitette vissza a másvilágról öngyilkos segédjét. (1) 

1882-1885-ig gyakornokoskodott Szegeden. Miután megsze
rezte a gyógyszerész gyakor·noki végbizonyitványt, Kistelekre, 
majd Szegedre kerül, mint gyógyszer'ész segéd. 1889-1892-ig 
Boszniában, Novibazárban katonáskodott, majd Bécsben, mint 
FERENC JÓZSEF katonája a Burgtheater állandó látogatója, a
hol megismerkedik a színházi kulturával is. 

Ez az időszak jelentős fejlődést eredményezett az irói pá
lyában. MÓRA FERENC (6) így emlékezik meg err51: "Itt ismer-, 
te meg a magyar parasztot és lelke itt lépett örök ft'igyre a nép-
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lélekkel, A kéisivatagban otthagyta ifjusága virágát, de a hegyi csör
géik közül elhozta az örök élet italát„ Amikor fiatal obsitos katona 
egész életére szóló szerződést kötött a Szegedi Naplóval, már ak
kor el volt jegyezve a halhatatlansággal," 1892-ben Tömörkény éir
mesteri t'endfokozattal végleg leszerel 6s hazaérkezik Szegedre. 
A leszerelt katonát a "MEGVÁLTÓHOZ" cimzett Klauzál-téri gyógy
szertáx és a Szegedi Napló szerkesztősége hivja civil állásba,. Tö
mörkény az utóbbi mellett döntött, Csakhamar megnéisül 1894-ben 
Kiss Palcsinak a hir es vendégfogadósnak Emma leányát vette fe
leségül, Házasságából két gyermeke született: Erzsébet' és Lász
ló„ Erzsébet leánya, aki tanitónőképzőt végzett, felesége lett Kő
szegi Dénes (1888-1970) professzornak a szegedi gyógyszerészi 
kar Gyógyszerészi kémiai Intézetének i!?;azgatójának. László fia 
mai napig is mint Kossuth-dijas fiimérnök nyugállományban él Sze
geden. 

1887-ben MIKSZÁTH KÁLMÁN szerzéidteti az Országos Hir
laphoz. 1899-ben a Szegedi Napló szerkesztéije Békefi Antal lett 
s igy a birlapir ói pályának bucsut mondott s 1899-téil a szegedi 
Somogyi Könyvtár könyvtárosa, REIZNER JÁNOS Szeged városi 
muzeumigazgató halála után 1904-ben éit választják meg igazga
tónak, Mint muzeumigazgató, a néprajzi osztály anyagát átr ende
zi és gyarapitja. Ásatásokat végeztet, gyarapitja Magyar·ország 
régészeti anyagát, tudományos dolgozatai jelennek meg a Magyar 
Muzeum Néprajzi Értesitl>Jében, Etbnographia cimü lapban, Arche
ológiai Értesitóben, Gyógyszerészeti Hetilapban, stb. 1899-téi! ha
láláig egyben a Somogyi Könyvtár igazgatója, a Petéifi társaság 
tagja volt,, 

1917, április 24-én tüdőgyulladásban halt meg. 
Emlékét málg is emléktábla oI'Zi a Somogyi Könyvtárban, 

lakóháza falán és egy impozáns szobor• 
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TÖMÖRKÉNY ISTVÁN a gyakorló gyógyszerész: 

Tömörkény a négy gimnázium elvégzése után 1882-ben gyógysze
részi pályára lépett. 
Juhász Gyula életrajzában igy ir' erréil az idéiréil(3) "Ő az Ibsen 
mesterségét választja, patikusnak készül, félig tudomány, ahol a 
megfigyelés és meggondolás szükségeltetik, István ilyen fából van 
faragva és hajlamot is érez a hivatáshoz„ Beáll az egyik belváro
si patikába (A Götz-féle gyógyszertárba) és munkás-élete kezdetét 
veszi, (A Kovács-gyógyszertár egykoru fényképét a Petéifi Irodal
mi Muzeumban találta meg a szerző„) A tizenhatéves gyógyszerész
gyakoruok igen j6 helyre került„ Kovács Albertnek, az egész vá
rosban ismert és kedvelt Papusnak gyógyszertárába, mely a város 
szivében van, a barátságos, derüs patika valóságos kis kaszinőja 
a társaság embereinek, minden hir ide futott be és innen terjedt, 
urak és parasztok egymásnak adják a kilincset, maga a gazda 
csupa tréfa és elmésség, és ha dolgozni nem kellene, paradicsom 
lenne az élet ebben a patikában." 

Az ifju gyakornok szorgalmasan dolgozik, tanulja a latin ne-· 
veket. Az éjszaka üres óráiban a főnbKe gazdag szépirodalmi 
könyvtárát böngészgeti, Itt kap további kedvet a szépirodalomhoz 
és irja az első tárcáját a Szegedi Hiradó számára. Ez a tárcája 
11Sugáruti séták'' cim alatt jelent meg a Hiradó 1884„ nov. 16-i 
számában. 1885-ben letelik a gyakor'noki éve és utána tir·ocinális 
vizsgát tesz (gyógyszerészgyakornoki). Kistelekre, Szeged mellé 
kerül, a "Szentlélek" Keresztes-féle gyógyszertárba gyógyszerész
nek„ A falu csendjében figyeli az embereket a müveinek késóbbi 
szereplőit s lassan átadja magát az irodalom muzsáinak. Ez a 
falusi idillikus élet azonban nem tartott sokáig(3), 

A főnbKe igen szeszélyes és szigoru volt, aki pld. az Ope
deldok (Linimentum saponató-camphoratum) készitésében más 
technológiai elvet vallott mint a segédje és nem engedte érvény -
re jutni a fiatal kollégáját(3). 
Tömörkény hiuságát sértve, otthagyta a kondiciót és kiment Jó
zsef-bátyjához, aki a csöngelei pusztán a balástyai tanyán gaz
dálkodott, Nem sokáig élvezhette a puszta méla csendjét, mert 
egy napon egy lovas ember jelent meg, s hozván a megbizást, 
hogy vegye át a rókusi gyógyszertár vezetését, mert a tulajdonos 
öngyilkos lett(l3)„ Tömörkény a "Szent Rókus" gyógyszertár pro
visoraként dolgozott és ott teljesen beleélte magát a gyógyszeré-
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szi életbe, ugyannyira, hog)„ gyógyszerész szakcikkeket is irt a 
népies gyógysze1 :~kről a Gyó:;:,ye:zerészeti Hetilap tárca rovataiban„ 
(névtelenül). "Igen tudományos ember lett az ifju steingassnerből 
- irja Juhász Gyula -, aki a gyógyszerészi szaklapokban kezdett 
cikkeket írni, de azért álnéven és névtelenül a megkezdett szépi-· 
rodalommal tovább is kacérkodott. Végülis mégis az irodalom mu

zsáinál kötött ki. Hogy ebbó1. a flörtből támad az egész életre szó
ló nagy komoly szerelem, - azt talán korábban maga sem hitte 
volna." 

'Tárcáival, novelláival felhivta magára a figyelmet ugyannyi
ra, hogy felhívást kapott Burger Gusztávtól, aki rokona'. is volt, 
hogy lépjen be a Szegedi Hírlaphoz munkatársnak. Ennek a meg
hivásnak eleget is tett a fiatal gyógys.z;er ész, az akkor 20 eszten
dős nszent Rókus"-gyógyszertár provizora és végleg bucsut mon
dott a "fehérhasu tégelyeknek", a gyógyszertártól, amihez ifjuko
ra kötötte és a hirlapiró hivatásnak adja át magát egészen{3) „ 

Tömörkény aránylag rövid aktív gyógyszerész tevékenységét 
felváltja a hírlapírói hivatással. A Szegedi Híradó 1886 március 
3-i számában nyilvánosan is kifejezésre jut az Ő pályaváltoztatá
sa. "Lapunk szerkesztőségi személyzetében változás állott be, a
mennyiben Törös Tivadar ur a mai naptól fogva megszünt munka
társunk J enni. Helyébe a lapnak helmunkatár sául Steingassner Ist
ván urat, a fiatal fb1dinket nyertük meg, akinek ügyes, eleven tol
lát Tömörkény név alatt lapunkban megjelent tárcaközleményekbó'l 
ismerik olvasóink (6). 

TÖMÖRKÉNY JSTV ÁN születése centenáriumára kiadott év
könyvben szerepel sajátke.züleg irt kéziratának a fotókopiá,ja,. Ő 
igy irja le gyógyszerészi tevékenységi idejét: 

"Szegeden vagyok gyógyszerészgyakornok 3 évig. Ez idó1Jen 
írtam első tárcámat. Szegedi Hírlapnak 1884-ben. A tyrocinium 
letevése után még itthon segédeskedek, azután falura kerültem, 
de ott összedisputáltam a főnökkal az iránt, hogy miként kell csi
nálni az Opodeldoc camphoratat. Régi is volt ez, ma már aligha
nem hire-hamva sincsen a patikában. A disputa vége az lett,hogy 
otthagytam a kondíciót s kimentem bátyámhoz, aki egy közeli pusz
tábán gazdálkodott, Oda küldtek lcvasembert utánnam, hogy men
,jek haza a városba, mert át kell venni egy külvárosi patikát, mely
nek a gazdája megölte magát, !gy megint hazakerültem, de nem 
sokáig provizorkodtam a gyógyszertárban, mert a Szegedi Hirlap, 
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amelynek kiadó tulajdonosa rokon volt, belső munkatár·snak hívott 
el 1886 tavaszán, 

Ezzel azonban elveszett az akkori idők szerint az önkéntes
ségi jogom, a 3 korosztályból beosztottak 3 éves katonának. "(13), 

Erről az időszakról igy emlékezik meg életrajzir ója: Juhász 
Gyula (5), "A patikus provisor, akinek legnagyobb olvasmányi él
ménye Turgenyev kis remeke: "Egy vadász naplója" volt, termé
szeti képeinek igazságával és a szegény nép szeretetével, egysze
rü ujságiró lesz, aki a tollat mindhalálig forgatja, végig becsli-· 
lettel és mindig dicséiséggel." 

Első tárcája ttHavas utcákon" címmel jelent meg, mely a 
pincelakásban nyomorgó betegekről fest emberi részvétre szoruló 
lirai képet (5). "A pusztai szívek", ttMargit" és "Nincsen szivök" 
cimü novelláiban a paraszti nép kedves, idillikus szerelmi törté
netét eleveníti fel. A rendőri riportjaiban a zsellér, nincstelen 
nép lelkivilágát mutatja, a gazdagodó parasztok irónikus alakjai: 
Halbőr Förgeteg János és Jegenye András személyében elevened
nek meg. 

A Szegedi Híradó 1888-ik évfolyamában igy nyilatkozik Tö
mörkény róluk. 

"Legkedvesebbjeim voltak mindig Halbör Förgeteg János, 
L6nyaku Kása András, Gavallér Garas Ádám stb. der·ék tipusai 
a romlatlan tanyai népünknek, Igen komoly férfiak voltak ők min
dig, körültekintők és méltóságteljesek. A. nehéz csizmákban, ame
lyekben 6'k keresztül élik a világot, tudtak bizonyos foku humort 
fejteni ki, ha az utcaszögletről, ablakomból, vagy a platánfa vas
keritésének dőlve a piacon meglestem ó'ket, hogy ugyan már me
gint mit csinálnak idelent a városbann. 

A paraszti élet szellemi és anyagi világát, környezetét, szo
kásait legjobban Tömörkény tudta novelláiban kifejezésre juttatni. 
Nagy buzgalommal gyüjti a népi hiedelmeket, babonás gyógymódo
kat. Ezen tárgyu novelláit átszövi az egyszerü nép vallásos éle
tének áldozatos tisztelete. Ez világlik ki a "Gerendás szobából u 
cimü elbeszélésébol.(11). 

"Az égi hatalmak különféleképpen tisztelend6'k: Foglalkozásuk 
szerint is mert sok dolog van, amire vigyázni és ügyelni kell és 
ennek a munkája el van köztük arányosan osztva. Nepomuki Szent 
János vizekre szokott vigyázni, ezért a szobra a töltéseken áll, 
az asszonyok hálából feketére festik a sapkáját, fehérre szépen a 
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misemondó ingét és a jó, szelid szent ilyen módon nézi éjjel
nappal a folyóvizet. , • • A k[)szent elfüt olykor egy-egy csomó vi
:r ág van, amik a töltés oldalából nőttek, s most tiszteletül ide 
tették." 

A paraszti élettel kapcsolatos novelláinak nagy :része "A ten
geri város" cimü novelláskötetben található meg az 1886-1896-ig 
irt novelláinak nagy :rész e, gyógyszerészi vonatkozásban éx dekes 
pl. 11Egy adag morfium" cimü novellája, mely a g-yógyszerész gya
kornok korából való epizódokat örökit meg. Ugy látszik, hogy a 
főnbkének szeszélyét kellett elviselnie és ebből fakadt a fiatal 
gyógyszerész elkeseredése, ami az alábbi sorokb6l is kitünik. 

nMe:rt ugy volt a dolog, hogy ne~ tetszett sehogy sem a 
mesterség. Borzasztó korán föl kellett kelni, képzeljék öt óra
ko:r, s elmenni a patikába. öt óra ! Rettenetes az. Azelőtt el 
sem birtam volna gondolni, hogy vannak embe:rek, akik felkelnek 
öt óx'akor. Azután a patika, a tégelyek, csészék, kenőcsök ... 
..•.. ~ .. Igen hát nagyot zökkentem bele a valóságba és valóság
nak a csunyábbik része minduntalan a nyakamba szaladt, Ügyet
len voltam elképzelhetetlenül egy üveggyár megélt volna abból, 
amit összetörtem. S ahhoz iszonyatos félelem járult. Hogy soha 
sem fogom megtanulni ezt a sok latin nevet, s kétségbe esve gon
dolkoztam ezen, ugy tetsz~tt, hogy vigyorogva nevet rám a szap
pan-spirituszos üveg. Késóöb sikerült földhözvágnom azt is, (9). 

A gyógyszerész pályától bucsuzott a "Frauke-féle konyha 
vegytana" cimü németró'l magyarra forditott népszerü tudományos 
muukájával (7). Azután következtek Tömörkénynek katona évei, 
1888-ban Boszniába vonult be Novibazárba. A három év katonás
kodási éveiből fakadtak az irodalmi értékkel bir ó katona novellái, 
"Katonadolgok'', "Éjszaka'', "Káplár Pappn, ''Katonakar ácsony'', 
"Egy vidám katonáról" stb. 1897. karácsonyára jelenik meg a 
"Jegenyék alatt" cimü muukája, Agrárszolcialista mozgalmak ad
ták a témát. Ekkor tartóztatták le Szántó Kovács János hódmező
vásárhelyi népmozgalom vezérét is„ Az uralmon lévő Bánffy-kor
mány - brutális középkori eszközb'któ'l sem visszariadva - igyek
szik a népmozgalmat letörni. Tömörkényt a lelkében élő vallásos 
etikáján alapuló humanizmusát - megrenditik az események. Fel-
1sn1eri a társadalom igazságtalanságát, a szegény néppel együtt 
érez. A dolgozók millióinak az oldalára áll. Szociális igazságo
kat igyekszik a további munkáiban kifejteni a "Keserü parasztok", 
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''Vizenjáró..lc", "Sztrájtanyán" stb. cimü cikkeiben (5). 
Hiven szemlélteti a kiszolgáltatott nincstelen dolgozók lelki

világát a ''Vizenjár ők" cimü elbeszélésébenc 
"Elviszik messze vidékre (t. i. a kubikusokat), muukahely 

gyanánt jó földet igérnek, ahhoz képest alkudnak, s ainint odaér, 
látja, hogy be van csapva. Vagy agyagos a föld, vagy kavicsos, 
de hiába, most már, hogy jöjjön onnan a messzihöl vissza? Nem 
lehet, csak vágja hát ásóval a földet és szótlan munkájával az e
sze azon jár, hogy ennek az ásónak az élét más helyre is bele 
tudná vágni." 

A tájleix'ásaiban igyekszik a természetes hüséget betartani„ 
Jellemző a könnyed liraiság a hangulat fokozó hatás. Az utóbbit 
Gárdonyi Géza is átveszi "Az én falum" cimü novelláskötetében. 
Hangulatos tájleirást falusi idillt, valamint a "Napos tájak" cimü 
novellájában (7). 

"Májusi napfényben odakint minden nevet és mosolyog, még 
a fb1d is. A homokban csillog a macska.ezüst (a muszkovit csil
lám népies neve), febérfalu tanyák tetején fehér galambok tollász
kodnak, kutyákról, tebénró1, téli bundájuk levedlettek az is csak 
könnyü és vidám állapot. A szarka a fák z61djéből cserneg elő 
és mondják bent a tanyában: cserr eg a szarka. vendég jön. Sze
relmes táncukat !ejtik a levegóöen apró fehér' pillangók, ellenben 
a nagy farkaspille (nagy pávaszemes lepke) bement az ereszek alá 
aludni, mert ő éjjel kódoI'Og, Az egész valódi tisztaságok mutat
koznak s kékesen száll felfelé itt-amott a kéményekbó1 a füst. Az 
ám, szép ez mind". 

Gárdonyi Géza lelki rokonának, barátjának tartja Tömörkényt 
és a népies tárgyi novellairodalom egyik kiemelkedő alakjának. 
Egyik könyvében emléket is állit Tömörkénynek a 11Bibiu cimü re
gényében emlékszik a halott bar·átjáról "Aki szerető szemmel né
zett a fb1d egyszerü népére és ez a szeretet napsugár·ként világit
ja meg minden sor át. 11 

Mi gyógyszerészek is büszkék lehetünk Tömörkényre, mert a 
mi szakmánkből vált ki a muukásságával, néprajzi kutatásaival a 
magyar népet szolgálta, a magyar nép felemelkedéséért, szociá
lis jogainak érvényesüléséért és megbecsüléséért élt, küzdött, 
szenvedett. 

Köszönetet mondok Barcsay István a Csongrád-megyei Gyógy
szertári Központ (Szeged) fÖgyógyszer észének, Tömörkény László 
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ny. főmérnöknek, Dr. Kőszegi Dénesnének (sz. 'l'ömörkény Er
zsébetnek) akik Tömörkényre v9natkozó életrajzi, irodalomban 
nem köz01t adatokat rendelkezésemre bocsátották. 
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A RÉGI MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI SULYOK KIALAKULÁSA 

Örvendetes tény az u_tóbbi idó'ben, hogy a gyógyszerészet 
történet egyre többektől vált ki éI'dekHídést, mind többen választ
ják kutatásuk tárgyául a l'égi receptkönyveket, eliíiratokat„ Ezért 
szeretnék itt most foglalkozni az ezekben előforduló régi - Ma
.gyarország területén is használatos és hivatalos - gyógyszerészi 
sulyokkal, ill. azok kialakulásával, történetével. 

Mai tudásunk szerint a legrégibb ismert sulyegység a talen
tom volt. Ez mind Babiloniában, mind pedig Görögország terüle
tén 60 minára oszlott. Az attikai mma mai sulyegységben kifejez
ve 654, 9 g-nak felelt meg. A római font (libra) az attikai mina 
felével, tehát 327, 45 g-mal volt egyenlő. A Római Birodalom te
rületén kés6bb kialakult germán államok is ezt a római fontot vet
ték át sulyrendszerük alapjául. 

Nagy Károly (768-814), aki igen nagy gondot forditott bi
rodalma pénz- és mértékr·endszetének egységesítésére, 781 kö
rül egy nehezebb sulymértéket léptetett életbe, amelyet pondus 
Carolinak vagy Karoling fontnak neveztek. Erre azért került sor, 
mert egy jobb, nehezebb pénzláb3.t kivánt ugy életbe léptetni, hogy 
a sulyegységb61 kivert pénzek (áenárok) darabszámát ne csökkent
se. Ezt ugy érte el, hogy a 12 római unciának megfelelő, mai 
sulyban 327 ,45 g-os római fontot felemelte 15 római unciának 
megfelelő, mai sulyban 409 g-os fontra. Ez a sulyegység volt az 
u. n. Karoling font. 

Érdemes lesz megfigyelni, hogy sok sulyegység elnevezése 
megegyezik vala:m.ilyen pénzegység elnevezésével. Ez onnan adó
dik, hogy régebben csak értékpénzek voltak forgalomban, ami azt 
jelentette, hogy az illető pénzdarab értéke, a benne foglalt nemes
fém (arany, ezüst) értékét jelentette. Ezért nagyobb mennyiségek
nél nem szárulálták, hanem mérték sulyra a pénzeket. Tehát pl. 
1 Font jelentette a sulyt is, de esetleg 1 font ezüstből kivert pén
zek összegét. 

A másik használatos alap sulyegység a márka (gira) volt, 
s ez Skandináviából származott. Mivel sulya kb. 8 római unciá
nak felelt meg, ezért a font 2/3 I'észével tekintették egyeulőnek. 

x) Hasonló témáról megjelent "Gyógyszerészet" 1973. (VIII. évf. 
januári 1. sz.) Répai Lajos cikkével nem azonos„ 
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Az európai kontinensen először egy 1026-ban kelt holland oklevél 
emlitf, de a kontinensen már a font, pontosabban a Karoling font 
felének tekintették, mivel a 15 unciás Karoling fontnak kb. a fe
lét jelentette a mintegy 8 unciát képviselő márkasuly. A Rajna 
vidéki kereskedó'k a keresztes háboruk során fellendült nagy ke
reskedelmi forgalom eredményeként Eur 6pa szerte elterjesztet
ték a márka suly, pontosabban a ki:>1ni márka suly használatát. 
A kölni márka mellett még rengeteg helyi márkasu!y alakult ki, 
ami helytó'l és időtó'l függően állandó változásban volt„ sőt az e
gyes helyi márkasu!yok mellett is használták a k2!_ni márkát, pl. 
a bécsi márka mellett, a bécsi-ki:>1ni márkát. 

A régi su!yegységek abszolut su!yának állandó változása egy 
ismert tényre: a flogiszton elméletre vezethető vissza. E szerint 
a fémek (fém sulyok) oxidációjakor az anyagból eltávozik a flogisz
ton tehát az könnyebbé válik, holott - mint tudjuk - pont az el-

' . lenkezŐje történik: oxigént vesz fel, tehát sulyosabb lesz. A te-
ves elmélet értelmében tehát a megrozsdásodott, korr6deál ődott 
etalon su!yokat a megujitásukkor mindig su!yosabbakkal cserélték 
fel. Ez ugyszólván egészen a metrikus rendszer bevezetéséig tar
tott. 

A márkasuly elterjedését még az is nag:ymértékben előmoz
dította, hogy 1524-ben a Német Birodalom pénzverési alapsu!yá
ul a márkát, mégpedig a kölni márkát tették meg, sőt még a 
XIX. században a Zollverein hivatalos sulya is ez lett. 

Az u.n. budai márka 1091-től Béla király márkája néven 
emlegetve 233, 35 g-nak felelt meg. 1271-től 1690-ig pedig 
245,54 g-os volt. Ezt a márkasulyt er5sitette meg és tette egy
ségesen kötelez(; országos sulyegységgé Zsigmond királyunk 
(1387-·1437), az 1405. évi I. dekrétumában. Érdemes még meg
emliteni a következ5 régi magyar su!yegységeket: 

a XVII. sz. -ban a magyar mázsa (59 kg) 
a XVIII. sz. ·-ban a budai font (611, 13 g) 
a XIX. sz. közepéig a magyar oka (1, 27 kg) 

A magyar és az osztrák sulymértékek egymástól való eltér<'
se mindig akadályként jelentkezett a Habsburg uralkodók biroda
lomegyesitési terveib"1l. A török kiüzése után a volt hódoltsági te
rületeken, a helyi sulymértékek mellett meghonosodtak török suly
mértékek, az Erdélyben honos sokféle su!ymérték, valamint az e
gyetes etalonok sulyában az eló'bb látottak miatt beállott ingadozá-

30 

sok, a XVII. és a XVIII. század fordulóján végül is megérlelték 
a helyzetet a több évszázados terv: a bécsi sulymérték kizáróla
gossá tevését illet5en. Bár ill,Károly (1711-1740) királyunk en
nek véghezvitelét elhatározta, azonban ez nem volt egyszerüen 
megoldható, mivel ehhez országgyülési hatáx·ozat volt szükséges, 
a kérdésnek az országgyiilés elé vitele pedig könnyen politikai kér -
dést csinálhatott az ügybó'l, mett mint ismeretes a magyarok til
takoztak minden összbirodalmi egységesítési terv ellen, ami ter
~észetes is volt, hiszen az amugy is erősen vitatható önállósá
gunk, függetlenségünk forgott kockán. Végül is Bécsben el5ásták 
III. Ferdinánd 1655. XXXI. tc. -ét, amelyben az egyen15tlen mér
tékek és sulyok hátrányai miatt, az uralkodó elrendelte a külön
böz5 mértékeknek a budai mértékekhez való kiigazitását, amely 
budai mérték - a rendelet szerint - teljesen azonos a pozsonyival. 
Igenám! de ez csak az ürmérték vonatkozáeában volt igaz, a suly
mérték tekintetében nem. Pozsony Bécshez való földrajzi közelsé
ge, valamint a hódoltság ideje alatt Budától való érthet5 eltávo
lodása, Béccsel mind szorosabb kapcsolatba hozta Pozsonyt. Ezek 
a körülmények spontán kialakították Pozsonyban a bécsi su!y hasz
nálatát. Az 1715. évi országgyülés amikor elfogadta, ill.. elr'endel
te az 1655. évi XXXI. te-re hivatkozva a pozsonyi hossz-" ür- és 
su!ymértékek használatát (1715. LXIII. tc.), tulajdonképpen hatályon 
kivül helyezte mindazokat a korábbi törvé11Yeket, amelyek a budai 
mérték kötelez(; használatát rendelték el. Igy ezzel az ürüggyel 
fogadtatta el az uralkodó, a magyar országgyülés nem kell5 éber -
ségét kihasználva, pozsonyi mérték néven a bécsi mérték kötele
ző használatát Magyarország területén is„ !gy 1874-ig, a metri
kus rendszer bevezetéséig (1874. vm. tc.) a bécsi mérték volt hi
vatalos hazánkban is. Ez a sulyegység az 560, 06 g-os bécsi ke
reskedelmi font volt, ami 32 latra oszlott. 

Már· a középkorban ugy alakult ki a kereskedelmi font és a 
gyógyszerfont között a viszony, hogy a gyógyszerfont 3/4 része 
volt a kereskedelmi fontnak. Például a velencei gyógyszerfont meg-· 
egyezett az ókori 327,45 g-os római fonttal (ugy látszik minden 
idó'kben hódoltunk a tradiciólmak !) , mig a velencei kereskedelmi 
font ('~ibra grossa'~ 475, 74 g-nak felelt meg, ami durván a 3: 4 a
ránynak felelt meg. De ugyanez volt a helyzet a nürnbergi gyógy
szerfonttal is, sőt a Habsburg Birodalom területein is, ahová ha
zánk is tartozott. 
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Itt tehát az 5 6 o, 06 g-nak megfeleléi kereskedelmi font volt 
a hivatalos, amely mint láttuk 32 latra oszlott. A gyógyszeriont 
ennek 3/4 része: 420, 01 g-nak felelt meg, de nem 32 latra, ha
nem 24 latra oszlott, ezzel is betartva a 3: 4 arányt. Meg kell 
még jegyezni, hogy az 1760. évi augsburgi kongr·esszuson össze
ült osztrák, bajor, sváb és frank küldöttek, akik a márkasulyok 
eló'bb emlitett ingadozásai miatt voltak kénytelenek összeülni és 
megalkotni az egységes birodalmi alapsulyt, a 280 g-os bécsi 
márkát tették meg a Habsburg Birodalom területén törvényes a
lapsulyként. Mint korábban láttuk, kezdetben a márka a font 
2/3-as részét jelentette, mlijd az európai kontinensen a Karoling 
font feleként terjedt el. Nos itt az az· érdekes eset állt eléi,hogy 
a birodalmi alapsulyként megállapitott 280 g-os bécsi márka a ke
reskedelmi font felét és a gyógyszerfont 2/3-át jelentette! 

Nézzük most már ezek után, hogy milyen sulyokkal mértek 
az I. Magyar Gyógyszerkönyv bevezetése eléitt a magyar gyógy
szerészek. A jelzésekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a 
görög /3 mindig fél egységet jelent. Például: i6 = font (libra), 
a ih/3 = fél font. (A -ló jelzés a "libra" szó 11111 és "b" betüjé
bó1 alakult ki. ) 
1 libra, font ( -'lh = 420, 01 g)= 12 uncia = 24 lat = 96 drachma = 

= 288 scrupulus = 5760 granum. 
1 uncia ( á = 35, 00 g) = 2 lat = 8 drachma = 24 scrupulus = 

= 480 granum. 
1 lat, uncia semis, semiuncia, fél uncia(.! „e seu L = 17,50 g)= 

= 4 drachma = 12 scrupulus = 240 
granum. 

1 drachma, quintel, nehezék (3 = 4,38 g) = 3 scrupulus 
= 60 granum. 

1 scrupulus, terecs ( 3 = 1,46 g) = 20 granum. 
1 granum, szemer (Gr = 0, 07 g) 

Befejezésül még annyit, hogy az 11uncía"sz6nak egy idóOen 
elterjedt és az irodalom által is átvett "obon" szóval val6 "ma
gyaritása 11 nem valami szerencsés, ugyanis ez az 1192. évi pá
pai liber censuum egy félreértett helyeként került a köztudatba, 
mint az uncia magyar neve. De erre már Pauler Gyula is rámu
tatott a "Magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt" 

c. könyvében. 
Rádóczy Gyula 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

1. Belházy János: A régi magyar pénzverési sulymértékek. 
(Selmecbánya, 1889.) 

2. Corpus Juris Hungarici. 

3. Ereky Alfonz: Mérték-, suly- és pénzisme. (Székesfehérvár, 
1881.) 

4. Finály Henrik: A régi magyar sulymérték. (Erdélyi Muzeum
egylet Évkönyvei N. 1866-67, 

5. Dr. Rómán Bálint: Magyar Pénztörténet 1000-1325. (Budapest, 
1916, 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEI JÓZSEF 

GYÓGYSZERÉSZ TÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VIII. Ülléii ut 26, III. 

SOTE Gyógynövény és Drogismer eti Intézet 
NYITVA: hétféin és csütörtökön 10-13 óráig 
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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG H!REI 

BÉKÉS MEGYE 

MGYT, a Békés-megyei' MGYT megyei szervezetével, vala
mint a Békés-megyei Gyógyszertári Központtal karöltve 
1973. augusztus 29-t51 31-ig Szarvason 

VI. GYóGYSZERTECHNOLóGIAI KONFERENCIÁT 

tart Eszköztörténeti Kiállitással egybekötve. 

HEVES MEGYE 

1973. november 15-től 17-ig a Magyar Gyógyszerészeti Társa
ság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya a Heves megyei 
MGYT a Gyógyszertári Központtal karb1tve 

ORSZÁGOS GYóGYSZERTÁRI MUNKASZERVEZÉSI 
KONFERENCIÁT 

tart. 

SZOLNOK MEGYE 

A MGYT Szolnok megyei szervezete 11HIRADÓ11-ja, II. évf. 
1-2. sz. ~ban olvastuk: "A Diárium 1973. évi utolsó számának 
kiadását központunk vállalta, ezért kérnénk kollégáinkat, hogy 
a Diárium számára közleményeiket társaságonk cimére küld
jék meg, illetve a jóváhagyás után a Diárium szeI'kesztőségé
be. (Budapest, vm. Üllői ut 26. m.) 
KOVÁCS KÁLMÁN a MGYT Szolnok megyei szervezetének tit
kára a HIRADÓ-jukban történelmi tárgyu közleményt publikált 
Szolnok vármegye gy6gyszertárairól. (9-12. oldalon), 
"SZOLNOK MEGYEI GYÓGYSZERTÁRAK FELÁLL!TÁSÁNAK 

KRONOLÓGIKUS SORRENDJE" cimmel. 

MGYT Szolnok megyei szerve 1974 évre-SZOLNOK Város 
200 éves jubileumára - pályázatot birdet: 

"5ZOLNOK VÁROS GYÓGYSZERÉSZETÉNEK KIALAKULÁSA, 
FEJLŐDÉSE ÉS PERSPEKTIVÁJA" 

témakörrel. 
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MGYT GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY 
KÖZLEMÉNYE! 

BUDAPEST 

MGYT 1972-ben kitüzött pályázatára t1>bb mint 50 % gyógy
szerésztörténeti mnnka érkezett be. A biráló bizottság 
mego sztott n. díját 
LÓRÁND NÁNDOR kecskeméti kollégánk: 
''KATONA JÓZSEF gyógyszerész élete és munkássága" e. 
müve nyerte el. 
A megosztott ill. díj egyik részét Dr. ZALAI KÁROLY és 
HUBACSEK MÁRIA munkája: "THAN KÁROLY külfb1di tu
dományos kapcsolatai" 
Második részét: Dr. HEGEDÜS LAJOS "Ztreczi és clussoi 
KAZZAY SÁMUEL az első magyar muzeológos gyógyszerész" 
cimü dolgozata kapta. 

A MGYT GyógyszerésztBrténeti Szakosztálya a Magyar Or
vostörténelmi Társasággal karo1tve a SEMMELWEIS Orvos
történeti Muzeum, Könyvtár és Levéltár Tör·b"k utcai diszter 
mében előadást tartott, melyet az alábbiakban ismertetünk: 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
ORVOSTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉL TÁR 

Budapest, II. Török u„ 12. 

NYITVA: (vasárnap kivételével) 10 - 18 óráig„ 
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A MAGYAR ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ÜLÉSE 

1973. március 8-án tartotta az Orvostörténelmi Társa
ság negyedévi előadóülését a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum 
könyvtárának előadótermében. 

cl!. FELKAI TAMÁS mentő-főorvos, a Kresz Géza Men
tőmuzeum felügyelője vetitettképes előadásában bemutatta az olasz
országi "La Misericordia di Firenze" 1240-ben alakult és jelenleg 
is müködő, évszázadokra vissza.tekintő multtal rendelkező mentő
szolgálat müködését. 

SZIGETVÁRI FERENC gyógyszerész, a Vasmegyei Gyógy
szerésztörténeti szakgyüjtemény vezetője és szakosztályunk alel
nbKe, ugyancsak vetitettképes előadásban ismertette a reneszánsz 
és barokk kor gyógyszertári laboratóriumainak fejlődését, illetve 
az akkor használt laboratóriumi eszközöket, A bemutatott korabe
li képek különösen tanulságosak voltak számunkra, mert e tárgyak
ból - az évszázadokon át duló háboruk miatt - hazánkban vajmi 
kevés maradt ránk épen. 

Végül cl!. SZERBÁK ELEK ny. gimnáziumi tanár a 
xvm. századbeli gyermek-gondozás fejlődésér61 tartott - a szak
emberek által érdeklődéssel kisétt - előadást. 

dr, Zboray Bet'talan 
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LAP ÉS KÖNYVSZEMLE 

"Képek a gyógyítás multjából. " 

"Ma mát' elképzelhetetlen bá!mely tudományág müvelése -
fejlődéstörténetének ismerete nélkül'' .. olvassuk az ''Orvostörté
neti Közlemények" supplementum 5. most megjelent díszes köte
tének előszavában. A 115 oldalas és a fenti cimet viselő kötet 
50 oldalán részletes kiállitási vezetőül szolgál a Semmelveis 0!'
'(0störténeti Muzeum, Könyvtár és Levéltá! (Bp. I, Apród u.1.) 
házában elhelyezett orvos-gyógyszertörténeti kiállításhoz. Mint 
ismeretes, sem a budapesti Orvosegyetemen, sem az egyetem 
Gyógyszerésztudományi karán nincs tanszéke sem az orvostudo
mány-, sem a gy6gyszet'észtudomány történetének. !gy ennek a 
fiatal - alig néhány éves - Muzeumnak fontos szerepe van mind
két tudományág_története ismet'etének teijesztésében, Az Egész
ségügyi Minisztérium áldozatkészségéb61 Semmelweis Ignác emlé 
kének ápolásával összekapcsolt muzeum, könyvtá!' és levéltár a 
nagy szakértelemmel pá:r·osult szerencsés vezetés következménye
képen, modernül elrendezett anyagával, valamint magas nivóju 
folyóiratával (OI'Vostörténeti Közlemények) külföldön is jó hime
vet szerzett magának. 

A 125 fekete-fehér és 18 színes ábrával gazdagon illusztrált 
könyvb61 is megállapítható, hogy a gyógyszerészet is jelentős a
nyaggal és korhü patika-berendezéssel szerepel a kiállításon, mely 
időrendben 15 csoportra osztva mutatja be az orvos- és a gyógy
szerésztudomány fejlődését és er'edményeit. A müemlékház tör -
ténetének ismertetése után Semmelweis Hetének és munkásságá
nak - a legujabb kutatásokon alapuló - ismertetését is adja, Mind
két tudomány kutatói szempontjából értékes adatokat tartalmaznak 
a könyvtá! és levéltár szervezetének és müködési körei ismerte-, 
tésére vonatkozó fejezetek. A tartalmas kötet a Muzeum osztálya
in dr, Antall József fŐigazgató-helyettes irányítása alatt dolgozó 
10 kutató munkáját reprezentálja. 

dr, Zboray Bertalan 
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BARANYA MEGYE 

A MGYT Baranya megyei szer·vezete által kiadott "lURAD0°
ban megjelent Gyógyszerésztörténeti cikket itt közb1jük, 
(Azért hozzuk le egész terjedelmében, mert Gyógyszerésztör
téneti szempontból fontosnak találjuk,) 
BARANYAY AURÉL és LÁRENCZ LÁSZLÓ gyógyszerészek, 
szakosztályunk tagjai közleményeinek örömmel adunk helyet. 

A "DUNÁNTULI NAPLÓ" 1973, április 8-i (30, éVf, 87„ 
számában) BARANYAY AURZL: "A pécsi Petőfi patika" 
címmel hangulatos, lírai, egész oldalt betb1tő (hathasábos) 
tárcát publikált pályakezdéséről. 

BÁCS MEGYE 
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"BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ ÉVKÖNYVE" 1970-71 
könyvét kaptuk kézhez, A 383 - 400 oldalig (17 oldalon) 
LÓRÁND NÁNDOR munkáját találjuk, Az értékes egészség
ügy történeti munka nemcsak szakmai, hanem kulturtö1téne
ti jelentőségü, 8 szép ábrával dokumentált dolgozat első ré
sze ismerteti a Bács-Kiskun megyei Gyógyszer észtörténeti 
gyüjteményt. Külön választja a kerámia és üvegedényeket, 
munkaeszközöket, könyveket és iratokat. Iparmüvészet-tör
téneti ismertetésre is röviden kitér. Megemlíti a technológi
ai és gyártási jellegzetességeket is, Munkájának második ré
sze levéltári adatok alapján ismerteti a régi Kecskemét e-· 
gészségiigyi állapotát, a borbélysebészek, chirurgusok tevé
kenységét és a város vezetőségének kapcsolatát a gyógyitás
sal. Kitér az 1800-as évek nagy kolera járványára is, 

LORÁND NÁNDOR-nak, a MGYT Gyógyszerésztörténeti Szak
osztály választmányi tagjának, a DIÁRIUM állandó munkatár
sának-<lolgozatához- szívből gratulál a Szerkesztőség, 

nrnustr ierter A p o t h e k e r 
Kal ender, 1973," 

35 0 évvel ezelőtt a .gyógyszerészet is a céhek rendszerébe 
tartozott. Tagjai csak a vándor évek igazolása és a mestervizsga 
letétele után nyerhettek müködési bizonyitványt, A vándorló gyógy
szerészsegédnek tőrzskönyve: "stammbuch11 -ja volt, amelybe az 
oktató főnök feljegyezte a nála eltb1tött szolgálati időt, Ezek a be
cses feljegyzések diszes lapokra kerültek, sokszor müvészi fest
mények keretében, 

A Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart kiadásában ez éVTe 
is megjelent a Gyógyszerész-Kalendárium„!\. cimet viselő fedőlapon 
1612-b61 származó "Stammbuch" egyik diszes oldala látható, amely 
egy 360 évvel ezelőtti svájci gyógyszertár berendezését ábrázolja. 

Megkisérlem szavakban ecsetelni. 
Tarka, különf~le szinekben megfestett fa-tartályok sorakoz

nak sürün a háttér polcain, szinte megtöltik a kis patikát az al
kóv-szerü félboltozat alatt„ Forrázat gőzö1ög a tára--aszta.lon,mo
zsarak, spatulák és kanalak asszisztenciája mellett. A rátermett 
receptárius, a mai fiataloknál ismét. modernné vált, hosszu haJ
ja és sz6'ke Krisztus-szakállal, prémmel szegett és külön még 
csipkével is diszitett bár sonykucsmát visel és éppen átnyujtja a 
gy6gyszert egy termetes, hosszu rokolyás asszonyságnak. 

A jelenet frissesége és az a barátságos, derűs hangulat, a
mely a kedves kép (még váza is disziti az asztal előterét, vad-· 
virágokkal) enteriőr jéb61 árad, ezt a szinte bájosnak mondható 
emléket, egy Stammbuch regélő lapját, a régi gyógyszerészség 
egyik különösen vonzó példájává avatják, 

A dekorativ gyógyszerész·-·naptár lapjain egyébként 36 olyan 
kép vonul fel, amely minden muzeum becsületére és diszére vál
hatnék, s amilyennel valószinilleg egyetlen más foglalkozási rend 
sem tudna versenyezni. 

Csak a kiemelked6'bbek közill néhányat: 

1,) Kolostor-gyógyszertár belseje, 
(A Limousini emailiestészet késői korából való kép,) 
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Barátok egy csoportján a tonzurát nyitják rendtársaik. Körös
körül a jellegzetes gyógyszertári kép, Állványok, edények, 
mérlegek és mozsarak a hatalmas officinában. A tiz barnakárn
zsás szerzetes nyilván nem valamennyi gy6gyszerész. A kép a 
Suvalov-gyüjteménybó1 val6. (Len!ngrád-Ermitage,) 

2.) Watteau rajz: Majomnak ábrázolt kuruzsl6 az Orvietan-elektu
ár'iummal.) Az Orvietan-nyelet az éísi Theriaka XVII. század
beli javitott formája.) 

3.) Egy barokk kép: A patkányméreg-árus. Visscher festménye. 
A méregkereskedéí segédjével, aki az éléí patkányokat éírzéí ka
litkát cipeli hosszu póznán. A kalitka rácsáról kivégzett patká
nyok tetemei csüngenek alá. 

4.) Schrick fametszete az lól4. évbó1: "Ausgebrannte Wasser": 
Égetett (desztillált) viz. Hatalmas, régi lepárl6 készülék eléítt 
egy laboráns éleszti a tüzet fujtat6val a kád alatt. 

5.) Thüringiai báb-patika a rokok6 korszakáh61, 1740. körül ké
szült, hercegnéíi megrendelésre. Puf6k-arcu marionett-figurák, 
korszerü b1tözetben. A megr'endeléí katonai uniformisban, a ma
gister selyemgérokkban, a tára mögött, kezében a kézimérleg
gel. Az eléítérben a laboráns térdnadrágban egy hatalmas mo
zsár' mellett. Dus felszerelés, gyönyörü állványedények, min
den elképzelhetéí patika-azerszárn. 

6.) Gyermekszop6 üvegeink éísei a XIX. század elséí felébó1. Fes
tett és csiszolt, a száj felé keskenyedéí üvegek, cink-, illetve 
ezüst-szop6kával. Müvészi kivitelben. (A gumi-szopókás üve
gek legeléíször Angliában jelennek meg 1856 körül.) 

7.) A Heiandoo gy6gyszertár Yokohamában. 
A Japán patika bejáratának két oldalán tömegével láthatók a 
legkülönbözó'bb gyógyszerek hi!detései, Az eléítetéí közepén pedig 
a gyógyszertár' védjegye: egy hajómodell. 

s.) Nagy Péter harctéri gy6gyszertára a XVII. század elséí felé
bó1. 
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Ébenfa szekrényke ezüst berakással. Benne 16 üvegflakon, e
züst csavarfedővel. Ezüstözött kis dörzscsésze pisztillussal. 
Pinzetták, tb1csérkék, kés, tintásüveg, szór'6s homoktartó i
tatósul. A ládácska fedelének belsli felületén láthat6 festmény 
laboratóriumi jelenetet ábrázol, a háttérben gyógyszertát' bel
sejével és gy6gynövény-kerttel. 

Ennyit sorolnék fel annak érzékeltetésére, milyen gazdag 
gyógyszer'észtörténeti anyagot képes összegyüjteni a világ minden 
tájáról a kedves pálya szeretete. Évtizedek 6ta tesz közkinccsé 
hB.sonló dokumentumokat a stuttgarti Német gyógyszerész Kiadó 
Vállalat, a Deutscher Apotheker-Verlag. A jelenlegi szerkesztéí 
Wolfgang-Hagel Hein is már 20 esztendeje buzgólkodik a népsze
rü Gyógyszerész-Naptár összeállitásán és szervezi az áldozatkész 
kollégák nemzetközi együttmüködését a közb1t képek helyére, vagy 
beszerzésére vonatkozóan. Mert az ő lelkes kollabot'ációjuk nélkül 
aligha lenne részünk évró1-évre ilyen nagyszerü gyógyszerész his
tóriai élményekben. 

BARANYAY AURÉL 
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EMLÉKEZZÜNK dr. HAGER HERMANN-rn 
( 1816 - 1897) 

Hager a gyakorlati gyógyszerészet mestere volt. A gyógy
szerészetnek nem volt egyetlen ága sem, amely Hager munkájának 
nyomát ne viselné. Élete folyamán fáradhatatlan nagy energiával 
dolgozott azon, hogy a gyógyszerészetet a természettudományok 
nagy bilodalmával összekösse. 

Hager szerint a n ••• tartósan gyakorlati foglalkozásnak élő 
gyógyszer ész, mindig a legderekabb és legmegbizbatóbb legyen ••• 
ezen gyógyszerészek mester·ek a ••• ·maguk szakmájában tt ••• 

Szükségesnek tartja, a szakmához az elméleti tudományokat, 
a gyOgyszerészi erényt, a pontosságot, a tisztességet, a köteles
ségérzetet, a rutint és a teljes biztonságot a • • • 0 gyógyszerren
delvények elkészítésében, és a recepturabeli munkálatok kivételé
ben ••• n, mert csakis ebben látja " •••• a gyógyszerész teljes 
értéke kifejezé.sét az orvos és a közönség irányában ••• 11 gy. Hlp. 
1876 (34) 529) 

Müvei a mnlt század második felében otthonosak minden 
gyógyszerész asztalán,a gyakornok abból meriti tudása első ele
meit, a ftatal segéd gyakornoki végbizonyitvány tulajdonosai a kn
tatáshoz az első inspirációt, az idősebb gyakorló gyógyszerész 
Hager Müvein indul neki az alkotásnak, annak szellemében vezeti 
laboratóriumát, s Hager utmutatása az az iránytü, mely az ösz
szes gyógyszerészi müveletekbez megadja a kibontakozást és ve
zet a helyes megoldásra. 

A mult század utolsó negyedében el sem képzelhettük a gyógy- i 

szerészi kön_yvtá.r·at Hager müvei nélkül, bár maga annyit összeirt, 
1 

hogy könyvei kitennének egy kisebb könyvtárra val6 anyagot, 
lme a legfontosabbak: Technik der Pbarmaceut, Rezeptur Au

letur znr Fabrikation künstlicher Mineral - Wesser, Manuala pba
maceuticum, Erster Unterrich der Pharmaceuten, Das Mikroscop 
und seine Anwendung, Kommentare zu den Pharrnacopoen Nordde
utschlands zu Pharmacopoe Rorussica, Lateinisch.-Deutsche Wör
terbuch zu den Pharmacopeen, Chemische Reaktionen, Kommen
tar znr Pbarmacopoea Germanica Ed. II. (&rlin - 1034) Handbuch 
de pbarnraceutischen Receptier - kunst., (Lissa - 1050) Handbuch 
der Pharmaceutischen Praxis stb. 
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Ez utóbbi nrnnkája a legfontosabb jelentőségü a gyógyszeré
szi szakirodalomban, ·mert nemcsak gy6gyszertant tár elénk, de 
egybeköti tudományos résszel mindazon gyakorlati vényfox·mákat, 
amelyek a recepturában nagy jelentőségüek és jól felbasználbatók. 

A "Hagers Handbuch" - 1876-ban jelent meg először, majd 
ezt követték a kiegészítő ~ötetek, amelyeket már az utódai szer
kesztettek. 
A számtalan uj gyógyszer továbbá az uj gyógyszerkönyvek előál
lítási és meghatározási módjai tették szükségessé a 
Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, 
VIT. kötet 4. átdolgozott kiadását a Springer kiadó W.Kern elő
szavával, 1971-ben. (Gyógyszerészet 15/12/478.1971.) b. gyógysze
részetben kiemelkedő kézikönyv nemzetközi jelentőségét tudomá
nyos értékén tul az is növeli, hogy a NSZK, és NDK gyógyszer
könyvén kívül a dán, az angol, a francia, a holland, a japán, az 
osztrák, a svájci, a skandináv, a csehszlovák, a szovjet gyógy
szerkönyvek, valamint az USA és a Nemzetközi Gyógyszerkönyv 
vonatkozó szabályait és cikkeit is tartalrnazza. 

Az elmult század második felében Hager munkái nemcsak 
egy nyelven láttak napvilágot. Az egész világ sietett leforditani 
müveit, egyes könyvei Európában éppoly otthonosak voltak, mint 
Ázsia legtávolabbi vidékein, de hirük eljutott Amerikába is. 

Hager nevére hivatkozik a legtbbb modern szakíró, s alig 
történhetett valami ujitás a gyógyszerészi tudományokban, melyre 
Hager véleményét meg ne bal!gatták volna, Hager nagy figyelem
mel kisérte a gyógyszerészek munkáit, nemcsak hazájában, hanem 
külföldön is. Nagy elismeréssel iI a Pharm. Zentralhalle-ban 
Rozsnyay Mátyásról. : 

n ••• A keserü iztől mentes kinai készítmények a gyógytan, s 
különösen a n6'ket és gyermekeket illető orvosi gyakorlatban vég
telen nagy fontossággal birnak. Eddig azokat nem ismertük, s 
Rozsnyay gyógyszer·ész ux elismerést és köszönetet érdemel, hogy 
az eddigi látszólag lehetetlent lehetségessé tette. „." (Gyhtp. 1876. 
(16/249.) 

Élete folyamán arra törekedett, hogy kortársai tudományos 
és szakmai érdeklődését éberen szolgálja, ezért inditott egy szakla
pot a 

"Phar maceutiscbe Zentr alhalle'"-t (1859) 
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E szaklapot közel husz éven át nagy lelkesedéssel és gonddal 
vezetett, s napjainkban is nagy tekintélyü, elismert lapnak számit. 
- Hagert a világ legtöbb gyógyszerész egylete tiszteletbeli tagjául 
választotta, - számtalan kitüntetésben és elismerésben volt ·r·észe. 

Hager a kiváló szakiró, a gyógyszerészi elméleti tudomány
nak megalapítója és a gyakorlati gyógyszerészet atyja 1816. január 
3-án született Berlin-ben. Édesapja Dr. I.Hager katonaorvos 
volt, aki gondos nevelésben részesitette fiát. Termés,;ettudományok 
iránti szeretetét a szülői házb61 szerezte. 

Gimnáziumi tanulmányai után egyéves önkéntes katonai szolgá
laton vett részt, majd belépett gyakornoknak egy kis porosz vidé
ki város, a salzwedeli "Oroszlán" gyógyszertárába. E 
gyógyszertárban négy év után gyakornoki végbizonyitványt szer-
zett. Ebben az idó'ben a segédi vizsgát csak tbbb évi előzetes 
gyakorlat után tették le és Hager ezt a hosszu időt használta fel, 
hogy tudásával és "szellemével" a szakirodalom mezején mnnkál
kodjék. Élénken foglalkoztatták a tár·sadalmi és irodalmi kérdések 
is. A napilapok hasábjain sürün megjelentek cikkei, költeményei. 
Ilyen mérvü müvészi és tudományos i.nspirációtól vezetve az ifju
ság szép világáb61 jutott el a komoly férfikor felelősségteljes kö
telességeihez - saját gyógyszertárat alapitott 1843--0an F r an s -
tadt-ban. Mint önálló gyógyszerész a mnnkának és a kötelesség
nek élt, és csak egy-egy gyakornokot tarto1f; az üzem viteléhez. 
Tizenhét évig gyüjtötte tapasztalatait a gyakorlati gyógyszerészet 
minden részletében, értékes tanácsaival gyakran és szívesen lé
pett a nyilvánosság elé. 1860-ban Berlin-be költözött, hogy 
teljesen a tudománynak és az irodalomnak élhessen 

Életének 81. évében meghalt Neuruppi-ban• 1897. január 
26-án. 

HOZZÁSZÓLÁS: 

LÁRENCZ LÁSZLÓ: "Emlékezzünk dr. Herman Hager-re" ci
mü cikke jó szolgálatot tesz azoknak a kollégáknak, akik nem 
felejtették el azokat az idó'ket, amikor még nagyon kevés volt a 
gy6gyszerészi szakkönyv, különösen a mindennapos gyakorlat vo-
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natkozásában. A vidéki kollégák magukra utaitságukban bizalommal 
üthették fel Hager könyvét minden olyan esetben, amikor a hivata
los g'yógyszerkönyvbep. nem, vagy csak kivonatosan szereplő anyag
ról, készítési, beszerzési vagy tárolási módról volt is sz6. 

Hager amellett, hogy modernségre törekedett, a félig-meddig 
absolut anyagokról, drogokról, a gyógyszer történelméről, gyári 
készitményeiró1 részletes·en beszámolt, s ma is egyik megbizható 
forrása a feledésbe merült gyógynövények ismertetésének. 

"A magyar Hager", Vonch:asek József kézikönyve is Hager 
nyomdokain járt, az ő rendszerét követte. A németül nem tudó 
kartársak haszonnal forgatták. Jó lett volna a megemlékezéi cikk
ben erről is szót ejteni~ 

Most, amikor a legnjabb kiadásu Hager·s Handbuch der Phar -
mazeutischen Prnxis III. kötete éppen napvilágot lát (Springer V. 
1972.) és a mü negyedik kiadásának "Chemikalien und Drogen" 
első szakaszát 900 oldalon b1eli fel, különösen időszerü erről az 
izig-vérig gyógyszerészi szakmunka első szerzőjéről emlékezni, 
hogy akkoriban uttör ő munkássága ma is mennyire aktuális és hé
zagpótló, azt a nyolc kötetre tervezett (circa 7 ezer oldal!) ne
gyedik kiadás mindennél ékesebben bizonyitja. 

Baranyay Aurél 
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KÖSZÖNTŐ 

Sok, szép gyógyszerésztörténeti emlékkel rendelkező ősi települések, vá

rosok után a törökdulás másfél évszázada alatt elnéptelenedett, csaknem 

teljesen epusztult. majd fiatalon betelepitett, soknemzetiségü, elmaradott~· 

s~t íelszámol6 Békés megyéból jelentkezünk:. Szeretnénk: a Diál:ium olva

sóinak érdekl6dését múltunk és a jelen munkás hétköznapjai iránt felkel

teni„ 

A gyógyszerészi multnak e területen emlékeit alig találjuk., A mult szá -

zad közepéig csak nyolc gyógyszertár volt a megyében„ Egyszerűek és 

szegények„ E gyógyszertáraknak ma már csak történetét tudjuk felkutat

ni, ugyanigy azokét a gyógyszer és zekét. akik bennt.ik éltek, müködtek és 

alkottak„ I'udásukat, szalcszer·etetiiket feljegyzések 5rzik. Az ifju Thán 

Károly is a k6rösladárryi gyógyszertárból. Kiss Ferenc győgyszerészt61 

kapott kémia könyv birtokában indult el ragyogó pályáján. 

A gyógyszertárak száma azóta megtizszereződött. Két világháboru pusz

titásai után zömükben korszerüsitve állnak ma már a lakosság egészség

ügyének szolgálatában„ És töretlen az utódok hivatástudata is, mellyel 

átmentik és továbbfejlesztik a szakma éitékeit„ Szocialista társadalmi 

rendszertink ehhez gazdag lehetőséget biztosit. 

Megyénkből indult el ujb61 a fiatal gyógyszerészek Rozsnyay Mátyás ne

vét visel6 emlékversenye, mely visszavitte a gyógyszertárakba a kutató

munka lehetőségét. Ez a ma már országos megmozdulás a tudományos 

munkához nyujt perspektivát az egyetemről vidékre kerülő fiatal győgy

szerészeínk elé„ 

Gyógynövény szakembereink is Szarvason fogtak először össz~. Az első 

Gyógynövény Konferencia sikere bizonyitotta. hogy a gyógyszer·észek 
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szakértelmét nem lehet nélkUlözni ezen a területen. 

A gyógyszerészi történeti mult emlékeinek gytijtése, anyagának, adatainak 

feldolgozása is uttör6 kezdeményezés volt, mellyel impulzust adhattunk gaz

dagabb megyék szakemberei számára. 

Az első eszköztörténeti kiállitással ismét eg'J ujabb kezdeményezésnek le

hetünk tanui. Egyes, ma is él6 gyógyszerformák előállításának, továbbá ma 

is alkalmazott technológiai eljárások eszközeit kivánjuk bemutatni fe]lődé

stink történetében. Ezzel párhuzamosan a ma legmodernebb eszközének be

mutatásával is segitségére k:ivánunk lenni szakembereinlmek„ 

A rendezés helyéül Szarvast, ezt az ősi telepitésti, fiatal várost választot

tuk„ Nevét azért kapta, mert szarvasok nyomán találták meg honfoglaló 

6seink a Kőrös gázlóját. Irányt mutatott„ 

A Szarvasra e napokban ellátogató vendégeinket szeretettel köszöntjük, ab

ban a reményben, hogy mind a VI„ Gyógyszertechnológiai Konferencia, 

mind pedig az L Eszköztö:rténeti Kiállitás iránymutató lesz szakmánk fej

J&lésében„ 

Szarvas, 1973„ augusztus hó 

DI„ Ragettli János 
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SZARVAS VÁROS TÖRTÉNETÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI 

Szarvas, mint település, az eddig ismert oklevelek között először Béla ki -
rály néi.rtelen jegyzőjének könyvében fordul elő„ A régészeti levelek azonban 
a folyamatos betelepültséget az ujk6korig vezethetik vissza„ Ennek a kornak 
orvostörténeti emlékei nincsenek, hacs<ik nem emlitjük a szarmata korbói 
(L u„ I-III„ század) ránk maradt láb;;zárcsontot, amelynek gazdája csontvelő·· 
gyulladásban szenvedett„ A kora Arpád-kor megrázó emléke az a szülés 
közben meghalt 15 éves n6i csontváz, amelynek medencéjében ott feküdt a 
:P.alálát okozó ikergyermekek finom csontja„ 
A város el~usztult, majd ujratelepült a tatárdulás után, második nagy pusz
tulása a törökök kiverésével esett egy időbe,. Ennek a kornak egészségügyé
ről semmit sem tudunk, sem okleveles, sem egyéb leleteket nem ismerünk,. 
Annyit állapithatunk meg hogy egy-·két család mindkét pusznrlást tulélte, 
tovább örökitve a város nevét„ Több oklevélből ismert kbzség volt a kör
nyéken, igy Décse, Hén, ezek lakossága teljesen elttint településünk nevé
vel együtt„ 
1722-ben települt ujjá a gazdátlanná vált község. 
Egészségügyi állapota az országosénak megfelelő, a helyi adottságok miatt 
talán xosszabb is. A szeszélyesen kanyargó szabályozatlan Kőrösök áradá -
sai miatt váltakozó nagyságu mocsarak töltik fel a mélyedéseket, az i.rmen 
lliajzó szunyogok és egyéb rovarok tömege veszélyezteti a lakosokat„ I er
jed a malária és egyéb fertőző betegség„ A táplálkozás egyoldalu, a lakás
kultura a télen betapasztott ablaku kunyhóban ideálisan rossz„ 
Az első évtizedekben a földesur után a község papja irányitotta a lakossá
got„ Markovitz Mátyás széles látókörü ember volt, aki önmagának aján
dékozott hatalommal községi törvényeket szerkesztett, amely megszabta a_ 
lakók életmódját, irányitotta a betegségek kezelését, a bábák munkakörét, 
stb„ Ebben a korban Magyarországon mindössze 87 orvosdoktor és 120 
orvosi müködést is végző borbély-sebész dolgozott, szegényes anyagi és 
"tudományos'" lehetőségek között. 1790-ben a sebésznek hivatalos munkájá
hoz tartozott pl. az elfiljárók borotválása is„ 
Az Alföldön nyilvános gyógyszertár 1766-ban Aradon, Gyulán, Makón és 
Szegeden müködött. A papok tartottak kis házi patikát, a borbély-sebészek 
belső betegségek orvoslásával nem foglalkozhattak„ 
Szarvas els6 borbélysebésze Eger Keresztély 1767-ben telepedett le, Kol
láx Julia, az első bába 1781-ben kezdi rneg müködését a megyei főorvostól 
kapott tiz napos. kiképzés után„ 1803-ban nyitja ki kapuját az első szarva
si gyógyszertár, amit 1872-ben, majd 1899-ben követ ujabb épitése„ 1923-
ban már 5 gyógyszertár mülcödik„ 
Az egészségtigy komoly fejlődését jelentette Tessedik Sámuel 1767-ben tör
tént lelkésszé v álasztása„ 
Debrecenben hallgatója a tudós Hatvani Istvánnak, közegészségligyi isme
reteit erősen befolyásolja J„ Sonnenpels bécsi egyetemi tanár és J„ P .. Franck 
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professzor tanulmánya„ A lakosság közvetlen nevelésén kívül iskolájában 
a megelőzés eszményeit hirdeti, amiben szet·epel a változatOs- táplálkozás 
is„ Tágas udvarokat tervez:• kettes házakkal, fasorokkal„ Elképzelései azon
ban csak halála után kezdenek valóra válni „ 
Ebből a korból származik a sz-arv'asi muzeumban található, vizszuresre 
használt kőkehely, anúnek por ozus anyaga feltehetően megtisztította az 
ivásra használt, szennyezett kőrösvizet. 
A nagyszombati, illetve a budai és pesti egyetemeken meginduló orvoskép
zés er·edményeként 1830-ban már 640 orvosdoktor müködik hazánkba.nm ezek 
közül 1848-xa a 17„000-et meghaladó lakosságu Szaxvasxa kettő is jut„ 
A:z 1873-ban kitört kolerajárvány idején már egy járási és három községi 
orvos tevékenykedik„ 
A leirások azonban magánorvosok müködés ét is megemlitik:„ Ez az orvosi 
szervezet 1939-ig tiz orvosi létszámra fejlődik, köztük belgyógyász és se
bész szakorvossal, akik a felszabadulásig. kis magánklirházacskákban végzik 
a gyögyitö munkát„ 
A köztisztaságot lényegesen megjavitotta az 1884-ben felállított gőzfürdő, 
illetve az 1902-ben épitett gőz- és kádfü~"dő, amely ma is tizemeL 
.A:z. e1ső szociális intézkedés 1765-ben a szegénypénztár meginditása volt„ 
Ennek eredeti célja az utcai koldulás megszüntetése, ami azonban ered-· 
ménytelen marad„ 
1855-ben fogadta el az akkori tanács a községi kórház és szegényház épi·· 
tésének javaslatát, amelyre széleskörti adakozási mozgalom indult. 
Ez 1861 ··ben gyakorlatilag szegényházkéiit kezd mtiködni, a nincstelenek 
gyógyitásával foglalkozott, illetve ktilön éptiletben, de közös telken különi -
tettékel a "járványkórházban" a fertőző betegeket. 
1920 kötül dI„ Belopotoczky György községi oxvos akart saját költségén 
kórházat építeni, törekvését halála akadályozta meg. 
A mai egészségügyi szervezet kialakulása a felszabadulás érdeme. Jelenleg 
6 orvosi, 2 gyermekorvosi körzet, önálló rendelőintézet, ttidőbeteggondozó

intézet, bór-nemibeteggondozó intézet, 142 férőhelyes szociális otthon, két 
öregek napközi otthona loo fér·őhellyel, két bölcsöde 75 férőhellyel, anya
és gyermekvédelem szervezete, 28 férőhelyes sztil6otthon végzi az egész
ségügyi ellátást, továbbá önálló közegészségügyi szolgálat a közegészség
ügy irányitását„ 1951 ~ben a kis gyógyszertárak összevonása után 1 ál1a~1dó 
ügyeletes, 3 kisebb, csak nappal müködő gyógyszertár látja el a be~egeket 
orvossággal. 
1973„ 11. félévében tervezztik uj szakorvosi rendelőintézet épitkezésének meg
kezdését, ami 1975, kötül lép munkába, Ekkona várjuk a jelenleg két gép
kocsival mtiködő mentőállomás bővitését is, ami hosszabbtávon korszertisi-
teni fogja a lakosság ellátását„ . 
Korszerü, nagy központi gyógyszertár 1985-re várható, ami a jelenlegi ter
vezett fejlesztés utolsó állomása lesz, kivéve, ha a jöv6ben ujabb igények 
merülnek feL dr„ Torda M„ Béla 
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városi főorvos 
Szarvas 
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GYOGYSZERIARAK BEKES MEGYEBEN A SZABADSAGHARC ELITTT 

Békés megye története - egy az ország történetével.. Eltérést talán annyit 
l§that a multba tekintő szeme, hogy a Kőrösök vidéke történelemkönyvét az 
Elet többször átirta, ezen buzkgólkodása közben néhány lap üresen mar·adt. 
Talán csak annyit, hogy i~ ér véget az alföldi szép nagy rónaság; innen 
már látszanak az Erdélyt jelentő bfr_._ari hegyek; itt vonultak keresztül Dó
zsa seregei; itt védte a ma is látható téglavárat Kerecsényi László, az 
utolsó gyulai várkapitány, aki innen indult el a sztambuli Héttoronyba; és 
innen Mezőberényből Petőfi az erdélyi csatába „ „ . 
A megye közegészségügye az állapotoknak hü tüköre. A török hódoltságot 
megszüntető hadjárat az aránylag virágzó megyét teljesen elpusztitotta„ Gyu
la városa a XVII. század végén indul fejlődésnek, Békéscsabát, Szarvast a 
XVIII. század első felében ujratelepitik, ekkor alapitják Orosházát a Tolna 
megyei Zombáról elüldözött evangélikus magyar telepesek„ 
A nagyarányu fejlődés eredménye a megye első gyógyszertárának alapitám 
1713-ban GYULAN 
Az 1708,. évi szegedi pestis járvány alkalmával " a ragály terjedésének meg
gátolására dr, i\.usfeldt Kristóf katonaorvos küldetett Szegedre, aki legott 
gyógyszertárat rendezett be"„ A haditanács megbizásából azonban nemcsak 
Szegeden, hanem Aradon és Gyulán is gyógyszertárat nyit, a gyulai a vár
ban vagy a vár közvetlen közelében müködhetettt.. Ausfeldt az uralkodótól 
folyamodványban kérte, hogy halála után hagyják meg az emlitett gyógy
szertárakat feleségének és gyertnekeinek„ Bár kérését teljesitették, halála 
után a gyulai gyógyszertár megszünt, igy a megye jó ideig gyógyszertár 
nélkül maradt; a szegedi viszont folytatta müködését és katonai jellegét még 
egy időre megtartotta. 
A Mária Terézia által elrendelt közegészségügyi jellegü összeirásból rudjuk, 
hogy akkoriban az országban összesen 36 gyógyszertár működött, az orvosi 
ellátás is csak egyes városolaa korlátozódott, Még 1763-ban is olyan jelen
tést adott a vármegye, hogy sem orvosa, sem gyógyszertára nincs, mind·· 
össze 2 kirurgus müködött„ Levéltári adatok szerint végre 1770-ben alkal
maz ~ vármegye orvost ugyanebben az évben erigálják a "Megváltó" gyógy
szertarat, amely azonban siralmas körülmények között müködik. és tulajdo
nosa támogatást kér a vármegye vezet3it6l„ A gyógyszertár butor·zata fes
tett fenyőfa, felszerelése és edényzete igen egyszerit Az 1801. évi gyulai 
tüzvész során elpusztul az épület tetőzete, de a berendezés csak kisebb ká
rokat szenved,. (A két világháboru között megjelent gyógyszerészi évkönyvek 
a gyógyszertár alapitási évét 1760-ra teszik, ebben az id6ben a Városház 
utca és Szentháromság (ma Szabadság) tér sarkán állt épületben müköd0tt„ 
A városban Winkler-patika néven ismerték, mig a gyógyszertárak államosi
tása után 14/26„ sz„ gyógyszertáI néven meg nem szünt„) 
A második gyulai gyógyszertár felállitása 1804-re tehető, de 1807„tfü már 
ismét csak egy gyógyszertár mtiködött„ 
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Békés vármegye második települése, arrelyben gyógyszeitár eyilt SZAR
VAS volt„ 
A "Szarvas" gsógyszeI-tár alapitásának időpontj_a 1794„, egyes források sze
rint 1803 „ (Az államositás előtt Szemző--féle patika néven ismert -gyógtsze.r -
tár ma is meghatározó szerepet tölt be a város gyógyszer.ellátásábán, 
14/71.sz„ megjelöléssel állandó tigyeletes gyógyszertárként a város főutvo-
nalán, Szabadság u. 23 .. sz„ alatt,.) „ „ 
A jelenlegi megyeszékhely, akkor még nagyközség BEKESCSABA 1812-ben 
kapta első gyógyszertárát, a Réthy-patika néven ismert '_!Sas" gyógyszer
tárat. Tulajdonosa 1840-ig Hamaliák György, majd 1840-től másfél évtize
den át Mudrony János volt. 
(A "Sas" jelenleg is az István király tér 6. sz„ alatt müködik, 14/l.szám
mal, a megye legnagyobb gy6gyszertáraként..) 
BÉKÉS nagyközségben, amely 1973-ban kapott városi rangot, 1821-ben "Fe
hér hattyu" néven nyílt meg az első gyógyszertár„ (A Benedicty család volt 
gyógyszertára a város f6terén, Széchenyi tér 11„ sz,. alatt 14/11„ számmal 
jelöl".'e található)„ 
OROSHÁZA első gyógyszertárát 1826-ban fiókpatikaként nyitja meg Juhász 
I ódor, majd többszöri kérelmére 183.0-ban engedélyezték reáljogu g'fógy
szertár müködését a piactéren (ma: Szabadság tér 9„) A községben ekkor 
2 orvos, eg'f sebész és egy bába müködött„ Az egykori jegyzőkönyv szerint 
a gyógyszertár "éptiletje jó helyen áll s alkalmatos •. magában foglalja a 
boltot, mely sztikebbecske ugyan, de tiszta. világos és száraz„" 
A megyei fOOrvos rendszeres, évenkénti patikavizsgálat során megállapitot
ta, hogy "jól készültek a flastromok~ nem klilönhen a tincturák és spiri
tuszpk, kivévén a zavru:·os kámforos spirituszt. A tµérgek és minden heroi
numok kUlön helyen és zár alatt tartódnak" „ Figyelemre méltó az első évek 
viszonylag jó munkája után 1836-ban tett megállapítás, mely szerint a taxák 
nincsenek kijavitva. (Nil novum sub_ sole?) S6t a _következ6 évben jegyző
könyvben meginti Juhász Tódort a: főorvos, a taxálás elmaradása míatt. 
1839-ben a vármegye vezetői nem tartván indokoltnak a patika fenntartását 
Orosházán, de a gyulai főszolgabir6 és a megyei f6orvos íolyain~dvánnyal 
fordul a Tekintetes, Nagyságos Vármegyéhez, me_ly _szerint "a nep az or~· 
vasi segedelmekn.ek használatát már rég megszokta és rendszerint ád mind 
az orvosoknak, mind a patikáriusnak elegendő dolgot" „ 

Miután a vátmegye engedélyezte a patika további müködését, 184 7-ben ismét 
hiányosságokat észlelt a f5orv'os: "többrendbéli, már megtaxált recepteket 
megvizsgálván, figyelmd: érdemlő hibákra találtunk, s mindezért s minda
zon vád miatt, hogy a patikárius néha Uresen hagyja patikáját, &et kemé
nyen megdorgáltuk". Miután a mulasztélsok egy.re. szaporodtak, következ·· 
ményként "Juhász Tódor gyógyszertárának további kezelésétől eltiltatik .. " 
A történelmi id6k nyoma a gyógyszertár szárnláí között találhatók meg. 
1848 májusában Orosházán ís feláilitották a nemzetőrséget, julius l l ·· 12-én 
az alábbi gyógyszereket vételezték részüla·e, a községi irattárból el6kerUlt 
számla alapján: 

31 

Frt kr 
HánYtatóporok 40 adagban 54 Keseiü só 22 
Dőver porai 120 2 06 Olomcuko1 külsóleg 1 05 

GYOMÁN és MEZŐBERÉNYBEN egyaránt 1830-ban alapítják az első gyógy
szertárat, mindkett6t 'Isteni gondviselés" néven .. (A mezőberényi jelenleg 
14/ 16„ számmal a Népköztársaság u. 2„ sz. alatt müködik, mig a 14/25. 
számmal ellátott gyomai az államositást követően a Kossuth L. u. 7„ sz„ 
alatt megszünt.,) 

KŐRÖSLAD.ÁJ\;ry községben 1843-ban "Szentháromság' néven alapitottak gyógy
szertárat, amely a későbbiek folyamán Szeghalomban folytatta mtiködését 
(Jelenleg 14/79„ számmal jelölve Béke u„ 10. sz. alatt található Szeghalmon„) 
A szabadságharc idején Csanád rre g:;éhez tartozó BATTONYA 'Magyar Ki·· 
rály" gyógyszertárat 1832-ben alapitották. (Kaufman-patika néven országosan 
ismert gyógyszextárrá vált, mint a Salvador tabletta nevü. jelenleg is köz
kedvelt gyógyszerkülönlegesség elóállitója„ Az államositás óta 14/36„ számon 
müködik, Békés DE gye kötelékében„) 
Eddig a 125 éve lezárult időszak krónikája, amely hijával van ugyan a tel
jességnek, de elindítója lehet ambiciózus fiatalok kutatómunkájának. miel6tt 
a mult végleg elzárná előlünk a visszapillantás lehetőségét is„· 

Felhasznált forrásmunkák (.3„ sz„ cikk) 

Hartai István 
Békéscsaba 

Baradlai-Bársony: A magyarországi gyógyszerészet története„ 
Budapest .. 1930 .. 

Kefei János: A gyulai gyógyszertárak története. (Kézirat) 
Az orosházi "Kabay" szocialista brigád munkaközössége: 

A 14/49,. gyógyszertár története 1826-1971-ig (Kézirat) 
Gyógyszerészeti évkönyvek és zsebnaptárak (1932-1948„ évi kiadásai) 

(2. sz .. cikk) JORDA BÉLA dr: SZARVAS VÁROS IÖRIÉNETÉNEK E„ Ü .. 
VONATKOZASAI C„ munkájánál felhasznált forrásrnüvek: 

dr„ Neuman ]„: Szarvas .riagyközség története (1922) 
dr„ Maday P„: Szarvas története (1962) 

dr· Darida M .. : Szarvas város egészségügyének fejl&lése a felszabadulás 
után (Szarvas város-járás szabad negyedszázada 1969) 

T„ Juhász L: Régészeti kutatásai (kézirat) 

(4. sz .. ~ikk) PALOVITS GYULÁNÉ dr: NEVES GYÓGYSZERÉSZEK BÉKÉS 
MEGYEBEN e. munkájánál felhasznált forrásmüvek: 

Rápó Jolán ITL é„ gy„ h„: Vidovszky István gyógyszerész élete és mun.Kas
sága (kézirat) 

Láng Miklós: Réthy Béláról irt életrajza (kézirat) I 

dr„ Palovits Gyuláné: A békéscsabai Südy gyógyszerész dinasztia története 
napjainkig (kézi:rat) 
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NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 

NEVES GYÓGYSZERÉSZEK BÉKÉS MEGYÉBEN 

Az élií világ, a gazdag, sokszinli jelen állandóan találkozik a multtal. Le
tfint korok, elmult idók: nagy eseményei, kiváló szakemberek értékes tevé
kenysége. gyakorlati életük tartalmának komolysága, gazdag teremtő ereje: 
mind, mind "átszólnak'' a multból a jelenbe„ Megállaitanak, tiszteletre kész·· 
tetnek, elgondoikoztatnak és tanítanak. 
Békés megye gy6gyszerésztörténetéb61 három olyan_gyógys'zerészn51 emléke
zem, kiknek munkássága, tevékeny_sége példaként állitható a_ mai utódoknak. 
Els&!ek a jelent, az élő, most 90 éves .~.,.;§.\!n . .J;:m§t;,szólaltattam meg, 
aki teljes szellemi frissességgel, lebiliticselő érdekességgel -mesélte el 
életének történetét„ 
1882-Pen született. Békésc.sabán, Nagyváradon és Szarvason hat gimnázi'umot 
végez el, ez akkor elég volt a gy6gyszerészséghez és ezután egy évet gya
kornokként tölt édesapja patikájában. Azonban a lelkes, nagy eszméktől Lin
gol6 ifju többre vágyik és folytatni kivánja a gimnáziumot„ Édesapja Stidy 
István az egyik, akkori legjobb nevti gimnáziumba i.J:atja be: a nagyszoinba
ti "fekete papokhoz"„ A gimnázium bentlakó növendékei a Mária Terézia 
által alapitott első" egyetem épilletéb61 járnak át az iskolába„ Magas kulturá -
lis szintet tart a gimnázium: évente kétszer a bécsi filmhatmóni.a ad hang
versenyt, növendékzenekar mtiködik, szinJlÍtsz6 cs_oport„ Südy Ernő irt is
merkedik meg alaposabban a komoly zenével, valamint az iskola egyik ta
nulójával Kodály- Zoltánnal. akinek szerzeményeit már akkor játsza a tanu
lók zenekara. Kodály édesapja állomásfőnök a városban„ 
Érettségi után ismét egy év gyakornokság a patikában Békéscsabán , majd 
1902-1904-ig Kolozsvárott jár az egyetemre. A gyógyszerészi karon kivtil 
beiratkozik a konzervatóriumba, zongora és zeneszerzésre, valamint ktilön 
engedély alapján két évre az orvoskarra is„ Érdeklődési köre:- kiterjed a 
zenén kivtil az ircxlalomra, képzőmüvészetre, filozófiára. Mindezek mellett 
gyógyszerészi tanulmányait is szorgalmasan folytatja, 1904-ben megszerzi 
a gyógyszerészi diplomát és beiratkozik doktorandusznak Budapesten Than 
Károly 1. chemiai intézetébe, ahol huszan vannak, , de ebből csak három a 
gyógyszerész, a többi tanár, bölcsész, vegyész„ Témája: Higany térfogatos 
meghatározása szerves vegyületekben„ 
(Beszélgetésünk folyamán kedves kis anekdótákat mesélt SUdy Ernő" a tanit
vány szemével I'h1ln Kál:·olyról. Egyik ebbfil: az akkor már id& professzor 
a neveket nem jegyezte meg, haneÍn munkájuk alapján: Higanyos Ur-nak, 
Oxigénes Ur -na.le nevezte tanitványáit.) 
A doktori értekezést 'Than Károly elismer6 szavakkal min6siti és 1905-·ben 
igy elnyeri a doktori címet„ 
Még ebben az évben Bécsbe megy, állást vállal egy vegyi gyárban és bele · 
veti magát a város magas szinvonalu aenei, kulturáli~ életébe„ Munkája 

1 
! 
I 
' 
1 

! 
f 
~ 
1 
l 
j 

' ~ 
' 1, 

' ; 
1 
: 
' i 
• 
r 
[ 
i 
! 
i 

azonban sablonos, ami nem elégiti ki a többre vágy'ó fiatalembert~ Egy év 
mulva visszatér és 1986 ··ban pécsi Csincsák Béla "MAGYAR KORONA" pati -
kájában vállal állást, x de néhány hónap mulva innen is visszatér, szive 
visszahuzza, ismét édesapja mellett dolgozik„ 
1908-ban feleségtil veszi Tevan Gizellát, aki zenei, irodalmi és szemléleti 
téren méltó társa és segjtóje„ Egy évre Jászapátin bérel patikát, de ismét 
visszatér segédnek Békéscsabárn és édesapja mellett dolgozik 1909-1922-ig„ 
Gyermekei születnek: E;rnő és Erzsébet. 
A szakmai munka mellett nagy társadalmi aktivitást is fejt kL 1913-ban 
megalakitja Békéscsabán az Auróra kört, amely a város zenei életét magas 
szinvonalon évtizedeken át i.rányitja. A családi muzsikálás átalakul negyven 
tagu "Auróra" zenekarrá„ Szinvonalas müsoruknak tbbbször vendége Bartók 
Béla és Kodály Zoltán„ A család birtokában levő, 1921-ben elindított vendég
könyvbe bejegyzett nevek között me"gtaláljuk a huszas és hal:mincas évek 
zenei és kulturális életének majdnem minden jelent& személyét„ A Károlyi 
Párt és az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöke,. 1919-ben belép 
a Kommunisták Magyarországi Pártjába, ebben nagy szerepe van Platon rnü
veinek, melyeket már jól ismer. 
1930-ban a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület Vidéki Szervezetének elnö
kévé választották, melyr61 1939-ben mond le„ A:z. államositás után még dol
gozik és 1953 -ban, 71 éves korában vonul megérdemelt nyugalomba„ 
Kilenc évtized története a visszaemlékezés ttila·ében alkot képet egy éitékes, 
tartalmas életr61, melyről dr, Siidy Ernő még most is szellemesen·, a leg
élvezetesebben tud mesélni„ Kissé irigykedve hallgattam, mert kevesüknek 
adódik meg ennyi értékes szépre emlékeznünk életünkból„ 
Másodiknak egy Békés megyében egyedülálló kezdeményezés lelkes megvaló
sitójá!'ól. Vidovszky lstvánró\ (1889-1968) irok, aki Gyomán született. 
1914-ben szerzett gyógyszéiészi oklevelet és 1915-ben tett approbációs vizs
gát, de 1916-ban kikerül az orosz frontra, ahol hamar fogságba került és 
1920-ban szökéssel sikerül csak hazakerü.lnie„ A fogság évei alatt sokoldalu
an gylimölcsöztette természettudományos ismereteit, elsajátitotta az orosz 
nyelvet és személyesen is találkozott Vagyimir lljics Leninnel 
A háboru befejezése után Békéscsabán Réthy Béla "Sas'' -hoz cimzett gyógy
szertárában dolgozott. Ebb61 a gyógyszertárból fejl&lött ki Réthy Béla sok·· 
oldalu tevékenységét bizonyitó laboratóriuma. melynek kialakitásához: vt -
dovszky István is nagymértékben hozzájárult„ Megszerezte a cukorkészit6 -
mesteri oklevelet és a laboratóriumban, mint gyögycukorkakészit6 mester 
is mtiködött„ Abban az időben müködött mint gyógyszerész-segéd, ugyan
csak a Réthy gyógyszertárban Kalmár Ilona,akivel 1921 októberében házas~ 
ságot kötött. 
1926-ban pályázat utján Békéssámson községben gyógyszertári jogositványt 

X)A Kossuth Lajos u,. 2 .. alatt lévő gyógyszertárt a népszerű Fr~edr'ich Sándoz 
vezette„ 



nyert„ A külvilágtól ezáit kis község lakossága, tulnyomórészt szegény 
földmunkás;k, kubik-osok, napszámosok, öttiltek a győgys:zer!árnak, de ak
kor még nem is sej tették, hogy mennyi Segitséget fog adni megélhetésük".° 
höz„ A Vidovszky házaspár célul tüite ki a falu népének az_ elmaradottság
ból tötténd kiemelését is. 
A nem tul- jövedelmező kis -gyógyszertármellett Vidovszky István megszer
vezte a falu környékén megtalálható nagyjelentőségü gyógynövények gy!ljtését 
és feldolgozását. Szakszerti száritókat, rostákat, válogatóasztalokat- állit 
fel, melyek mellett -a faluh61. sókan találtak munkát, biztos megélhetést„ 
Legfőbb terméktlk a kamillavi.I·ág„ SzakszerU szedés, kezelés után cellofán 
zacskókban egységcsomagolásokat hoz forgalomba, a gyógyszertárakban igy 
azonnal expediálható„ 
Évente megujított szerződésben áll a Hangya szövetkezettel Másik fő ter-_ 
méktik: a faluban kulturában termesztett édesgyökél:·, melyet hámozás után 
hoztak foo:galomba, mint radix conscisSát, pulvist és a gyökérből késztilt 
extractumot, a "medve cukrot" „ Kisérletezett dr„ Augusztin Béla ösztönzé·· 
sére menta termesztéssel, valamint közvetit6ként Szabolcsból vett hársfa
tea szakszerü feldolgozásával. A háborus évek alatt (1940-es évek) _az orosz 
tea helyett "Sámson üditő szeder teá" -t, _(kés5bbi neve "Simson Magyar 
Tea") hoz forgalomba. Készitését még hadifogságban tanulta Mandzsuriában„ 
Közéleti tevékenységének köszönhető, hogy kövesutat épitettek Békéssámson
ban, később keskeny nyomtávu vasutat kapott a község, amely közvetlenül 
összekötötte a megye székhelyével. 
Az akkori Gyógyszerészet e„ szaklapban f61eg szakmapolitikai jel legti irá -
sai jelentek meg (pl. a tötpegyógyszerészek helyzetét61)„ Ő maga nagyta
becstilt, haladó ember volt. Egyetemi évei alatt az akkori baioldali csopor
tosulás, az un,. Galilei-kör aktiv tagjaként mtiködött. Elnöke volt a Gyógy
szerész hallgatók segit6 egyesületének, 1945-tfil az MKP tagja, ő szervezi 
meg a kommunista páttot Békéssámsoziban. A Gyógyszerész Szakcsoport 
Békés megyei Szetvezetének aktiv tagja, majd 1959-tfil elnöke volt„ Áldo
zatos gy6gyszerészet4:1munkásságáétt, fáradhatatlan társadalmi tevékenysé
géétt a méltó elisnierés: 1961-ben "_Érdeme.s _gyógyszerész", 1965-ben 
"Kiváló Dolgozó'~ kittintetést, 1964-beri "arany'-'diplomát" kapott. 
BékéssámsonltiJ az államositás után Or·osházál'.a kerti! tek. Felesége 1964-
ben nyugalom.b~von t, majd 1965-ben me~halt: ami mélyen megrendite.tte 
Vidovszky Istv 1966 végén 6 is nyugalorilbe.. _-y:onult és felköltözött Buda
pestre, ahol Ká mán fiának családja körében éf; 1968 .. márc. 8-án 79 éves 
korában bekövetkezett haláláig. 
Kollegái, kortársai és Békéssámson hálás lakossága most is tisztelettel és 
szer·etettel gondol vissza Vidovszky Istvánra. Munkássága bizonyitása volt 
annak, hogy kis falusi patikában is !ellet nagyot és sokat alkotni. Mi akik 
ismertük: és szeretttik, emlékezni fogunk reá. 
Végill megemlékezem Réthy B~lál'§l (1862-1935) az országos hirti gyógy
sze1észról, aki a hazii" filTó&Ycukorkagyártás egyik uttörője, Than Károly 
és Rozsnyay Mátyás kiváló tanitványa volt. Sztileinek 12 gyermeke volt, ami 
nem kis anyagi gonddal járt, gyermekeik megedzőttek az ·élet ktizdelmére„ 
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18 7?-t61 1880-ig Ujaradon gyakornok, majd a vizsga letétele után Varságh 
Béla békéscsabai gyógyszertárában vállal kondiciót, 1881-ben Aradon Rozs
nyay Mátyásnál dolgozik akitől sokat tanul ( itt vetődik fel el6szö:r az át
lagnál többet jelentő laboratórium gondolata).. 1882 „ben elkezdi az egyetemet 
Budapesten.. fanára az egyetemen Than Károly akit nagyon szeretett„ Anya·· 
gi helyzetének javítására a "Gyógyszerészi Hetilap" -ban ír cikkeket és Var -
ságh Béla anyagi támogatásával is segiti az egyetemen, akihez 1884-ben mim 
okleveles gyógyszerész visszatér a békéscsabai gyógyszenárba. 1888-ban en
gedélyt kap Kétegyházán gyógyszertámyitásra, de ezt eladja, 1891-ben kibé. ·· 
reli a pásztói gyógyszertárat, de még abban az évben visszatér Vaxságh 
Bélához .. 
1892-ben megházasodik, feleségtil veszi Vidovszky Erzsébetet, házasságukból 
8 gyermek születik. 
Hamarosan átveszi Varsághtól bérl6k:ént a gyógyszertárat„ Az önállóság fo
kozza ambicióját, megkezdi a pemetefü cukorka és kámfor liniment gyártá
sát, nagy sikerrel .. Ezeket követik galenikumok, tablettázott gyógyszerek, 
chinavasbor„ Töményitett galenikumok előiratait dolgozza ki, melyeket ''de
cemplex" -nek nevez„ Ezen készítményeivel az 1896. évi millenáris kiállítá
son kitüntetést kap. Kereskedelffii cukorkák és bonbonok mellett széleskörű 
igényt elégitenek ki háztartási vegyi.cikkei; legísmettebbek voltak a Papagáj 
ruhafesték, Réthy eszencia, Vanil tabletta„ Szívén viseli az utód.képzést is„ 
Állandóan legalább 2 gyakornokot ta:rt, akik az átlagosnál sokoldalubb isme
~·eteket szereztek.. 
Szakmai munkája mellett mintaszerűen kezelt szőllőskertjét elisme:rték a 
legjobb gazdák is„ 
A vesztett háboru után gondozásába veszi a hadikölcsön és értékpapírok mi -
att vagyont.alanná vált Varságh Bélát, volt főnökét, akit61 még 191 I-ben meg
vette a gyógyszertárat„ 
Kiveszi részét mind a gyógyszerészi, mind a város közéletéből, több tiszt
séget visel szakmai és társadalmi téren. ÖSztöndijakat, alapitványokat léte
sit, támogat különböző egyesf.ileteket. szervezeteket, iskolákat„ 
Egészsége romlik, mál'.· a huszas évek elején átadja a gyári méretű gyógy„ 
szerészi laboratóriumot gyógyszerész ill .. vegyészmérnök fiainak, s maga 
egyre -inkább visszavonul a közélett61 is, 1935. dec,. 22-én, 73 éves korá
ban hunyt el Békéscsabán„ 
E három "vidéki" gyógyszerész élete példa mindazoknak, akik nem látnak 
lehetőséget a vidéki gy6gyszerészek életében, pedig a gondolkodó, alkotó, 
mindig ujat kereső, a közélet gondjaiból részt vállaló diplomás emberekre 
ma is szükség van az egész orszában. 
Ugy vélem a hálás utókor emberének kötelessége visszanézni mindazokra, 
akik fáradhatatlanul küzdöttek a falu, a megye, az ország közegészségügyé
ért, a nép jólétéért, hiszen általuk lett gazdagabb, tattalmasabb a jelen, 
a mi élertink is „ 
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dr,. Palovits Gyuláné 
Békéscsaba 



NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 

------·----------·---·-------·------
THAN KÁROLY ELSŐ PRINCIPÁLISA: 

KISS FERENC KŐRÖSLADÁNYI MAJD SZEGHALMI GYOGYSZERESZ 

Az. ifju Than. Károly a magyar sz(!badságharcot dicsőségesen végigk!!zdötte, 
A zsibói, ílletve a világosi fegyverletétel után az osztrák hadb!róság fiatal 
korára való tekintettel hazabocsátotta.(10) .. Than Károly betegen elindult 
hazafelé, először Nagyváradon egyik gyógyszetészismerősénél néhány napot 

eltöltött, majd onnan lerongyolódva, kimerülve étkezett Kőrösladányba. a 
gazdatiszt rokon Lengyel-családhoz (10, ll, 12). Ebből a családból származott 
Dr .. Lengyel Béla (l844-1913) professzor, a későbbi tanitványa, taruírsegéde, 
pályatársa. Ott tudta meg a szomoru hitt, hogy kedves édesanyja: Petényi 
Ottilia meghalt és édesapja pedig állás néJJctil maradt (10)„ Itt határozta el 
hogy a mielőbbi megélheté!it nyujtó gyógyszexészi pályára lép, mivel családi 
segits,égre nem számithatott. 1849. 5szén be_lépett gyógyszerész gyakornok
nak Id„ Kiss Ferenc (1816-1892) "Szentháromság"-hoz c!mezett gyógyszertá·· 
rába„ En6! az idfü6! Than Károly professzor korában 1893-ban, f6renclibá· 
zi taggá való választási Unnepsége alkalmával igy nyilatkozott: (Gyógyszeré
szi Közlöny 1893. 68 L) "Szabadságharcunk első szakaszának einémulása után 
Kfüösladán:yban Lengyel barátom sztilőbe!yén egy kis patikában találtam men
helyet. ahová hajlamai_m ktilönben is vonzottak, mert reméltem. hogy ott a 
chemiával foglalko:Zhatom. Én nem csalódtam. meit igaz ugyan. h03Y ott 
nem egy dtirvább feladattal is meg kell ktizdenem, de ez nem egy tekintet
ben hasznomra vált és szivesen is megtettem annak fejében, hogy a Kiss 
Ferenc főnököm jóakarata, .tudományos könyveket bocsátott rendelkezésem
re, sőt azok használatára utmutatást adott". 
Than Kátoly jó helyen kopogtatott és helyesen választotta meg sz első fő
nökét, mert amint xnajd később látjuk Id. Kiss Ferenci az ~itilcsi kémi
ának, a gyógyviz elemzés tudományának aktiv nitivelője volt. 0 vezette be 
a kémiai alapi'smeretekbe. Nála kedvelte ·meg Thán Károly a kés6bbi kémiai 
professzor az analitikai kémiát. amit egész életére µivatásául választott .. 
A fent emlitett ünnepségen kifejezésre juttatja. hogy mily sokat köszönhet 
gyógyszerész f6nökeínek, amikor igy nyilatkozott: ''A:z. elmondottakból lát
hatják uraim, högy milyen sokat köszönök a g}rógyszerészeknek és a meg
nevezett három kiváló képvisel6jénck (Id„ Kiss Ferenc. Simonides:z Ferenc, 
Rohrbach Antal). Ez tette lehetővé, hogy már- 25 éves koromban a chemia 
egyetemi profe&l)zorává lettem."( Gyógyszerész Közlöny 1893. 68 .. !.. ), 
Kiss Ferenc g)l6!!fszerész 1816. julius 20-án sztiletett Macskáson (Hont me
gye). Édesapja l!ss János a z_irci főapátság főerd6loVagja volt s nagy gon·· 
dot foxditott fia nevelésére. Alapfoku iskoláit szUlőhelyén, közép'iskolai 
tanulmányait Veszprémben, Komáromban, Pápán végeztee Kiváló tanulmányi 
eredményt ért el és a természetrudományokhoz val? hajlama következtében 
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~esapja gyógyszerészi pályára adta„ Gyakornold éveit 1836-1839-ig Veszp
rémben az Id„ Ferenczy-patkiában .töltötte el, a szigotu és kötelességtudó 
főnöke nemcsak kötelességérzet.I'e, hanem embertársai megbecstilésére és 
a szakma szer·etetére is llEgtanitotta (6),. 
Gyakornoki id5 leteltével 1839-ben iratkozott be a pesti Tudományegyetemre 
gyógyszerészhaUgatónak. Ekkor még egy éves volt az egyetemi ki1<;épzés és 
1840. augus~ l ··én a Pesti Tudományegyetem "classis prima cum eminen
cia" jelzéssel szerezte meg a gyógyszerészmesteri (magister plia:Imaci.B.e) 
oklevelét (6)„ Három évi rövid segédke<lés után 1843„ jamiár 24-én az akko
ri Magyar Királyi Helytartó Tanács 2343. sz„ rendelete alapján személyjo-
gu gyógyszertár felá!litására kapott engedélyt K6Iösladányban (Békés megye, 
szeghalmi járás) (5), A patikát "Szentháromság " gyógyszertárnak nevezte 
el, amit később a Helytartó Tanács helybenhagyott és 1855„ március J. -én 
1965„ sz. rend~lete étte!mében Szeghalomxa helyezett át a Simai János ovo
da alapitóról e)nevezett Simai János utca 21. sz. alá. (7),. Itt mtiköefütt több 
mint 100 éven át a patilcs, csak az államosítás után helyezték (7) Tury János. 
özvegye Paránki Eszter földbirtokos. volt községi bir6 családi Mza: mel
lett közvetlen szomszédságban fekvő Nyitrai István-féle házba (Sixnay János 
u„ 10) ma Béka utca 10). Ma a Békésmegyei Gyógyszertári Központ 14/79 sz„ 
patilcájaként mtiködik„ (7). 
Kiss Ferencnek a gyógyszertár vezetése mellett széleskörii társadalmi, 
szakirodalmi tevékenységet is fejtett ki. A Szeghalomvidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság alapit6 tagja, pénztárosa, xnajd igazgatója volt.. Alapitó 
tagja volt a Szeghalmi Kaszinónak, a.Dnak elnöke, pénztái:·osa„ Megye bizott
sági tag, községi képviselő, az iskolaszéki elnök, a szeghalmi xóm. lrath .. 
egyháztanács világi elnöke, képvisel6választók névjegyzékét összeiró bizott
ságok elnöke„ Szeghalom községi számadásokat vizsgáló bizottságok elnöke 
(6). A Magyarországi Gyógyszerész Egylet 15„ -ik (békés megyei) járásá
nak igazgatója is volt (1) .. Szabad idejében családjának élt és gazdálkodott, 
sz6Jészkedett, kertészkedett is. (6) 
Tudományos közleményei jelentek meg a ktilfü!di és belföldi lapokban„ Cik
kei jelentek meg a Zeitschrift für Natur und Heilkuncte 1850„ évf„ 12.. sz„ -
ban„ (9)„ /Correspondenz Kíl'rösladány/. Ugyanazon folyóirat 1857 6.sz„ -ban 
/Das llitter wasser von Csefa/(9).Ebben a cikkben Kíl'rösladány és Szeg
halom község határában Jév6 Csefán-puszta magnézium-szulfát tartalmu 
keserUvizének elemzési adatait közli.. Hazai szaklapokban és a Gyógyszeré~ 
szi Hetilap 1863„ évfolyam 15„ sz. -ban. (A vásárhelyi keserliviz vegybon
tása cimen) a Természettudományi Közlönyben is publikálta tanulmányait, 

(Jásd: Andorko Kálmán: Névjegyzék és Tárgymutató a K.. M. Természet

tudományi Tátsulat folyóiratához 1841-1904„ 1905„ 52„ lap). Gyopáros 
vizét is analizálta és az 6 analizisa .I'évén nyilvánitották a H6dmez6vásár
hely mai strand-fürdő vizét gyógyviznek. Ugyancsak az Orosháza (Békés m) 
melletti Gyopáxos vizét gyógyfürdőnek„ (5). 
Mély humanitísá.I·ól, szociális érzésérfil tesz bizonyságot, amikor 100 évvel 
ezel&t: 1873-ban Szeghalmon lezajlott nagy kolera-járvány idején a községet 
2986„ -Ft/ma ..... „ 150 ezer Ft/ értékti gyógyszerrel támogatta, ill. ennyi 
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éttékti gyóg)lszeradósságot engedett el.. (6. 9) 1892-ben január 5-én halt meg 
Szeghalmon (9). A neves nagy halottat a Magyarországi Gyógys_zerész Egy
let nevében lukács István bucS!ztatta eL Az emlékbeszéd a Gyógyszerészi 
Hetilap 1892.. évf„ 29. 30. számában meg is jelent„ [gy méltatta Than Ká
roly professzor kiváló főnökét: 
"Nagy volt mint ember, mert a legszebb erényeket mondhatta magáénak, de 
nagy mint gyógys:lE rész is, mert egész élete folyamán csak a tekintélyét 
emelte anmk a pályának. melyt61 a halál egyik legmunkásabb, eszme gaz
dag s lelkesedő tagját rabolta el". (6)„ 
Halála után a gyógyszerészi hivatás , gye:rmekébe_n, unokáiban, dédunokái
ban is öröklődött„ (Lásd az alábbi családi leszáimazási táblázatot• (5): 

id. Kiss Ferenc (1816-1892) gyógyszerész 

ifj. Kiss Ferené (1863-1894) gyógyszerész 

Dr„ Kiss Ferenc 
orvos 

Kiss Ferenc Kiss Edit 
g'jóg'fszerész 

Kiss László 
gyógyszerész 

Kiss Ernő 
p„ u„ tisztv„ 

Halála után fia ifj„ Kiss Ferenc örökölte a szeghalmi "Szentháromság"-ról 
elnevezett gyógyszertál:·at. (S) .. Élete rövid volt, mindössze 31 évet élt, de 
tele aktivitással„ A gyógysze:r·észi szakirodalomnak volt jeles müvel6je„ 
(Lásd Dt'„ Matolcsy Miklós, Könyv és irodalom gylljtemény magyarországi 
gyógyszerészeti munkákról (1578-1909.1\'>,. 1910 ) 
Előadást tartott 1885. szept. 4-én a Magyarországi Gyógyszerész Egyletben 
Rozsnyai Mátyással egyiddben "A Phenol-Natriumphenolat-.Salicylsav, és 
Natriumsalicylatról" c-imen. Fia volt Kiss László gyógyszerész. akir6l Dr„ 
Nagy Béla emlékezett meg a Gyógyszerészeti Értesit6 1924. november 2·i 
számában„ (8)„ Nagyapjához hasonló szakmai képesitéssel rendelkezett, 

nagy köztiszteletnek és népszerUségnek örvendett. 
"Hogy ki volt Kiss László. azt kevesen tudják, de akik tudták azoknak In
dia kincsénél is drágáabb volt személye. Mindaz a magyar 6serő, amelyet 
oly sokszor csodálunk a békési sikság>nélő magym:ság megnyilatkozásaiba 
és tetteiben, hatványozottan biitokában volt, párosulva az izig-vérig való 
gyógyszerész felkészültségével" (8) „ „. irja Dr„ Nagy Béla Kiss Lászlóra 
való megemlékezésében. 
Végtil, ha néhány szóval is meg kell emlékezni a ma élő dédunokáiról is: 
Kiss Editr61 és Kiss Ferencr61 az utóbbi általunk is jól ismert népszerti 
gyöngyösi f6gyógyszerészr61, aki számos kórházi, városi, megyei, szakmai, 
illetve társadalmi szinten tisztségeket- visel. Dédnagyapja nyomdokain halad
va, ha szerényen is de nagy buzgalommal szolgálják elődei által elkezdett 
nemes emberi hivatást a gyógyszerészséget, az egészségügyi kulturát„ 

Dr. Táplányi Endre 
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NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 

A SZARVASI. GIMNÁZIUM KIVÁLÓ DIÁKJA: SPERGELY BÉLA 85 ÉVES 

VASDIPLOMÁs GYÓGYSZERÉSZ 

Midőn szivből üdvözöljük: 85„ szeületése napja és vasdiplomája átvétele al
kalmából SPERGELY BÉLÁT, a gyógyszerészek egyik nesztorát, ugyanak-
kor példaképül is állitjuk, mint a pályát hőn szeret6, éite lelkesedő, áldozatok -
ra kész, meleg szivti, örökké tevékenykedffembert„ SPERGELY BÉLÁ·r több 
gyógyszerészgeneI'áció ismeri - mint volt tanárát a gyakornoki iskolából, - mint 
jó barátját az életből mint kitünő kollégát a tára mellől. - mint lelkiismeretes mu 
katársát a laboI'atóriumból.. Aki személyesen ismeri, nemcsak tiszteli, de főleg 
szereti„ Munkás élete iránymutatója a korban lévőknek és az uj gyógyszerész 
nemzedékne~, ezér.!_ ismerjük meg életét 
Neve nemcsak a gyógyszerészek, orvosok, vegyészek, egyetemi oktatók 
körében ismert, hanem a gyógyszeripaxban is nagyrabecsült„ 
Köszöntését aktuálissá teszi még a mostani szarvasi konferencia is, mert 
SPERGELY BÉLA a korszerti gyógyszertechnol6gia egyik magyarországi 
megalapitója. 
HaSPERGELY BÉLA élerutját követjük, négy célkitüzését figyelhetjük meg, 
amit sikerült megvalósitania„ A gyógyszerészek korszerti gyakorlati kép
zését, a gyógyszerkészitési technológia tökéletesitését, hozzájáiulni a 
gyógyszerstabilitás problémájának megoldásához és a kifogástalan injekciók 
laboratóriumi e16állitását„ Ehhe.z sokat kellett tanulni, olvasni, önképzés által 
kisérletezni„ 
SPERGELY BÉLA 1888,. április 22-én született Makón (Csongrád m. ), 
Alapfoku iskoláit BAJMOKON , a közéJ;>isk9lát ZOMBORBAWI és SZARVA
SON végezte. (A gimnáziumot BCX:::ZKÓ DANIE~ javaslatára-++/ 1802-ben 
alapitotta a békés-bánáti evangélikus esperesség MEZŐBERÉNYBEN).:1834-ben 
került az SZARVASRA és 1930-ben vette fel "VAJDA PÉTER" nevét .. Az 
iskola igazgatója a század elején BENKA GYULA, iró, költő és jeles ye
dagógus volt. Tanárai: PLENC ZNER LAJOS 6 természetrajz, SISKA JANOS 
(latin), NEUMANN JENŐ (matematika), CHOV,AN KÁROLY (fizika) - maga 
idejében országos hirü tudós, - MOCSKONYI JÓZSEF (görög), UDVARDY 
SÁNDOR (magyar), SÁRKÁNY IMRE (történelem) voltak (2. ) 
A szarvasi világhíres arboretum - gróf BOLZA család alapitotta "PEPI"
kert keltette fel a természet szeretetét és a természettudományok- bota
nika- iránti hajlamát. (1)„ Hat:gimnázium elvégzése után, 1903-ban a 
gyógyszerészi pályára lépett„ 
+/ ZOMBOR 1918-ig Bodrog-~. székhelye volt, ma Jugoszlávia terü-

letéhez tartozik.. „ 
++/ BOC ZKÓ a "Latin iskoláját" szembe akarta állitani TESSEDIK SA

MUEL (1742-1820) akkor már hanyatló, gyakorlati gazdasági iskolájá-

jával.. 
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1903„ julius 1-é-vel beállt édesapja nagylaki "Szentháromság" gy6gyszertá-
rába ~akornoknak. 15 éves korában,_, , · 
Igy il:- eiről az időszakról naplójegyzetében: "Edesapám nagylaki_ 
"Szentháromság" -hoz cimzett ·patikájában volt_am gyakornok„ Ez idő 
alatt szorgalmasan tanultam. Nagyon lelk:iis-meretes_en átvettem az 
akkor egészen uj kiadásu: GYŐR!-Sll.BERSZKY-STRÖCKER féle gya
kornoki tankönyvet„ Kitün-0 könyv volt, melynek tartalma meghaladta 
a két egyetemi félév tananyagát." (!O)„ , 

1905. szeptemherét61 dr. DEÉR ENDRE budapesti "Jó PASZTOR"-hoz cim
zett gyógyszertárában (ma 911„ sz;, Ráday u„ 18„ sz„ alatt) töltötte a 
hátralévő 1 éves gyakornoki idejét„ DI„ DEÉR ENDRE SPERGELY 
édesapjának évfolyamtársa- és j6bará:tja volt, ezért hivta magához a 
tanulnivágy6 üjut„ Ott csakhamaI kitünt szo:rgalmával, szakmaszere
tetével, ezéit nemzetközi szaktekintélyü főnöke - aki a III„ kiadásu 
gyógyszerkönyv szerkesztőbizottsági tagja volt ,. a komcily, tehetséges 
gyakoinokot maga mellé vette és megbizta az uj, készülő gyógyszeI
könyv galénikµs készitrnényeinek előmunkálataivaL A 17 éves tanitvány 
pontos,_ lelkiismeretes munkájával olyan fokot ért el, hogy dr„ DEÉR 
ENDRE teljes éitékti munkatársul fogadta_ Itt készített 50 db drog
preparátumot, amelyet dr .. AUGUSZTIN BÉLA (1877-1954,,az egyetem 
Növénytani Tanszékének tanársegédje) bemutatott dr. MAGOCSY 
DIETZ SÁNDOR (1855-1945) professzornak„ SPERGELY a Gyógysze 
rész Egyestilet egyik tudományos tilésén droggyüjteményét ismertette„ 
(ll..mell,. l, ), (Ez volt akkor Magyarországon az e;.lső makroszkópi
lrus drogkeresztmetszet-gyüjtemény .. ) SPREGELY BELA naplójából idé
ztink: . ". "DI„ AUGUSZTIN BÉLA az emlitett drog_--preparálást be
vezette a gyakotnoki iskola farmakognózia- gyakorlataira, mert ilyen 
droggyüjteményt a gyógyszerészhallgatók eddig csak a bécsi egyete
men készitettek". • • . (10,) 

1906. augusztusában SPREGELY ~ÉLA ... ki_run:etés~el ... levizsgázott +7 gya~orno
ki iskolában és gyógyszereszsegéd1 bizony1tvanyt szerzett , maJd 
szeptember 4-én beiratkozott a budapesti Tudományegyetem bölcsé-
szeti karára gyógyszer_·~szhallgatónak, 18 éves korában. , 

1907. junius 10-én az els/5 két félév alapvizsgáit kémiából LENGYEL BELA 
(1844-1913), növénytanból MÁGÓCSY DIETZ SÁNDOR professzornál 
kitiln/5, eredménnyel tette le. EÖTVÖS LORÁND-nál fizikából csak 
elégséges eredményt éit el. A jő eredményeire felfigyeltek és dr. 
WESZELSZKY GYULA (1872-1939, az !,, sz„ Kémiai Intézet kés6bbi 
egyetemi tanára, a Radiológiai Intézet igazgatója), a gyógyszerész~. 
gyakornoki iskola vezet6j e meghívta tanár·segédnek dr.. AUGUSZTIN' 
BÉLÁ-hoz 19 éves korában„ Itt a kémia, a növénytan és a győgy
szerismeI'et területén rögtön éivényestilt tudása. 

+/ Az egyetem 2 éves gyógyszerészeti tanfolyamára ebben az idő
ben csak a sikeres gy6gyszerészgyakornoki bizonyitvány alapján 
vettek valakit fel.. 

1907„ szeptember l-én az aY-.kori tanterv szert.nt beirat.lcozott az orvoskar
ra. ~1int II„ éves gyógyszerész egyetemi hallgató a "Gyógyszerész
hallgatók Segély és Önképzóegyletben' tudományos el&.dást tartott: 
''A növényi sek:retumtartók'' cim_en: (II„ melléklet E„2. sz„) Másodszor 
a spektrószkópról tart az egyetemi önképzőkörben előadást (l. rne!U!„) 
. ~ Előadásával magára terelte a figyelmet olyannyira. hogy a 

Gy .. HetilaP' azt le is kQzölte a„ mell„ 1„ )„ 

1908„ juliusában letette az alapvizsgáit 'kitün6'' eredménnyel, s megkapta 
a gyógyszerész-mesteri oklevelet (magister pha.rmaciae) .. Diplomája 
megszerzése után a gyógyszerészgyakornoki iskolában, mint vezető 
tanárseg~ a gyógyszerészeti gyakorlatokat irányitotta már 20 éves 
korában„ './ Ez év októberében kötelez6 katonai szolgálatra kellett 
bevonulnia Szaraievóba„ a 25-ös csapatkórházba katonagyógyszerész
nek„ Itt a bekerilológiai laboratóriumba osztják be, ahol vizelet 
köpet, gonorhoea-kenet stb .. vizsgálatokkal foglalkozilc.. (10) 

1909„ március 2.3-án édesapja 40 éves korában meghalt igy a nagylaki pa
tikát gondnoki kezelésbe kellett adnia.. Szeptemberben tisztivizsgát 
tett s ez év decemberében Nagylakon átvette elhunyt édesapja g'jógy
szertárát azután hogy ISTÓK BARNABÁS makói tisztifőorvos diplo
máját approbált~/ Ezáltal az ország legfiatalabb, katonaviselt 
gyógyszertárvezetóje lett. Fiatal kora ellenére nagy tekintélynek ör
vend mert a község megbízza közkutainak egészségügyi vjzsgálatá -
val, Vizsgálati munkájának eredményeit a Gyógyszerészi Ertesit6 kö
zölte„ (I. 1'1ell -3 ,. sz. ) 

1914, augusztus 2-án az L Világháboru kitörésekor bevonult a nagyszebeni 
csapatkórházba majd onnan Galiciába frontszolgálatra„ Négy viszon
tagságos év után csak 1918 őszén tért vissza Nagylakra„ 1920:.ban 
Nagylak:ot Romániához csatolták s igy ~ógyszertárát eladt~ Edes
anyjával, testvéiével. mint erdélyi menekültet Csanádpalotára (Csong
rád m„) utasítják ki, ahol félévig vagonlakók„ Onnan Nagykátára 
(Pest m„) költözött (10) és Pestre járt be naponta„ 

1922„ márciusában a gyógyszerészgyakornoki iskola vezetősége volt, tanár_ 
segédjét visszahivja, most már tanárként a gyógyszertechnológia. 
kollégium megtartására„ (A kor jellemzéséhez tartozik, hogy a tria
noni békeszerződés után a szomszédos államokból sok ezer embert 
utasitottak ki és sok család lett hajléktalan„ Nagy vol~ a ,lakás- és állás· 
hiány, az ínség, ezén sokat jelentett SPERGELY BELANAK a fix fi
zetés és áliás. ) 
SPERGEL y BÉLA naplójában igy irja ezt le (10): "Március 15-én 
kezdtem meg az el6adásaimat és ugyanakkor nagy er6feszitéssel 
kellett kitakaritani és ujből felszerelni a háboru alatt nagyon elha
rryagolt pincehelyis.§gben lévő labrorat6riumot„ Nagyon nehéz :olt_ a 
kezdet. Rengeteget kellett magamnak is tam.Ilncm hogy a heti ket 

+/ A 3 hónapos gyakornoki tanfolyamot abban az időben nyáron tartották 
junius-julius -augusztus hónapokban. 
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elméleti és 18 gy_akorlati ót·át kitöltse~- tanany~al , hí_s~eD. évek 
óta ;zUnetelt a gyakorlati oktatás STROCKER bácsi (STROCKER 
ALAJOS gyógyszerész) meghalt ( aki a háb?tu e:ótt tanitott) és. v:le 
együtt a laboratórium is. Ez voit az első allomasom a v1sszatexes 
után, ezért egész életemben az Iskolát ére:ztem igazi otthonomnak 
és a tanitást a legsze_ ntebb hivatásomnak„ Na2V szeretettel emléke-, , ,_ +/ , 

zem meg két kiváló munkaW;"arirról dr. REDIGER BELA-ról es 
dr.. KEMÉNY GYÖRGY-ró! , volt tanátsegédeimról. Minden szerény-
telenség nélktil mondhatom, hogy a Gyakornoki Iskolában kezdtünk el 
igazi gy_6gyszerészi !echnológiát tanitani„ " - ~~seg~_e volt ,k~sőb~ 
dr, PUINOKY ISTVA.'l (1904-1971) gyógyszeresz is, aJG a dtog1sta is-
kolának lett eloodó tanáta„ (majd a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Gyógy
szertár vállal3.tnak volt igazgatója)„ 
Mint az 1922-i tanévben a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam hallgató
ja visszaemlékezem és elmondhatom, hogy L Világháboru után ez volt 
az első konszolidált, legnépesebb tanfolyam, 182-en vettünk részt„ A 
tanterem tilőhelyei kevéBnek bizonyultak igy pótszékekeket kellett be
állitani a padok közé .. Három hónapig tartott (lll .. 15 - VI„15-ig). 
A gyógyszerészi gyakorlat (technológia) els6 órájára igy emlékezem„ 
Frissen meszelt de nedves pincehelyiségbe vonultunk le. Bizony egy
két sarokban még rozsdás, tönkrement gyógyszertári eszközöket láthat·· 
tunk„ Sokan itt tanulhatták meg először az aromás vizek (Aqra amygda
larum amara1um, Aqua menthea piperitae), steril injekciók, Liquor 
Burowi, Emplasttum diachylon, Globulus car::lpho1atus, Ungentum 
hydrargyri (forte) 30 3-os, Kalium sulfuratum p10 balneo, Llquor ferri 
albuminati, extraktumok lege artis készitését. Olyan müveletek technoló
giáját sajátitottuk el tehát, melyeket kis patikában esetleg nem lehetett 
elvégezni„ 
Tanári állását m~rtva dr .. KARLOVSZKY GEYZA ajánlásával bejutott 
az óbudai LABOR I gyógyszervegyészeti gyárba beosztott gyógy 
szerészként, de 1923. január 1-én megbizták már a gyár vezetésével. 
cégvezet6i minőségben.. ++++/ 
Dr. SZÁHLENDER LAJOS, a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam ta-
nára, megismerte és meghivta SPERGELY-t a drogista szakiskolába 
előadónak Itt 15 éven keresztül képezte a drogistákat. 
1925-ben a LABOR Gyárban felállitotta a naftalin-desztillációs, valamint 
a piperegyógyszappan, szappanforgács lugszappan üzemeket. A bőrgyárak 
részére fontos alapanyagokat: krómtimsót, törökvörösolajat készittetett„ 
A kI'istálvos károlysót vagon számra gyánatja. 

+/ Dr„ RÉDIGER BÉLA jelenleg a tapolcai Winkler patika vezetfüe 
++/ KEMÉNY GYÖRGY a CHl:\<JIN Gyógyszervegyészeti Gyát nyugalma

zott osztályvezetője 
+++/ 1884-ben· alapitott III .. Bécsi ut 2128 hrsz. gyártelep, III.. Bécsi u„ 

"170 fiók, iroda Szent István tér 15. " - olvassuk első hirdetését-a 
GyÓ;;,,szerész Zsebkönyv 1923. 11. évfolyamában-a LABOR gyárnak„ 

++++! Dr. SZÁHLENDER LAJOS (1877-1946) a Székesfőváros Felsöketeske
delmi Iskola tanára később főigazgatója, egyetemi lnagántanár volt„ 

--- ' 2 

A galenikus 1ab9ratórium nagy és komoly feladatok elé á:U:(}tta 
SPERGEL Y BELAT. A galenikus készítmények tattályain a LABOR 
gyár SPERGELY előírásai alapján először alkalmazza Magyarorszá
gon az alkaloida, hatóanyag tartalom( szárazmaradék, fajsuly stb,)ponros 
tait„ Igy elsőneJc késziti a standardizált "Folia Digitalis titrata" -t,. 
Dr„ TUZSON JANOS professzor máttai birtokán és SONNEWEND 
GYULA körmendi gyógyszerész kertjében uj digitalis növénykultura 
tenyés~ésével kísérleteztek. Ezeket DR„FRUZ Gi:JszrÁV (dr„ VM!OSSY 
ZOLTAN professzor adjunktusa, -később egfei:emi tanáI'), élettani 
titrálással állitotta be és ellenőrizte(!O). 
Ez évben SPERGEL Y BÉLA szerkeszt6bizottsági tagja lett a Gyógy
szerészi Közlönynek és a Gyógyszerészi Értesitőnek .. Ezekben a la~ 
pokban számos szakirodalmi cikkét közlik„ (lásd I.. melléklet ( 4-12„) 
Megi.Ita és 192'7 -ben megjelentette a korszerü gyógyszei:'észgyakornoki 
tankönyvet„ (L mell. 13„ ) 

Ebben a gyógyszertári eszközöket és az azokka:: elvégezhető munká
latokat részletesen ismerteti (S)„ Ez a könyv a vegyésztechnológusok
nak is tankönyvük yolt." 1927-ben az "Állatorvosi Zsebkönyv egyik 
szerkesztőtárs:a (1 .. mell„ 14) és előadást tart az ORSZÁGOS GYÓGYSZE
RÉSZEGYLET ülésén: FEHÉRJÉK MOLEKULA SZERKEZETE cimen„ 
(! .. mell .. E. 4_ sz.) 

• „ 
1928-ban meghalt ROZSAVOLGYI IMRE gyógyszerész, a budapesti "Hattyu" 

gyógyszettát (Aréna ut 124 .. sz., ma XIII. Dózsa György ut) és ERI 
laboratórium tulajdonosa, alapitója„ A RÓZSAVÖLGYI-család arra 
kéri Spergelyt, hogy a régi ismerettség és barátság alapján vegye át 
a gyógyszertár és laboratórium vezetését (10). Ezért 1928. juliusá
ban kilépett a LABOR gyá.Iból és az ERI laboratórium, valamint a 
"Hattyu" gyógyszertár vezetője lett,. Az ERI védjegyü injekciók minő
ség, stabilitás, csomagolástechnikai preci.Zitás szempontjából egya „ 
ránt külön fogalmat jelentettek„ Abban az id6ben előtérben volt az 
injekciós terápia , általánosan elismert szaktekintélye irányt mutatott 
az individuális, magisztrális injekciók készitéséhez, Feltárta- ami a 
IV. Magyar Gyógyszerkönyvben érvényesült- a gyógyszertári kisüzemi 
steril injekciós laboratóriumok egyedi lehetőségeit. Ezzel nagyban nö
velte a gyógyszerészek tekintélyét„ Az injekciós gyózyszerkés7itmények 
stabilitásáoak alapjait többek közt IS rakta le .. A GYÖGYSZERESZ
TÖRTÉNETI DIÁRIUMBAN dt .. LUKÁCS BÉLA (7) iija: ''Tóle szárma
zik az injekciók stabilitásának következő definiciója: Az injekció ak
kor stabil, ha a készitmény huzamosabb hőmérsékleten való tárolás 
alatt sem kémiai, sem fizikai változást nem szenved és kisérletileg 
pontosan megállapitható ideig megtartja hatásképess~ét." 

1934-ben ujból megnlSsült, feleségül vette BALKAY ERZSÉBET gyógysze -
részt, aki odaadó munkatársa és segltlStársa 1 ett (10) .. 
Ebben az évben az L sz„ Kémiai Intézetben el6adást tanott. "A 
gyógyszeres folyadékokkal töltött steril ampullák" cimen, 
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(II. mell„ Eo 5. sz„) a IV„ Magyar: _Oy_Qgys_ze1könyv ko_rnment_álásáv_al 
kapcsolatban„ (6). 
.A.z injekcíókészítés technológiájáról még számos cikke. jelent meg 
(Llsd L melléklet) és előadásokat tartott e témakörből (IL Melléke 
let E. 7, sz.) 

1935„ KABAY JÁ."lOS (1896-1936) felkérésére szakértői véleményt dolgozott 
ki, melyben megállapítja, hogy Kabay eljárása a morphin és társal
kaloidák elóállitására alkalmas„ KABAY ugyanis száraz mákszalmá
b61. illetve mákgubóból állitotta elő a morfint. ,? bben a nemzetkö
zileg fontos kérdésben elismerték SPERGELY BELA szaktekintélyét„ 
Szakvéleménye döntően befolyásolta a Földmiveléstigyi lvlinisztériu
mot és igy megadta az engedélyt a gyár felállitásához~ berendezé
séhez pedig szükséges anyagi segitséget nyujtott (10),, 

1939„ juniusában SPERGELY n:iegválik a Fővá1·0Sí Drogista Szakiskolától. 
Lehetősége adódott az ERI laboratórium megvételéxe, meit tulaj
donosa ROZSA VÖLGYI MARGIT Aigeritinába költözik, - igy SPER
GEL Y BÉLA és SPERGELY BÉLÁNÉ néven gyógyszerész<ti labora
tó1iumot rendeztek be Budapest, XIV. ker„, Stefánia ut 25„ sz„ 
alatt, (Ma XIV. Népstadion ut 55.) ahol az ERI injekciókat gyá1tot·· 
ták. 
Itt az analitikai laboratóriumban müködött a Budapesti Gyógyszerész·· 
testület gyógyszervizsgáló szervezete is .. Abban az id6ben komoly 
tudományos elő:relépés, a mii szakfelügyelet előfutáI'ja volt ez a 
gyógyszervizsgáló részleg„ A gyógyszeralapanyagokat, dI'ogokat ki
szállással a patikában szakszerüen vizsgálták meg,. Ezzel kettős 
célt értek el, egyrészt mert az előirt analitikai mérőeszközök egy~s 
patikákban nem maradtak muzeumi tárgyak, hanem használatba vé_ 
telUk által betöltt)tték r·endeltetésüket„ Másrészt némely helyen a 
merkantil szellem előretörését, visszaterelték a tudományos magas 
szintü gyógyszerellenő1zés kexetei közé, ami által felkeltették és 
előtérbe helyezték a hivatástudatot„ A vizsgálatókat 12 külön képzett 
gyógyszerész végezte. A szervezet vezetője végig SPERGELY BÉLA 
volt .. 
Ugyancsak itt kapott otthont az akkori KABAY Alkaloida-gyáI nyers-
1nyagvizsgál6 laboratóriuma „ ltt ellenőrizték a beérkezett mákszal_
ma és mákgubók alkaloida tartalmát. Az ellenőrzés módszereit dr. 
KELP ILONA (1897-1970) KABAY JÁNOS felesége dolgozta ki. Mód
szerét a genfi Nemzetközi Kábitós.;;erellenőrz6 Központ is hivatalos 
eljárásnak ismerte eL (10) .. ,.. 

1941„ áprilisában SPERGEL Y BELA'T kinevezték az Alkaloida gyár minisz
teri biztosává, majd az igazgatóság elnöke lett„ 
Ugyanazon év márciusában a !vlagyar Gyógysz erésztudományi Társa
ság vezetőtesttileti taggá választotta„ 
Az uj tanterv miatt 1941. junius 30-án megszünt a GyógysZerész
gyakornoki Iskola ahol 19 évig volt SPERGEL Y BÉLA tanár, aze
lőtt pedig 2 tanfolyamori tanársegéd. 
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.;. II VihlghiJ::-0ri..1_ alatt szo:rgalmasa.'1 dolgozik, .ir.;rako:rlati és elméleti 
sikon. TöDb munkája jelenik meg. 
SPERGELY BÉLA szaki:r·odalmi munkásságát követve az L számu mel
léklet szex int 79 müve jelent meg eddig. ('I'udti.rnkkal még most is dol
gozik gyógyszerészeti munkán„ (Téma.körét vizsgálva megállapitha-
tó, hogy tudományos müvei sokszor hézagp6tl6ak. 

1945. decembe1ében a Gyógyárunagykereskedök Ipattesttilete alelnökké vá
lasztotta. Ugyanakkor tagja lett az Ors~gos Gyóws_~erész Egyesület 
3-as Tanügyi bizottságának „ Majd a KOZOKTAIASUGYI MINISZTER 
kinevezte a gyógyszerészgyakornokok vizsgáló biztosának, mivel még 
sok gyakornok volt, aki a régi kiképzési rendszer alapján lépett pá
lyára„ 

1948-ban meghivták az V. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkeszt6 Bizottságába 
mint szakéttőt az iiljekciós, steril oldatok feje~etének megirására 
(9) (L Melléklet (69). 
Kiadja az ERI injekciók ismertető füzetét (árlapját). Ez azért érde
mel figyelmet, mert Magya1országon az els6 komplett •e 1400 össze·· 
tételt tartalmazó - ismertető , mely az injekciók fizikai. kémiai tu

lajdonságait közli. A. sajátosságokat: tárolásai, lejárati időket esetle
ges elváltozási adatokat pontosan tartalmazza„ 
Julius 15-én felajánlotta és átadta az ERI injekciós Uzemét az állam
nak. 

1949. augusztusában belépett a Chinoin -gyárba, mint beosztott gyógyszerész„ 
Injekciós üzemét a RICHTER(ma Kőbányai) Gyógyszerárugyáx·hoz csa
tolták, feleségét pedig, mint gyógyszerészt oda osztották: be„ 

1950, áprilisában SPERGEL YI a CHINO!N-gyárb61 a Gyógyszeripari Központ
ba helyezték át, s ott megbizták a magánkézben maradt kisebb tize·· 
mek leltározásával a SPOLIO kisüzem galenikus részlegének át
rendezésével, amit utóbb a RICHTER-gyárhoz csatoltak„ A.ugusztus 
l-én áthelyezték a RICHTER-gyárba, ahol egy galenikus üzem felál
lításával bizták meg„ Emberfeletti küzdelem és mostoha körülmények 
közepette felszereli és meginditja a régi Cexta-telepen (Tábornok ut
ca) a gnlenikus laboratóriumot. 

1951„ben a Kőbányai Gyógyszerárugyárban az első ma -
gyar Gyógyszettechnológiai Kutató LabOratóriumot kellett megszerlez
nie., Dr, LUKÁCS BÉLA irja a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRILJ1,!
BAN Ó'): "Igen nehéz feladatot rótt SPERGELY BÉLÁRA az uj első 
gyógyszertechnológiai laboratórium felállitáSl és beinditása"„ 

1952-ben az V.. kiadásu !';!agyar Gyógyszerkönyvben megjelenik a SPERGELY 
BÉL.A. által irt injekciós fejezet„ 

1953. A kétsze1 desztillált viz el6állitásához szükséges desztilláló appará
tus (készülék) konstrukcióját ujitásként elfogadja a gyár„ Ezzel sike·
rülhetett egy nagy lengyel export (10)„ Ugyanez évben másik ujitása 
egy tabletta szilárdságot meghatál:ozó müszer aratott sikeit. 

1954„ decembet 9-én munkájának elismeréseként a K6bányai Gyógyszeráru
gyár igazgatósága müszaki mérnökké minósL.ette„ Több eljárást dol-
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gozott J2- és azt ujitásként a gyár elfogadta, pl. a gyógyszerkönyvi 
tisztaságu konyhasó előállitását injekciók részél:e, szemészeti Zincum 
sulfuric„ ~rystall. készítését:,. Az injekciók elszineződésének szinmér
tékoldatokkal való vizsgálatát iS megoldotta a- gyátban. A porkeverékek 
színének mérésé;c·e szinmérték standardot készitett. PILLICH LAJ9S, 
a Kőbányai Gyógyszerárugyár mUszaki igazgatója és dr„ GYENES IST
VÁN közvetlen munkatársa mondja - mikor visszaemlékezik: "Az ERI 
laboratórium beolvasztásakor kiemelkedő mtiszak:i szinvonalu volt. 
SPERGELY BÉLA nagy, modern gyógyszerésztechnológiai tapasztalatot 
hozott magávaL - Rendkivüli rendszerező elme. aki munkáját sziszte· 
matikus következetességgel végzi. Érdemei: hogy kitti.nő elméleti elgon
dolásait mindig át _tudja ültetni a gyárüzemi gyakorlatba. Ujat 'hozott az 
injekciógyáttási problémáinak megoldásában és nem utolsó sorban, hogy 
kiváló komoly szakembereket képzett, nevelt a gyárban" „ 

1956„ ápiilis 25-én a Nehézipari Minisztertől elisrherést kapott a gyógyszerek 
stabilitási vizsgálatainak kidolgozásáért. Ez évben az Egészségügyi 
Miniszter kiktildte Varsóba a Ne:rÍ1zetközi Gyógyszerész Kongresszusra, 
ahol előadást is tartott ( Il„ mell. E„Z„ sz.) 
Junius 25-én a "Kiváló gyógyszerész" kitüntetést kapta meg„ 

1958-ben aZ 'Aranydiplomás_ok" között olvashatjuk nevét, 
1959, február 6 -án, 71 éves korában nyugdijba vonult, A Kőbányai Gyógy

szerárugyár ünnepélyes külsőségek között bucsuztatta SPERGELY BÉ
LÁT nyugdíjba vonulása alkalmából,, Erről a "Gyógyszerészet" cimü 
szaklapunk is beszámolt (8). 

1964-ben megy~álasztják az Orvos Egészségügyi Szakszervezet tiszteletbeli 
elnökének. 

1968 IL 15-én SPERGELY BÉLÁNAK átnyujtják a gyémántdiplomát„ A disz 
ül~sen Semmelweis Orvostudományi Epetem Gyógyszerész Karát Dr'„ 
VEGH ANTAL dékán, dr„ HALMAI JANOS és dr. PANDULA EGON 
egyetemi tanárok képviselik. Mindhárman „a 91ógyszeI észgyakornoki tan 
folya'!'on i tanitványai voltak SPERGELY BELANAK. 

1973. VII., 7-én kapta kézhez vas diplomáját ünnepélyes keretek között, 
Visszatekintve SPERGELY BÉLA életutjára ; "az bár kiizdelmes, de 
mégis boldog volt."- iija naplójában„ Egész életén át sokat dolgozik 
a közös emberi célokéxt, ma is mint nyugdíjas - ellenszolgáltatás nél- _ 
ktil - tanácsot ad a RICHTER gyárnak, sokat átad tudásának tárházá
ból.. Oktat, képez és izzón lelkesedik minden iránt, ami gyógyszeré
szet„ A gyógyszerészek sorsa is szivügye„ Élete legyen példaképünk 
és a következő nemzedékeknek is„ A jól megéidemelt pihenésben :is 
ránk goÍidolt akkor, amikor 1968-ban 80 éves korában a több mint 
1000 kötetes könyvtá:rának megmentett jelentős részét a SEMMELWEIS 
Orvostörténeti Miizeum kebelében müködő ERNYEY JÓZSEF Gyógy
szerésztörténeti Könyvtárnak ajándékozta .. Hálából "SPERGEL Y BÉLA" 
utcasor jelzi könyveinek helyét, 
Amikor 85 esztendős vasdiplomás nesztorunkat köszöntjük, ugyanakkor 
szivb61 j? egészsGget és hooszu életet kívánunk. 

~r~ Hegedüs Lajos-~ 
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1. MELLÉKLET 
SPERGELY BÉLA EDDIGI MUNKÁI: 

/ l. S„ B: Növényi seeretumtartókról 
/Ü'jógysz. Hetilap 1908 XVIII évf., 
Bp. 655 670 690 704 old. I 

2 S„ B; Egy kis szarajevói séta (Gy, Htl. 
1909, XL Bp. 82.o. / , 

3 s. B: A VÍZ megvizsgálása /°'f. Erte
sit6' XX Bp.1912. 651 667 fi83 698, 
715.o./ 

4„ S. B: Cenomassa /Oj H. 1926„ Bp„ / 
5 S. B: Negyedéves Irodalmi r..zemle/Gy, 

H 1926, IV.Bp.4 25 o. / 
6„5. B: Az adrenalin és a Secale Cornu·· 

tum aromatikus aminjainak rokon~ 
sága /Gy. Én 1926. Bp./ 

7 S. B: Referátumok /Gy„ Ért,.19J6. Bp./ 
8„5, B: Sy,upus Rubi Idei /Ü'f, Ert 1926. 

Bp„/ 
9. S B: Eljárás alcohol absolutus labo~ 

ratórlumi e16állitására /Gy„ Ért 
1926 Bp. I 

10„S. B: A Secale cornutum és kész!tmé
nye! a VI kiadásu német gyógy
szerkönyv megvilágitásában l r 
/(# Ért, 1926. Bp./ 

11..S. B: u az Il.r./Oy.Ép:.1926.Bp„/ 
12. S B: u. az. Ili r. /Gy„ Ert 1926. Bp./ 
13 .S. B: Gyógyszerészgyakornoki tankönyv 

Gyógyszerészet ll /Bp 1927. Athena·· 
eum/könyv 

14„S. B: A gyópszerek adagolásának sza
bályai / Allatorvosi Zsebkönyv 1927, / 
497„o 

15. S. B: Irányelvek a modern galenikumok 
el6állitásához /Gyógysz. Zsebnapt 
1928. Bp.331. old./ 

16„S. B: A gyógyszeres folyadékokkal ttll„ 
tött steril ampullák e. előadás meg„ 
jelent Dr. LIPTÁK PÁL "A IV.klaM 
dásu Magyar Gyógyszerkönyv ismer
tetése" /1934, Pápa, 197 ~211. o. / 

17„S. B: Chinln labdacsok és tabletták 
készltése /Gy Közlöny 1937. 6 96. o. 
Bp. / 

18, S. B: Kupak bevonása/Gy. Közi.. 1937. 
VII.110. o. / 

19 S. B: Chin!n labdacsok készitése 
/Gy.Közlöny 1937IX.141.o.Bp./ 

20. S„ B: Veszedelmes öi>szeférhetetlen
aégek a receprurában /Gy Közl 
1937„ XI. Bp.173„ o. / 

21. S B: Apomorfin injekciók készítése 
/Gy·. Közl. 1937. XII. 189. o Bp„ / 

22. S. B: Az aluminium acet!cum tan.art~ 
cum solutum eJ6állitása/Gy, Közl 
1937 Bp. XV 243. o / 

23. s .. B: Solut:io apomorptW;ú pro injekcJone 
/Ü'f. Közl.1937.Bp tx. 14-l.o./ 

24. S. B: Sal CaroHnum cryst. arctfJciale el&lli„ 
tása /Gy„ Ktizl.1937„Bp. XVll.278.o„/ 

25 S„ B: Az aluminiUm sulfui'icum kristályvlZ ur.:. 
talmának meghatározása /Gy,,Xl:lzt. 1937,.Bp, 
XVlll.291..o./ -· 

26. S. B: Calcium chlrtratum solutum l:l /Gy. Közt 
1937. Bp„XXIl. 363 o./ 

21.s„ B: Sol. na:trli ch9lratl physlológica"e pro in· 
fusiOne -készttése /Gyóg'jaz: -Közl 1937 .. Bp. 
XX.lll 376. o. 

28 S B: Steril kenőcsök készítése /_Gy„ Közl„ 1937, 
Bp.XXI..349.o./ 

29. S. B: Charta sinapisata készitése 
/Gy, Közl.. Bp 1937. XXXIV. 394.o. / 

30. S B: Apró tinkturák /Oj„ Közl 1937. ap„ XXVl 
430. 0. / 

31. S. B: Extr„ Secalis Cornutl készitése /Oj. KÖZI 
1937„Bp. XXVIl.450.o./ 

32„ S B: Extr, Sec alis Cornutl készltésénél a 
°'f könyv vizsgálati módszerei /Ű'f Közi 
1937. Bp. XXX. 501.. o 

33 S B: Digitalis !nfusum /Ü'/ Közl..1937„ Bp. XXXII 
535. 0 / 

34 S B: Syrup;s ferrl jodatl /Gy, Ktlzl 1937. Bp. 
XXXVI„602. o„/ 

35. S B: A normál sósav készítése/Gy„ Közl 1937 
Bp„XLU 699,o„/ 

36 S B: Tinctura feni pomati/Oy. KtlzL J937. Bp. 
XVIV, 727. o / 

38, S. B: A tlzednormál natrium thloaulfat oktat ké„ 
szitése /Gy„ Közl..1937„ Bp„ XL VIII. 787. o. / 

39. S, B: Szemcseppek készltése/Oy. Közi. 1937„ Bp. 
Lll. 834„ o. / 

40„ S B: Szemelvények: a gyógyszerészi gyakorlat 
számtani muveleteib61 /Gyógyszerészek ÉvM 
könyve 1937, Bp. 168. old./ 

41, S. B: Aromás vizek: k:é3zitése //Jtj„ Köz:l, 1938. Bp.. 
v„ 80. old./ 

42. S. B: Aqa amygdalarum amararwn k:észitése 
/<Jj. Köcl 1938.Bp. VI. 91, o./ 

43. S. B: Oleum phosphoratum k:észitése /Gy„ Közi 
1938. Bp. XI..174 o„ I 

« S. B: Oigitalis labdacsok készltése /Gy„ K~l. 
1938., Bp. XVI. 257. o„ I 

45„S. B: Egyszertl laboratóriumi berendezés viz
vezeték és gáz pótlására /Gy. Közt .. 1938„ Bp. 
X:Xlll.381.o„/ 

46. S„ B: Ttnctura auratlorum conferta készltése 
/Oj.Közi.-1938.Bp.XVI.437„/ · 

47„S„ B: Muclllago gumml arabicl/Gy„ Közi„ 1938„Bp. 
XXXlV.556.o./ 

48„ S, B: Ttnctui~k beáJUtiaa /Gy„ Közi. 1938 .. Bp 
XXXIX„ 627. o„ / 

49. S. B: Physostigmlnum f98.licyliCÚm Injekció készt·· 
tése/Gy„ Közi„ 1938„ Bp„ XLIX„ 278„ o„ I 
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)()„ S B: Szerkeszt&i!gl válasz egy meg·· 
jegyzéshez/Gy. Kb:z.l„1938„ Bp.. 
LIII.861..o„/ 

il. S„B: Steril lnjekx:t6k: kés:z:.IV.gyh". alap„ 
ján/Gy.Évkönyve !939„Bp. 317. o„/ 

i2„ S„ B: Inaktivált gummi arabicum t:észitése 
/Gy K.özl 1939„ Bp. XX. 293„o. / 

iJ„ S Il: Kalium jod.:ítum l.:iborat6riuml t:éez.1-
tése/°'f. Közl..1939. Bp.XXlt.Jn.o./ 

i4„S B: A gyakorlatban el6forduló el6állitási 
nehézségek néhány gyógyszerkészttmény
nél /Gy6gysz, Évkönyve 1940. Bp. 454. o„/ 

;5, S„ B: Natrlum jodarum laboratóriumi el6·· 
állitása /Of. Kllz.l.1940„ Bp„XXVIlt.407./ 

>6. S„ B: Natrtum chlorarum purum készitése 
/Gy .. Közl.1940. Bp.. XXXIX. 558. o./ 

,7 S„ B: A gyógyszertárak átrendezése a IV. 
g;ykv„ rerxielkezése alapján /Gyógys:z:„ 
EvkönyVe 1941. Bp„497. o„/ 

8 S, B: Szabványos vénymtnták: Gumisapkás 
llvegekben k"iZolgá[t.Jtott steril oldatok 
készirése/Gyógyszerész Évkönyv 
!941 Bp.218 a,/ 

9 S B: ;»;yers olajok tiezt!tása a gyógyszer
tárban /Gyógysz„ Évkonyve 1943„ Bp„ 300„ o / 

.Q S B: Mesterségesen e!6áll1tható vitaminok 
/Győgysz Évkönyve 1944 Bp. 346 0 0. / 

•I. S B: A IV. "'1agyar Gylcv. kommentárjának 
ismenetése Dr. MIKO munkJp. alapján 
/Gyógyszerészet 1946. Bp„ III.. 1 \. V, V1 
VII. VUL IX.,/ 

•2. S. B: A kivonatok ballasztanyao: • 1 /(";yögy• 
szerészet 1947„Bp„ rx.„/ 

J, S. B: A kalium és natrium Jud~r„rn ! ibo
ratóriumi el6állltása/Győgyszc1 e~ ~et 
1947.Bp./ 

'"S. B: UJ rendszeru lepárló kb>:·i11~,;Gyógy·· 
szerészet 1947 Bp./ 

tS, S, B: A gallenikus gyógyszerészu rwlomá„ 
nyos alapjai, Tschirch cikk2ncl fordi
tása/Gyógyszerészet 1947, Bp./ 

16 S. B: Néhány növényi viasz és zsir1.lék kU
lönös tekintette! a kinal faggyur.1 Tsch1rc?:t 
cikkének forditisa /Gyóg'js7.erészer. 
1947.Bp./ 

17, S B: Ujrendszeru lepárló készukk /UJ1tók 
lapja 1949 Bp. X„ 23. o. / 

18. S. B: Dtgitali.s fol!a t!trata kész1tése/Táre
szerz6: Balk.ai Erzsébet/ 
/Gyóg'jszerész 1949. Bp 1119. o 210. o. / 

19 S. B: Az lnJekc16s fejezet L Álc .. rész. ll 
részletes elő1ratok /Magyar Gyógyszer
könyv V. EU. Kiadó !9'>4 Bp./ 

10„S„S: B.-".LK.-\Y ERZSÉBET Steril készitmé
nyt'k ei6.iiiitás.1 i. H.Gyógyszerészet 
ílp 1957. !V [X X 79 199 o, / 

71..S„B: TAKÁCSI NAGY GÉZA Az u}abb gyógy·· 
sze'rkönyvek .ampulla és gyógyszeruveg m1-
n&égi vizsgálatai/Gyógyszerészet 1961. Bp. 
Il.46. old„/ 

72..S.B: Az ."8.arum europeu.ll! L.fa..rmakognosl.á
Ja/TAKÁCSI NAGY GÉZÁVAL. kö%1:1sen irt 

cikk,/Gyógysz~részel" 1961.. ~./ 
73„S.B: Dr. TAKAC.Sl NAGY GEZA Az Injekciók 

a..szefX:ikus késZitése. /GyOgyszerész To
vábbképz.6 Int„ kooyvsorozatába..n megjelent 
könyv Medicina Bp„ 1963. / 

74„S.B: Dr. TAKÁCSI NAGY GÉZA A r~l6 ·· 
stenlezi:s gyógyszeripari lehet6:ségei /Oyőg:f 
sz.erészet 19?4. Bp. VUL i2ü;l. o. / 

75„S.B: Dr. TAKACSJ NAGY GEZA A fagyasz·· 
tásos száritá.s- alkalmazása a gyógyszer· 
gyártásban /C?'őgyszerészet, Bp. 1965. 161. o. / 

76 S. B: Dr. TAKACSI NAGY GEZ.A. MUanyag
tartályba töltön Jnfuziós oldatok/Gyógysze
részet 19t>6„ Bp./ 

77, S„B: Dr. f.-\K.ÁCSI N.:\GY GÉZA Semleges 
véd6gáz alkalmazása az injekciós készJt„ 
mények e!OO.l 1tásában /Gyógyszerészet 
1966.Bp„27.3.o;/ , 

78. S.B: Dr. TAKACSI ~AGY GEZ:\ Sugárzásos 
stenlezési mó<lsz.erek/ Gyógyszerészet 
1%6.Bp,/ , „ 

79 S B: Dr TAK.."i.CSI N.".GY GEZA Infuz1ók 
aszepokus kész1tése/Kiadatlan kézirat az 
Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyv· 
tárba letéve 1971„/ 

11„MELLÉKLEI E„ SPERGELY BÉLA ÁLTAL 
TARTaIT 
E L Ó A DÁ S 0 K (beszédek) 

l. Dróg keresztmetszeteim Ismertetése (1905) 

2 Novényi secretumtanc« (1907} 
3;. A srellroszk:ópröl (1908) 

_J'4. Fehérjék molek:ula szerkezetér61 (1927) 
5 A gyói-,')'szeres folyadékokkal töltött steril 

ampul!ákrM (l 93-4-) 
6. Emlékbeszéd dr. :-.;AGY aÉL~.s,. fel~ (1941) 
7, A magyar gyc.gys-zervecyészeri gyárak 

technológiai kisérleti laborarónumainak 
feladatai ~elhangzott„ VARSO·ba.n a NEMZE„T·· 
KÖZI GYOGYSZERESZETI KO!'."F'ERENCIAN 

1956. } 
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Felhasznált forrásmunkák: 

L Dr, MADAY PÁL: Békés megye története Szarvas (Békéscsaba 
1960, 389,, o,) 

2„ Dr„ NÁDOR JENŐ: A szarvasi Vajda Péter Gimnázium története„ 
(Szarvasi öregdiákok Szövetsége (Bp„ 1934. 1-56. 
old,,) 

3, Dr, TÁPLÁ."IYI E1''DRE: Dr. PUTNOKY ISTVÁN: (Gyógyszerészet 
Bp,, 1971. 349. old,) 

4. S PERGEL Y BÉLA: Gyakorlati Gyógyszerészet L Gyógyszerészi 
munkálatok és eszközök elméleti ismertetése 
(Bp.1927. Athenaeum kiadása). 

S, Dr.NAGY BÉLA: SPERGERY BÉLA gyógyszerészgyakornoki tan
könyvének ismertetése„ (Gyógysz,. Hetil„ Bp„ 1927 „ ) 

6„ Dr. LIPTÁK PÁL: A magyar gyógyszeikönyv IV. kiadásának: ismer
tetése. (Magyar Gyógysz,, füd, Társ,. Kiad Pápa 
1934,, 197-211 old,) 

7. Dr. LUKÁCS BÉLA: A gyógyszerstabilitás kérdésének története 
(Gyógysz„ tört„ Diarium L évf„ 4„ sz Bp„ GyKP. Sig
náló rész 4 7 .. old ) 

8, GYÓGYSZERÉSZET: SPERGEL Y BÉLA nyugalomba vonult (Gyógysze
SZERKESZTŐSÉGE: részet Bo. 1959. III. évf. 4. sz. 150 old„ 

9. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV V, klad,,1954,.L.kötet (Eü,,Kiadó Bp,,1954. 
19„ old„) 

10,, SPERGELY BÉLA: Életutam (Kézirat 1966.SomkL 'ER,,"-'YEY jÓZSEi 
GYÓGYSZ .. TÖRT. KÖNYVüÍ.R letét 1-32 old,) 

FEL HIV ÁS 

Az intézet gyógyszerészettöiténeti gyűjteményeinek gazdagitása és a ma
gyar gyógyszerészeti emlékek megörökitése érdekében felhivással fordul 
a régi magyar gyógyszerész-családokhoz hogy tulajdonukban vagy megőr
zésükben levő patilcaedényeket, gyógyszertári eszközöket felszerelési tár
gyakat, okleveleket, iratokat és recepteket, valamint manuálisokat intéze
tünk részére ajándékként~vagy megvételre ajánlják ~el., 

Semmelweis Orvostörténeti Muzeum, 
KönyvtáI és Levéltár f6igazgatósága 

Budapest L. ker„ Apród u. 1-.3„ 
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ADA:I'OK A 100 ÉVE ALAPITOI'T MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ 
EGYESÜLET TÖRTÉNETÉHEZ 

1872. május 6-án alakult meg és 1873. junius 6-án tanotta első közgyü
lését a magyarországi gyógyszerészek első országos érdekvédelmi szer
vezete a Magyarországi Gyógyszerész Egylet. Megalakulása igen fo_ntos 
állomás a magyar gyógyszerészet fejl&:lésében„ Ez a szervezeti forma 
tette lehetővé az ország gyógyszerészei közötti kapcsolatok kiszélesitését 
érdekeinek egységes képviseletét, valamint perspektivát nyitott meg a 
gyógyszerészai tudományok fejlődésében is. ' 
Gyógyszerészeink egyesülési szándéka., a:z Országos Gyógyszerész Egylet 
létrehozásának akarata jóval korábbi keletü, mint az 1872-es év„ Az oszt
rák elnyomó politika minden területen, igy a gyógyszerészet vonalán is, 
erősen éreztette hatását„ Magyar·országon 1872-ig az osztrák gyógyszer
könyvek és árszabások voltak érvényben„ Gyógyszerészetünket MáJ:ia Te
réziá. által aikotott és kibocsátott Generale Normativum Sanitatis vala
mint ennek Suplementum-a irányitották:„ A magyarországi gyógyszerészi 
kar igy rendeleteit gyógyszerkönyveit, taksáit Ausztriától kapta sőt 

mindezek mellett még arra is rákényszerült. hogy gyógyszereit is innen 
hozassa be. A gyógyszertári jogok adományozása területén is bizonytalan
ság uralkodott„ - Mindezek ismeretében teljesen érhető, hogy a kor g;Jógy
szerészei elkeseritő helyzetükből a kiutat az egyesülésben, országos eg'f

let megalak:itásában látták, mely egylet képes lesz a jövőben érdekeik 
képviseletére, valamint azok érvényesitésének keresztülvitelére is„ 
A gremiális szervezkedésre való hajlam hazánkban már az 1800-as évek 
elején megnyilatkozott: az országos szervezet későbbi kialakulása szem
pontjából kiemelkedően fontos a Pestbudai Gyógyszerész Testtilet (későbbi 
Budapesti Gyógyszerész Testület) megalakulása 1809-ben. Az alapitás ok
mányai sajnos, ma már nem állnak rendelkezéstinkie, de ismert a Testü
let 1904-ben nyomtatásban kiadott alapszabálya. melynek 2. §-a az alapi
tás évét 1809-ben jelöli meg„ Ezen adatokkal szemben zavart keltő a Deb
recen-Bihar megyei Gyógyszerész Testület 1882„ évi jubileumi könyve, 
mely dr. Roíschnek V„ Emil szerkesztésében jelent meg, valamint id„ 
Schédy Sándor 1897-es évi jubileumi munkája is, mert mindkettő az 1847-es 
évet jelöli meg a Pest-Budai Gyógyszerész Testtilet alapitása évszámáuL 
Az 1847. évi Szent Iván havának {junius) első napjáról keltezett ugyanis 
az az alapszabálymódositásról szóló helytartótanácsi okirat, mely V. Fer
dinánd által is meger6sitést nyert, igy a 'Testtilet megalakulását 1847. ju
nius l -t61 számolják„ Az "alapszabálymódositás" kivétel valamint többek 
között Bársonynak az az adata, mely szerint az első okmány, mely a Tés
tület aláirásával került a helytartótanácshoz 1813„ március 10-én kelt 
(egy Specz ne\'ii gyógyszerész gyógyszertárának eladásával foglalkozó ok
mány) szintén azt igazolja, hogy a gremlum már jóval 1847 előtt is mü
ködött. .~\ legujabbkori adatok közül hivatkozunk a Budapesti Gyógyszerész 
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Testület 1948. Évkönyvére melyből idézzük az 194(„ IIL31-i közgytilés 
anyagából l.\1argittay Tibor ügyvezető igazgató beszámolójának: ide vonatkozó 
részét: "A 138 éve fennálló Testületnek 1946„ évi érdekvédelmi munkájáról 
és eseményeiről„" „ •. a következőkben kivá.nok beszámolni" .. 
Az országos egylet létrejöttéig a fentiek szerint tehát 63 éven át, a gyógy
szerészet alakulásában beállctt minden mozzanat szoros összefüggésben állt 
az 1809-ben alapitott Pest-Budai Gyógyszerész Testület tevékenységével, 
mert az nem csak saját tigjainak haÍlem - ahogy Schédy Sándor irja- ál
talában az egész magyar gyógyszerészetnek ügyeit és érdekeit képviselte,. 
Az 1848-as esztendő, mely a magyar szabadságharc dicsőséges éve volt, 
létrehozta az első felelős magyar minisztériumot„ A közegészségugy és 
igy a gyógyszerészet kérdései is Klauzál Gábor kereskedelmi miniszterhez 
tartoitak„ Hozzá nyujtotta be a Pest-budai Gyógyszerész Testület a gyógy
szerészi kart érintő legfontosabb kérelmét, melynek 2,. pontja a következő
ket tartalmazza: "A már létező Pest-budai Gyógyszerészi 'Testület mely 
létesülése óta több céli!'ányos eredményt okozott. országos testületté alakit
tassák. Ezen testUlet célja és. kötelessége a gyógyszerészetet az egész 
honban magasabb és tudományosabb fokra emelni, a gyógyszerészetet illető 
törvények kihirdetését szorgalmazni és az egész osztály müvel&lésér.e 
szükséges megkivántatö eszmecserét könnyiteni. "-A rohanó és kedvezőtlen 
kimenetelü események sajnos nem tették lehetővé a magyar gyógyszerészek 
kérésének valóra váltását. 
A szabadságharcot követő abszolutisztikus utalom. mely a teljes elnyomás 
korszaka volt, bénit6lag hatott a magyar gyógyszerészet fejl6désére is„ Az 
első felelős magyar minisztérium rendelkezéseit hatályon kivtil helyezték, 
az Ausztriában fennálló tö:i::Yéi""'l}7eket nálunk is érvényesitették Ezeknek ér
telmében a gyógyszerészeket az iparosok osztályába sorolták, elvéve a 
gyógyszerész kartól azt a jogot is, hogy tigyeit szakreferens utján terjeszt
hesse a kormány elé„ 
Az 1860-as évek elején a p<Jlitikai viszonyok enyhlilése. kedvezőbb alakulá
sa ismét fölvetette a gyógyszerészek régi tervét, az országos egyesület 
megalaldtását„ 1862. január ! ··én megjelent a magyar gyógyszerészek lap
ja, a Gyógyszerészi Hetilap melynek els6 számában Felletár Emil, a lap 
neves munkatársa~· a gyógyszerész kar felvirágoztatásának egyetlen utjái:: 
az egyesülésben jelölte meg„ Ugyanennek az évnek szeptemberében a Mi
gyar Orvosok és Természetvizsgálók IX„ nagygyülése Pesten ülésezett„ A 
gyógyszerészi szakosztály - Ráth Péter elnökletével tartott - szeptember 
22-í lilésén, Schédy Sándor a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője terveze
tet nyujtott be az országos egylet felállitásával kapcsolatosan melyet cse
kély eltérésekkel a gyülés részrvevői elfogadtak. Határozatba vették, mi
szerint a felállitandó egyesület neve Országos Gyógyszerész Testület le
gyen és az négy_ fióktestületet foglaljon magában: u,. n„ a Dunán-inneni, 
Dunán-tuli fióktestületeket melyhez Horvát-Szlavonország is csatlakozik 
valamint a Tiszán-inneni és 'Tiszán-tuli testületekft, utóbbihoz tartozna 
Erdély is„ Az országos testület székhelyéül Pest,,:t jelölték ki az alap
szabályok kidolgozásával pedig a Pest-budai gremiumot bizták meg, nagy-
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számu vid~ki gyógyszeresz közremüködése mellett„ - Előmunkálatokkal 
telt el az i863„, valamint az 1864„ év nagyrésze„ 1864-ben a Magyar Or
vosok és 'I ermészetvizsgálók X„ nagygyülésén, Marosvásárhelyen mutatta 
be, Jármay Gusztáv az elkésztilt alapszabálytervezetet, amely azonban 
csak 1865-ben jelent meg a Gyógyszerészi Hetilap hasábjain, Ebben 19 pont· 
ban foglalták össze azokat a szabályokat, melj.rben a testület tagjai an
nak tisztviselői tevékenységüket kifejthetik. "A testület kötelessége - ugy
mond - a magyar gyógyszerészetet a törvényhatóság előtt képviselni, 
ügyeinek rendezésére tettel, szóval befolyni, évenként egy országos köz
ponti nagygyiilést tartani és a felmerülő ügyeket megvitatni,, " 
Időközben az ország területén több megyében gyógyszerész egyes:ületek 
alakultak. Igy 1361., március 15-én a Th=breceni Gyógyszerész I~stület, 
mely 1866. október 6-án Debrecen -Bihannegyei Orvos-Gyógyszerész Egy
letté b6vtilt„ 1862. juniusában Szatmár-Máramaros-Ugocsa vármegyék ala
pitottak orvos-gyógyszerész ·~gyesületet; 1863„ junius 28-án alakult meg a 
Bácsbánsági 1866-ban a Békés megyei orvos-gyógyszerész egylet, továbbá 
Lőcsén a szepesi, Sopronban a Sopron megyei, Temesvárott pedig a Te
mes megyeiek orvos-gyógyszerész egyletei, 
186i„ junius 9···én a Pest-budai Gyógyszerész Testület gyülésén állították 
össze a szervezet gyógyszerészei azt a belügyminisztériumhoz intézett- fo
lyamodványt, melyben első országos értekezletük összehivását kérték„ Az 
igenlő választ követ6en, az auguszrus 26-án lezajlott éitekezleten - me
lyen közel 150 fővárosi és vidéki gyógyszerész vett részt, - megalakitották 
az u,. n„ előkészítő bizottságot„ Feladatává tették az alapszabályteivezetnek 
és reformjavaslatnak törvényjavaslattá való átdolgozását. Az u„ n„ orszá
gos központi bizottság a felhivásnak eleget is tett„ Sajnos azonban az 1870„ 
junius 6„ és 8„ között Budapesten tartott második országos nagygyülésen 
csak arról számolhattak be a nagyszámu - kettószázötvenegy főt számlá
ló - hallgatóságnak, hogy az 1867. évben benyujtott kérelem a közgyttlés 
napjáig sem nyert elintézést .. - 1872, május 6-án, a gyógyszerészek har
madik országos összejövetelén a Magyarországi Gyógyszerész Egylet vég
re megalakult„ Schédy Sándor, a Gyógyszerészi Hetilap szerkeszt6je 1872. 
Inájus 12-én, a lap 19„ számában a következőkben számolt be olvasóinak 
a nagy horderejü eseményről: "T'isztelt ügyfeleim! Az Országos Gyógy
szerész Egylet 1872. május hó 6-án megalakult J Nagy horderejű fényes 
vivmány, mely fdlött mindnyájunkat valódi öröm érzete tölthet be„ E 
messze kiható eszme a1egvalósulása oly eseményszerü, annyira magában 
rejti felvirágzásunk minden tényezőjét miszerint örömrnel tekinthetünk a 
jövőbe és bátran jósolhatunk szabad fejlődést a magyar g:/6gvszerészi "..'Cnd 
ügyeinek minden irányban. " - Az 1867-ben összeállított a!an~.;~2lláivterve
zet időközben néhány tételét illet6en elavult„ A. nódositott aiapszab~lyter
vezetet dr„ Hintz György kolozsvá.ri gyógyszerész készitette el és ezt 
hagyta jóvá Zeyk Károly államtitkár· 29371, számu, 1872„ szeptember !l
én n1egjelent r;.:ndeletében 
;U 1873„ évi kö.:gyü1és rr1es-»5Jtoztatta 2 közösség nevét "-~1talá..11os ma
gyarország·i gyo~;yszer észei_-;_ '·)g·y-lets '-re. IS8 ! -tő1 ke zd6dC.zr. a gremiun1 
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neve ismét ' Magyarországi gyógyszerész egylet ' lett„ 
Sok harc hosszu tit eredménye volt az Országos Gyógyszerész Egylet meo·
alakulása alapszabályának a hatóságokkal való elfogadtatása,. .A... most rn.ár = 

hatóságilag jóváhagyott Egylet első közgyülését 1873„ junius 6-án tartotta, 
Az egyesület első eLTlöke Ráth Péter neves gyógyszerész. a Pest-budai gre
mium elnöke, Semmelweis sógora lett„ Rövidesen bekövetkezett halála után 
ezt a tisztet 13 éven átJármay Gusztáv, a kor nagy gyógyszerész-egyéni
sége töltötte be„ Az 6 igazgatása alatt, az 1874. május 6-án tartott köz
gyülésen az ország területét hat kerületre az egyes kerületeket pedig négy „ 
négy járásra osztották be. 
A ti.1agyarországi Gyógyszerész Egylet fennállásának egész ideje alatt leg
jobb tudása szerint teljesitette és valóra váltotta eredeti célkitüzéseit me
lyek Schédy Sándor megfogalmazásában a következők voltak: A magyarorszá ·· 
gi gyógyszerészi kar anyagi-és szellemi jólétének elómozditása és tudomá
nyos szinvonalának emelése. Ez három területen viend6 véghez: rendezni a 
gyakoinokok és segédek kiképzésének ügyét fejleszteni a rudományos szak
irodalmat és ugy országos kiállitások keretein belül, mint külön gyógysze
részi kiállítások által, bemutatni a szakma előhaladását, állandó fejl&Ié-·· 
sét. E célok megvalósítása érdekében rendezte meg az Egylet közgyűléseit, 
harcolt a hatósági szerveknél a gyógyszertárak érdekeiért, szervezte meg 
a Gyógyszerészgyakornoki tanfolyamot, foglalkozott szakkönyvek kiadásával. 
hirdette meg a Rozsnyay Mátyás emlékpályázatot elindította a gyakorló 
gyógyszerészek első továbbképzését, stb .. 'Tevékenységének értékelésénél 
természetesen figyelembe kell venni a gyógyszerészi kar akkori polarizált
ságát (gyógyszertártulajdonosok és gyógyszerész-alkalmazottak) 
A Magyarországi Gyógyszerész Egylet 78 éven át, a gyógyszertárak 1930-
ben bekövetkezett állami tulajdonba vételéig müködött és létezett mint fon
tos szervezeti forrna a gyógyszerészet gyakorlatának és tudományának 
megbecsülésének el 6bbrevitele érdekében„ A gyógyszertárak állarnositásá
val helyét és szerepét átvette a Gyógyszeitári Központ amely mint az 
ugyancsak 1950-ben megszervezett Egészségügyi Minisztérium alá tartozó 
országos irányító és felügyeleti szerv hivatva volt kialakitani és fejleszte
ni a fővárosi és megyei gyógyszertári vállalatolmál az állami gyógyszer·· 
ellátást„ Az 1957„ évi tanácstörvény hatálybalépésével a Gyógyszertári Köz
pont beolvadt az Egészségügyi Minisztériumba, s igy tulajdonképpen azt a 
munkát, amit az 1872~ben alapitott Országos Gyógyszerész Egylet végzett, 
ma - a megváltozott politikai társadalmi és gazdasági körtilményelmek 
megfelelően - egyéb hatósági tevékenység mellett, az Egészségügyi Minisz
térium Gyógyszerészeti Főosztálya látja eL 

Bánóné dr„ Fleischmann Marianna és 

dr„ Zalai Károly 



(7„ sz .. ) F elfiasznált forrásmunkák: 

A Budapesti Gyógyszerész 'Iesttilet Alapszabályai.. Budapest 1904„ 
Szent l..á.szló Könyvnyomda 

Gyógyszerészi Hetilap 1862. évf„ l, sz„ 
Gyógyszerészi Hetilap 1865,. évf„ 8. sz„ 
Gyógyszerészi Hetilap 1872,. évf„ 19„ sz„ 
Gyógyszerészi Hetilap 1873 .. évf .. 30-31. Pest, Sécly István Könyvnyomda .. 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók IX. és XI„ nagygyülésének 

munkái 1862„ és 1864,. Franklin Társulat 
Schédy Sándor: A ~1agyarországi Gyógyszerész Egylet 25 évének tö:r;ténete .. 

&...rdapest, Szent László Könyvnyomda 1897„ 
Bársony Elemér: A magyarországi gyógyszerészet története IL kötet 

Budapest, Kunossy 1930 .. 
Debtecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület jubileumi évkönyve 1882„ 
Budapesti Gyógyszerész T'estillet Évkönyve 1948„ Globus 1\'yomdai Müinté-

zet R r. Budapest 1948 .. 

(5. sz. cikk) TÁPLÁNYI ENDRE DR: THAN KÁROLY első principálisa KISS 
FERENC k6rösladányi majd szeghalmi gyógyszerész c. munkájánál felhasz
nált forrásmüvek: 

L Baradlai János- Bársony Elemér: 
története, 1930„ 

A magyarországi gyógyszerészet 
126, 190, 222. 

2. Id. Kiss Ferenc:: Zeitschrift f„ Natur und Heilkunde„ 
· 1850 .. 12 .. sz. (Korrespondenz Kőrösladány). 

3. Id. Kiss Ferenc: u„ o, Das Bitterwasser v„Cséfa 1857„ 6„ sz. 
4. Id. Kiss Ferenc: A vásárhelyi keserüviz vegybontása„ 

Gyógyszerészeti Hetilap„ 1863„ 15. sz„ 
5. Kiss Ferenc gyöngyösi főgyógyszerész levelei.. 1973„ 1-2„ 
6„ Lukács István: Id„ Kiss Ferenc, szeghalmi gyógyszerész emléké

nek„ Gyógyszerészi Hecilap 1892. évf„ 29, 30„ sz, 
7„ Dr. Maday Pál: Békés megye városainak és községeinek története„ 

Szeghalom 402-41 L Békésce ba 1960 .. 
8. Dr. Nagy Béla: Emlékezés Kiss Lászlóra. Gyógyszerészeti Érte

si t6 1924. nov. 2„ 17„ sz„ 
9„ Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. VI.. le.. 1899„ 

Hornyánszky Viktor Bp.. 285. 
10„ Stud.§nyi János+ Vondra Antal: Hirneves gyógyszerészek.. 

1929.. Cegléd.. 250 .. 
11. Dr. Végh Antal: Magyar Orvosi Iskola: Than Károly 109-110 .. 

Medícina 1959, 
12. Dr. Végh Antal: Gyógyszerészet„ 1969, 425„ 
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GYÓGYSZERKÜLÖNI.EGESSÉGEK A XIX .. SZÁZ.AJ) VÉGÉN 
(L RÉSZ) 

Amikor az első világháboru folyamán, mint gyakornok beléptem a vidéki 
város - megyeszékhely - főtéri a "Hajnal '-hoz cim.zett pati-kájába, princi
pálisom a szakmai alapismeretek tárgyalása közben, a. tágas officina két 
oldalszek:rérryéhez is elvezetett a megismertetett a ''készre csomagolt" 
gy6gyszerkülönlegességekkel is„ Az elmult évek távlatában, ugy rémlik. 
hogy legfeljebb 10-20 féle "specialitás "-t tartottunk készletben s azok kö
zött is legalább 10-12 olyan volt. amelyet más patikák, vagr legalább is 
gyógyszerész-képesitéssel rendelkező gyárosok (pl.. RICITTER GEDEON, 
Dr. BAYER DEZSŐ ~t,\RBERGER GYUL~, stb .. ) állitottak elő .. 
Azóta már számtalanszor - talán minden évtizedben - többen is megjósol
ták a gyakorló gyógyszerészet- mint kisipari tevékenység-halálát, az egy
re jobban előretörő gyáripar és az általa nagytömegben, gazdaságos módon 
előállított specialitások' elszaporodása következménye képpen. 
Bár ez a folyamat az utóbbi ötven évben szemünk előtt már lezajlott, mé
gis érdekesnek tartottam a specialit.á.s-kérdés történetével illetve a Íolya
rr:at kii:"!dulásával foglalkozni, legalább hazai viszonylatban, már amennyi
re a kutatást a korabeli szaklapok és egyéb - rendelkezésre álli- irodalmi 

adatok leh etóYé teszik„ 
Ismeretes, hogy az első hosszabb életü szaklapot "Gyógyszerészi Hetilap'' 
cimmel SCHÉDY s.,\xDOR (1831-1901) elóbb budafoki, majd budapesti gyógy
szerész alapitctta 1862-ben„ Ennek a több mint nyolcvan évfolyamot megért 
lapnak oldalain számtalan, gyógyszereket isrre rtetó hirdetés jelent meg 
megfelelő jövedelmet biztosirva ezzel a tulajdonosnak„ A lap első évfolya
mait átnézve, a még csekély oldalszámu lapban hirdetéseket nem találtam„ 
11integy tiz év mulva - az 1872. IV„4„/15/ szám tanalma.zza az első alábbi 
szövegü hirdetéseket: , 

'Római Császár· gyógyszertár (FRLTMM: ISTVA.i.~} Emplastrumokat 
és Pasta Liquirit-t, 
ROZSI\T):' . .\_Y MÁ'TYÁS zombai gyógyszerész 'pályakoszoruzott" Kinal
csokoládét és Kinal -cukorkákat. 
HUSSL J . .\Nos (Majerhofen) kőedény ken6cstégelyeket, 

ajánlanak ''ügy-társaik'' -nak előnyös feltételek mellett. 
SCHÉDY a Gyógyszerészi Hetilap mellett - valószinüleg ktilf'dldi min·

tára - minden évben megjelenő Gyógyszerés2fk Naptára cimti, hasznos ut

mutatásokat tartalmazó könyvecskéket is adott kartársai kezébe. Ebben a 
hazai gyógyszertárak és tulajdonosaik névso1án kívül a külföldi gyógyszer
könyvi készitmérryek leirását és vizsgálatát is közölte mert akkor még 
nem jelent meg a magyar gyógyszerkönyv. 

Az 1870„ évból származó naptár utolsó 40 oldalán a következ6 hirde-

rések olvashatók: 
TÖRÖK JOZSEF 'Szemlélek' 

bizományi áruk kaphatók: 

gyógyszertárában (Bpest. Király u .. 7 .. ) 
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Pepsm 
Llqueur de Gordon 
Rob Laffecteur 
Iblanyos torma.szörp 
Vastarta!mu ldnahéj szörp 
Braziliai Guarana 
Matico-tokcsák 
Lactucarium mell -cukrok 
Pyrophosphor savas vas.nátron 
Vas-mangán por és lalxl. 
Pastill .. de Lactates Alc„ 
Vm de Quínquina 
Paulinia sirup 
GjrtlsztiVirág szörp 
Dragées d' ergotine 
Foggyapot 
Sirop pectorale 
Anatherin-sz.ájgyógyviz 
Jcxie1sen-PHlen 
Sassaparilla-essentia 
Fehér mustál: 
Vipera zsinórok 
Tyukszem tapasz 
Al veolar-fogcseppek 
Algontine-fogviz 
Dethan-lepénykék 
Dethan fogpép 
Dethan fogpo.r 
Nadály-nagykereskedés 
Gy6gycukor árui 
Nadály-üzlet 

késziti: 
BOTIOT-BUDAULI Pari.s 
GUYO'I Páris 
BOYVEAU L. Pári.s 
GRUNAULT et„C .. Pári.s 
GRUNAUL I et. C. Pfri.s 
GRUNAUL I et .. C. Pári.s 
GRUNAULT et„ C .. Pári.s 
GRUNAUI.:I et. C „ Páris 
GRUNAULT et. C .. Pári.s 
APO'THEK FEUILLADE Pár'i.s 
APO'THEK FEUILLADE Pái:i.s 
HENRI OSL\N Páris 
F„ FOUfu'!IER Pári.s 
LABOOUGE Pári.s 
B01''JEAN Pári.s 
BERGMlu~ 

VAUQUELJN Páris 
POPP G. J, Bécs 
BLANCARD Pári.s 
COLBER T Pár·i.s 
DIDIER Páris 

KRIEGER A„ KORNEUBURG 
PEYCHA 

DE THAN A .. Pár·i.s 
DETHAN A„ Páris 
DET!ifu'! A. Pári.s 
STE!NBECH JAKAB Pest 
EGGER ADOLF Pest (Erzsébet tér) 
JURMANOVTTS JÁNOS Pest (Régi-

posta u.) 
Ebből a felsorolásból könnyen megállapithat6, hogy a zömmel ktilföldi 
''specialialitás"-ok meghonositása a külföldet járt és jó üzleti éI'zékkel bi
ró erzsébeti TÖRÖK JOZSEF (1824-1899) Király utcai (ma Majakovszkij u. 
gyógyszertár tulajdonosának a müködéséhez füz&lik.. Török gyógyszerész 
a gyógyszertár mellett később gy6gyárunagykereskedést is alapitott, amely 
- az államositásig - egyenraruru társa volt a gyógyszerészek anyagellátá -
sát biztositó másik három vállalatnak: a Kochmeister l~ruryes utódai 
(Hold u„ 8,) T'HA111-1AYER ÉS SEITZ (Zrinyi u. 3,) és a debreceni ''Rex'' 
cégeknek A három pesti hirdető köZül nadály (pióea) kere skedó volt, ami 
arra mutat hogy ebből a cikk' -ből olyan forgalmat bonyolitottak le azok
ban az időkben hogy érdemes volt nekik az egész oldalas hirdetés árát 
megfizetni~ A harmadik hi rdetó a késóbb ugyancsak gyógyszervegyészeti 
gyár alapitója EGGER ADOLF cukrászrneste:r volt„ Fi,a, EGGER l.EO 
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~1ógys:.erés~- gyó~gycukor~i hire_sek voltak„ A:z. EGGEH. cég által gyártott 
Negró nevu gyogycukorka ma lS forgalomban van. Ma idnem tiz év után 

a Nap~r 1879-ben n;-_egj_elent számilian a 23 készitmény „ nevét felsoroló 
anyagaval szintén TOROK JOZSEF (Király u .. 12„) a legnagyobb hirdető. A 
nevek - csekély kivételtől eltekintve - megegyeznek a már felsoroltak..W„ 
Emella:iik azonban a hazai hirdetők száma, s köztill:: számos olyan cég ne
ve is felbukkai1-, akik később évtizedeken át hozzájárultak a gyógyszertárak: 
anyagellátásához„ 

Chinin cukorka és csokoládé 
Gyógyszertári üvegek és edé-

nyek 
Gyógyanyagok és növények 
Nadályok 
Gyógyszertári felszerelés 

Gyógy-és vegyi készítmények 
I ermészetes ásványvizek 
Hőmérók és üvegáru 
Nadályok 
Nyomdászati munkák 
"Egri viz' 

ROZSNYAY M„ Arad 

GÖRÖG L Bpest 
KOCHMEISIER F. Bpest 
FRIED IGNÁCZ N„ várad 
WOLFF F. A. Bpest-VJien 
(FRIIZ-PETZOLD) 
NERUDA NÁNDOR Bpest 
ÉDES KUTY 1. Bpest 
CALDERONI és 'Isa Bpest 
ROSENBERG MANO Bpest 
SCHÉDY nyomda Bpest 
MAGYAR KIRÁLY Gyógyt .. Eger 

Ujabb tiz év mulva 1890-ben megjelent naptárban a hirdetések száma nem 
csökkent, mert 70 oldalt töltenek meg s ezért felsorolásu.któl eltekintek. 
1.1egállapitható azonban, hogy gyógyszerkülönlegességeket hirdető Szövegek 
száma csökkenőben volt, mert egyre több kozmetikumot (szappan, puder, 
fogpor, szájviz,stb,.) valamint a gyógyszertá.I müködésffiez szükséges tár
gyat (felszerelés üvegnemti optihi dolgok, bélyegzők állványoka, stb. ) 
forgalombahozó cégek hirdetése„ 
Igaz ugyan. hogy a 70 oldal hirdetésb61 Török József még mindig 22 ol
dalnyit vesz igénybe s ezeken a - szines papirra nyomott- oldalakon ár
jegyzékszertien sorolja fel, részben saját készítményeit (capsulák emplast
rumok, sy:rupok, tincturák) másrészt pedig a már korábban (1870 1879) 
felsorolt, főleg külföldi gyógyszerküiönlegességeket és készitményeket„ 12 
készitmérrynek ezenkivül egész oldalas hirdetést szentel s ezek a követke
zők: 

1liiiaczelli gyomorcsöppek 
Sz6rtelenit6 por 
Salicylsavas fogviz 
Hus-pepton 
Mustátpapir 
~up of hypophosph 
Allatgyógyszerek 
S7emviz 
Migraine Crayon 
T ourista-tapasz 

BRADY K„ Kremsieer 
BRÜNL"\IG G. C. Frankfurt 
D:r .. GREENSJLl 
KEMMER!CH 
RlGOLLOTI 
FELLOW 
KVl'IZDA F. J. Korneuburg 
Dr„ LEBOIS 
LOHSE Berlin 
1_USER L, .............. „„„„ ...... „ .... ______________________ ... 



BENEplCTI fogviz, fogpor,fog• 
paszta 
Liliom szappan LOHSE Berlin 

Mint látjuk ezek között a különlegességek között is csupán 6 minlísithet6 
gyógysz ei:nek a többi inkább a kozmetikumok közé tattozik. Megemlitem 
azoknak a gyógysze:rtáJ:tulajdonosoknak nevét, akik ebben az évben készít
ményeik hirdetésével szerepelnek: 

Gyógyszerkészitmények 
Vas ·pasztillák 
Somlyói borok 
Máriacelli cseppek 
Máiiacel!i cseppek 
Chinincuk:orka stb. 
Hideg olt6viasz 
illatszerek 

TÖRÖK JÓZSEF Budapest 
HAZSLINSZKY KÁROLY Budapest 
FERENC2Y KÁROLY Veszprém 
S ÜDY lSTV ÁN Békéscsaba 
RÁCZ GYÖRGY Miskolc 
ROZSNYAY MÁTYÁS Atad 
KATONA JÓZSEF Kecskemét 
KHUDY JÓZSEF Arad 

A "Gyógyszerészi Zsebnaptár" 1900-as évfolyamát is átnézetem, de benne 
- 50 hirdető közül - csak 5 gyógyszereket hirdető gyógyszerészt találtam, 
Ezzel be is zátul a XIX„ század, s vele a Naptárban hirdető gyógyszeré
szek sora„ A i:ovábbiakban a szaklap::lkban megjelent gyógyszerhirdetések
kel kívánnék foglalkozni, s bemutatni az akkoriban használatos "különle
gességeket". 

Dr„ Zboray Bertalan 

SZÓLJ13NK HOZZÁ l 

A Gyógyszerésztörténet".i Diárium IL. évfolyam 1„ száma 34. -ik oldalán kö
zöltük ifj. 1.IBNNER ÖDÖN: "Szóljunk hozzá" cimü felhivását. Többen ref
lektáltak rá. Örömmel regisztráljuk. hogy ifju kollégánk irása nagy vissz
hangot, érdekl&::lést keltett és vitaindit6 lett. Egyben leszögezhetjük:, hogy 
az itt közölt reflexiókban dr. ANTALL JÓZSEF /a SEMMEL WEJS Orvos
történeti Muzeum Könyvtár és Levéltár/ főigazgató helyettesének a Magyar 
Orvostörténelmi Táisaság főtitkáiáoak és Szakosztályunk válas=ányi tag· 
jának áliáspontje, magától érthetően teljesen azonos a Magyar Gyógyszeré
szeti Társas;ig Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának valamint a Gyógy
szerésztörténeti Diárium szerkesztőbizottságának nézeteivel. Ezért is kö
zöljük teljes terjedelmében (két részben) dr .. ANTALL JÓZSEF SOMLK fő· 
igazgató helyettese átal a szerkesztőségünknek rregktildött "Irányelveket'', 
Egyébként BLÁZY ÁRPÁD szakosztályunk tudományos titkára is a "Szer
kesztőhöz" irt levelében ugyanezen témával foglalkozik. A harmadik: levél'" 
nek LÓR.Ai'\1D NÁNDOR a szerzője, l5 ad választ és magyarázza meg igen 
lelkes szubjektivitásával az objektiv okokat, hogy a multban melyek voltak 
azok a tényez&:, amelyek akadályozták a gy6gysl:5résztörténeti anzagok, ér~ 
tékek begyűjtését és az ezzel járó nehézségeket.. (A SZERKESZTO) 
(19'73. VI„4„) Dr„ VÉGH ANTAL egyetemi tanárnak Gyógys,,,résztörténeti 
Szakosztályunk elnökének az alábbi - részleteiben közölt - levelet irta dr 
ANTALL JÓZSEF főigazgató helyettes: 
Engedje meg. hogy két·ésemet előre jelezzem a Diárium egy intézetünket 
érintő hozzászólásával kapcsolatban„ Ifj„ Menner Ödön különben igen rokon
szenves hozzászólásának arra a dőlt betüvel szedetett kit ételére gondolok„ 
ahol"egy méltó, önálló gyógyszerészeti muzeum" létesitésével. .?..Z anyag 
oda-koncentrálásával stb„ foglalkozik (Diárium, 1973„ 1„ sz„ · 'K2.posvár") 
Gondolom, hogy elkerülte a szerkesztő bizottság figyelmét. mivel hatályos 
jogszabályok (és ami ennél fontosabb, a józan ész)ezt már megoldották. 
Intézetünk a 19/1965„ (Eli. K. 18„ )Eü .. M„ -M .. M. sz„ együttes utasitás és a ki
egészitlí rendelkezések folytán az adott szakterület (beleéctve a gyógyszeré·· 
szeret is) egyetlen intézete, országos muzeuma stb. Miután Professzot Ur 
egyik támogatója volt a budavári "Ata:rJ!f Sas" patika és az Ernyey Könyv
tár· ügyének, jogszerü hozzánk csatolásával, felesleges részleteznem„ Ké
rem a mellékelt "Hozzászólás" közlését: 
A Diarium "kaposvári" számában -olvashattuk ifj„ Manner Ödön igen ~é
kes, sajnos már megválaszolhatatlan kérdéseket feltév6 hozzászólását„ Er
demes figyelemmel kisém.i a jelentős magyar orvos-gyógyszerész dinasz·· 
tia fiatal képvisel6jének lelkesedését és félt6 gondját a gyógyszerészeti 

x) LÓRÁND NANDOR"SZÓLJUNK HOZZÁ" igen értékes cikkét csak sajnos a 
következi! számunkba tudjuk közölni - helyszüke miatt„ 
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emlékek védeln1é:re. De van egy mondata, ami hozzászólásra kés·ttetert„ 
A:z. összegyÜjtött és még megmenthető éitékeket majd egy 'méító önálló" 
országos gyógyszerészeti muzeuroban szeretné látni.. 
fvíagyarországon az egészségügy egészének egy átfogó szakgyüjteménye _v~: 
a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum, Könyvtár és Levéltár. Ez az inté
zet - bár a gyógyszer~ztudom.ányi karokkal rendelkező orvostudományi 
egyetemekhez, a Magyar Gyógyszerészeti Társaságot magába foglaló 
}~10'TESZ-hez hasonlóan - nem viseli nevében a "gyógyszerészeti" jelzőt, 
- az .. De a gyógyitás tudományának egészével összefüggésben mutatja be 
ál lmdó kiállitásán a gyógyszerészet fejlődését, muzeális és könyvtöiténeti 
különgytijteményekkel rendelkezik Budapesten és vidéken (Arany Sas patika, 
Ernyey Könyvtár, megyei szakgyüjtemé.'1.yek, stb„). gyakorolja gyógY'szeré
szeti vonatkozásban is valamennyi közgyüjteményi jogot és kötelességeket,. 
(Figyelmébe ajánljuk a gyógyszertári központok igµgatóinak küldött és a 
lap hasábjain is közölt irányelveinket„ Ebben a sérelemként felvetett "név

kérdésre" is kitértünk.) 
1ehát ifj„ Menner Ödön megszivlelendó leletmentési és figyelmeztető sza -
vainak megerősitésével együtt jelezzük, hogy az országos gyógyszerészeti 

muzeum nem cél hanem valóság„ 

Dr. Antall József 

a SOMKL h„ főigazgatója 

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MUZEUM 
KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 
1013 Budapest, L ker .. Apród u .. 1-3 .. 

Irányelvek 
a történeti és ipar·müvésze
ti értékü gyógyszertári be
rendezések védelméhez 

(! .. rész) 

A gy6gyszerésztörténelmi kutatás, a szald.rodalom jelentős előrehaladást 
ért el az utóbbi esztendőkben„ A Magyat· Gyógyszerészeti ·társaság Gyógy
szerésztörténeti Szakosztályának megalakulása(l968), szervezetivé vált 
együttmliködése a Magyar Orvostörténelmi Társasággal. illetve a Semmel -
weis Orvostörténeti Muzeum, Könyvtár és Levéltár néven egyesitett in
tézetünkkel, már eddig is olyan eredményekről tanuskodik, amire korábl
ban nem volt lehetőség. Jól mutatják ezt a szaksajtóban megjelent dol
gozatok, a szakmai jellegü sajtó-forumok kiszélesedése, valamint az el
mult esztend6kben létesült győgyszerésztörténeti szakgyüjtemények, kiál
lítóhelyek, muzeumi egységként bemutatott gyógyszertárak, népszerti ösz
szefoglalő elnevezéssel: ·· patikamuzeumok" „ (A hatályos jogszabályok és a 
muzeológiai szakirodalom csak a gyüjtés, megőrzés, tudományos feldol
gozás és ismeretterjesztés szolgálatában (kiállitások stb.) álló tudományos 
intézeteket tekinti muzeumoknak.) 
Magyarországon az egészségügyi miniszter, egyetértésben a müvel&lés
ügyi miniszterrel a 19/1965„(Eü„K„18„) Eü.M„ -M. M. sz„ együttes-utasitás-

sal mint alaprendelee~el az ezzel módositol-l i.;oTábbi illt:l..ve az. ezt követ:ő 
kiegészitő jogszabályokkal az egé0::zségügy egé:sz szak-területét (o-rvos-és 
gyógyszerésztöxténet, általános egészségtigy„-történet) és valame!illyi gyüjte
ményi ágazatát (muzeumi könyvtári levéitári) intézetiL.-,_1:;: gyüjt6körébe és 
jogkörébe utalta„ Ennek megfelelően az "orvostörténelem kategóI'iájában a 
gyógyszer észtörténetet, valamint az egészségügy egész töiténetét fogja ösz
sze, ami indkololatlanná teszi a részérdekek sérelmének ha."l_goztatását.. 
(EtI·e a kérdésre azé:rt tértünk ki, men a gyógyszerészeti konferenciákon, 
a szaksajtóban és beszélgetések alkalmával nem egyszer hangzott el a kifo
gás. hogy miért nem szerepel az intézet elnevezésében a "gyógyszerészet' 
szó? Azért, mert az orvostörténelem fogalomkörét nem az "orvos"-ra ha
tiem az egész "gyógyitó tudományra" vonatkoztatjuk. Ugyanugy, ahogy a 
gyógyszerésztudományi karral rendelkező két orvostudományi egyetemünk, 
illetve a }.1agyar Gyógyszerészeti Társaságot magába foglaló MO'IESZ ne· 

vében sem szerepel..) 
A gyógyszerésztörténelern éppen olyan területeken ért el kiemelkedő ered· 
ményeket sőt éppen olyan személyek segits~gével akik nem a "szakmai 
sovinizmus " és "szeparatizmus" oldaláról közelitették: meg a kérdéseket, 
hanem a lényeget tekintve, az együttrnüködésre helyezték a sulyt. Jól mu
tatják ezt a Wiagyar Orvostörténelmi Társaság elnökségében és vezetőségé
ben magas tisztet kapott gyógyszerészek-, az által?.nos orvostörténelmi 
szakirodalomban megjelent gyögyszerésztörténeti vonatkozásu cikkek- az 
intézet Tudományos Tanácsában és Baráti Körében helyet foglaló gyógy
szerészek személye és száma; az Orvostovábbképz6 /l/ Intézet keretében, 
a Szakosztály és az intézet által rendezett gyógyszerésztörténeti szaktan
folyamok sikere, Továbbá e meggondolások és a jogszabályok rendelkezései 
következtében került az i·1tézet szervezeti keretébe mint külön részleg, az 
1974-ben megnyíló budaváxi "Arany Sas' patika, valamint az Ernyey József 
Gyógyszeiésztörténeti Könyvtár„ Jgy vált lehetővé Győr-Sopron megye terü
letén - a GyógyszertáJ:i Központ, a Megyei 1-1uzeumi Igazgatóság és intéze
tünk együttmüködése következtében - két "patikamuzeum" létesítése„ Ezért 
jöhetett létre a megyei gyógyszertári központok és intézetiink egytittmükö
dése alapján gyögyszerésztörténeti szakgyüjtemény Bács-Kiskun megye és 
Vas megye területén,. Ott, ahol a helyi muzeumi - gyógyszertári központi 
együttmüködés ezt indokolttá tette, mint Heves megyében, Fejér megyé· 
ben, a "n1egyei szintti" megoldást is szivesen vettük tudomásul. Sőt a 
"Kispesti Helytörténeti Gyüjteményben" is elhelyeztek egy századfordulói 
patika -·officinát, aminek a felállítása most éppen várat magára„ 
Külön szeretnénk: ha...'"lgsulyozni a gyógyszertári központok vezetőinek szere
pét, 'hozzáállását" a gy6gyszerésztörténeti értékek védelmében, Elsősor
ban a Fővárosi Gyögyszertáii Központ és a Győr-Sopron Megyei Gyógyszer
tári Központ és a Bács-Kiskun 1-1egyei Gyógyszertári Központ szakgyüjte
ményét fenntartó tehertételére gondolunk. Komoly áldozatot hozott a Fejér 
Megyei GyógyszertáI·i Központ a "Fekete Sas" patil-'.a. muzeumi egységgé 
nyilvánitásával összefüggésben, Heves ).1egye Gyó5jszertári Központja pe
dig - kiegyensulyozott áldozatvállalásával - a védett butorzatok átadásával 
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és áthelyezésével járó költségeit a modernizálás le.lietóségével egyeniitette 
ki .. Ugy véljtik , hogy a gyógyszerészeti-szakterület egészét érintő feladat 
a régi emlékek. berendezési tárgyak védelme és az esztétikai szempontok 
é-.:rvényesítése az ujonnan tervezett berendezések esetében~ -Ezért igen nagy 
lehetősége és bizony:os mértékti szakmai és helyt(:!:rténeti kötelezettsége ís 
van a megyei szerveknek. elsósoiba.n a gy6gyszertári központokllak e té
ren„ 
Intézetünk felZsmerve a gyógyszertári berendezések védelme és az _egyre 
növekvő' betegellátás, gyógyszertári forgalom között keletkezett ellentétet, 
igyekezett megfelelő megoldást keresni és javasolni. Ennek keretében 
·· ''Tájékoztató a gyógyszertári berendezések védettségéről és az átalakitá
sok engedélyezésével alkalna zott irányelvekr<ll" cimen - 1968„ jullius 27-
én kelt körlevelet killdött valamennyi gyógyszertári központnak és érdekelt 
szervnek. Összegeztük a hatályos jogszabályok vonarkozó rendelkezéseit, 
valamint ismextetttik a Mtivel&fésügyi Minisztérium által 67144/67.M„M„ 
sz. alatt jóváhcgyott irányelveir>_k~t a muzeális -(védettségi) szempontok és 
az "élő egészségügy" érdekeinek összehangolására„ Miután a védettségi 
jogszá.bályok, amelyek az Elnöki Canács 1963„ évi 9„sz .. tvr. -"en/ és ennek 
végrehajtási utasitásán alapulnak, ma is érvényesek, tehát nem változtak 
a korábbi körlevelünkben foglaltak sem„ Az elmult öt esztendő tapasztalata 
azonban alkalmas arra is, hogy ellen5r-tzhesstik az eredményeket és meg
ismételjük az irányelveket és az alkalmazásukkal kapcsolatban felmerill.t 
nehézségeket. Ktilönleges id6szetüséget ad a kérdés felvetésének az, hogy 
olyan méretti a gyógyszertári munka i:negujhod:isa, a gyógyszerek gyári 
el5állitása és csomagolása ("kiszerelése") következtében az évtizedekkel 
ezel&t megkezdődött folyamat felgyorsulása az utóbbi esztend~n, ami 
indokolttá teszi az értékes régi anyag védelmét és a megsztiletó uj killsd 
megjelenésének igényesebbé tételét„ /Ez a folyamat ahhoz hasonlitható és 
részben azonos alapokra is vezethet5 vissza, mint népi épitkezésünk em
lékeinek részben sztikségszerti pusztulása a falun, de a régi formákat 

ellentétben a fejlettebb országokban évtizedekkel ezelőtt lezajlott folya
mattal - nem mentik át, hanem karakter nélld.Uí, éppen módernnek ·sem 
inondható, 40 évvel ezelőtti pestkötnyéki kispolgári családi házak "modell
je" alapján szU.letett meg az "uj" falusi épitkezés. Félreértés ne essék, 
ne1n a régit kívánjuk általában konze:tválni, hanem csak a régiből megmen
teni és az ujat összhangba hozni a multtal, illetve korunk esztétikai kö-
vetelményeivel.) DR. ANTALL JÓZSEF 

(Folytatása következik) 

Most pedig következzék a MGYT Gyógyszerésztörténeti Su.kot1ztilyának: 
í.gy a DlÁRrJM szerkesztdbiz1ttságának né:zete, véleménye és állásfoglalá
sa melyet BLÁZY ÁRPÁD szakoszrályunk tutlontlnyos titk~r~~ irt: 
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HOZ~ I.szoL)~s ;fj. :\1E\L\"ER out)··: ,-;-:--ócYSZi::R;~ szTöR-rÉ~ETI 
DL-lliIUM (II évf. • J, •• sz. 34 old„) LEVELEHEZ 

Két okból is indittatva érzem magam ifj. 1-IBi.\<"NER ÖDÖN kollégám leveíé
hez való hozzászólásra. Egyfelől azé:rt, mert névszerint hivat..l,;;:ozik rán1 
levelében, másfelől azért, mert ugy érzem, hogy az 'önálló gyógyszeré·
sze< l muzeum'' létrehivásával olyan koncepciót képYisel, mellyel érdemés 
vitába szállni„ 
Nem kívánnék itt kollégám konkrét kérdéseire válaszolni (" Hol voltunk 
akkor„ ,. ,. „? Mit tettünk országosan , ...•• '? Miért nem emeltük: fel szavl.lilkat 
. „ ,. „ ?/„ mert ugy érzem a multon való elmerengés, önsajnálat helytelen 
tö:rténelemszemléletboí ~red. Azt is mondhatnám, hogy mi fiatal g'főgy
szerészek nem is tehetünk fel ilyen kérdést elődeinknek, mert talán édes -
a~, vagy szeretve tisztelt oktatóinko.ak kellene azt feltenni! Szá_munk
I'a csak a jelenidőben megfogalmazott kérdésfeltevés indokolt; hol vagyur...k 
ma„ mit teszünk ma kallódó értékeinkért? 
Ha ezt tudatosítjuk magunkban s őszinte tenniakarással állunk hozzá a je
len feladataihoz a jöv6 eredményeiért, valóban nagyot léptünk előre, s lépé-
sünk "kezdetnek igen biztató"! 
Ez egyben megköveteli a "status quo" tudomásulvételét„ 
Hazánkban ma egyetlen tudományos intézet 'foglalkozik hivatásosan a rr1agyr..:r 
" gyógyitó tudomány" történetével. Ez az intézmény a Semmelweis Orvos -
történeti Muzeum Könyvtár és Levéltár (SOMKL), Az ezen htézet által 
1973„ jun. 2„ -án kiadott "Irányelvek„ .. „ '-ből idézem: 

, .. Magyarországon az egészségügyi miniszter, egyetértésben a müvel&iés -
ügyi miniszterrel .. „ az egészségügy egész sz;o,,kterületét (orvos-és gyó'5f
szerésztörténet, általános egészségügytöiténet) és valamennyi gyűjteményi 
ágazatát (muzeumi, könyvtári, levéltári) intézetünk: gyüjt6körébe és jogköré-
be utalta„ Ennek megfelelően az "orvostörténelem" kategóriájában a gyógy
szerésztö:rténet valamint az egész egészségügy történetét fogja össze ami 
indokolatlanná teszi a részérdekek sérelmének hangoztatását„ (Erre a kér -
désre azért térttink ki, mert a gyó,_;yszerészeti konferenciákon a szaksaj
tóban és beszélgetések alkalmával nem egyszer hangzott el a kifogás, hogy 
miért nem szerepel az intézet elnevezésében a "gyógyszerészet" szó? 
Azért, mert az orvostörténelem fogalomkör€!t nem a:Z "orvos"-ra ha.:;;;;m 
az egész "gyógyitó tudományra·• vonatkoztatjuk„ Ugyanugy, ahogy a gyögy
szerész:udomárryi karral rendelkező két orvostudományi egyetemünk, illet
ve a Magyar Gyógyszerészeti Társaságot magába foglaló MO'TESZ nevé· 
ben sem szerepel'.. 
A gyógyszerésztörténelem éppen olyan te:rületeken ért el kiemelked6 ered
ményeket sőt éppen olyan személyek segitségével, akik nem a "szakmai 
sovinizmus·· és "szeparatiZmus' oldaláról közelitették meg a kérdéseket 
hanem a lényeget tekintve, az egyiittm~ödésre helyezték a sulyt„ 
"„ „ • intézetünk mint országos gytijt6körü szakmueum gyakorolja mind-
azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyekJ-.~1 a hatályos jogszabályok 
alapján fel.ruházták „ „ ..• az egészségügyi tárca felügyelete, f6fe1ügyelete 
alá tartozó intézmények nem kerülhetik meg a tárca illetékes szakm1-,~eu
rnát, más muzeumoknak sem adhatnak át anyagot előzetes huzzájárulásunk 
nélkül.." 



~~~ muzeum nem csupán kiállitás hanem gyűjtés megőrzés tudományos 
feldolgozás "'és kiállitfrs tudományos intézete ! Vajon érdemes lenne -e eg'f 
éoületben egymás utáni helyiségekben össiegyüjteni és felállitani iparmüv~ 
~ _ti értéJ...ii officina butorokat, egyéb berendezési tárgyakat, eszközöket? 

S.::mmiképpen! ! 
Szakmakulturánk gazdaságát sokkal inkább reprezentálják a megyei városi 
szakgyüjtemérryek, bármilyen formában és szervezetben jöttek v. jönnek ~ 
létre.. Egységes tudományos vezetésüket és felügy€letüket az egészségügyi 
tárca szakmuzeum.a látja eL Ezen területi gyüjtemények magját kell, hogy 
képezzék a helytörténeti kutatásoknak, melyek területén ma a legtöbbet te'" 
hetjük és biztos, hogy azt rajtunk kivül más nem is fogja elvégezlli 1 ! ! 
Akí szaktörténetü...-rikben kicsit is elmélyedt, tudja. hogy a gyógyszetészet 
történetét nem szabad és nem is lehet az egészs~gtig""/b61 kiszakitottan vizs 
gálnL A történelmi össz.efüggések és áúedések dinamizmusa ( dialektikája) 
nem hozott létre soha öröktörYényü határokat„ E szempontból sem lenne 
értelme kiszakitani és önállóvá :er1ni a magyar gyógyszerészet muzeumát„ 
Csak megjegyzem hogy a SO:NIKL munkatársai hivatásos szaktörténészek 
akik tudásukat a hazai egészségügy történetének müvelése szolgálatába ál
litották„ Tudják és átérzik, hogy eg'f olyan speciális szakterületi ág, mint 
a gyóg'fszerésztörténet müvelése lehetetlen gyógyszerészi ismeretek és 
szemlélet nélkül.. E tekintetben eddig is, és ezután is igényelni fogják a 
mi tevékeny közremüködésünket,. A mi feladatunk:, aki gyógyszerésztörté
nettel foglalkozunk viszont az, hogy kellő tü.rtéueti ismeretanyag clsajáti
tásával egyenlő partnereivé, ezen keresztül önálló gyógyszerésztörténeti 
kutatókká váljunk„ Ehhez a történelem-szeretet, de még a középiskolás 
történelem ismeret is kiindulásul nem elég Felnőni a feladathoz, csak 
alapos és rnagasszintü történelmi müvel&iéssel lehet„ 
.Azt hiszem, hogy a ~fC7il Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya helyesen 
ismerte fel az ebből adódó lehetőségeket és feladatokat„ Most már csak 
rajtunk mulik, gyógyszerészeken, hogy e lehetőségeket maximálisan ki
használva, a rnulton való borongás és elmerengés helyett, az előtttink álló 
feladatoknak nekifeszülve munkálkodjunk szakmai emlékeink megmentésén, 
feltárásán. mig le nem jár a 24„ óra. 

Blázy Árpád 
Zalaegerszeg 

~teg kell jegyezni hogy Szakosztályunk választmányának 12 tagja és szer- 1 

keszt6bizott.s.igunk 6 tagja egyben az Orvostörténelmi Tá.l·sasi~k is "c::;:-ja, 
i.lletve ezek közül néhányan ott funkciót pl.. sJelnöki vagy vák.s?.<:n.1ánv1 he-
lyet töltenek be„ ( A. SZERKESZTŐ~ . ~ 

MGYT GYÓGYSZERÉSZIÖRIÉNETI SZAKOSZTÁLY KÖZLE

-;;;-;;;::;cm;'"""~~~~~--~-~~~!~É~N~JY~E~I~ 
BUDAPEST ----·---------

GYÓGYSZERÉSZTÖR IÉ~'ET! ELŐADÓÜLÉS 

A MGYT Gyógyszeitörténetí Szakosztálya 1973„ május 2S··én Budapesten a 
SOMKL Orvostörténeti Könyvtár Török u„ 12. sz" alatti előadótermében ve
ze~őségi gyüléssel egybekötött eiőadóülést tartott, melyen BARA.„l\,,,'"Y AI AU
REL (Pécs) "A népi gyógyászat és kuruzslás gyógyszerésztörténeti vonat
kozásai" cimmel tartott igen érdekes szakmatörténeti és botanikai előadást 
átszőve saját kutatásainak hangulatos, élménybeszámoló jellegü epizódjai
val„ Kiemelte, hogy a népi gyógyászat tulajdonképpen ősi eredetü folklór 
gyógyászat, melynek sok motivumára nem a laikus primitivség jellemző, 
~em gyakran a már elfeledett, de egykor tudományosnak isme:rt gyógyi
tas melynek megőrzői, ánnentői a népi gyógyitók., Különösen a kis falu
si patikákban dolgozó kartársak figyelmét hivta fel ennak a területnek ku .. 
tatására„ 
Ut~ Dr„, BÁNÓ TIBORNÉ FLEISCHMANN MARIANNA (Budapest)"A magya,c 
gyogyszereszetre vonatkozó törvények az 1876„ XIV„ te„ megjelenéséig" 
cimmel ismertette az egészségügyre és ezen belül a gyógyszerészetre vor 
natkozó rendeletek jelentőségét a téma száraz adottsága ellenére mindvé
gig élvezetes, figyelmet lekötő formában. 
A harmadik el6ad6 RÁ00czy GYULA (Budapest) 'A !vfagyarország terille -
tén hivatalos régi taxák árai és pénzegységei" cimü előadásában a numiz
matikus szemével és szakértelmével kalauzolta hallgatóságát az egykori 
Rhenusi forintok, koronák és krajcárok biI:odalmába„ 
Az előa.dóiiléssel egybekötött országos vezetőségi gyülésen BlÁZY ÁRPÁD 
tud. titkár számolt be a Szakosztály elmult időszakba.ni müködésér6l 
majd Dr. Végh Antal prof.. a Szakosztály elnöke ismertette tapasztalait 
a MGY'T országos pályázatára beérkezett dolgozatok elbirálásáról„ Utána 
Dr„ HEGEDÜS LAJOS számolt be a DIARIUM szerkesztésével és kiadásá·· 
val kapcsolatos munkákról. majd a Szakosztály e16tt álló feladatok, javas
latok, inditványok megtárgyalására került sor,. 

; L„N„ 

Nemzetközi Orvostörténelmi I ársaság 11agyar T udomárryos Akadémia Or
vosi. Osztálya Magyar Orvostörténelmi Társaság 1974„ augusztus 26-31-ig 
ta.ItJa Budapesten XXVI„ Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszusát. A 
Szervez6 Bizottság tagja: Elnök Dr. SCHULTHEISZ EMIL Főtitkár Dr .. 
ANTAJl..JÓZSEF. Társelnök Dr. RÉTI ENDRE. Alelnök Dr. ZALAI KÁ
R9,LY, Ellenőr Dr .. KARASSZON DÉNES, ülésfeielós Dr„ BffiTALAN GYŐ
ZO. A Szervező Bizottság Ti9'ársága: BUZINKA Y GÉZA, Dr„ HONTI JÓ
ZSJlF, Dr„ KAPRONCZAY KAROLY, SZENTGYÖRGYI ISTVÁN és VIDA 
MARLI\.„ 
Kongresszusi iroda: (MOTESZ) Budapest V„, Kossuth Lajos tér 4„ 
Te!: 124-50!. Levélcim: H-!36L Budapest. Postafiók 32 .. 
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GYŐR-SOPRON MEGYE 

1973, junius 7-én a IUOOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ IÁRSULAI Gyfü
Sopron megyei Szervezetének Ee-észségügyi Munkabizottsága és a MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG Gyfü„Sopron megyei Szervezete előadói 
konferenciát tartott "l\. képző- és iparmüvészet a gyógyszerészetben" cim
mel Győrött a Megyei Kórház előadótermében„ A konferencia eióa.dóit és 
résztVevőit JÓZ5A • ..\LAJOS igazgat6-f6gyógyszerész köszöntötte a IU001lÁ
NYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT megyei Elnöksége és a MAGYAR 
GYÓGYSZERÉS'ZETI TÁRSASÁG megyei Szervezete nevében.. Rámutatott 
arra, hegy a rendezett konferencia nagy segítséget nyujt megyénk gyógy
szerészeinek, orvosainak szakmatörténeti továbbképzésükbén„ GYŐR város 

és SOPRON város, de a megye is gazdag történeti multja, müemlé
kei. orvos- és gyögyszerésztörténeti emlékei, megismerése, ápolása mind
annyiunk közös feladata„ 
A bevezető előadást Dr. ANTALL JÓZSEF, a SEMMELWEIS ORVOSTÖR
TÉNET'! MUZEUM, KÖ0.1YVTÁR és LEVÉLTÁR h. főigazgatója tartotta: 
" A. tudomány- és szakmatörténet jelentősége a gyógyszerészetben" cirnm~l.. 
F A.LlJDY Al'\'IKO tudományos kutató "A gyógyszerészet és mtivészettörténet 
a g)rógyszerésztörténelem ikonográfiai forrásai" cinunel tartott vetitett ké
pes előadást„ 
VIDA MÁRIA tudományos kutató "Belsóépitészet és gyógyszerészet- régi 
officínabutorok Magyarországon" cimmel tartott vetitett képes'előadást„ 

Rá.ez Gizella 
(Győr) 

1973„ junius 12-én a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Győr-Sopron m.e:.. 
:;;,iyei szervezete Sopronban Gy6gyszerésztörténeti előadó ülést tartott. A mti
~or tárgysorozata az alábbi volt: Dr .. HÁZI JENŐ ny„ főlevéltáros (Sopron) 
"Kiegészitések a soproni patikák hóskorához" JÓZSA ALAJOS igazgató fő
gyógyszerész (Győr) "Győr-Sopron megyei Tanács Gyógyszertári Központ 
törekvései gyógyszerész- és orvostörténeti emlékek megmentéséért" GRA
BARITS ISTVÁ.i~ gyógyszerész (Szombathely) "Sopron megyei gyógyszerészek 
tevékenysége, az országos Egyesület alapitásakor'', 
Az előadásokat a hallgatóság .nagy tetszéssel és érdekl&léssel követte, /H/ 
SZO!A'IOK MEGYE 

A Szolnok megyei Tanács Gyógyszertári központja részér61 1972-ben a 
Szolnok város alapitásának 1975 ··ben tartandó 900 éves évforduló tiSZ't.:eleté·· 
re meghirdetett: 
SZOLNOK VÁROS GYÓGYSZERÉSZETÉNEK KIALAKULÁSA, FE!LŐDÉSE 

ÉS PERSPEK'IIVÁJA" témakörü pályázatán K 0 V Á C S K Á L M Á N 
L dijat/3000, -Ft,,/ Szakosztályunk tagja nyerte eL (Hf 
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KÖNYV ÉS L'\PS ZEMLE 

BARA'ü'A MEGYE EGÉSZSÉGÜGYE 

1972„ novemberében megjelent uj iaoszakos lHptársunkat örömmel üdvö -
~öljük! / a „ Baranya„ megyei Tanács \ 7

„ B„ Egészségügyi Osztályának lap
ja, amely eve~te. háro:nsz~r !elenik me~„ / Közli a megye egészségLigyi 
vonatkozasu h1re1t - fenykepeket, grafikát, sőt gyógyszerészettörténeti 
~unkát is. 1973. április IL évf .. i„ sz„ -ba.n a következőket olvashatjuk: 

A SEiví1IBL \VEIS WJZEUl\.1 szakemberei közremüködésével március hó·· 
napban megkezdődtek a Baranya megyei egészségügyi ~Auzeum alapvető 
munkálatai. 
.A. lap főszerkesztője: Dr, KONKOLY THEGE .:1.lADÁR csoportvezető 
főorvos, Lárencz László 

Pécs 
BUDA.PEST AF FŐVÁRO~ F~OL YÓ11:'! ... ~-4- /szin~s, képes, reprezentativ lap/ 

1973.,XI.. _:vf.. .. G, szamában SZ.cPESS'Y- GEZA: ''Hajdani Pest-Budai Gyógy~· 
szeresz lestulet elnöke" cimen FAUSER ANT~..\l győgyszerészről és a 
róla elnevezett "FAUSERIT~' ásvárryrói irt 4 hasábos érdekes cikket. 

DEUTSCHE APOHmKER-ZEIIUNG 

l~.7~." CXUI. évf.12. sz. 457-458„ oldalán Dr. ZALAI K„.\ROL Y dolgozatát 
kozolte:DIE ORGANISATION DER KLJNISCHEN ARZCIEIMITIEL VERSOR
GUNG cimmeL. LE, 

DUNÁNIULI NAPLO 

1973„ május 2„ szerda számából vettük: 
Riportmüsor a Pet6fi rádióban,. Minden csütörtökön más-más vidéki stu
diő, s a szükebb haza valamilyen aktualitásáról ad hirt. Most ránk került: a 
sor, természetesen uj büszkeségünket, a tv„ tornyot, illetve a kilátót 
rn,utatjuk ,be~ irják„ Szakosztályunk tagja BAR_i\NYAI AURÉL gyógysze-
xesz a pecs1 tv-toronyból előtáruló csodás panorámár61 beszélt a Iádi-
óban„ L • ".L < 

EGÉSZSÉGÜGY! DOLGOZÓ 

1973„ juniusi számában olvashattuk LÁ!'\JG PÉTER 'Ötven esztendő egy 
gyógyszert~r~an" .cimü cikkét. Budapest régi 1784„ben alapított "Kigyó:.:
gyógyszertararól rr, melynek az eredeti neve Csillag' volt„ A ma is 
n;üköd6 patika, legrégibb al.kalmazottjáról GYŐRBÍRÓ JENŐ gyógyszer
tarvezet6ről kapunk értékes életrajzi adatokat. 9 gyermekes brassöi 
tanitó iia 50 éve dolgozik itt a tára mellett„ Korát meghazudtoló firsses
ségben, mindenki által szeretve, a pályáját viszont 6 szereti példásan„ 



.A.ki ism~ri tudja, hogy mindig mlndent a betegek érdekében tett„ 1955-
ben "Az ·Egészségügy ~ivál6 dolgozója", 1964··ben "A Vállalat kiváló dol
gozója"', 1966-ban "Érdemes dolgozó" kitüntetést kapta„ Állitólag ez év
ben megy rryugdijba, amit nem hisztink:: A DIÁ..Rrl.nví Szer·kesztősége me
leg szeretettel üdvözli a jubileum alka.lmáb61. és további jó egészséget 
kiván a megérdemelt pihenéshez. I. E. 

ESTI HIRLAP 

1973, junius ll„(XVIII. évf.135j számában TROSZT tollából két hasábos 
cikk részletesen foglalkozik a Gyógyszérésztötténeti Í:)IÁ..Rrl.nví (Il„ évf.!.) 
kaposvári számával. Kiemeli RÉPAI LAJOS-Dr, TÁPLÁNYI ENDRE cikkét, 
valamint Dr„ ZBORAY BERTALAN tanulmányát az Országos Közegészség
ügyi Intézetről. 
1973„ junius 25„ száma OOKTOROK KÖNYVEI Címen glosszát közölt, 
melyben ismerteti az Apród utcai SEMMELWElS Muzeum orvostörténeti 
könyvtárának egyedi ritkaságait, bemutató kíállitását, mely az év végéig 
fog_adja az érdek16d6ket. I. E. 

ORVOSI HETILAP (HORUS ROVATÁBAN) 

1973, V. 6„ (114, évf.) 18, száma KAZAY ENDRÉRŐL több hasábos kitünő 
munkát közöl Dr. KEMPLER KURT tollából. 

PEST MEGYEI HIRLAP 

1973.május 31.. száma "Buvárkodás régi százsdokban", Vácott volt az el
ső. Pest megyei patil<atörténelem a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI D!Á
RIUMBAN cimmel beszámol a DIÁRIUM lL éllfolyam 2„ számáról. Ki
emeli dr„ ZALAI KÁROLY tanuimányát„ Három hasábon keresztill foglal·· 
kozik Pest megye gyógyszettáraival és elemzi a közleményt„ T. E. 

PETŐFI NÉPE 

1973. május 22-i számában féloldalas riportcikkben ismerteti a GYÓGY -
SZERÉSZTÖRTRNETI DIÁRIUMOT .. A közlemény "PATIKATÖRTÉNE -
LEM" címmel az egész első évfolya11ll1;1al és LÓRÁND NÁNDOR kollé
gánk személyével is foglalkozik. Alább ismertetj tik: 
A Petőfi Népe niegyei ujSág nagy, féloldalas riportcikkben ismertette 
1973 .. május 22-i számában a DIARil.JM-ot. Néhány sor idézet. a cikkbfil: 
" A városi népfrontbizottsági illés sZlinetében történt Kecskeméten.. Azt 
mondja JOÓS FERENC nyug„ könyvtáros hozzám fordulva„ Olvastad-e 
már a DIÁRILTM-oi:? és mosolyintott kedves ravaszdian LÓRÁND NÁN
OORRA, adjál oda egyet-kettőt az ujságirónak ••• Sose tudhatja az em
ber, hol kap segítséget, • • Azzal Il)agunkra hagyott. odébb ballagott 
vékony arcán elégedett bazsajgással. Kapcsolatot "szervezett" ••.• Ek
kor kaptam böngészésre, viss-zavárólag négy számot abból az egyszerü, 
de izléses kiállitásu kiadványból. mely fehé:r· borítólapján ezt a ciinet 
viseli: Győgyszerésztörténeti Diárium„ Kis formátumu· a könyvecske, 
kabátzsebben is tökéletesen elfér„ •• " 

46 

Ezután hasibkun át ismerteti s,:z ujsá.gi:tó. IÓ'IH lST \~~"J a. D~árium 
egyes számait, kommentálja azok tartalmát„ Részletesen isn1erteti a 
ROZSNYAY emlékversennyel és Kecskeméttel foglalkozó cikket, kitér a 
kiskunmajsai, kunszentmiklósi patikákkal kapcsolatban m~gjelent törté
neJi adathelyesbitó megállapításokra„ Külön hasábon foglalkozik ·LÓ_R.Ái"!b 
NANOORNAK _azzal a cikkével, melyben a "Régi inagyar patikákn címü 
könyv térképén a szerző kifogásolja, hogy a Duna··Tiszaköze tires folt
ként van feltüntetve, holott Bács-Kiskun megye ter-Uletén már az r;'So~ 
es évelttól kezdve több régi patil<a is müködött. Majd igy fejezi be cik
két az ujságir6: ". „ ~a megye gyógyszerésztörténeti klitatói eddig is sok
kal járultak. hozzá egészségügyi ktilturánk történetének gazdagitás-ához, 
az eddigi ismeretek pontosabbá, hitelesebbé tételéhez.. ]6, hogy a [11!~ .. 
RIUM módot ad ilyen eredméeyek publikálására„ l\-1egvan rá a re-ménv, 
hogy a jCvőben -"nem maradunk ki" ttidomáriytörténetileg jelent6s továb
bi müvekb61.. Amelyekhez, remélhetóleg mielőbb fontos "adalék" Iész 
a kecskeméti patikamuzeum.. " 
Eddig szól a cikk, minden külön kommentár· nélkül„ Ugy vélem, ha egy 
napilap ilyen tartalmasan nyilatkozik és értékkel egy időszakos sztl
kiadványt, arra az ~letékes szakmabeliek csak büszkék lehetnek„ 

1 
hl 

A MAGYAR TELEV!ZIÓ .;„, 

1973.junius 20„ Esti Hiradója ismertette Dr, ANTALL TÓZSEF· KÉPEK 
A GYÖGYITÁS MULTJÁBóL c. könyvét, melyet SZEBELLÉDY i_ • .\sz1ó 
mtivészi fotói illusztrálnak., A képernyőn látható színpompás felvételek 
a gazdag képsorok csak kis részt mutattak be a könyv mondanivalójá
ból. Többek közt láthattuk a SEMMEWE!S ORVOSTÖRTÉNET! MUZEUM
ban elhelyezett budapesti SZENTLÉLEK gyógyszenár berendezését is. 
A Corvina gondozásában megjelent reprezentativ könyv méltóan képvise
li a manar orvosok és gyógyszerészek multjának emlékeit.. A szép ki
állitásu munka ( a maeyaron kivill) angol, német, orosz nyelven is rö·· 
videsen megjelenik. 

/H .. L„/ 
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HIREK INNEN-ON~.AN 

BUDAPEST 

A TIT Budapesti Kémiai Szakosztálya és a Gyógyszerésztudományi Kar 
Oktatói a Kossuth Klubban 1973„ junius 26-án tartották klubösszejövete
ltiket, ahol Dr. KÉRY ÁGNES e~temi tanársegéd tartott kitünő, érdekes 
előadást diavetitéssel. "OKTATASI ÉS KUTATÁSI TAFASZTALATOK A 
LONDONI EGYEI'EMEN" címmel. A beszámolót VERZÁR.NÉ Dr„ PETRI 
GIZELLA egyetemi tanár vezette be„ 

BARANYA MEGYE 

A TIT BARfu~A MEGYEI SZERVEZETE 1973„ február 17-én felkérte 
KENDERES :MARIA gyógyszerészt a kémiai tudöll}án.yos szakosztály el·· 
nöki tisztségének betöltésére LARENCZ LÁSZLÓ gyógyszerészt pedig 
(szakosztályunk tagját) titkár~ reendők ellátására„ LARENCZ a TIT 
B~l\f'i'A MEGYEI SZERVEZETÉNEK megbizásából részt vett 1973.ju
!ius 2-6 megrendezett TIT ORSZÁGOS ELŐADÓI KONFERENCL~TÁN SAL• 
GÓTARJÁNBA.i'-1. .. 

BÉKÉS MEGYE 

1973. junius 30-án a BUDAPESTI ORVOSEGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZER VEZET 
Szentkirály u-i disztermében tüntették ki a kiváló és érdemes orvosokat 

és gyógyszerészeket„ Az ünnepségr61 lapt~·sunk a GYÓGYSZERÉSZET 
fog beszámolni, mi helyszüke miatt csak lelkes szakosztályi tagunk 
Dr„ PALOVIIS GYULÁNÉ TÓTH IDA ÉRDEMES GYÓGYSZERÉSZ ki-
tüntetéséhez gratulálunk. 

GYŐR -SOPRON MEGYE 
DIÁRIUM SZERKESZ T'ŐSÉGE 

1973„ március 23-án Győr megye tizenhárom Szocialista Brigádja az el

mult ,é\„ tapasztalatait értékelte kL JÓZSA ALAJOS jgazgiÍtó-f6gyógy
szeresz összefoglalta az 1973. év célkitUzéseit„ Előadásának cime: 
".~zakm~i munk~1ink j31-vi~ása" ·~ Kiemelte }öbbek között, hogy a brigádok 
torekedJenek a KIVALO GYOGYSZERTAR" cim elnyerésére. Az ered
ményeket is felmérték, mert 1972··ben az 5/17 Gyógyszertár elnyerte a 
"V~llalat Kiváló" Brigádja" cimet„ Dr,. KARÁCSONYI OLGA. szakfelügye
lő Javasolta a palyázatokon, az előadói versenyeken \=·s.lé rés:<..'"Vételt. 

Németh Il.m·éné 

PEST MEGYE 

Az !973. évi )f. "ROZS!\1YAY NfÁTYÁS" ernlékversenvt a MAGYAR 
G'YOGYSZERESZfTI T.:\RSASÁG Pest n1egyei Szer'"vezete a Pest me
gyej T'anács GYOGYSZERT . ..\RI KÖZPONTJ~(VAL közösen VISEGRÁDON 
rendezte n1áj,.:s 23-2::: kö:~ct. 
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A verserry:.:e 17 megye küldött ver.senyzót„ A legnagyobb számu /32/ 
előadás bangzott el.. 
A biráló bizottság elnöke:\7ERZ~"lÉ dr„ PETRI GIZELl~ti,. professzor, 
ügyvezető elnök:Dr„ RAGETIU Ji>u'10S, titkár: Dr. Dl!K.AY GYlJLA volt.. 
A btráló bizottság munkájában részrvett Dr. ZALAI KÁROLY, Társasá
gunl<: főtitkára ,Dr. LASZLOVSZKY JÓZSEF, Dr. VÁRADI JÓZSEF és 
a MAGYAR GYOGYSZERÉSZEII TÁRSASÁG megyei küldöttei.. 
A leg;nagasabb pontszámot a Pest megyei Szervezet versenyzője bil.TR....\.
NYI JtGNES budaörsi gyógyszerész ·•száraz szuszpenziók' cimü előadá
sával érte el majd átrryujtották neki a RGZS1\1Y AY ern.lékérmet is„ 
Kiemelt dijazásban részesült BLLTM FERENCNÉ Békés megyei gyógysze·· 
rész„ ! A részletes beszámolót testvérlapunk: a GYÓGYSZERÉSZET fog
ja közölni,./ 
Bár ifju koliégáim gyógyszerésztörténeti munkával az idén nem jelent
keztek, a RO ZSl\'Y AY verseny mégis történelmi 1&.rkört árasztott 
A rendezőségek minden jelenlev6nek a GYÓGYSZERFsz1ÖRTÉl\1E.;I 
DrÁRimvf /TI,. 2/6/ számával kedveskedett .. ~A.. résztvevők a társadalmi 
program keretében megtekintették a visegrádi mii.emléket és a Ieguja.":ib 
ásatásokat „ 

Az 1974„ évi ROZSNYAY emlékverseny sz~helye GYULA lesz, ahonna . .::i 
az emlékverseny 10 évvel ezel6tt elindult ujból~ 

SZOLNOK MEGYE 

Dr,. Ragettli János 
Békéscsaba 

1973.jun.30-án - Semme~eis I~c sztgetésének évfordulóján megtar
tott u;mepsége_.k során ~TEGH LASZLONE vállalati f6győgyszerésznő 
"KIVALÓ GYOGYSZERESZ" kitüntetésben részestilt.. Grarulálunkl K.K. 

VESZFRÉM MEGYE 

1973 .. március 21-én a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁ-n 
Dr„ MOHAY f.CNŐ Veszprém megyeí vezető szakfelügyelő gyógyszerész 
tartotta kandidátusí értekezését, amit az elnökség az opponensekkeJ 
együtt elfogadott„. Ez all<alommal az EGÉSZSÉGÜGY KIVÁLÓ OOLGCL
ja kitümetést is ltnyujtották dr.. MOHA Y JENŐNEK. 
19'/3.április hó 4-én, a felszabadulás évfordulója alkalmából EGERVÁ
RINÉ „ °:" NAGY MÁRIA Veszprém megyei -~6gy9gysze;észt er~drnén~'es 
munkajanak elisrnerésétil a MAGYAR NEPKOZfARSASAG ELNOKI TA
NÁCSA, a MU1'JK.A ÉRCffiMREND ezüst fokozatával tüntette ki.1973. 
május l-én ugyancsak dI·,. NAGY MÁRIÁNAK adományozták a SZOT 
''SZAKSZERVEZETI MUNKÁÉRT'' érdemérem ru:any fokozatát. 
Az elért eredményekhez és a kitüntetésekhez szivb61 gra„ulálunk. 
11GYT. Veszprém megyei Szervezete V. évf„ 1-2-3, számu Híradóját vet
ttik.. Ebből éJ:testilti.ink, hogy élénk tudományos ·:'."!let folyik ótt. Üdvözöl -
jük és köszöntjük. a Hiradót„ 



1973.május 31. és junius 1-,2-án tart.:ittákAJKÁ..~ a \lIII„ VESZPRÉNf 
MEGYEi ORv9s és ~ÓGYSZERÉSZ NAPOKAT.. A plenáris első elé\ -
adások közt PA V1CS LASZLÓ DR~ gyógyszextárvezetőnek a MGYTMtitk:árának 
hangzott el értékes el6adása. Ezenkivül még 6 gyógyszerész tartott 
előadást„ 

NYOMDAHIBA FIEL YESB!TÉSE 

Egy zavaró sajtóhiba került a GYÓGYSZERÉSZfÖRIÉNETI DIÁRiuM 
legutóbbi IL évfolyam 3.,/6/ számmal jelzett füzetének külső és belső 
ci;tUapj.~a. „ Ugyanis ~ nyomdának szánt kézirat mintája a GYÓGYSZE~ 
RESZfORTlli','ETI DIARIUM L évfolyam 3. /debreceni/ száma volt, ez 
lett átjavitva. E cimlap alsó sorában az 1972„ augusztus hó dátum 
1973„ május hóra, vele egysorban I. évfolyam 3„ száma II. évfolyam 2. 
számia lett átjavitva. Hozzá irtuk helyesen - Dr„ KE11PLER KURT 
javaslatára- /az eddig meg}elent DIÁRIUMOK össz számát és igy lett 
az /6/ számmal jelölve„ Tébát ezért javítandó a II„ évfolyam után 3„ 
szám jelzés 2-re. Ne tévesszen meg senkit ha a jelen számunkon uj
ból IL évfolyam .3„ szám jelzés szerepel, a mérvadó a zá.Iójelben sze
teplő /7„/sz .. jelzet„ 

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
Könyvtár és Levéltár 

Ernyei József 

Gyógyszerésztörténeti 
Könyvtára 

Budapest Vili Ol!Oi út 2:5, Ill. em 

A SOTE GyógynÖYény és Drogisme~etí lnté:i:etben 
Ill. e 

Nyitva: hétfón és csütörtökön 10-13 óróig 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEI! TÁRSASÁG GYÓGYSZERIECHNOLOGIAI 
SZAKOSZTÁLYA és BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE - a MAGYAR KÉMI· 
KUSOK EGYESÜLETE BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETÉVEL - és a BÉKÉS 
MEGYEI TANÁCS GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONTJÁVAL közösen 

1973. augusztus 29 - 30 - 31-én 

SZARVASON 

rendezi a DEBRECENI AGRÁRIUDOMÁNYI EGYETEM SZARVASI FŐISKO
LAI KARÁNAK épületében /SZARVAS.Szabadság u„1/3./ 

VI. GYÓGYSZERTECHNOLOGIAI KONFERENCIÁJÁT. 

A Konferenciával egyid6ben ugyanott az 

LESZKÖZfÖRTÉNET! KIÁLLITÁS 

PROGRAM 

1973. augusztus 29„ /szerda/ délelőtt 9 órakor 
A Konferencia és a kiállitás megnyitása 
Plenáris előadások 

1973„ auguszros 30./cstitörtök/ délelőtt 8,30 órakor 
Szekció előadások 
Kerekasztal konferencia az infuziós oldatkészités témakörében 

1973„ augusztus 31. /péntek/ délelőtt 8, 30-óraÍCOr 
Szekció előadások 
A konferencia befejezése 

'I ársadalmi program: 

!9'73. augusztus 28„ /ked<l/ este 20 órakor 
Fogadás 

19'73. augusztus 29./szerda/ délután 14,30 órakor 
Séta az Arborétumban 
Este: 
Szalonnastités a Körös partján 

1973. augusztus 30. /cstitörtök/ délután 14 órakor 
A Hármas:-KörÖS békésszentandrási duzzasztó-müvének, majd a 
Haltenyésztési Kutató Állomás létesitményeinek és munkájának 
megtekintése 

............... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51„„„„„„„„„„~ 



IAR IALOMJEGYZÉK 

1. Ragettli János Dr. : 

2 .. Torda Béla Dr„: 

Köszöntő 

Szarvas város történetének egész

ségügyi vonatkozásai 

3„ Hartai István: Gyógyszenárak Békés megyében a 

szabadságruuc előtt 

NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK: 

4,. Dr„ Palovits Gyuláné: 

5. Dr .. T áplányi Endre: 

Neves gyógyszerészek: Békés me -· 

gy ében 

TH~~ KÁROLY első principálisa: 

KISS FERENC Kőrösladányi majd 

3 

5 

7 

10 

szeghalmi gyógyszerész 14 

6„ Dr .. Hegedüs Lajos: A szarvasi Gimnázium kiváló diákja 

SPERGELY BÉLA 85„ éves vasdiplomás 

gyógyszerész 17 

7„ Binóné Dr„ Fleischmann Marianna - Dr .. Zalai Károly: Adatok a 

100 éve alapitott Magyarországi 

Gyógyszerész Egyesület történetéhez 2B 
S„ Dr .. Zboray Bertalan: 

9. Dr .. Antall József: 

10 Dr„ Antall József: 

l L Blázy ~rpád: 

Gyógyszerkülönlegességek a XIX„ 

században (I,. rész) 

Szóljunk hozzár 

Irányelvek (L rész) 

HOZZÁSZÓLÁS 

12. MGYT: GYÓGYSZERÉSZ TÖRTÉNE Il SZAKOSZ Tf,LY 
KÖZLEMÉNYEI 

13 .. KÖNYV ÉS LAPSZEMLE 

14 h'1REK L.'\CJEN-·OP.N.\N 

15 SZAR \'.:\SI \7r.ÓGYSZER"I ECl--:lNOLOGLAJ KONGRESSZUS 
PROG? .. ·'._~~; \ 

1.6, T.\RT.' :_J:· fJfG'/ 

33 

37 

38 

41 

43 

45 

48 

SI 

52 

GYÓGYSZERÉ SZTÖ RTÉ N ETI 

A MAGYAR GYóGYSZERESZETI TARSASAG 

GYOOYSZERESZTORTENETI SZAKOSZTAL Y ANAK 

IDOSZAKOS KOZLEMENYEI 

1973. NOVEMBER HO EGRI KÜLON (II. 4/8) SZAM 



A MAGYAR GYOGYSZER.E:SZETI TÁRSASÁG 

GYOGYSZER.E:SZTÖRTENETISZAKOSZTALYANAK 

IDÖSZAKOS KÖZLEMENYEI 

1973. NOVEMBER HO EGRI KÜLÖN (II. 4/8) SZÁM 



Kiad ja: 

SZERKESZTŐBIZOITSÁG 

DR. VÉGH ANTAL 
elnök 

DR. BEl-l<Ő GYÖRGY, BlÁlf ÁRPÍ.O 
DR. DöRNYEI SÁNlOR, DR. KURUCZ TIBOR 
DR. Lll<ÁTS BÉLA, RADOClf GY-ULA, 
SZIGETVÁRY FERENC, DR. TÁPLÁNYI EIDRE, 
DR. VITÉZ ISTVÁN, DR. ZALAI KÁROLY, 

DR. ZBORAY BERTALAN 

Felelős szerkesztő: 

DR. HEGEDÜS LAJOS 

A K!IGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁ~SASÁG GYÓGYSZERÉSZfÖRTÉNETI 
SZAKOSZTÁLYA, GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM SZERKESZTŐSÉGE 
Budapest, VIII., Üllői ut 26. III. e. 
A kiod6sérl felelős: DR, ZBORAY BERTALAN 
KészUlt: Kisipari Szövetkezeti.Iparigazgotósági és 

Szervezési Iroda Sokszorosító Üzemében 
Budapest, X., Mongol u. 18. 
800 péld6nybon. 

Nyomda felelős vezetője: HORVÁTH ATTILA. 
Eng.szóm: 98778/1973, 

, 
B U C S U 

Dr. HALJ11<I JÁNOS PROFESSZORTÓL 

Mindazokat, akik hazánkban gyógyszerészt(:)rténettel foglalkoz

nak, de különösen a Magyar ~y6gyszerész Társaság Gyógyszerésztör

téneti Szakosztályának tagjait nagy veszteség érte az~al, hogy 1973. 
YII~ 23-án elhunyt első szervező elnöke, a szakosztály alapitója, 
dr. HA.Ui<\I JÁNOS egyetemi tanár, a Gyógynövény és Drogismereti I~
tézet volt igazgatója, a gyógyszerészi tudományok kandidátusa. 0 
v~lt a felszabadulás utáni idők gyógyszerésztörténészeinek nesztora! 

A SEMMEL\!EIS Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudo,mónyi Kara 

és 0 Gyógynövény és Drogismereti Intézettel együtt a következő gyász

jelentést adta ki: 

Dr. Halmai János ,.,..---.--„ . .......,.. 
-~---

--~-~-c.w.•-:-....::::--~ • llirilol~•~~~:..-u--.--"'-•11. __ .,... 
folró h- Jollh>< ~ - 71. éo'ébeo elhunyt. 

r...- llT.I. Joll!usM 27-<n. ~du.. '',W...lmz ·----. 

--.im.}'.lhuoU 
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utolsó ut jára a gyászoló családon kivUl a Gyógyszei:·és Kar dé

kán ja, professzorai, munkató_rsoi, barótai, volt tanitvónyai sokasá
ga kísérte el. A temetőben a gyász-szertartáson dr „ SZÁSZ GYÖRGY 

egyetemi docens, dékán bucsuztatta. Végig tekintett dr. H4Ui'\I .JÁNOS 
négyévtizedet meghaladó egyetemi pélyafu:tásán és egész életutján. 
Dr. HALMAI BOiWHÁDON volt gyógyszerészgyako:cnok 1921-től 1923-ig 
KERBOLT DÁNIEL és dr. EI&\CH KORNÉlliÁL. Majd a budapesti Egyetemen 
1925-ben gyógyszerészi oklevelet, 1931-ben pedig gyógyszerészdokto
rátust szerezve dr. PAÁL ÁRPÍD professzor Növényélettani Intézetében 
kezdte meg a gyógyszerészhallgatók oktatását. 1939-ben mint .tanárse
géd átjött az orvoskari Gyógyszerismereti intézetbe s itt - mint a 

Gyógyszerésztudomónyi Társaság titkára - dr. UPTÁK PÁL professzor 
mellett fordult figyelme o gyógyszerészet története felé. A felsza
badulás után, 1949-től tanszékvezető docens, később az Intézet igaz
gató professzora, HAU·14I professzor Korunk életében aktív, jelentős 

szerepet töltött be. Közel két évtizedig volt a Kari Tanács tagja, 
1949-1954 ki:>zött dékánhelyettes. Müködése folyamán számos javaslat
tal, kritikai észrevétellel segítette a Kar· munká jót. Sikerült ki
vivnia,- hogy a "Gyógyszerészet története11 is helyet kapjon 0 gyógy
szei:észhollgotók kötelező kollégiumai között, az ő előadásában. Kö
zel kétévtizedes történeti munkássága után elérte azt is, hogy a nem
r·ég u j jászervezett Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztör
téneti Szakosztályát megalakitvc, maga köré gyUjthette azokat az ér
deklődőket, akik vele együtt igyekeztek megmenteni a gyógyszerészet 
tái:·gyi emlékeit és ápolni, megő.tizni a szakma haladó hagyományait. -
Dr. SZÁSZ GYÖRGY beszéde után tanszéki utóda VERZÁRNÉ, dr. PETRI 

GIZEL.LJ\ professzor megrendUlten bucsuzott elődjétől és Volt tanárá
tól; akinek a drogismerettel összefüggő müködését a következőkben 
jellemezte: 

11 Előod6s6ban rendszeresen mutatott ró a gyógynövények hasznára, 
gyógyászati f elhasznólásukro és nem utolsó sorban számos töi:téneti 
vonatkozásukro is. Egy-egy gyógynövényről gyakran gazdag adattárat 
gyü jtött össze. t1lr· a harmincas évektől kezdve - akkorib(ln uttörő
ként - foglalkozott a gyógynövények homisitásónak kiderítésével, va
lamint organoleptikus értékmérések kidolgozásával." 
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"Érdeklődése továbbvezette a megkezdett uton a szobványositós 
kidolgozásának irányá-banc Ezen a területen, mint a gyógynövényszab
vónybizottság elni:>ke haláláig dolgozott~ Mint egyetemi tanár, a sze
gedi társintézet vezető professzorával egyUtt tankönyvet készitett 
a gyógyszerészhallgatók részére, amely jelenleg is tankönyvUl szol
gál. Tankönyvén és egyetemi jegyzetein kivül kb. 150 dolgozata és 
60 egyéb közleménye bizonyitja az utolsó hónapokig lankadatlan szor
ga~mát és szakmai érdeklődését. Nem lenne teljes o kép, ha meg nem 
emlékeznénk a Magyar Gyógyszerkönyvek szerkesztésében kifejtett mun
káSságáról„ Dr. HALI'~ professzor résztvett a IV., V., VI„ Magyar 

Gyógyszerkönyv drogcikkelyeinek kidolgozásában, s többszörösen rámu~ 
tatott arra, hogy szUkség van nemcsak a gyógynövények és drogok 
exakt leirására, hanem vizsgélatdra iso" 

"Mi a Gyógynövény és Drogismereti Intézet régi és uj munkatár
sai, valamint a gyógynövényekkel foglalkozó szakembe.t~k is, el nem 
muló emlékként őrizni fogjuk sze'retetremél tó szerény egyéniségét, 
kedves figyelmességét, amivel munkatársait körülvette •• o" fejezte be 

bucsuszavoit VERZÁRNÉ Dr. PETRI GIZELLAo 
Ezután dr. VÉGH ANTAL egyetemi tanár, a Magyar Gyógyszerész 

Társaság Gy6gyszerésztörténeti szokosztóly elnöke bucs~zott a követ
kező beszéddel tanártórsótól, a szakosztály tiszteletbeli elnökétől: 

H<\U-1AI professzor! 
Kedves Barátunk? 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság, a Magyar Orvostörténeti Tár

saság, de kiváltképp a Gyógyszerésztö~téneti Szakosztály nevében bu
csuzom Tőled és ezért egy pillanatra, egy utolsó pillonat:t·a még fel
tartóztatl ak végső utadon. 

Bucsuszavam egyuttal annak a szUkebb baráti köröd vé9ső Odvöz
letét is tolmácsolja, amely körötted a Szakosztályon belUl kiala
kult, akik tiszteleti elnökUkként és immár örökös tiszteleti elnö
kükként vallottak magukénak. 

Feltartóztatlak, hogy kiragadjam Belőled mindazt, ami számunk
ra maradandó és amit emléked hU megőrzésére át kell adnunk a követ
kező nemzedéknek. 
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A nagy magyar gyógyszerésztörténész ERNYEY JÓZSEF 1945-ben 
bekövetkezett halála ufaJn vetted féltő gondozásodba art az alig 
pis~ákoló mécsest, ami egy negyedszázaddal ezelőtt hazai gyógy
szerésztörténelmUnket jelképezhette. Védted„ ápoltad, nem hagytad 
kialudni lángját: publikáltál, előodásokát taztottál és küzdöttél 
a tárgy egyetemi oktatásáérto Ennek során helyes érzékkel idejé
ben felismerted, hogy a hivatósuk sikján amugy is szorosan egybe
fonódó orvos-gyógyszerész kapcsolat az orvos-gyégyszerésztörténe
lem vonatkozásában is egymáshoz t~rtozik. 

Ezt o gondolatot vitted Magacidol az Orvostörténeti Sz~kosz
tólyba6 majd megalakulása után az Orvostörténelmi Társaságban is 
ezt képviselted~ Ez a gondolat nyert elismerést okkor, amikor 
SEMMELl·IEIS IGNÁC halálának 100 éves évfordulója alkalmából a 
WESZPRÉMI emlékéremmel tüntettek ki a néhai SÓS .JÓZSEF professzor
zol együtt„ 

A gyógyszerésztöxténelem iránti elkötelezettséged, mint e 
tárgykör kandidátusát késztetett arra, hogy a továbbiakban a Ma

gyar Gyógyszer·észeti Társaság keretén belül is a Gyógyszerésztör
téneti Szakosztályt, mint annak első elnöke, megszervezzed. A jól 
végzett feladat tudatával távozhatsz körünkből, mert müködésed 
nyomán a Szakosztály már kezdi megtenni első önálló lépéseit„ Most 

hagytál el minket, mikor lassan már kezd beérni a gyümölcs azon a 
fán, amit Te ültettélb Ezt sem feledjük soha. 

Éppen ugy, mint ahogy azt sem feledhetjük, hogy az elmult 
évtizedekben sokáig a Te személyes kapcsolatod, ténykedésed jelen
tette a magyar gyógyszerésztörténelem külföldi összeköttetéseit, 
de legfőképp nem feledhetjUk azt az áldozatos munkát, amivel az 
ERf\!'YEY JÓZSEF könyvtár alap jót megteremtetted azzal, hogy biztos 
megsemmisitéstől megmentettél pótolhatatlan könyv és folyóirat 
onyagot6 

Gyógyszerésztörténelem iránti olthatatlan szenvedélyed, ön
zetlen, szerényen háttérbe vonuló alaptermészeted egy középkori 
kodex iró ra jongósóz·a emlékeztettek és ezért lesz gyógys;zerésztör
téneti munkásságod példamutató szakosztályunk tagjai számára és 
éppen ezért feledhetetlen is. 
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Nagyon fáj az elválás Tőled, de emlékedet ápolva egyUtt mara
dunk, és igérjUk, hogy munkás és eredményes életed emlékét nemcsak 

megőrizzük, hanem emlékbe hagyjuk utódainknak„ 
Nyugod j békében! 
Hi Gyógyszerésztörtéiieti Szakosztály és a DIÁRIUM köré cso

portosult munkatársaid, bar6taid szei:·atettel öx·izzUk emlékedet s 

minden erőnkkel azon leszUnk, hogy minél szélesebb körben szerez
zünk híveket annak o munkának, aminek megindításában oroszlánrészed 
volt! Ég Veled! 

Dr. ZBORAY BERTALAN 

Dr. fol'.CIEJGIICZ WAlDEMÁR Magyarországa~ dolgozó ~engyel • 
szórmazásu gyó'gyszerész k'!llégáLnIAk,PsRzgk~~~t~yun~rW~L.4w a~R~ab-
bi levelet; kapta KRAKOii-ból JU ONIVI- ol! , . 
neves lengyel gyógyszerész-történész, a krakkói gyogys~eré~zetié 
muzeum alapítójának özvegyétől, m;lyet/a muzeum munkatársai nev -
ben is irt: /Szabatos magyar ford1t6sa e 

Igen kedves Doktor Uram! , 
A szomoru hirt vettUk, hogy dr. ~U~ JANOS professzor el

hunyt. Nagyon megdöbbentett ez m~nket6 hogy a~t nemcsak elhunyt 
férjem szakmai téren munkatársaival e~yUtt tisz:t:.elt, nagyrabe
csUl t és szeretett, őszinte jóbarátot.is talál~ ben~e. 

Igen kedves Doktor Ur! Legyen szi.ves tolmacsol30 a Profesz
szor Ur feleségének és kedves családjának és történész dolgoz6 
társainak ugy az én, valamint MUSAELH POLONIAE PHARMACEUTia.J.'1 
munkat6rsainak szivból j6vó részvétét. 

28„ VIII. 1973. 
JULIA PRONrGIA és a 

MUSEALtl POLONIAE Plll\RMACEUTICUM 
dolgozói. 
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ÜJVÖZLÓ SOROK ••••••••••• 

Szeretettel köszöntöm a Magyar Gyógyszerészeti Társaság, ezen belül 
is a Gyógyszertörténeti Szakosztály mind~n tagját a DIARIUN Heves 
megyei számának kiadása alkalmóból. A DIARIUi1 r.iéitó kezdeményezése 
volt a MGYT-on belül megalakult Szakosztálynak. Eletképességét mu
tat ja, hogy a Szerkesztőség egyre több közleményt közöl o gvógysze
részet rnultjából, feltárva a régi hoayományokot, felhivja a" figyel
met a régi, neves gyógyszei:·észekre, akik szakmájukon tulmenően ter
mészettudományi és a gazdasági élet fellendUlésében oktivan közremü
ködtek. 

Nem lebecsülendők azon 9yó9yszerészeknak 9 munkája, akik az elmon
dottak után kutatva könyvtárakban, levéltárakban töltik szabadide
jüket. 

Heves megye székhelye EGER, a müemlékek városa, közel 90 évig volt 
a török megszállás alatt, igy az első gyógyszertára csak 1713...ban 
épülhetett /bár e kor előtti időkből is vannak emlékeink, de ezek 
az elpusztult iratok miatt, csak rövid utalások/. 1728-ban olapi
tották az egri Irgalmasrendi Kórházat, amely mór gyógyszertárral 
együtt nyilt meg és nagyban elősegitette a kórház gyógyitó rnunkq
ját. Gyógyszerészeink rnél tó képviselői voltak kor9knak. SPETZ JllZSEF 
a cukor·gyórtás területén jeleskedett, SZOVICS, ,hDLER gyógyszeré
szek az egri rnelegviz elemzését végezték, RICHTER GEDEOic.J az első 
magyar gyógyszergyór megolopitójo pedig Gyöngyösön tevékenykedett. 
Meg kell ernlékeznUnk arról az ismeretlen gyógyszerészről is„ aki az 
11 Egri viz" megalkotója volt. 

Megtisztelő feladat számunkra, hogy a DIÁRIUM most megjelenő szá
mában szemelvénreket közölhetUnk megyénk gyógyszertörténeti multjá
ból, ezzel is e ősegitve az országosan folyó kutató munkát. 

EGER, 1973. November hó 

VÉGH MIKLÓS 
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AZ EGRI IRG0.1..MASRENJI GYOOYSZERTÁR RÖVID TÖRTÉNETE 

EGER m6sodik gyógyszertárának: megnyitása szorosan összefügg 

az egri irgalmas-rendi kórház történetével. A betegek számára 
nyitva állt az 1713-ban alapított jezsuita gyógyszertár, de mai 
értehmben vett kórháza nem volt a városnak. Van ugyan adatunk 

1240-ből, mikor IX. Gergely pápa egy apostoli leiratban visszG~ 
itéli Szent ,Jakabról elrievezett kórház jogtalanul elvett javait 

és onnan kiszorított betegek visszatérését rendeli el~ Ez az 
e'gyet).en írásos emlék, mely kórházról tesz emli tést ebből az idő

b51./l/ Az 1500-as évekből megmaz'Odt térképeken egy-egy épUlet
csoport megvan ugyan jelölve a "Hospitál 11 szóval, de ezek kórházi 

r~ndeltetése nincsen bizonyítva írásos anyaggal. 
EP.Df.oY GÁBOR /1684-1744/ egri püspök a város rohamos fejlő

dését látva, szUkségesnek érezte, egy mai értelemben·vett kórház 
felállitósát, melyhez gyógyszertár is tartozik. 1727 áprilisában 
helyezték el az alapkövet, azon a helyen, ahol ma a gyógyszertár 
áll~ /vai6szinü a pUspök végezte az alapkő elhelyezést, de erre 
megbizható irásos adat nincs./ A város maga is szükségét látta a 
kórház felállitásának és ezért mindennemü adótehertól mentesitet
te a létesitményt. A káptalan hozzájárulását adta és maga III. 
l<élroly király is pecsétes diplomájával szentesitette az iratot„ 
Az épitéssel a püspök az EGERBE telepedett olasz származásu épi

tészt, CARl..ONET bizta meg/2/ 
A püspök az Irgalmas Rendet bizto meg a betegek gyógyitásá·

val, kiknek m6r ebben az időbe~ 350 hasonló létesitményUk volt.* 

Maga a kórház /2./ a pUspöki palotában kapott addig helyet, mig 

az épitkezés folyt, a gyógyszereket pedig az 1713-ban nyilt je
zsuita gyógyszertór szolgáltatta, mig a gyógyszertár el nem ké
szUlt. 1728 karácsonyán készUlt el a gyógyszertár és a szerzete· 
sek szobája. Az ebédlőt alokitották át ideiglenesen kórteremmé 
és ide hozták 6t a betegeket a pUspöki palotából. Nem okarom rész
letezni az épitkezés menetét, mert a minket érdeklő gyógyszertár 

•A szerző volószinU az európai létesitményekről ir. /a szerk./ 
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készen állt és hosszu lenne felsoroln' · ., m1g az első szobá~ból ki-
alakult az egész kórház. /3./ 

Erdődy pUspök 1728 februárjában donotios levelet ad ki,mely• 
ben irjo: "f-"lár épitjUk a konvent egyik traktusát és ebben megkezd
jük a gyógyszertár berendezését." 

A gyógyszertrír felszeI"elésére a püspö.< 700, a megye 200 0 

v~ro~ 100 F:-ot odomán)'Ozv-tt .. i:bből a pénzből elkészült bere~de
zeszol sem.-:12. konkré4; adatunk ,·d ncs .. Ezek volószinUleg elpusztul

tok az esri ó:rviz /1813/ olkol1;xL.~:.~, mikor 0 viz a kórháznQl r:iós

fél méte: :nao:;;assásot ért el. De, hogy erre 0 berendezésre ~agy 
gondot Tor~:i.'tottak, bizonyitjo néhány adat a Háztöx·ténetben. Pél
dául: .S:TEP:„~:„;.;:.;::;;:s Ji;;os-nok a belső munkáé„t 40 F• t „ tt' , - • - „-o 1 ize eK. 
/Lvi fizctéso 75 Ft vo";_-+:../ tieg nem nevezett szobrásznak 18 "Coni
t~l11 elkészitéséért 18 Ft-ot. Megemliti a háztörténet, hogy~
MP.N fráter ,1é~. segéddel végezte az asztalos munkát. 1756-ban 
HUITi::;;; fráter · · k • ' - e.-:. o ornázi épUletben több, na is meglévő tób-
luká::-et és képet festett- 6 ablakot és feltehetően táblaképeket 
is festett a syógyszertárban. 

A ma is meglévő berendezés a XIX. század elején készült, lrii~· 

kor a h:Ízikrónikás megemliti, hogy 194 tölgyfadeszkót kaptak az 
8rse%i sr·dőkből,. Ebben az időben az egész kórházban tatarozás 

Tolyi: m~vel tüzvész is pusztított és igy kerülhetett sor 0 gyógy
szertcr cer·endezésének a cseréjér·e is. 

A o;;yógyszertór eredeti rendeltetése a kó„hóz és rendi • • • 1az gyooy-
szerrel való ellátása volt, de kezdettől fogva egy ablakon át a ~ 
vá~osi lakosságot is kiszolgálták. Egy 1823-ból való képen 0 lép

c~o az ablak :lőtt és egy tető, mely a várakozókat védte az eső
tol. 1842-ben az ablak helyén ajtót törtek és ettől kezdve 0 be
tege: .~emehettek az officinábo. Valószinüleg 0 fenti körülmény is 
hozzajarult ahhoz, hogy az irgalmasok gyógyszertára volt 0 város 

é~ környéke szcgényein~k a gyógyszert beszerző helye, mig 0 jezsui
tokot a gazdcJobb és módosabb emberek keresték fel. Egy 1776-ból 

f~nntm~radt jezsuita adósságjegyzék is ezt támasztja alá, melyből 
lathoto, hogy a környék és város gazdagai a jezsuita gyógyszertár
ban vásároltak. 

• Dr. Bl\RADLAI .JÁNOS munkó jóban 1869 évet emlit. /A szerk./ 

lo 

A gyógyszertá~ a mai napig mUködik eredeti helyén, eredeti 

butorzattal, de már csak a kói:·ház gyógyszerrel t6rtén5 ellátása 

a feladata. 
VégUl leirnám a gyógyszez-tór berendezését. 
Az officina helyiségébe belépve, a boltivek alatt körbe bar

na t6nusu szekrénysor fut a falok mentén. Alul lábakon nyugszik a 

fiókos rész, mely fölött nyitott polcozat huz6dik. A berendezés 
bidermeyer, mely magán viseli o klasszicista ízlést. /oszlopki
képzés, oszlopfők, timpanon./ A szekrények szélén fUggőlegesen, 
az alapból kiemelkedő, fekete szinU betét van. Az oszlopszerO ha
t6st fokozza az alsó lábazati rész és a korinthusi oszlopfők, me

lye~ aranyozottak. A hérom be já'rat fölött timpanon van, egyikben 
óra, másikban az alapitó ERDt5oY arcképe, a harmadikban az élet fo

nalát gombolyit6 Párkák. 
A terem szabadon lévő két falát dekorációs festmények diszi

tik„ A bejárattal szemben három csoportban gyógynövények képei 

láthatók a falon„ 
A táraasztal egyszeril kivitelben készUlt, legértékesebb da

rabja a két XIX„ ~zázad közepéről való - még ma is használatban 
lévő - iker táramérleg. Egyiken a karok felett Aesculap, másikon 
Hygieiat, a gyógyitós görög isteneinek a szobrát láthatjuk. 

A gyógyszertári edények a XIX. században készUltek BÉCS„ben. 

Mindegyiken óarany gránátalma diszités van a signatura felett. A 

porcelán edényzeten oroszlánfós diszités látható. 
Rövid, inkább érdeklődést felkeltő cikket irtom,! me1"t a 

gyógyszertár bővebb leírása egy egész tanulmányt érdemel, mely a 
DIÁRIUM méreteit meghaladja. De remélem, röviden sikerült vázolnom 

a gyógyszertár történetét, s az EGER-be látogatók megkeresik és 
megnézik az I. számu Kórházban mUkBdő gyógyszertárat„ 

1 BENICZKY MIKLÓS 
Forr6s munk6k: 

1/ Egri Állami Levéltárban az Irgalmasrend iratai. 
/XII.-29, 30, 45, 46./ 

2/ BREZW.Y !~·: EGER a XVIII. százodban. /EGER 1934./ 1960• 

3/ RINGEµl'.NN B.: Az egri megyei kórház. /Emlékkönyv. EGER, 
4/ BARilDLAI JÁNOS dr. - BÁRSONY ELEMÉR: A Magyar Gyógyszeré-

szet Története /BPEST 1930. KUNOSSY 222 o./ 
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NEVES MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 

EMLÉKEZÉS SPETZ JÓZSEF PATIKÁRUSRÓL 

A feloszlatott jezsui tarend egJ:"i gyógyszertára 1778-tól 
1786-ig a ciszterciek kezén volt, akik azt provizorok utján kezel
ték. Ekkor találkozunk először SPETZ .JÓZSEF patikus nevével, aki 
1781-83-ig vezetője volt a gyógyszertárnak. 1786-ban megveszi és 
a mai CSIKY SÁK>OR és SZÉOfENYI utca sazkán, eredeti helyén, a 
rendház északi szárnyában elhelyezett patikát. A vállalkozó ked
vU gyógyszer-ész a mai SZÉCHENYI utcán te1:ket vesz és épitkezésbe 
kezd. 11SPETZ .JÓZSEF most vette telkét és házát. Ezen a telken 
házat akar épiteni." Olvassuk a HEVES m. Levéltár. EGER v. ir. 
1802 Nr. 907~ iratában. Ennek oka nemcsak a gyógyszertár forgal
masabb helyre való áthelyezése, hanem mert ebben az időben, a 
napóleoni háboruk miatt AMERIKÁBÓL a cukor szóllitmányok elma
radtak. Ez sarkallta a kémikusokat és patikusokat a cukor hazai 
növényekből való előóllitásóra. SPETZ gyógyszerész is felismer-
te· a lehetőséget és telkén egy "cukorfabrikót" akart létesi teni. 
Ez vállalkozásainak legjelentősebbike. 

Mór előzőleg felismerte a BÜKK-hegység gyógynövényflórájá
ban a lehetőségeket és ezért egyes részeken a növények begyüjté
sére bérletet váltott. 

Törekvő és jó Uzleti szellemére vall, hogy házának épitése
kor több szobát képezett ki az emeleten, valamint egy nagy termet, 
melyben "komédiások" játszottak. /HEVES m. Levéltár EGER v. jegyz. 
1815 p. U.I/ - mint kulturtörténeti érdekességet meg kell emliteni, 
hogy DÉRYNÉ 1823-ban itt játszott az egri közönség előtt és lakott 
e házban. -

Visszakanyarodva legjelentősebb vállalkozásához, 1811 augusz
tusában 1'a cukornak manufaktura keretében történő gyártási szándé
kát" jelentette be a budai helytartótanácsnak. Ügyét a váz·megye 
is támogatta. SPETZ azonban tekintélyes vagyona ellenére sem ren
delkezett elegendő tőkével az Uzem beinditásóhoz. A vármegyéhez 
intézett "esendő levelében" óllcmkölcsönt kér a kincstártól. Ki
mutatja, hogy "minémU előmenetelt és minémU és mennyire becsUlt 
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Edényeket és Szerszámokat szerzett légyen ezen Tzukor készitmé
nyek előmozditásÓra. Alázatosan esedezik, hogy mivel azon fab
rikának melyet evégre Kiván épiteni, tökéletességre is akarná 
hozni ~e 0 szUkséges költségeknek fogyatkozéi:sával azon épUletet 

továb~ nem folytathattya ••• Ezen közhasznu intézetnek elósegi
tésére 25 ezer vóltóforintot ktr.az uralkodótól." HEVES vórme:ye 
támogatva 0 beadványt, terjedelmes kérelmet terjeszt fel: "Elobb 

felbecsUlik házát ••• A lakóházon kivUl itt van a megkezdett cu
korgyár épUletrész is, a gyártáshoz szükséges drága bere~dezés
sel. A ház és drága berendezések értéke 25.000 frt. A gyogyszer
tór értéke 30.000 frt." /HEVES m. Levéltár EGER v. ir. 1812. Nr. 
343./ De összes vagyonát 90 ezer forintra teszik és igazolják, 
"hogy 10 ezer libz·o cukrot tudna termelni, melyne~ ért~ke, 20 ezer 

f • t 'vente " 1812-ben a mai értelemben vett probagyortást meg or1n e • • 
11 

• 

is kezdik. A vármegyei hatóság márciusban elrendeli: az egri 

A h · 'ltal termelt tzukor előre felkUldettessen, hogy az pot ecorius a _ h 
ok által hozzáértőkkel megvizsgáltasson." Májusban ennek a o

az l' 11 k , t 
tározctnak értelmében !llÓr át is adta a "kisebb gyU. es -~e gyar -

• 't mel.,,..·ől a korabeli jegyzőkönyvben olvashatJuk: A Hely-
manya , .1- h " 'lt 
t t't nács aziránt költ kegyes paroncsolattyára, ogy az o o a
or o a hh , t"'k 'l 

l készitendó Nódméz előbb felkUldódgyön, hogy az a oz er o a -
t:l megvizsgáltasson, melynek következtében több fél: Szirupok 
és egy kis SUveg Tzukor is a Nagy Méltósógu Helytarto Tanácsnok 
leendő felkUldés végett alázatosan bemutat." A kez~eti ~ik~reket. 
hamar lehUti és ezzel az egri cukorf abriko megszUnesét i1~ ~e:enti 

• k 'l A "Fő Mél tóságu Udvari Magyar Cancel aria 0 tragi us va asz. . , . T' 
szeptember 11-én tudat ja a megyével, hogy "a Felséges ~iraly1 ar-
házból számára /ti. SPETZ gyógyszerésznek/ 25 ezer f~rintot, me-
1 ért esedezett kölcsön fejében nem adattathatnak ••• 
y E ol a válasszal megpecsételődött SPETZ patikus sorsa is. 

- l A ~bb vállalkozásai is csődbe jutnak és a hatalmas vagyon, me y 

a::n az időben EGER egyik legtekintélyesebb:polgéiróvá tette,.la~-
lf • l'd'k 1833 elei"én házát az akkor alakult Kasz1no san e orgacso o • • 

TáJ:"saságnak bérbead ja, de még abban az évben meg is hal. 
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Nem véletlen, hogy SPETZ .JÓZSEF patikussal foglalkoztam és 

kutatom tovább életét. Nagy érdeme, hogy az elsők között volt 

a~i~ felismerték a cukor·rép6ból készi thetó cukorban re jló leh:

t:segeket, /ezt bizonyítják a levéltári adatok/ s EGERBEN az el
so magyarorsz~gi cukorgyér létrehozása előtt, közel 30 évvel meg 

a~art~ kez~en1 a cukor gyári előállitásót. Sokirányu érdeklódé
~et bizonyi t ja, hogy igyekezett házában a Magyar "komédiásoknak" 
is helyet adni; vagy az a tény hogy a BÜKK növényf' ,., k • _ , , oro )ana gyogy-
növeny vonatkozásában a kiaknázását igyekezett megvalósítani. Nem 
rajta mulatt, hogy mindezen kezdeményezések nem váltak valóra és 
nem emelték a nagy és ismert gyógyszet·észek közé. 

A levéltári adatok 
MIKLÓS gyógyszerész. 
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TÓTH .JÁNOS 
EGER 

kigyüjtésében segítségemre volt BENICZKY 

GYÓGYSZERÉSZEK SZEREPE AZ EGRI FÜRDŐK GYÓGYVIZÉNEK VIZSGÁ
LATÁBAN, A XIX. SZÁZADBAN 

Már EVLIJA CSELEBI török utOzó megemlékezett irósában, hogy 

az egri melegvizU fUrdők gyógyvíz hirében állnak. Megemliti, 
hogy három medence vanv egy a férfiak, egy a nők és egy az ál

lotok számára /1/. 
A török hódoltság megszUnése után EGERBEN két fUrdó maradt 

mego E fUrdők o XVIII„ század első felében is használatban ma
radtok: de különösebb gondot nem fordítottak rájuk~ Az első bő
vítést gróf BARKÓCIY FERENC pUspök végezte 1741-ben, ekkor ké

szUl t - o ma is meglévő - /az 5. számu/ "törökfürdő"„ A további 

bővítést nem folytatták, annak ellenére, hogy ezzel a pUspöki 
javak bevételének növekedésére számithattak volna /2/„ ;1791-ben 

- 50 év mulva - határozta el ESZíERHÁZY pUspök a fürdők bővíté
sét és az elkészült terveket "jól vagyon" megjegyzéssel jóvá is 
hagyta /3/. A fUrdók igazi felvirágoztatása PYRKER LÁSZLÓ egri 
érsek érdeme, aki 1828-tól igen sokat áldozott azoknak fejlesz
tésére /4/o E~nek egyik magya:rózcta, hogy maga is beteg ember 

volt és több kUlföldi gyógyfUrdőt keresett fel /5/. De közre
játszott az is, hogy erre az időre esik a gyógyfürdőkulturo fel

l~ndUlése EURÓPÁBAN. 
Az egri melegviz gyógyhatásának hire a XIX. század során 

felkeltette o kémikusok, orvosok és gyógyszerészek érdeklődését 

is. 
Az első vegyelemzés az egri SZOVICS gyógyszerész nevéhez 

fUződik, akinek vizsgálatait KITAIBEL PÁL /6/ és HŐGYES. El'-ORE /7/ 
is megemlítik, illetve 6tvették. A viz Aőmérsékletét az érseki 

fUrdőben 25 R0 -nak /31,2 C0
/ mérte, ugyanakkor megmérte a kül;ő 

hőmérsékletet is, melyet 10,1 C0 -nak talált. A fajsulyt t-EISZER
féle aerométerrel mérte meg és azt 1-nek talólta. Az oldott 
anyag kis mennyiségét. az akkori alig érzékeny mUszer nem érzé
kel te./ Lakmusz nem mutatott sem savasságot, sem lugoss6got,x 
az egri fUrdővizben, /pH 6,95-7,02/ tehót gyakorlatilag semleges. 
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Kémiai analizissel "acidum c:_arbOnicumot", "carbonas coleareat" 

mutatott ki. Amint emliti, á kimutatóshoz sósavat, kénsavat, 

oxál_savat, baritvizet, gubacstincturát, vérlugsót használt fel„ 

Megvizsgálta a 11Kóptalan tó" vizét is, melynek hőmérsékletét 
22 R0 -nck /Zl,5 e!'/ találta. /1955-ben Zl,l e!'/ SZOVICS pontos 
mérésekre tör·ekedett és a későbbi vizsgálatok igazolták, hogy 0 

korabeli kör~lményekhez képest eredményei nagyon jók voltak~ 

A következő gyógyszerész, akinek érdeklődését az egri me
legviz felkeltette, ADLER ISTVÁN volt. Ő az egri volt. jezsuita 

gyógyszertárat vette meg 1822-ben. 1826-ban kezdte el vizsgálni 

a furdók vizét. Vizsgálatai annyir~ ismertté váltak, hogy ada

tait szinte valamennyi, a XIX. század folyamán megjelent szak

munka átvette /8,9,10,11/~ ADLER meghatórozta a vizben oldott 

szilárd anyagok összmennyiségét. 1000 g hévizben 414 mg száraz

anyagot talált, Dr. IJESZELSZKY GYULA 1914-ben 195 mg-ot /12/, 
P Y R K E R érsek fUrdóépitési tervére 1829 májusában ADLER 

gyógyszerész is benyujtott egy "Vélemény11-t /13/. A kor·szakra 

jellemző tudálékonysággal adta elő elképzelését: "Az egri fUrdő

viznek kevés ktiltséggel, ugy hiányzó melegének pótlására, mint 

vastoI"talmuvó, villamossó és ezáltal a beteg emberi test szám6-

ra hatásossá tételére" •. Javaslata szerint a török nyolcszögletU 

medencét meg kell tölteni vaskohó salakkal /a szilvásit vagy 

diósgyőrbelit javasolja/, majd szozosan leboltozni. Az ide be

vezetett termálvízben lévő szénsav - irja munkájában - reakcióba 

lép a salak vastartalmával. "Halboxydirte Eisen" kifejezést hasz

nólja. Ezáltal a viz vastartalmuvá és "villamossá" vólna. Ezután 

a vizet felmelegitve medencébe kell átszivatni. Mellékelt egy 

rajzot is, amely ezt a berendezést ábrázolja, mérnöki pontosság
gal. 

A harmadik gy6gyszeérész: JOHN ÁBEL, aki a termálvíz vizs

gálatávol foglalkozott, irgalmasrendi volt. Ő m6r előlőzeg 0 

hark6nyi gyógyvíz vizsgálataiban is részt vett. 1838-ban elemez

te a vizet és igazolta az ADLER által végzett vizsgálatok helyes

ségét /10, 11/. EgyedUl a nátriumkloridot nem tudta kimutatni. 
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A XIX„ században az egri termálvizet a "vegyileg közönyös, 

indifferens terrnálvizék" csoportjába sorolták /8, 91 10/. A szá

zad utolsó harmadában CHYZER ntiszta héviznek" nevezte, azaz 

egy liter vizben- 1 g-nál kevesebb oldott alkatrész vnn /14/. 
Meg kell emli teni, hogy Hl:i.RKHOT FERENC, oki az EGERBEN lé

tesi tett, de csok pár évig müködő orvosi egyetemet létrehozta, 

1764-ben meghatározta, mely betegségekre jó az egri -!:err.iálviz 5/. 
(15. A későbbi orvosi vizsgálatok igazolták indikációinak helyes

ségét. 

Nem célom, hogy az egri fürdővel részletesen foglalkozzam, 

további bővitéseit, feltárási munkálatait leirjam. Végül meg kell 

ernlitenem, hogy az egri fürdőt napjainkban állitottók igazán o 

betegek szolgálatába, mikor a fürdő területén megépült a Rheumc 

kót·hóz. 

Felhasznált forrásmunkák 

BEf.JICZKY MIKLÓS 

EGER 

1. EVLIJA_CSELEBI török viléjautozó magyarországi utazásai „Bp.1904. 
2. Egri Allami Levél tár /EEGL./ "" Egri Erseki Gazdasági Levél tár 

i·{r:. 3050~ 1. év„ 
3. E')L. - El;:GL. 258 rsz. December 10. Nr. 81. év 
4. EPL. - EEGL. 1143 rsz~ Nr. 949-1497 rsz. Nr. 2,4,5,39„ évek. 
5. Egri Egyházmegyei Könyvtár. Nr. 10394 Kézirattár. 
6„ KIT1\IBEL P.: Hydrogrcphyca Hungoriae ••• Pestini 1829. 
7. HPGYES E„: Emlékkönyv a budapesti K.M. Egyetem Orvoskarónak 

„ .. r:mltjáról és jelenéről. Bp. !896. 
8. TCf"ZOK .J.: A két magyar haza elsőrendü gyógyvizei és fü:;:dőin

tézetei. DEBRECEN„ 1859. /16. 1. 2-3 1./ 
9. ;!,~.C~-ITER. D.: Ungarns Kurorte und Mineralquellen. OCDEN9URG„1859. 

/162-ló5 1./ 
10. LENGYEL D„: Die Heilquellen und Btder Ungarns. Pesth. 1854„ 

/93-95/ 
11. FE.JES M.: Az egri fürdők otvosi és helyleirási tekintetben. 

~GER, 1839. /4. fejezet/ 
12. Ef>L - Egri Allomi Levél tár - egri Vizrnü és Gyógyfürdő Váll. ve

gyes iratai. 
13. EÁL - EÉGL Tervtár I. 118. 
14. CHYZER K.: Magyarország s,yógyhelyei és ásvónyvizei. SÁTORALJA

UJHELY 1385. /12 1./ 
15. EÁL. HEVES megye közigazgotési iratai .1764„ ~il' •. 37. 
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50 ÉVE IW.OTT A MAGYAR SCHEELE: KAZAY Ei'DRE 

Félévszázada annak, hogy a hirtelen halál döbbenetes csapá
sa su jtott le egy kis falusi gy6gyszerési - KAZAY EfDRE - család
jára. Halólával /1923 április 20/ végeszakadt egy kUzdelmes élet
pály6nak, melynek állomásairól /ffiYALA, VASKOI-1, VÉRTESACSA/ élet
rajzírói és a szaklapok mór korábban is több ízben beszámoltok. 
"Kialudt az alkotó szellem, amely egyformán nasy volt a tudol"lóny
nak oly sok terUletén s egyforma fénnyel tudott alkotni a bölcse
let, a zeneelmélet és a szépirodalom berkeiben is •• „" irta róla a 
kortárs BÁRS01:Y ELEMÉR/l/ 

Most halálának 50 éves évfordul6ján testvérei és rokonaitól 
megszerzett levelek, okmányok felhasználásával KAV.Y-t mint a na
pi gondokkal kUzdő halandó embert szeretném benutatni e szomoI"U 
évfordulón és ezzel szerényen éldozni emlékének ! 

Soz·so, életkörülményei o zseniális tudós SQ1EELE-t juttatják 
eszünkbe, aki éppenugy kis vidéki gyógyszertárban tengődött s an~ra
gi gondokkal kUzdve hajtotta végre a:;:: akkori kémiai tudomány leg
nagyobb felfedező kísérleteit. !<A.ZAY éppenugy - anyagi erő híján -
sajótkezUleg csinálta meg bovórkodósaihoz szUkséges eszközeit, s 
"lángelméje segítette őt keresztUl azokon az akadályokon, amiket 
elis~ert nagy tudósok még nogyszerUen felszerelt laboratóriumaik
ban sem tudtak igen sokszor leküzdeni"./!/ 

Ko\Y.Y a szatmórmegyei ~.U.GYBÁNYfH született s a család többi 

tagjai H~1GYBÁNYfJ'l maradtok, ami KA?AY alább közölt - a család szí
vességéből ótenoedett - leveléből is kitünik. A levél Veronika nő
vére egyik leányához ... VIRÁGH RÓZSIKÁ-hoz - szól,/2/ s 1922 kará

csony előtt kelt, .„. 11Tavasszal fogok Budapesten egy gyógyszerész
tudomónyi előadást to::ctani, kb„ március 6-án ••• J<eller.ies családias 
karácsonyi estét." 

••• "a mi 6ldozotkészségO'nk ápol ja a tudományt, mUvészetet, 
amelynek áldásaiban .„. mindenki osztozik •• „ - írja KAL\Y E~·DRE, 

L4.JOS és JÓZSI öccsének egy másik levelében - / 3/ majd igy foly
tatja - ••• nem tudom fogom e még látni NAGYBÁNYÁT valaha. Utóbbi 
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időben nagyon nem jól érzem magamat, főleg a szivemmel és a ve„. 

sémmel van bajom annyira, hogy mór 3 - 4 évnél többet nem számí
tok, hogy még hátra von számomra. Hamar elfulladok és kifáradok, 
s valóban nincsen a lakásomban egy kényelmes hely, ahol egy ór6-
ra csendben kipihenhetném magamat. Remélem legalább is megértet
ték a naayfejllek erősen, hogy még a j6v5 évben fogok kapni egy 
patika jogot, vagy GYÓR-ben, vagy RÁKOSPALOTÁN ••• 
Legalább lesz egy jövedelmező v6rosi patikám, amiből csalódom 

majd nélkUlem is meg fog élni, de addig is nagyon aggaszt a hely-
zetem •• „Q 

KAZAY ErDRE életének utolsó előadását 1923 március 6-ón 
tartotta a Magyarországi Gyógyszerész egyesUletben: 

"A tabletták komprimálóso alkalnDval beálló kémiai változó

sokz·ól". 

Előadása bevezetéseként KORITSÁNSZKY OTTÓ a Magyarorsz69i Gy69y

szex·ész EgyesUlet Ugyvezető igazgatója mondott beszédet, omel)iben 
kiemelte KAZAY Et·DRE kiv616 tudományos érdemeit, melyet ••• "a 
kUlföld is ismer, sót ott jobban ismerik, mint idehaza ••• " /4/ 

A régóta betegeskedő KAZA.Y·-t a pesti ut és az előadás igen 

megviselte, megfázott és ágynak dőlt, s tabbé már fel sem kelt ••• 
A vértesacsai gyógyszertár több hétig zárva maradt, az ajtón kis 
cédula f<v~ZAY jellegzetes betUivel: 

"Orvosságért tessék a lakásba beszólni!" /5/ 
Melléje rövidesen egy m6sik, gy6szkeretes jelentés kerUlt/6/ 

KAZAY ENDRE 
"'"'~"'' G>"OOV>lU<ÍS> 

·~ ~~~:S:S1!~4{~~J7~S17~t 
v ............ 19'1*"'..,.""~ 

... ---... ~-11 
„„~:.;::.--__ ,.„.„-- .... 

-~-... ----"':!...':': ...... 
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A "Gyógyszerészi Értesitőn igy emlékezett meg a temetés 
napjáról: 

"„.„ a magyar gyógyszerészi kar egyik bUszkesége a rava
talon„ Kedvenc kerti virágaiból kis csokor a szemfedőn„ •• a 
lakásban mindenUtt valami, ami halottunk sokoldaluságát iga
zol ja ••• Ott Ul családja körében az elszegényedett nemes ipa
ros, az apja. Délceg a tartása, magyar önérzet olvasható le 
minden vonásáról. Egy becsületes szorgalmas ember ••• Ez apának 
a fia holott ••• " /5/ 

KAZAY Ef\ORE életének utolsó szakaszában foglalkozott a 
gyako.rlati gyógyszer·észettel, tudományos kérdésekkel s gyógy
szerészettörténeti témákkal is. Azonban a véztesacsai kis pa
tika nem biztosította részére azt a gondtalan megélhetést,amit 
a tudományos munka megkivón„ 11 

••• én ••• egy életunt, kiégett 
genie, teljesen elfásulok már minden iránt - irja egyik leve
lében sógornőjének - BLAHO HÁRIÁr.w< -, csak meleg szobát, csen
det, magányosságot, pihenést óhajtok; ••• a zene, ennek boncol
gatósa,a zenei szép keI"esése ad sokszor nyugalmat. M4GYARORSZÁ
GON pang a tudomány, irodalom, müvészet, ami eddig fUszerezte 
az életlinket ..•• /7/ 

Rajongásig szerette pályáját, s ennek kémiai vonatkozásait. 
Igazi képviselője volt a tudós gyógysze.t:·észnek. Igen sokoldalu 
volt, gyakornok korában már 4 kötetes gyógysze:i:·észi lexikont 

irt. Maga szerkesztette refraktométerével és polarymeter-ével 
értékes megfigyeléseket tett. Ógyalai gyógyszerész korában a 
csillagászatot érdemlegesen mUvelte, barlangkutatással is fog
lalkozott. Számos é:ttékes dolgozatot irt a meteorológia, a geo
fizika és a földrajz tárgyköréből is. Gyógyszertára laborató
riumában foglalkozott a gyógyszerészi gyakorlat számos kérdésé
vel, vonnak zeneesztétikai, heraldikai, mUvelődéstörténeti mun
kái, szindarabjai, versei és mós szépirodalmi müvei. 

Nemrég felkerestem a vértesacsai patikát, mely ma is ugy áll, 
ahogy KAZAY Er.DRE idejében. A gyógyszertár elrendezése é$ be
rendezése jórészt egyezik a .JANOVICH ISTVÁN gyógysze.t:·ész ól tol 

2o 

1907-ben megnyitott gyógyszertár korabeli fényképfelvétellel/S/. 
A gyógyszertáx·b<Jn KA'lAY EtDRE arcképe. 

Megelégedéssel töltöttek el a látottak, érezvén, hogy ápol
ják a mi Scheelénk hagyományait~ Innen indultunk el a temetóbe, 

KAZAY Et-DRE sírjához. 
Kegyeletemet leróttam a nagy polihisztornak sírjánál, mely

re ~ Fejérmegyei Gyógyszertári Központ nemrégiben a kiváló gyógy
szerész emlékének megfelelő síremléket állitottatott. A helybeli 
általános iskola is foglalkozik KA'ZAY emlékének megőrzésével s 

szeretnék a nagyszerU embert az iskola névadójaként tisztelni„ 
A csendes dombtetőn, a békés sírok, növények rengetegében 

megtaláltuk sírkövét, ahol ez a felirat olvasható: "KAZAY EM>RE 

gyógyszerész 1876-1923". 
.„. majd így folytatnám: ••• a élt és dolgozott ••o feltUnt mint 
lidércfény, hogy aztán kialudjon~ ••• 

KAZAY Ef\PRE élete és munkásságára vonatkozó kutotósaimot 

nem tekintem lezártnak s remélem, hogy legközelebb olyan eddig 
még nern közölt adatokkal jórulhatok hozzá ka.t:unk e bUszkeségé„. 
nek élete megvilágitásához, amelyek méltók az Ő emlékéhez„ 

Források, adatok: 

LÁRENCZ LÁSZLÓ 

PÉCS 

l./ Dr. BARADLAI JÁNOS - BÁRSONY ElEMÉR: Magyar Gyógyszeré
szet története /Bpest, 1930. KUNOSSY./ II. 588 old. 

2./ KAZAY Ef>DRE levele VÉRTASACSÁRÓL NA<>fSPNfÁRA, VIRÁGH RÓ.. 
zsikához - VERONIKA nővére egyik 16nvához, /1922/ 

3./ Levél - Testvé~eihez, - SzUleihez. 1~22. 
4.Z Gyógyszerészi ~rtesit5 XXXI. 124/ old. l923Z. 
5„Z Gyógyszerészi Ertesitó XXXI.206, o~d. 19'2:3./ Budapest„ 
6./ KAZAY ;t{)RE gyciszjelentése BLAHO MARIA - sógornójébez ci-

m~zv~ ERSEl<UJYARRA /DEBRECENYI I. Könyvnyomdája SZEKESFE-
HERVAR/ , • 

7„/ L~vél sógornőjének BLAHO MA.RIS~ és apósáéknak! -
VERTESACSA, 1921„ január 7. , 

8./ Fénykép l912-b5l - JANOVICH ISTVAN által alapított vértes
acsai gyógyszertár officiná jóról ... .JANOVICH utódok adománya 
a gyógyszertárnak„ 
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I R Á N Y E L V E K 
A TÖRTÉNETI ÉS IPARfi.JVÉSZETI ÉRTÉKÜ 

GYÓJYSZERTÁRI BEREl>DEZÉSEK VÉDELMÉHEZ 

II; RÉSZ. /FOLYTATÁS/ 

A korá~bi .kö:;:1evélben megállapított kategóriákat ma is érvé
~yesn:k tek1~ttJk, ezek m~_;ismétlésévei és alapul vételével közöl
JUk u 1

1
ro az l.ranyelveket /es;yben az elért eredményekre is hivOt

kozunk : 
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1. É~~~TET~NÜL MEGŐRZENJG„ ELSŐREIDÜ MUZt.-uÁLIS ÉRTÉKÜ 
Bt.:;;t.t..DEZESEK , 
~ kctt;9óriáb~ ~ox·oljuk azokat az officino-butorokai:,ame
··Y,eknel semmi fele modernizálás, a funkció érdekében t5rt • 
~ó ;,est~urálás.eng~dhető meg, de az egyben szükséges is:e
'-bből ~c·1etkezik, nagy ezek a berendezések elóbb-uióbb 
m~z:~i;u.e~h~lyezést, ill;tv~ muzeurai egységgé történő n íl
vani~a~~ igenyelnek. Karobbi körlevelünk kiadása időszo~
ba';. n.rilt meg a s9proni ''Angya~" patika /muzeum/, értékes 
O!Ti;:-·."lo-butorzatávol. A megyei muzeumi igazgatóságok vet
tek, a~ G~. ország - akkor még - mUködő két jezsuita beren
dezeset /;.v'III. század/, a székesfehérvári 11 Fekete Sas" • 
az egr~ "T ele~essy" patika officina-butorzatát. Ha nem i:s 
m;gy ~onnyen es sok nehézség merUlt fel, de biztosítva van 
~7nd~et he!~r;i ~ muz~umi,bernuta~s, Ol!Jit alapos és körülte
l..ir;it~ belsoeei teszet.i gyogyszereszeti emlékét jelentő he
lyisegben nyilt meg - o régi butorzat maradványainak fel 
~:?sz~qló~óval - ~ Széchi;ny~-~atika /és' "patikamuzeum"/. -
11ii~G?:KAL~u8AI~ kerü~t feloll.itósra a pesti "11.ngyal" patika 
serult i;s :est~urolt ~utorzota, hogy a KORANYI Emlékrnuze
umbo~ kepvisel1e a gyogyszerészetet addio, amig megfelelő 
helyi 1p~tika offit;inája ,nem helyettesith;ti. Továbbá KŐ
S~EGEN, es KE~K~METEN letre.jött ~· az első m:Jr megfelelő 
kor~lmeryyek kozött bemut~tott ~ gyógyszerésztörténeti szak
gyU J~emeny. Jelenleg pedig a pecsi "Szerecsen" patika mu
z!umi egységgé történő nyilvánitásóval összefUggő tárgyo
lasok folynak. Ha ehhez hozzászómitjuk az Ipormüvészeti Mu
zeumban m6r korábban felóllitott kőszegi jezsuita butorza
~ot, a S~MME1;;1·!~I$ 9rvost~r:t_éneti Muzeurnbon látható pesti 

Szent Lelek 1GÖMÖRY, TORCl</ patika butorzatát a Kiscelli 
Muzeumba~ e~h;lyezett pest~ :oroszló_n" patikát,' valamint 0 

~ebrece~i D:n Muz;umban levo 11Arony Egyszarvu" patikót,már 
ontelts;~ nelkUl hiv~tk~zha~unk eredményekre is. De ebbe a 
kateg6rioba sorolhato meg nehány ma is mUködő patika butor 
zatc, e~sős:>r~n az, eg:i kórházi,, o ~LALÖVÓN felállított -
nogykanizscu. es a pecsi XVIII. szazadi irgalmas berende
zés. A butorzatok alapos vizsgálata alapján még a XIX szá 
zad első f?lének és közepének egy-egy iparmUvésZeti é~ékU
butorzata is alkalmas lehet arra, hogy muÍeólis bemutatást 
esetleg ~et~ős f:lhosználóst /gy5ri példa kopjon. UgyanitÍ 
kell orrol is szolnunk, hogy a magyar gyógyszerészt fejlő-

dése egészének bemutatására igen alkalmas lenne az is, 
ha egy-egy megyében a XIX. szézad végének, a századfordu
lónak vagy ok6r a XX. szó.zad elejének jellegzetes, ipar
muvészeti értékü eklektikus, szecessziós officina-butor
zatnak felhasznólásóval, az akkori laboratóriumi munka 
dernonstrólósával óriznénk meg muzeumi egységként egy-egy 
patikát. ~'6 lehetősége van erre a XIX. század második fe
lében nagy fejlődésnek indult vidéki városainknak. Tudo- , 
másunk szerint ennek a gondolata felmerl.ilt SZC\BOLCS-SZA.TMAR 
megyében iso !gy olyan gyógyszerésztörténeti emlék-hálózat 
alakulna ki az országban, ami minden megyének külön, hely-· 
történeti karaktert is adna a szakmai érdekeken belUlo 
/EGERBEH oz 11Órangyal11 századvégi neoreneszánsz butorzata 
az eredeti hel,yén, muzeumí !00.solatok boltja lett o Muzeum 
tulajdonábano/ 

2/ HELYSZINEN MEGŐRZEIDŐ, VÉDETT BEROOEZÉSEK 
A helyszinen őrzend6k meg azok a berendezések, amelyek -
kisebb-nagyobb_, de ellenőrzOtt és engedélyezett átalokitó
sokkal • még jól használhat6k a betegellátás szolgálatábano 

Ezek esetében meg kell őriznUnk az eredeti formát, az 
et·edeti butoróllagot, azonban engedélyezzük a szUkségletek
nek megfelelő átalakitásokat~ Vonatkozik ez a müemléki ren
delet városképi szempontjainak figyelembevételével, nem oz 
állaguk részleteiben, hanem interieur-jükben, a külső és 
belső esztétikai harmónia alapján értékes XIX. század má
sodik feléből való butorzotokra is. Miután a századvégi, 
illetve a századfordulóról. való butorzotok évtizedekig nem 
kaphatnak muzeurni elhelyezést, ezeknél a szUkséges moder
nizálás engedélyezésekor rugalmas álláspontot követUnk. 

Az átalakításokat azonban csak akkor engedélyezhet
jük, ha megfelelő iparmüvészeti tervezéssel# a modernizá
lást lehetőleg nem feltUnő, az összhangot nem sértő, minél 
kevésbé látható berendezésekkel /tároasztolba beépitett 
forgókorong stb./ oldják meg. A modernizálást tudomásul 
vevő rugalmas állásfoglalásunk viszonzásaként sulyt helye
zünk arra, hogy eltávolitsák a mUemléki jelleget a stilus
egységet sértő berendezési t6rgyakat, illetve azokat cse
réljék ki megfelelő, harmonikusan illeszkedő elemekre. 
Továbbá igényt tartunk a rekonstruálható eredeti részek 
visszaállitására, illetve az utólag készUlt felesleges ré
szek el távoli tását·a. E komplex tervezési munka alkalmas 
arra,,hogy valamennyi igényt kielégítsen. 

Eppen a magyarországi gyógyszerésrtörténet sajátos 
helyzete, a városiasodást elősegitó gazdasági fejlődés kö
vetkeztében igen sok o XIX. század második felében, illet
ve a századfordulón készUlt gyógyszertári berendezésUnk. 
Megőrzésük városképi, helritörténeti szempontból is igen 
fontos lehet az adott helyen. 

E kategóriába tartozik védett berendezéseink többsé
ge. KUlönösen fontos a helyben való megőrzés ott, ahol a 
patikaberendezés stílusa jól illeszkedik a környezet épi-
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tészeti stilusóhoz, városképi megjelenéséhez. Ide soroltuk 
és a testaurálással összekötött modernizálás modelljeként 
emlitettUk az akkor még munkában lévő budapesti "l<igyó" pa
tikát. A környékhez jó_l illesikedő, városképi harmóniában 
lévő berendezések kö_zött emli tettUk az egykoru Sugórut 
/Andrássy ut/ emlékeként jelentkező "Opera" patika neorene
szánsz jellegü eklektikus butorzatát. Erdemes megvizsgálni 
a müemléki összefUggéseket is, a köztudat által "patikoház
ként" emlegete_tt helyiségekhez való ,ragaszkodá:s fontosságát. 
Sajnos igen sok régi patik<:1ház /MOliKCS, ilfi.GYKURQS stb./ vált 
más Uzlethelyiséggé vagy mühellyé. /Ebben is GYOR-SOPRON 
Megye Gyógyszer"'..ári Központ ja mutatott példát a soproni és a 
győri helyiségek megmentésével./ 

ÁTIELPITÉS A VÉDETT GYÓGYSZERTÁiU BEREli>EZÉSEKNÉL 
Ha más megoldás nem kínálkozik - e berendezés védelme és meg
mentése érdekében - hozzájárultunk áttelepítések végrehajtá
sához is. Különösen olyan központi elhelyezésü oatikáknál, 
ahol a megnövekedett forgalor.t /BlD.4.PEST EGí:K: stb./ ezt meg
követeli, illetve ahol városrendezési j'épUletbontás/ döntések 
elkerülhetetlenné teszik. Kertvárosi negyedek, falusi g>'?gy
szertárak még sokáig használhatnak olyan berendezést, ami más 
helyen ~r akadálya a betegellátásnak. Az áttelepitést mindig 
megfelelo szakemberrel kell terveztetni, összekötve a helyre
álli tósi-konzerválási munkákkal, - de csak olyan helyiségbe 
helyezhető,,a:ni megfelelő méretü. Igy került az egri Dobó téri 
officina CSANY községbe, vagv a budai "R6mai Császár" a Mező 
Imre utra. Az elhelyezés ezeknél technikailag megfelelő, a vé
delem biztosított. Kifogósalhat6 azonban a helyiség kiesése a 
látcgathat6ságból, illetve az utóbbi esetében a butorzat sti
lusának megfelelőbb budavári vagy Városliget-környéki javasolt 
elhelyezés mellőzése. /De nern engeclhető meg az adott stilusban 
kiemelkedő értékü berendezések részleges felálli.tása vagy olyan 
kieső helyre történő telepitése, mint a SZEG8)ROL KÜBEKHÁZÁRA 
vitt berendezés esetében /védettség előtt/ történt./ 

RÉGI BERfülEZÉSEK WBÓL TÖRTÉl'hl FELÁLLITÁSA 
lényegében a 3/ kategóriával azonos probléma, de ez esetben a 
forgalomból már korábban kivont és raktárba helyezett butorok
ra gondolunk. Jellemző esete ennek a budapesti védett irgalmas 
patiko pusztulása a raktárba helyezés után. Eredmény viszont a 
korábbi körlevélben már emlitett pesti nAl)gyal" patika ujból 
történt felállitáso /muzeumi jelleggel./ Altalóban a raktári 
elhelyezést, laboratóriumi butorként való funkcionáltatást stb. 
minél rövidebb időre kell korlátozni. Valóban csak átmeneti in
tézkedés lehet. /Mellőzve korunk egyik rosszmáju önkritikáját: 
"Korunkban csak az átmeneti idők tartósak."/ 2zekben az esetek
ben is meg kell keresni a rugalmas szemlélettel végrehajtott 
vonotkoz6 jogszabályi kötelezettségekben, egyszerU~n gazdasá
gossági szempont is diktálja azt hogy még kitünően használha
tó /gyakran kisipari ~emekmUye~i'néhány évtizedes butorzotokat 
/BLDAPEST, SZENTES, HCDMEZOVASAi~HELY stb./ ujra felállítsanak 
valahol. Olyan esetekben pedig, ahol sokszorosan átalokitott 

butorok egy része még komoly értéket képvisel, érdemes meg
felelő tervezővel karszerUvé varázsolva ~egmenteni a régi 
értékeket /a megszünt szatymazi, SZEGEDROL kitelepitett bu
torzat/. 

5/ ÉRTÉKTELEN BUTORZATa< KISELEJTEZÉSE 
Hindozoknál a butoroknál, amelyek nem tartoznak ~ felsoro~t 
négy kategóriába védettség alá nem esnek, csak ]ovaslotain
kat és elgondolá;ainkat ismertethetjUk oz illetékes gyóg~ 
szerészeti szervekkel. Eleve le kell szög~znUn~, hogy stilus
talan, értéktelen, "kommer~z" butoro~at n1nc;s ... ertel~e ~gtar
tani~ Ezeket selejtezzük ki az anyagi lehetoseg határ!21-n f>:
lül, kiséreljUk meg az értékesítésüket más6 alacso~ya~b szin
vonalu kereskedelmi célokra·. Igen gyakran azonban ertekes a 
faanyaguk, amit meg fel lehet has~n~lni. S;;ivese~ áll~nk a 
gyógvszertóri központok rendelkezesere a vedettseg ala nem 
eső bUtorok kiselejtezése előtt is. Helyszini szeml~n ~zive
sen mondunk véleményt vagy teszünk javaslatot a tovabb1 fel
használásra vagy kiselejtgzésre. 

6/ W BEREN:>EZÉSEK TER~~SE , , 
Nem tartozik védettsegi hotaskörUnkbe az u 3onnan tervezett 
berendezésekkel összefüggő vélemény-nyi~ván~tás s:m· De .. a, 
gyónyszerész szakma történeti távlatu vizsgola~a ~s o muve~· 
szefi szempontok érvényesitése érdekében.nem zorkozha~unk el 
álláspontunk ismertetésétől. A gyógyszere~~ ~oglalko7as, a 
oyóoyszerész eraberi megbecsülése szempont1abol~ne~ TIU.~degy, 
iíogY r.iilyen környezetben fo~adjo.a be~eget„ Ida~ es fi;to~ 
gvónyszerészek számtalanszor eml::i.tettek, hogy ml.lyen maskepp 
vis;lkednek a betegek a 11 tiszteletet parancsoló" müemléki of
ficinÓ ban mint egy önkiszolgáló étkezdét idéző gyógyszertárak
ban. A magasabb iskolai végzettségü gyógysz7rész~, kU~ö~l;~:s 
felelősségteljes, más "üzlethez" ,neip hason~:~hato off1c1no10-
ban akkor becsülik meg, de legalabb1s hoz~1or~l ehhez~ ha , 
más a környezete. Nem véletlen, ho~y a rnagangyo~ys::e~a7aknal 
11 ki fizetődött" a szép berend~zés ~é~ l~y~gato~ k.; fe Je~o~ik. ma 
is/. Ha el is ismerjük az un1fornu.~lodas szUkseg~sseget es 
elkerülhetetlenségét az ujfajta gyogy~z~rcsomago~assal, meg
növekedett forgalommal stb. együtt, megi~ keres~i ke~l az 
utat 0 jó hagyományok megmentésére. A ~~gyszer~szet~ ~zakm~ 
mindig elsőrendü felhasználója volt sa1at kora ip~n;iu~e~zete
nek és egyik jó őrzője a hagyományoknak, az alapitosi ev 
"kuÍtusza" és a régi edényzet őrzése stb. iga7olja ezt. ~gen 
jó kezdeményezések és P.éldák találhatók ~r~e 1~. lP.armUv~sszel 
terveztette /egyedileg/ egy-egy berendezeset mar tobb gyi;gy-. 
szertári központunk. Sok helyen láth?t~k képz~l_!liJvész:ti,1p~r
mUvészeti diszitőelemek a modern patiká~ban. V~s m~nkahelyi 
11 mikroklirnát"

1 
más viszonyt ter~mt a gy~gysz~resz e~ a bete

gek között az ilyen környezet. Eppen ezert to7ekednünk kell, 
_az adott pénzUgyi lehetőségeken belül - az ilyen,bere~d~ze
sek elkészitésére. Legalábbis a legforgalmasabb, vo/ro~kep1 
vagy környezeti szempontból /Budai V~rnegyed~ s~b., kiem~lke
dő helyeken amihez indokolt lenne meg a tanacsi tómogatós 
biztositása'is. A lakáskultura virágzása közepette - a modern 
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egészségUgyi belső tervezés, illetve üzlethelyiség-tervezés 
eredményeivel összevetve - indokolt az önálló gyógyszertár
tervezés kulturájának a megtáremtése is. 

6/ A VÉDETT FELSZERELÉSI TÁRGYAK KEZELÉSE 
Gyógyszertároinkban, a Gyógyszertári központok raktáraiban 
még igen sok védett fe.lszerelési tárgy /óllványedényzet, esz
közök, mozsarak stb./ található. Sajnos ezek kezelése egyál
talán nem megnyugtató. Igen sok tárgy eltörik a hosználótbon, 
"elkollódik;J / amit megktinnyitenek az éjltalános - dorQbszóm 
szerinti - nyilvántartási szabályok. Eppen ezért feltétlenül 
szUkséges, hogy a védett tárgyakat /porcelán tégelyek stb./ 
mc már csak diszitésre használ jók. Itt is meg kell azo'nbon 
különböztetnünk kétféle uhelyzetet": . 

a/ a gyógy:;;zertár berendezése védett nrnuemléki együttes'': 
akkor a felszerelésnek is ott kell maradnia az offici
na-butorzattal egyUtt /pécsi' 0 Szerecsen-patika stb./; 

b/ a védett tárgyak /edények stb./ függetlenül o berende
zéstől, a Gyógyszertári Központ által megőrzendők 
/természetesen a helyváltoztatást nyilván kell tarta
ni és arról az illetékes muzeumot értesiteni kell./ 

Feltétlenül célszerU, hogy a forgalomból kivont, díszítésre 
szolgáló, védett t6rgyak ne a gyógyszertár általános leltárá„. 
bon szerepeljenek, hanem külön "muzeális alleltórban" vagy 
letéti alleltárban". Legyen minden gyógyszertári központnak 
központilag nyilvántartott "védettségi leltára" a nem müemléki 
együttesként védett tárgyakról, ezt központilag kezeljék_és eb
ből letétként vogr kölcsönként adják át a felelős vezetőknek a 
diszitésre szolgá ó tárgyakat. A rnüemléki egyUttesként védett 
berendezéseknél pedig legyen a védett tórgyak.r·ól "muzeális al
lel tór", amelynek másolati példánya legyen a központokban. 
Azokban az esetekben, ha a helyi muzeum tulajdonát képező gyógy
szertári anyag van a patikában /bEBRECEN, PECS, SZEGED, GYüR 
stb./, arról külön letéti nyilvántartást kell vezetni, mert 
ezek az anyagok nem esnek a 44/1962. /Eu.K.20./ Eu.M.sz. uta-
si t6s hatálya alá. Hasonló a helyzet a magántulajdonban lévő 
és a gyógyszertárakban őrzött tárgyaknál is. Különben lehetet
len a megfelelő ellenőrzést gyakorolni és a biztonságot megte
remteni. 

Összegezve a fentieket, intézetUnk mint országos gyUjtőkörli 
szakmuzeum a gyógyszertári hálózat rendelkezésére áll a Szak
tanácsadó sban, mindazokban a teendőkben, amelyekre hivatott. 
Egyben gyakorolja mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, 
amelyekkel a hatályos jogszab6lyok alapján felruházták. A vé
dettségi előterjesztésben és ellenőrzésben, a védett tárgyak 
áthelyezésével, restaurálásával, az anyagát, helyét érintő 
blrmilyen kérdésben hoz~' 'árulásunk nélktil intézkedés nem hoz
ható. A 19/1965./Eu.K.18. EU. M. - M.M. sz. egyUtt•s utasitós
sal módositott 44/1962. Eü. K. 20./ EU. M. sz. miniszteri.uta
sítás alapján az egészségUgyi miniszter felUgyelete, főfelUgye
lete alá tartozó intézmények nem kerUlhetik meg a tárca ille
tékes szakmuzeum6t, m6s muzeumoknak sem adhatnak át anyagot 
előzetes hozzáj6rulásunk nélkul. 
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Biztosak vagyunk benne, hogy B~A~EST és,o megyék gy~gysze.r
tári központjai, illet~e a megy;~ fog~gy~z:res~ek, v~la~int a 
szokterUlet valamennyi képviselo Je meg::ti es tar;iogat }a .L ;evékeny-

' oünket ami saját szakterületünk, so1at szakmai tekin~elyUnk 
~édelmét 1 is jelenti. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak ál~o~ában 

·~véd jUk 0 gyógyszeré,s.zeti emlékeket~ hanem 11U.nd*;n megye_ oriz~en meg 
legalább egy-két régi berendezést es hoz~ó valo tó~gyot, amivel 
helytörténeti értékeket is véd. A muzeumi elhelyezest k~pott be
rendezéseket nem számítva, több olyan,megye von az ~rszag~n, ~hol 
a legutóbbi időig nem volt egyetlen vedett.ber:ndezes sem es meg 
most sincs védettségi eljárás a~att. Nem hisszuk, hogy ne lenn~ 
olyan berendezés ezekb~n a megyek1>E;n 1 a~el~ alkalma~ le~ne ~ ve
d, ttséore és a mult emlékeként volo megorzesre. Intezetunk fel-
de <to''ut"ioin° nem 1·uthCtunk el mindenhova, igy feltétlenül szUk
er... · k ,„ k t' t' ' N s'éaUnk van a gyógyszertOri közpo~~o . veze:to1ne amoga <;~ara-; e 

0 fejlődés gátját lássák intézkeaeseinkben, hanem szo~m:i1uk es me-
'jUk megbecsüléseként ~ójékoztossonak bennUnket a regi butorzo

f~k, tá~gyak helyéről. Feleslegesen, r; "mindent ":'é~é~" ~u~zott ál
láspont jóra nem helyezkedünk, a s~Ukscge~ ~odern17alas0Kt~~ nem 
zórk6zunk el a korábba~ és most kiadott 1ronyelve1nk alop1on. 

197J. junius 

A SH~iELWEIS 
hogy 

Dr. ANTALL JÓZSEF 

SEl-i·1EUiEIS ORVOSTÖRTÉNETI HUZEUM 

KöNYYTÁRA és LEYÉt:rÁRA 

b. főigazgat6ja 

OrvostCh:·téneti Muzeum, Könyvtár és Levéltór közli, 

ORVOSI KÖNYVRITKASÁGOK 
AZ XY-xvrr. SZÁZADBÓL 
„. h t' 1973 december végéig, hétfő kivécimU kiállitáso megte~int e o , ,.• 

telével naponta 10.30 --17.30 oraig, a 
SEMMEL\.'EIS ORVOSTtiRTÉNETI h1JZEUMBA/N. 

/ Budapest, I., Árpád utca l-3. 
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A SZERKESZTŐ LEVÉLSZEKRÉNYÉBŐL ------
VÁLASZ IFJ. MENNER OOÖN "SZÓLJUNK HOZZÁ" CIKKÉRio+ 

Beve:;etőként visszanyulok a DIARIUM l " á ' , 
zem dr„ VEGH professzor ur köszönt" ~t so11 ~z maba. es onnan idé
már egy katetlen szabad "t f' 0 szavai : agyon is szUkséges 
elérni célját, ha Qz ifj~bbaé~rl:'·f~etb azo6nban c~ak akkor fogja 
élnek vele ••• " gi JO gy gyszeresz generációk is 

étf' Ebből a szemléletből kiindulva örömmel 
"kQ~k'kedves fiatal barátomnak vitainditásra 

C1 et. 
Udvözl6m i f j'. 
szerintem igen 

MENNER 
alkalmas 

Szinte félelmetesen hangsulyozódnak ki · 
olvassuk egy másik h" f" szavai, ha egymás után 

d , a azom iatal kollegina ált.ol irt cikkben levo· 
~". atokko~: 11

••• eljövend, ugy érzem az idő keri~ a mai.~e~zedéktől, mit mentettünk me , mikor utódaink számon-
kussag multJabol az utókorra?" 9 nemeset, szépet a pati-

me~ ~=~rló:~~f~~~e~o~~1j~!~~d„;é~:~::t:;n i~~tÍ~kv a cikk szav~i! 
valoságaban. Talon az első számonk' „ f 1 1„ , an a mga realis 
~r u~ódainknak. Bevallom, kissé v6~~tl~n~los~~~~ ~~nós,hangjo ez 
labb.is engeT - alaposan meglepett. ÖnkénteÍenül isJott es -.le~a: 
zet Jutott hirtelen eszembe ami s • t, k 11 . az a m6sik ide„. 
vashotó: „ • • • valamennyien felel „ z~n en a o eginák levelében ol
lyekkel esetleg olyan jóvátehete~iseg~61 :a~~zun~ tetteinkért, me
helyesbiteni mór nem lesz módunkbaen "roKo is o ozhatunk, amit 
kimogyorázkodni sem lesz lehetőség~~ks~; ~~~~~~ker~~~-~~ védekezni, 

Megkísérlem tehát, legalább részbe 'l · 
sé szónokinak feltett kérdéseit ked f.m~gla~s;oln1 a talán kis
hát hozzá a vitafórum nyílt terén nJ:~k Í~.o ratomnak4 Sz6ljanok 

If j • MEl"<'IER OOÖN jogosan ké ·· • f" 
nevében, hogy hol voltunk akkor?IHo~zomon a i?tals~g, az utókor 
ó~lók, ':'a~y akár ~ár nyugdi josok, akk~~lt~it0~1 ~C:~k nyvgd~ j előtt 
fia~al, ido~kben meg - szavai szerint - KRöZUSKÉth d ok~feli vagy 
matorteneti anyagokban. Miért nem emeltük fel szabu~ka~?tunk szak-

Talón kezdjUk a második viló h'bo "d ., 
gy6gyszer~szektől elvett patikábogac kk i.e~eve;, amikor o zsidó 
u.n. uszroJAY jogosak" "d d~ a 0 : 1 ormanr, megbizottai, az 
kábo 11 később állami ke~eÍ~~ k~r8l~ektl~nu.L kkar~dt, ;~l~ag~ott pati
nyek között helyzetük megszilárdítás• z a, ori,p~ it:ka1 ~ö~ülmé
mellett szakmatörténeti emlékek, ol~,,meye~~etesük bi?tos1tosa 

dh~gtteakh,"mboég ha,de~yesekben lett i~pvo~~~vÍlye~zh~YJ.l~~do·ssa~gkatAmit~rőd
... a rus 1 ok vel ·' '· k' t · „ • pe

sok korszakát illeti :~;r~ ll en Jelentkefo z·ombolások, puszti tá-
még az azt át nem él5 f iataiokm~16~~ ::~~u bővebb magyarázatra 

~ LORÁf-.D NÁf-.DOR cikke a sza • ' ból /II hiány miatt kimaradt. rvos1 szem • évf. 3 /7/ hely-
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Az azt követő időszakban gazdátlanná vált gyógyszertárak és 
azok készletei, berendezése a közvetlen harci tevékenységből adó
dó károsodásokon tulmenően is nagy pusztulási lehetőségeknek vol
tak kitéve. Kellő rnegóvásukról még az erre hivatott "Elhagyott 
javak kormónybiztossóga" sem. tudott eredményesen gondo~kodni. 
BlDAPESTEN az Egészségügyi Tanács jovaslat6ro V~ ZOLTAN közellá
tási korr.iánrbiztos DVO~SZKY FERENC gyógyszerészre bizta a las
san kiolaku ó országos gyógyszerraktór munká jónak irónyitását.Igy 
ó hozzá folyamodtak a vidéki gyógyszerészek is, hogy gyógyszer 
utánpótlásukat némileg biztositsák. Két-három naponként kisérel
ték meg, hogy egy-egy szovjet katonai autóval, vagy más alkalmi 
jármUvel feljussanak PESTREc Közben a mind nagyobb számban haza
telepUlő lakosok jórésze is hozott magával olyan gyógyszereket, 
amiket utközben szerzettc Az ilyen felkínált gyógyszereket is 
örömmel átvették a gyógyszerészek, még ugy is, ha azt csak élelmi
szerért voltok hajlandók átadni egyesek. Sokan emlékezUnk még a 
11 batyuzók" szinte mindennapos látványára! Ilyen körUlmények között 
bizony ki nera adta volna oda még a legféltettebb holicsi vagy pá
pai keménycserép tégelyét akár egy negyed kiló amidazophenért,vagy 
egy sonkáért„ 

Az államosítás idején már a megélhetési körUlmények konszo
lidálódtak ugyan, de a gyógyszerellátás még nehézségekkel kUzdött 
éppen a központosítás, az állami kezelésbe való beolvasztás, át
szervezés következtében. Az amugy is jelentkező any;ag- és ember
hiányt fokozta a szocialista gyógyszez·ellátás érdekében létesitett 
ujabb patikák felállitósa. Ennek ellensulyozósa tette szükségessé 
a több gyógyszertárral rendelkező helységekben egyes patikák bezá
rását, megszUntetését vagy összevonását. Az Így felszabadult fel
szerelést és berendezést lénxeges anyagi befektetés nélkUl lehe
tett az ujonnan felállított /jórészt falusi/ patikákba áttelepite
ni, illetve elpusztult berendezéseket, fölszereléseket pótolni. 
Hogy ezek során mi maradt meg és mi ment tönkre, arról bizony ne
héz lenne ma már számot adni. Egy azonban bizonyos, hogy ugy ösz
szekeveredett a sok berendezés és felszerelés, hogy ember legyen 
a tol.pán az az elszánt kutató, oki csak egy-egy megyén, városon 
belUl is fel tudja deríteni az egyes tárgyak eredeti helyét, szár
mazását. Az államositóst követő általános nagy selejtezést, a 
reakciós multnak felszámolását elrendelő intézkedések ellen pedig 
ki emelt volna szót - szabotálás gyanuja nélkül? Egy személyes 
élményt említek. Kecskeméten a Vállalat udvarára gyüjtötték a se
lejtezendő edények egy részéi;. Nagyon szép, értékes por·celánok és 
üvegek kerültek átadásra a MEH-nek. A vállalat dolgozói közUl töb
ben kérték az akkori vezetőséget, engedje meg, hogy néhányat meg
vásórolhassonak virágvózának otthonuk díszítésére. De bizOny csak 
szigoru rendreutasítást kaptok. 

És hogy mi mit tettUnk,akkor? Igen, ott voltunk, ha fájó 
szívvel is, de hallgattunk es néztUk értékeink pusztulását. Akkor 
talán nem is éreztük olyan tragikusnak a selejtezést a háboru vad 
rombolásai után. 

Sokmindennek kellett azután megváltozni ahhoz, hogy felme
rUlhessen a gondolata, hogy törődni lehessen szakmatörténeti mul-
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tunk ápolósával •. Politikai konszolidál6dósnak, lehiggadósnak kel
l~tt,megh~nosodni ahhoz, hogy ne legyen valaki "reakciós" aki a 
torten;lmi rnul ttal foglalkozik. Meg kellett találnunk a 11 haladó 
~agy~lllClny"' !ogalnxlt és je.le_ntőségét, melynek ápolása ma nem bUn. 
1 la mar torvenyek rendelkeznek a müemlékek tórgyok eszk6zBk kBnY
v;k stb. kö~el~ző.megőrzéséről és a kormó~y komoly

1
összegekeÍ for

dit a mult ertekeinek megmentésére. 

Szakmai multunk megszez·etése és megbecsülése terén sokat kö-. 
szönhe~Unk dr. H4.LM4.I ~ANOS professzor urnak, aki nem csak a bu
dapesti Egyetemen a gyogyszerészet történet oktatásával hanem 
munkás éle~ének minden megnyilatkozásával, itthoni és kÚl földi 
kapcsolataival fáradhatatlan lelkesedéssel ápolta és tartotta éb-
re~ a sza~~at~rté~et szeret;tét. Kezdeményezésére alakult meg 
Gyogyszertorteneti Szakosztalyunk, hogy tekintélyt, sulyt kapjanak 
o sokszor megmosolygott szakmatörténeti kutatók. Bizonyítani kel
lett, meggyőzni munkánk igazáról, helyességéről tudományos fon
tossó~óról o szakma átlagembereit. Sokakat kell~tt megnyerni oly
~or teves ~zemléletet megváltoztatni és kell még néha nopjoi~ban 
is, mert meg nem fogytak el a megmosolygók, a fölényesen legyintók 
vagy a csak egyszerUen közönyösek. 

Mai mulasztásaink azonban mór sokkal sulyosabban eshetnének 
elbirólós alá, amikor llkir nem elszigetelten tevékenykedUnk„ Ma mór 
von hol ~ollassuk. sz~vun~at, von p~blikóciós lehetőségUnk, van 
~IA~IUNU~,JK, von törteneti szakosztolyunk, ahol tudnak rólunk és mi 
is ertesUlünk egymásról, egymás munkájáról ahonnan támogatást kap.. 
h~tunk. Von szakmai irónyitónk a Sernmelwei~ Orvostörténeti Muzeum 
Könyvtár és Levéltár, annak segitőkész munkatársai Vannak támoga
tóink fels~bb fór~mokon ~s egészen a m~nisztériumi;. Ma mór tehe
tUnk valamit orszagosan is, felemelhet1ük szavunkat egységesen is 
UgyUnk érdekében. 

Végezetül az említett cikkének zGr6 gondolat6val szeretnék 
még vitába szállni. 

Az ebben felvetett "reprezentór.s ön6lló gyógyszerészeti mu„. 
zeum" nemes szándéka első meglátásra valóban nagyon szép megkapó 
és egyet is értek vele. De... ' 

Gondoljuk meg, hogran is volna megvalósítható ez a rokonszen
ves elgo~dolós'? A jelen egi muzeumi jogszabályok, tudomásom szerint 
nem#teszik l~hetóvé semmilyen uj muzeum létesitését, csak a már meg! 
levok keretein belUl. Hol tudnánk teh6t megfelelő helrt találni? 
De tegyUk fel, hogy esetleg minisztériumi t6mo9atássa sikerUlne is 
az akadályokon valahogyan átvergődni. A következó kérdés: mit he
lyeznénk el abban? ••• Sót én mindjárt a visszájára forditanám 0 
kérdést: Mit nem tennénk bele? Mit és miért hagl:'"ánk ki bó:rmi t is? 
Mert bármennyire is a sajnálatos 11 nagytakaritós ut6n va~yunk or
szágos. visz~ny~atban azért van még né~óny patikaberendezesUnk: ami 
muzeum.J. megorzesre érdemes. Valomennyi.t ebbe a reprezentativ terve
zett nagy muzeumban sem tudnánk elhelyezni, még ha olyan nagy is 
lenne. Es okkor mi történne a többi anyaggal, a marodékkal?? 

3o 

Nyilván ugy gondolja a kollégám is, hogy eredeti helyU;kön, 
vidéken kellene hagyni és ott őrizni tovább. 

Ezzel pedig má:ris a jelenlegi 6llapotn61 vagyunk. Központi or
szágos "fómuzevmunk11 ugyanis van már BtDAPESTEN az Apród u. 1-3 
szám alatt SEMt-iELHEIS szülőházában. Az ott létesített ·orvostörté
neti Muzeumnak jelentős gyágyszerésztörténeti anyaga van, külön tel
jes of ficinával. Egy ilyen, nemzetközileg is megbecsült intézet kö
telékéhez tartozni pedig nemcsak hogy semmit nem von le a saját 
"értékunkbólu, hanem inkább még fokozza azt. Vidéken egy-egy helri 
jellegü gyüjtem~ny ~egtekin~ése is csábithatja~a ~tog~tóka~. v~ a
mennyi, már eddig letesUlt es gondolom az ezután letesitendo gycgy
s'zerésztörténeti szakgyU jtemények, patikamuzeumok közös törekvése a 
saját gyUjtési terUletnek, a helyi, provinciális táj jellegnek meg
őrzése, vagy okér kihangsulyo:zása. Hiszen ez ad kUlön értéket, lét
jogosul tsá9ot, egyéni izt a vidéki gyUjteményeknek. 

Véleményem szerint talán ebben a gondolatsorban kellene és le
hetne behatóbban keresni és megtalálni a továbbfejlődés megfelelő 
utját, a főváros és a vidék helyes kapcsolatát, szakmai együttmUkö
dését. 

Persze tisztában vagyok rapszódikus érveimnek hiányosságaival 
is hiszen nem volt szándékomban sem teljes értékU iavaslatot itt 
elŐ"terjeszteni, sem a 11status quo"-t minden áron védelmezni, csupán 
felelni próbáltam és egyéni véleményemet elmondani a felvetett kér
désekkel kapcsolatban. 

LÓRÁl'D NÁNJW 

KECSKEMÉT 
Az EoészségUgyi Miniszter 1973. julius 1. hat6llyal dr. 

ZAL\I Kfi.RÖLY MGYT főtitkárát, szakosztályunk választm6nyi és 
szerkesztóbizotts6gi tag jót SEMME~'/EIS Orvostudományi Egyete
men DOCENSNEK nevezte ki. 

Szakosztólxunk v6lasztmányi és szerkesztő bizottsági 
tagja: BEfJKO GY0'3.GY gyógyszerészdoktori fokozatot nyert a Sze
gedi Orvostudonxlnyi Egyetem nsumma cum laude" minósitéssel. 
BÉKÉS MEGYE 

Az EgészségUgyi Miniszter dr. RAGETTLI JÁNOSNAK, a BÉKÉS 
c~gyei Tanács Gyógyszertári Központ főgyógyszerészének a MGYT 
BEKES megyei szervezet elnökének, a Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztály tagjának 40 évi gyógyszerészi munkólkodáso alkal-
m6ból nEgészségUgy Kiváló Dolgozója" 
kitUntetést adományozta. 

~ündhórom Kollégának sikeréhez szívből gratul61 a 
DIÁRIUM SZERKESZTŐSÉGE 
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• ... GYÓGYSZERTÁRl'W< CSUFOl.T HALÁL-TÁR ••• " 

- egy gyógyszertór létesitési kisérlet Zola megyében 
a XIX. század első felében -

1 Zala megyében a XIX. század első felében nyolc gyógyszertár 
létesult. Ezek történetét részletesen feldolgoztam, /4/ meg kell 
azonban emlékezni azokról az eseményekről is, amelyek gyógyszexw 
tár létesítésére irányultak, de o megyei közigazgatás, a helytar
tótanács bürok1"atikus utves:rtóiber:: sokszoz· a gyógyszerész ól tol 

nyujtott anyagi "megajánlás" hiányában, természetesen "megfeÍelő 
szakértői véleménnyel" alátámasztottan megvalósítás nélkUl marad
tak. Igy jórt PERNESZI PÁL gyógyszerész is, aki 1845-ben ZALA
LÖVŐN gyógyszextárat akart felállitani. 

A zalalövői gyógyszertár felállitásót a megyei közgyUlés el
utositotto, mezi: a gyógyszerész 11 kellően nem ajánlotta magét", 
hiába for·dultok a lövői közbirtokosok ujabb és ujabb kérvénnyel 
a megyéhez„ A vá.I'megye SMl\U<OVITS MIHÁLY főorvos véleményét 
mi~denben osztotta /1./. 

Szaktörténeti szempontból csak ugy, mint kortörténetileg 
jellemző St,~OVITS t'UHÁly megyei főorvos jelentése és vélemé
nye a zalalövői gyógyszertárral kapcsolatban. Jelentős azért,mert 
belőle képet kaphatunk arról, milyen ellentétek huzódtak meg eb
ben a korban gyógyszerész és orvos között, de arra is rávilági t e 
dokumentum, milyen volt a XIX. század közepén 0 nemesi vármegye 
/ZALA megye/ osztályérdekeket szolgáló egészségpolitikája. Bár a 

vélemény valóságos tényekre látszik hivatkozni, azokat azonban a 
legtöbb esetben eltúlozva tárgyalja. Lássunk néhány részletet e 
dokumentumból. 

"o •• Egyéni véleményem és szakismeretemnél fogva oda vagyok 
kénytelen nyilatkozni, hogy a kért gyógyszertárnak Yi.L4.LöVŐN 
felállitásár·a tett kérelem megtagadtasson, mert annak felóllitá
sa nem csak nem szUkséges, de a közönségre nézve veszedelmes len
ne is.„a 

Mert bá?" a folyamodó art hozza fel, hogy 7ALA LÖVÓ-nek 
15-18000-re rugó népessége /de csak önérdekbeli számítással/ fe
lette szUkségessé tesz itt egy gyógyszertár felállitását; mivel ••• 
'ZALA LÖVŐ a KÖRMEflD-FIUME uton létezik, ••• én az Ugyet orvo-
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silag s r é s z r e h a j l a t l a n u l , d e s z a k é r -
t 5 l e g tekintve "ZAU.. LÖVŐT csak o mult évben vásórtartha

tási joggal mezővárosodott oly kis helynek ismerem, hol az eddigi 
négy, csak kinlódó, közeli gyógyszert6rok miatt melyek a tájat 

szUkséges gyógyszerekkel a betegeskedők nagy alkalmatlanságuk 
nélkül elláthatják, éppen nem szUkséges egy uj, soha magát csak 

gyéren tengódésig sem emelő, s a létezőket gyengítő gyógyszertá
rat felállítani„ A körmendi és Z.EGERSZEGI=ek LÖVŐTŐL le.gfeljebb 

harmadfél órára vannak, mindenkor jó uttal 6sszekötvéki - ezek 

B4.KSÁIG könnyen ellátják a vidéket, innen pedig a MURÁIG s VAS 
megyéig; ALSÓ LEl'DVA, melynek távolsága a folyamodásban csak ámi
tásra használtatik /t.i. 2„5 állapodás/ - minthogy akik a LÖVŐI 
dombon fölUl laknak már közel érik LEN:>VÁT a rögtöni esetekre a 
LÖVŐN lakozó járásbeli orvos köteles szereket tartani /?/ ezért 

eddig orvosiszer nem vehetése miatt meg nem haltak, igy ezu
tán is mindig megszerezhetik azt könnyen •• o csak akarják; de ép

pen ez a baj, hogy nem akarnak orvosi szerrel élni, - ugyanisoo• 
e kikUrtölt !S .• 18000 vidékbeli lakosból ha ezen szám igaz volna 
is, ozvosi szerekkel az egész vidékben semmiképp nem él 100 csa
lád, már ezek hogyan tegyék szUkségessé az uj gyógyszertárt? Mert 
orvosi szerekkel élőknek tekintem a környéken lakó, mintegy 20 
uri házat, alig található egypár uradalmi tisztet, egynehány kocs
márost, s a nem igen nagy számu izraelitákat? - A szegény földmU

ves pedig, •a• mégha tehetős is volna amit a LÖVŐ táji földmu
vesekre ráfogni nem lehet, orvosi szerrel élni nem szokott"••. 

A továbbiakban kétségbe vonja, hogy létezne olyan rendelet, 
amely minden 10000 lakosra gyógyszertárat engedélyezne; • •. "az 
is csak a folyamodó agyában, nem BlJ)ÁN kelt", - irja. Sőt, egye
nesen veszedelmes lenne egy uj gyógyszertár létesítése, mert "eb

ből panasz szómtalon támadna s a hibák orvoslása lehetetlen; - a 
tudatlan betegek kénytelenek lennének az elromlott, állott, vagy 
hamisított szereket egészségök kárával haszn6lni, - mert a gyógy
szertál:·okra nem áll ám... a concurrentio haszna; ugyanis midőn 
más boltos ezáltal javulásra serkentetik a falusi szegény gyógy

szeres csalásra és rossz szerek adására ••• mert ne higyje senki, 
hogy rossz szereit elhányja~ koldus bottal kUszködó gyógyszeres.~. 
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hanem jó drágán eladja. - Az ily visszaéléstől semmi felvigyózat 
meg nem óv ja a közi:>nséget, me-rt a .rossz gyógyszerre nem ismerhetni 

ugy rá, mint a boltbéli árura, még az orvos is, ha egyszer többfé
le összve vegyittetik, nem isméri ki magát, s minek utána 0 foga
natlan szerek miatt ide-amoda kapkodni kénytelen, a betegek káró
val /csak ne éltével/ fizeti meg a g y ó g y s z e r t ó r n 0 k 
e s u f o 1 t hal á 1 - tárt ." 

Mindezekből világosan kitUnik, hogy a XIX. század első felé
ben is mennyire döntő volt a nemesi vármegye és tisztségvisel'oinek 
elsősorban a nemesi osztólyérdekeket és nem a nép közegészségUgyét 
szolgáló politikája. A vármegye főorvosa által felhozott érvek 0 

valóságosság_ köntösébe burkoltan jelentkeztek bár, de tUzetes vizs
gálat kimutatja, hogy mert anyagi érdekeik nem füződtek a létesi
tendó gyógyszertárhoz, e közérdek, e szegénynép érdeke "mert azt 
ugy sem igényli 11 jelszóval„ háttérbe szorultak, sőt hangzatos meg
fogalmazásban gátjává váltak egy-egy uj egészségügyi intézmény 
megvalósitásónak~ 

1./ 
2o/ 
3./ 
4o/ 
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Felhasznált forrásmunkák: 

SLÁlY ÁRPÁD 
Z'tlAEGERSZEG 

ZALA megyei Levéltár - KözgyUlési Jegyzőkönyvek 1845. nov.100 

- 4993, 4rJ7o 
BLAlY ARPAD: A himlőoltás bevezetése ZALA megr'ben a XIX.sz. 
első felében. Orvostörténeti Közlemény~k BPES 19 •• 
R.ijRIGljT utazásai a Dunántulon„ VESZPREM.1969. 
BLAlY A.: ZAL4. megye gyógyszerészete. Acta Pharmaceutica 
Hungarica 1969.10.o. 

K I Á L L I T Á S 0 K 

AZ ELSŐ ESZKÖzrÖRTÉNETI KIÁWT ÁSUlll<RÓL 

Mikor 1973. VIII„ 28-ón estefelé megérkeztünk SZARVAS-ra,meg
kapó volt az a benyornés, amit KÖRÖS-parti Debreceni Agrártudományi 
Egyetem Kollégiumának - impozáns épülete és előcsarnoka keltett 
berinünk„ A csupa márvány, üveg hosszu széles auláját kiállitási 
csarnoknak álmodta és építette a tervező„ Nagy térközökkel, kitü
nő megvilágítással. 15 tárló Uvegszekr·ényt helyezett ott el, esz
ményi bemutató teremként„ 

A Mult és a .Jelen találkozása mindig izgalmas, érdekes„ Igy 
van ez szakmánk töxténetében is. Számunkra, akik a gyógyszerészi 
mult kutatásávcl próbáljuk összekötő kapocsként a régit az ujjal 
folyamatos egységgé rendezve bemutatni, különösen jelentős élmény 
volt az első magyar gyógyszerészeti eszköztörténeti kiállítás. 

A MGYT Gyógyszertechnológici Szckosztálya és a i1GYT BÉKÉS me
gyei szervezete Gyógyszertári Központja augusztus 29-30-31-én ren
dezte SZARVh.SON a VI. Országos Gyógyszertechnológioi Konferenciát. 
Ebbe kapcsolódott ez oz első ilyen jellegU kiállítás, ahol a je
lenleg is használatos munkafolyamatok eszközeiből mutattak be fej
lődéstörténeti szemelvényeket körUlbelOl 300 évre visszamenően, 
napjainkig. A kiállitást dr„ CLAlDER OTTÓ egyetemi tanár nyitotta 
meg. Történeti anya9át a budapesti SEt··U·lEL\JEIS ORVOSTÖRTÉNETI MU
ZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLT.Ó.R és hozzátartozó a Bf1CS-KISKUN MEGYEI, 
A VAS MEGYEI GYG'GYSZERÉSZTÖRTÉNETI GYÜ.JrEMÉNYEK és a SOPRONI Pi\TI
KAt;tJZEUH valamint a BÉKÉS MEGYEI GYÓGYSZERTÁRI Ki.iZP011f bocsátotta 
a kiállitás rendelkezésére. A korszerü eszközöket pedig az ORSZÁGOS 
GYÓGYSZERÉSZETI INTÉZET /SlDAPEST/ az OMKER Vállalat /BlDAPEST/ és 
a SWfE GYÓGYSZERTEOi~'OLÓGIAI IllTÉZr.I /SZEG'fD/ kölcsönözték a kiál

litásra. 
Bölcs gondolat volt létrehozni ezt a kiállítást, bemutatni, 

hogyan is do~goztak elődeink. Milyen volt a gyógyszertári munka 
egykor'? Mennyi eszköz, könnyen kezelhető szerszám, praktikus vagy 
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esetleg éppen ma nrlr alkalmatlanná vált táI'gy bizonyitja 0 gyóg _ 

szeré~zi leleményesség, ötletesség mindig előtörő alkotókészség~t. 
A mai nap elóadásainak vége, elnéptelenedik a kiállítás is 

' ' egyedUl maradok. Allok o tágas csorriok közepén, a fényes márvány-
padozaton tükröződő üvegtórlók sorát nézegetem. Fiatal korom fosz
ló ké;:>ei lépnek elém.Ismer·ős itt minden. A tárgyak, a környezet, a 
hangulat és eszembe jut: Hogyan nézheti mindezt az a mai fiatal 

' • ' I 
aKi a oeton, az üvegfalok és r.iUanyagok világába született és ágyaz-
ta be életét„ Neki bizonyára idegen, talán mosolyt ke,l tő is olykor 
az itt látható egyszerü, régi használati tárgy, i:iunkoeszköz, 0 

cserép retorta, a morsulo-öntő, o pasztilla-szagoató, az egy tab
lettát adó fa ütő kéziszerszám, az egy és többdorabos kupöntő. 
De ::iinek sorol jora·? Ezt látni kellett volna minél több fiatalnak 
éppugy, mint meglett korunak. Megnézni a muzeológusi szakszerUség
gel, az időrendhez igazócló elrendezésben beoutatott régit és ujat 
egy'Jtt. Belépéskor· az 11 isteneink" arcmása fogod, jobbz·a Aeskulapius; 
balz·a íiygieo. De nézzük a beszédes látnivalókat. Az első témakör a 
de~ztillólós eszközeit mutatja be a SEt·:HEUIEIS i"iuzeum féltett 
11 olembicusos cucurbitó jótól" a patikai Simaxig. Utána az opzitós, 
paritás eszktlzeit, a rósoi kőQozsáz, gótikus bronz, fehér, vörös, 
fekete má.rvény mozsarak, kézi drogvágók képviselték egészen az 
elektromos golyósr.ialomig. A tablettázás eszközeit ugyancsak válto .• 
zatos formákban láthattuk, a px'irnitiv kéziszerszámtól az elektro
mos meghajtósu matricás gépig. A kenőcskészités, mint egyik leg
ősibb és ma is használatos gyógyszerforma, szintén számos eszköz 
használatát tette szükségessé. Ezek a manuálistól a gépi erőig nem 
sok fozmai változáson mentek át, az évszázadok soxún. Annál jelen
tősebb a kupkészités szerszámainak fejlődése az egyes kupok nyo
más, vagy öntés utj6n való készítésétől a százas sorozatok önté
séx·e alkalmas kis és középUzemi gépekig. 

Érthetően nagy volt o népszerüsége a tároló edények bemuta
tóinak~ A koraborokktól a szecesszióig, a fajansz, keménycserép 
és por·celónok vél tozatos formái és szinpomp6s diszi tései nagy ha
tással voltak még a laikus szemlélőkre is. A csillog6 szines re91 
Uvegedények hasonlóképpen gyönyörködtettek mindenkit. Sok érdekes 
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látnivalót kinált a mérlegeket, $ulyokat és Uzmértékeket bemutató 

rész is. 
VégezetOl az analitikusok is megtalálhatták munkaterületük 

eszközeinek jó néhány képviselá"jét a ki.llönféle mikroszkópok, ref
raktométerek és spektroszkópok között. 

A jólsikerUlt kiállitás fő rendezője és mozgató rugója 
SlJ'.GETVÁRI FERENC, Gyógyszerésztörténeti Szakosztályunk alelnöke, 
a kőszegi gyUjtemény vezetője mór az elókészités során is sokat 
fót·adozott. Személyesen járt SOPRQt.JBAN, BlDAPESTEN,j KECSKEMÉTEN, 
BÉKÉSCSABÁN felmérni, kiválogatni, összeszedni a kiÓllitás terve
zett anyagát. Az előzetes levelezések, megbeszélések mellett a 
közvetlen technikai előkészités is komoly munkát igényelt. Vele 
egyUtt LÓRÁtD NÁ!VOR KECSKEMÉTRŐL, dr. PALOVICS GYULÁNÉ BÉKÉSCSA

sft.RÓL pedig a kióllitás előtt már egy héttel hamarább a helyszí
nen dolgozva készítették elő - késő éji órákba nyuló munkával a 
sok szép anyagot. Bátran mondhatjuk, hogy nagy szolgálatot tettek 
a gyógyszerészet ügyének, de különösen Szakosztályunk munk6 jónak, 
tárgyi anyagának publikálása, megismertetése és megbecsUlése ér
dekébeno A siker nem is maradt el. Nagy kár azonban, hogy ez a 
rengeteg munkával létz·ehozott tanulságos kiálli tás csak három na
pig tartott, azután ismét visszakerUlt az ország minden tó jóra és 
csak néhány lelkes amatőr fényképén kivül más nem őrzi emlékét. 
Pedig ez a repr·ezentotiv kiállítás megérdemelte volna, hogy egy 
5-10 per·ces rövid filmfelvé~elt készítsenek róla. or.HEGEDUS LAJOS 

A szakmai elismerést bizonyitja még, hogy dr. VÉGH AHl"AL 
professzor, szakosztályunk elneike az alábbi levelet kapta: 

~Igen tisztelt Elneik Ur·! 
A Magycr Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszertechnológioi Szak

osztálya 1973~ VIII. 28-31. között SZARVASON megt·endezett Gyógy
szertechnol6gioi Konferencia sikerét és ünnepélyességét nagymér
tékben emel te a Magyar· Gyógyszez·észeti Társaság Gy6gyszerészteir
téneti Szakosztálya által r·endezettt Eszköztörténeti Kióllitás, 
amely a maga nemében uj és nagysikerU kezdeményezés volt. 
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A Gyógyszerészi Eszk5ztörténeti Kiállitás megszervezéséért 
ezuton szeretnénk köszönetet mondani a Gyógyszerésztörténeti 
Szakosztálynak - kUlön kiemelve SZIGETVÁRY FERENC és LÓRÁl'D NÁN:>OR 

kollegák munk6 jót -, akik fáradhatatlanul dolgoztok a .r·endezvény 
sikeréért. 

Budapest, 1973. IX. 19. 
DR. KÜTTEL DEZSŐ sk. 

MG'YT. Gyógysz.Techn.Szakosztály 
elnöke 

DR. RÁCZ ISTVÁN sk. 

MGYT. Gyógysz.Techn.Szakosztály 
titkára" 

1973 szeptember 28-án DEBRECENBEN - WESZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKULÉST TAR
TOTT - .. szí.}letésén~k 25Q éves évfordulója al~alm6ból.- A MAGYAR 
ORVOSTORTENELMI T'lJlSASAG, DEBRECEN MEGYEI VAROS TANACSA, A DEB
R~CENI ORVOSTlDOMANYI EGYETEM, A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TlDO
MANYEGXEf~M, A TIT Hl\ . .DLJ,:BIHI\~ Ml;:GYEI ~~VEZETE, A SEMMELWEIS 
ORVOSfORTENETI MUZEUM, KONYVTAR ES LEVELTAR, a KOSSUTH LAJOS 
TlDOMANYEGYETEM auláj6bon, az Unnepség ke~etében adták át két 
orvostörtén~s; kutatónak, DR. SPIE~ .JOZSEF egyetemi tanár
nak /MAROSVASARHELY/ és Dr. DLl<A-ZOLYOMI NORBERT tudományos mun
katár~nok /POZSONY/ a HESZPRÉMI ISTVÁN EMLÉKÉRMET. Az Unnepélye• 
megnyitást DR. SCHUl...THEISZ EMIL, az egészségUgyi miniszter első 
helyettese, a Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöke tartotta 
Az első előadáo: SCHULTHEISZ EMIL dr.: "llESZPREMI ISTVÁN hely; 
az európai qrvostörténelmi szakirodalombann címen hangzott el. 
SPIELM<\NN JOZSEF dr.: Ujabb adatok a XVII. századi ERDÉLY orvo
si iroqalmának történetehez cimen, 
DLl<A-ZOLYOMI NORBERT dr.: A magyarországi orvostudományi kar 
megolapitása előtt cimen, , , 
SZOOORAY LAJOS dr.: ~IESZPREMI ISTVAN orvosi tevékenysége DEBRE
CENBEN cimen 
KOMORÓCZV GYÖRGY dr.: WESZPRÉMI ISTVÁN és a debreceni ktizélet 
cimen. , , • 
ANTALL JOZSEF dr·.: WESZPREMI ISTYAN és a magyar· orvostörténelem 
irányvonalawa; elmult két ~vsz6zadl?On címen, 
BIRTALAN G'(OZO dr.: V~ZPREMI,ISTVAN orvosi szemlélete cimen, 
BUZif'l<AY GEZA: WESZPREHI ISTYAN és a XVIII. századi biográfiai 
i~oqalom c;men, , , 
KADAR ZOLTAN: WESZPREMI ISTVAN régészeti-feirattani tevékenysége 
cimen, 
VIDA TIVADAR dr.: A Tentamen jelentősége WESZPRÉMI ~letmUvében ci
men, H 

BEN<O FERENC gyógyszerésztörténeti szakqsztály választniányi tag-
ja CSIHA ANrAL - O. SZABO DÖME: WESZPREMI ISTVÁN, DEBRECEN v6ros 
physicusa korának gyógyszerészete cimen

1
tartották meg előadásaikat. 
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MGYf GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY KÖZL.EliÉNYEI 

1973 augusztus 28-29-30,,án SZARVASrfl,/A DEBRECZEl!I AGRÁRTlDOMÁNYI 
EGYETEM SZA~VASI FOISKOLA .AULAJABl.N Ri;i'DEZJ;EK AZ ELSO fl<\GYAR 
GYÓGYSZERKESZITÓ ESZKÖZTÖRTÉNETI KIALLITAST. 

maga nerae n uttöro, &J o es_törteneti szelilpontb61 is 
szaksze~Uen rendezett kiállitós szakosztályunk al,einökégek, 
SZIGETVARY FEREt„'CNEK és vólosztm,'n i tagunknak LORAt.[) iWDOR„ 
nak kiemelkedő munkáját dicsé~i. A kiállitással lapunk kiál
litási rovata kUlön foglalkozik. 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI TOVÁBBKÉPZÉS 

A MGYr. Gy6gyszerésztöri:éneti Szakosztály 1973. november hó 
19-20-21-én gy6gyszerésztörténeti továbbképzést tart Bl.DAPESTEN. 

1974 szeptember 24 - 27 között rendezi a VI. Magr.r Gyógyszerésztu
docányi Kongresszusát, nemzetközi részvétel el, a Magyar Gyógy
szerésztudoraányi Társaság megalakulós6nak,50. évfo~u~ója ~lk~l
mából. A kongresszus helye a Magyar Tudomanyos Akademia eloado
terme /BLDAPESf, V., ROOSEHELT tér 9 ./ lesz. A kongresszus hiva
talos nyelve magyar, ezenkivDl még angol, német, orosz nyelv~n 
is lehet előadást tartani. A fő témakörök gyógyszertechnológia, 
gyógyszerellenőrzés, gyógys;erkutapls, __ gy9gynövénykutatás, 
gyógyszerügyi szervezés, GYOGYSZERt.SZfORTENET. A kongresszust 
bőséges társadalmi program teszi változatossá. 

HIREK INNEN - ONNAN 

BlDAPEST 
TIT EgészségUgyi tudományos szakosztálya VIII. Ország~s 

egészségUgyi vándorgyUlését tartotta 1973. szeptember 3-4-en 
BLDAPESTEN, a TIT Természettudományi Szakosztály Studiójában 
/XI., Bocskai u. 37./ 
NÓGRÁD MEGYE 

SALGÓTARJÁNBl\N a TIT 1973. julius 2-6 között, mintegy 50 
fő részvételével tartotta meg a Kis Kémikus Baróti Körök veze„ 
tőjének országos előadói konferenciáját. , 

E~őadást tartott többek köz6tt dr. PAIS ISTVAN, dr. UYI-
LASI JANOS egyetemi tanárok. , , , , 

A konferencián egy gyógyszerész - LARENCZ LASZLO /PECS/ 
szakosztályunk tagja is részt vett, aki vita keretében szólt 
az ismeretterjesztes, a histórikus szemlélet fontosságáról. 
Egy-eay kísérlet, nagy kémikusokat "történeti személyiségeket" 
köt ~gához /AVOGAP.DO, HINKLER, SCHULEK, THAN stb./ Kiemel te 
a gyógyszerész szerepét a kémiai ismeretterjesztés során. 
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K Ö N Y V É S L A P S Z E M L E 

A MllGYAR NUÍ'l!ZMllTIKAI TÁRSULAT ÉVl<ÖNYVE 
/BIDAPEST. l·i.iIS. 1973. 202. old./ 

Szép kiállitósban, gazdag éremtörténeti és képanyaggal jelent 
meg a Magyar Numizmatikai Társulat 1972-es Évkönyve. 

Mivel szakosztályunk tagjoi közUl többen vannak, akik érem
gyUjtők és ennek tudományos és szakirodalmi mUvelői is.- KŰVÁCS 

KÁLMÁN, dr. RÉDIGER BÉLA, RÁDÓCZV GYULA, RÉPAY LAJOS, dr. TÁPLÁNYI 
Et..ORE - ezért is ismertet jilk az évkönyvet. 

Első cikke: "A drezdai nemzetközi numizmatikai értekezlet és 
kiállitás magyar részvevőine.k beszámolója" cimen jelent meg. Az 1971 

nov. 3-16-ig tartó nemzetközi kiállításon 4 főből álló kUldöttség 
képviselte a magyar éremgyiljtőket /bR. ÁKOSHEGYI FERENC, KŐHEGYI 

MIHÁLY, dr. KÁPLÁR LÁSZLÓ és dr. PAPANEK .JÁNOS/. A kUldöttséget dr. 

KÁPLÁR LÁSZLÓ gyógyszerész, a Budapesti MUszoki Egyetem Általános 
és 'Analitikai Intézet adjunktusa, Társulat iOOsodtitkára vezette. 
A sok gazdag, változatos kiállitott anyagok közUl legérdekesebbek 
voltok, orvos, gyógyszerésztöz·ténelmi szempontból is a pestis, himlő, 
kolera emlékéremmel foglalkozó tárlók, a jelentősebb orvosok és ter
mészetvizsgálók arcképes érmei, JOHANN FRIEDRIOi BÖTTGER /1862-1791/ 
halálának 250 éves évfordulójára kiadott érme. Tudjuk, hogy BÖTrGER 
a porcellán feltalál6jo gyógyszerész volt. 

A magyar kUldöttség sok hasznos tapasztalatokat szerzett és 
kezdeményező lépéseket tett a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez. 
Beszámolójuk befejezéséUl a Társulat termében szines vetitett_ képek
kel kisért történeti áttekintést adtak Drezda városáról és a drezdai 
Zwinger, valamínt a berlini BCDE-muzeum egyes gyUjteményeiről. 

Sza~osztályunk vólasztrOOnyi és szerkesztőbizottsági tagunk 
RÁDÓCZV GYULA: 25 oldalas illusztrált tanuliOOnyát olvashatjuk "Az 
osztrák-magyar monarchia pénzUgyei a XIX. század llklsodik.felében~" 
címmel. 

Rövid pénztörténeti visszatekintésben a német államok pénzUgyi 
és kereskedelmi fejlődéstörténeti egyes fázisait mutatja be. Első 
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oszt.rék jegybank 1816-ban létesUlt és 1848-ig a szobadságharcokig 
tett eleget kötelezetts-égének. A kaliforniai és ausztráliai "arony
özön11 nag}' változást hozott a ~BSBURG Birodalom ezilst alapon nyug
vó valutájára. Továbbiakban azut6n rátér a kiegyezés ut6n megala

kult uj, önálló pénzrendszerUnk felépítésére. 
Érdekes cikkek még: Dr. BIRÓNÉ SAY KATALIN: Bizánci pénzek a 

KÁRPÁTMEDENCÉBEN; KŐHEGYI MIHÁLY: RÓl·i!U pénzek o szarmata sírokban. 
Dr„ .GEDAI ISTVÁN: A magyar numizmatika keleti vonatkozásai. 
Dr„ PAULINYI OSZKÁR: A körmöcbányai kamara 1434-35 évi számadása. 
Dr. BERf'.W.RD KOCH: Kölcsönhatások e középkori és magyar pénzekben. 

Az Évkönyv szép uj köntösben bőséges képanyaggal, 200 oldal 

terjedelemben jel~nt meg. A Numizmatikai Társulat mintájára j6 len
ne, ha szakosztályunk is időnként megjelentetne egy ilyen terjedelmU 

évkönyvet„ 
VALLOMÁSOK A GYÓGYITÁSRÓL. Szerkesztette SZÉKELY SÁ!{)ORNÉ. 

Medicina„ Budapest„ 1973„ 450 oldal. 
A könyv az egészségUgyi kulturót áhító nagyközönségnek íródott. 

Találhatók benne: ripoztok, novellák, esztétikai, etikai értekezé
sek, o~vos- gyógyszerésztörténet, versek. Orvosok, gyógyszerészek, 
írók, rnüvészek a gyógyitásr61 vallanak, o humor sem maradt ki a mun
kából. A természettudomány, szépirodalom, müvészet érdekes ötvözete 
ez 0 könyv. A gyógyszerészetet dr. VÉGH Ai'II'AL professzor, szakosrtó
lyunk elnöke képviseli. 11A:z. I. Magyar Gyógyszerkönyv" cimU cikkével. 
Méltatja ~N KÁROLY professzor érdemeit az I. Magyar Gyógyszerkönyv 

létrehozásával kapcsolatosan. 
Közleményeinek anyagát az EgészségUgyi Dolgozó szerkesztőbi

zottsága 15 év alatt megjelent, válogatott anyagából gyUjtötte ösz
sze o Medicina kiadó. Dicséretes jó munkát végzett. Közremüködött 
az egészségUgyi kultura kibontakozásához és hozzájárult sokoldalu 
mUvelt, egészségesgondolkod6su, szocialista embertípus kialakulásá

hoz. 
Dr. TÁPLÁNYI E1'DRE 
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BÉKÉS MEGYEI N.ÉPWSÁG: 

1973 augusztus 30.„i sz6móban· ARY Ro'ZA "VII G ' rt 1 ' • • K f · ' • yogysze echno= 
ogiai on ;~en~ia SZA.RVASON" címmel képes beszámolót irts 

A konferenciat es a vele egyidei'Uleg rendezet" "I E '·· 
téSrt' t' k' '11' 1 n " "' SZKOZ-tál ene 1MG~ 

8
>EK,t2

5
st az ':k'YT Gyógyszertechnológiai Szakasz~ 

ya! a , & m~ye1 szervezete, a Magyar Kémikusok 
Eg~esülete ~ke~megye~,Szervezete és a Békés Megyei Tanács 
Gy~gyszertóri Kozpont1aval közösen rendezték. A konferencia 
szekhelye a ~ebx·eceni Agrártudományi Egyetem szarvasi főis
kola részl~genek modern, korszerUen berendezett épülete volt 

.. A 1!1:9 Jelent „ kbo 300 résztvevő vendéget - akik ktizött " 
kUf fotd 1 ·dmarosvas6rhelyi, pozsonyi, weimari szakemberek is 
vo ~a - r. RAGETTLY ~ANOS főgyógyszerész, a MGYí Békés Me
g~ei Sz:rvezetének elnoke köszöntötte és Udvözölte a rendező
seg neveben. A tudományos előadások előtt a főiskola a!''' 
ban rend!zett ~szköztö:·téneti kiállitást - mely 15 tárfó~~-
~;jl~~s6~r~ d~ssCLA6tB~eOTTg m0~takttda'dbeá a gyógysze~echnológia 

• • .l.J an i tus, egyetenu. tanár 
nyit~tta meg. Ezután dr. KU1TEL DEZSŐ kandidátus főg óg _ 
szedesz, a l"'JGYT Gyógyszeitechnológioi Szakosztál~noky el~öke 
~~n ott megnyit~ beszédet, ismertetve a konferencia pro rom
Jott .~mely szerin! a, két szekcióban és a kerekasztal ko~fe
r:n:1an kb: 60,e!oadas fog elhangzani a technológia legkülön
~zo~b terül~ter~l~ A. konferencia délutánjait kirándulással 
toli~~tek om1kor1s alKalom nyilt a hires szarvasi arborétum 
par~,1°":0: 1. ~ajd , a ~ék~sszer:itandrási duzzasztó mü, s a Hal.„ 
tenyesztes.i 1,utato Allomas létesítményeinek megtekintés 'r 
Meg_ kell e~lé~ezni a S?ARVAS város Tanácsa által adott :1;6 
~~P1~~~padasrol, valam.int a második napon a Taná~s kőrö arti 
il?.Ulq J,eoen r~ndezett ismerkedési estről is. A GYOGYSZER~Ez_ 
TOR'.ENETI DIARIUM - ez alkalomra készült - szarvasi számát 
nyu1totta át a rendezőség o résztvevőknek. 

EGÉSZSÉGlJGYI DOLGOZÓ /T • E./ 

19~. jug~~~~~ /XVII.évf„7./ száma nAz időtlenség tanujaként" 
cimen _111v~Y ~OSlrKA TIVADAR gyógrszerész, később hirne
~es f~stomUves~rol olvashatun~ megem ékezést szUletése 120 
eves evfordul6Ja alkalmából LANG EVA tollából /Ez alkalo 1 
a Magygr Posta képmásával ellátott első napi borítékot mma 
CSONTYARY-blokkot, leghíresebb festményeiről pedig eml~kbé 
~egsorozatot bocsátott ki./ e -

19. • VII.,l./XVII. S. számban megemlékezik hogy elhunyt dr 
i-VUJi.\I JANOS professzor.Nagy veszteség érÍe a gyógyszerész-· 
társadalmat, a magyar tudományos életet: 71 éves korában el
hu~yt dr.,HAU1AI JANOS nfugalmazott egy"etemi tanór, kiv616 
gyogyszeresz, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógynövény 
és Drogismereti In~ézeté~ek volt igazgatója. Szakmai tudomá
nr.os munkássdgán k.ivUl k.iemelkedőt alkotott a gyógyszerész
torténel~m ,kutatása terUletén is. Nagy mUveltségü ember volt. 
Maradando erdemeket szerzett a magyar egészségUgy, a gyógy-
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szerésztörténet haladó hagyományaina~ feltárásában, ápolásá
ban~ Munkásságát a KABA.Y és a WESZPREMI Emlékéremmel ismerték 
el hazónkban 1 külföldön pedig azzal, hogy több: nemzetközi 
gyógyszerésztörténeti társaság rendes, illetve tiszteleti tag
jáv6 válosztottáko Emlékét tisztelettel és kegyelettel meg
őrizzUko 

l973o szeptember l./ XVII. éVf o 9./ száma első oldalán "Szemé
lyi változás Qz EgészségUgyi Minisztériumban" fejlécU cikk 
közli a i"dnisrlertonáes határozatát, melyben 

„ ,dr. SCHULTHEISZ EMILT 
ci SEf'h\ELHEIS ORVOSTORTENETI 1'1.'UZEUM főigazgató jót ... az egész
ségügyi miryiszter első "h!ilyettes~vé nevezi ki„ - Kinevezé
séhez a DIA'lIUl1 SZERKESZTO~IZOITSAGI\ szivból gratulál. 

Ugyanezen szám KALEJ'.DARiUH rovatában olvashatjuk: 
"Szeptember 3. 80 éve szUletett SCHULEK ELEMER /1893-1894/ 

gyógyszerész, 1941-44 között az Országos'KözegészségUgyi Inté
zet egyik igazgatója, majd a budapesti egyetemen a szerves ké
mia tanárao" 

/A közleményből a 11 gyógyszerészi11 kémia tanóra, valamint 
e 11kétszeres Kossuth dij 11 kimaradt. A szerke/ 
Az ernlitett 9. szám 5 oldala.4 ~asábos gyógyszerésztörténeti 
munkát ismertet dr. FAZEKAS ARPAD nyiregyházai főorvostól~ -
Az 11ARANY SAS" és a ti>bbiek - a cikk címe„ Az u j levél téri 
kutatásokat ismertető érdekes dolgozatra felhívjuk olvasóink 
figyelmét o , 

Még e szóm 8. olda~án "CSONfVARY TIVADAR festőmUvészról: 
Részlet a TENGERPARTI SETALOVAGLAS'1-ból" fényképét találjuk. 

A 12~ oldal arról ad beszámolót, hogy "Gyógyszerekrőlr 
füvekről tanácskoztak augusztus 28-31 köz5tt a SZARVASON ren
dezett VI. országos 9r69yszertechnológiai konferención. Az 
ország minden részébó hóroms:záznól több gyógyszerész és más 
tudományos szakember érkezett az érdekes eseményre. 60 elő
adás hangzott el a gyógyszerkészítés legujabb módszereiről, 
a kulönféle megbetegedések speciális gxógyszereléséről, va
lamint a gyógr,fUvek felhasználásáról. 7Sajnos, hogy ezt a 
11 hangzotosnak' vélt címet az "Esti Hirlap"-tól vette át lap
társunk, holott a VI. Országos Gyógyszertechnológiai konfe
renciát rendezték SZARVASON. Kár, hogy az EgészségUgyi Dol
gozó közleményét nem a rendezőség vagy gyógyszerész inf or
mól ta, mert ebben az esetben nem hagyták volna el az éxté
kes és na,sysikerU I~ Magyar eszköztörténeti kiállitós megem-
lítését./ A szerk. /r.E./ 

ELŐRE /BU<ARESTI MAGYAR HIRLAP/ 
1973 o május 27. száma 11Sz6z éve illatozik" cimen igen érdekes 

beszámolót olvasunk a; ~969-ben létesitett szebeni patika 
muzeumról ALBERT ILONATOL. 

A nagyszebeni /SIBIU/ "Fekete-medven-he; címzett gyógy
szertár, amelyben most patikamuzeum van, ERDELY egyik leg
régibb gyógyszert6ra volt„ Az országban az első gyógyszertá
rat itt alapították 1494-ben. A muzeum 4 ~el~ségból áll: 
Első a gy6gyszertár, /officina/, ahol a BECSDt.N készített 
butorokat, zom6ncozott kerámi6b61 készUlt edényeket látjuk~ 
Második helyiség a laboratórium, ahol görebek, tégelyek, le.„ 
párló- és szUróberendezések vannak kiáll_itva, ahol az alké
misták a ubölcsek kövét** is keresték„ A han:adik helyiségben 
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egyé? gyógyszert tartalmazó Ovegek, tartályok, gyógyszeré
szeti könyvek, a negyedik dokumentá~iós teremben kéziratok 
és becses régi kiadványok talé+hatók~ 

ESTI HIRL<\P: /T.E„/ 

Tanácskozás gyógyszer·ekről, fUvekről. A VI. Országos 
Gyógyszertechnol~giai Konferenciát augusztus 29-31. között 
Sz.\RVASON rendezik. Az eseményre az ország minden részéből 
hór~mszóznál több gyógy~ze:észt és tudományos kutatót várnak. 
A három nap alatt 60 eloadas hangzik el egvebek között a 
gyógyszerkészítés legujabb módjairól, a kUÍönféle megbete
g~d~sek speciális gyógyszereiről, a gyógyfUvek felhasználá
sorol. 

1973„ VIII. 29. 
Gróg~szertech~oló~ia! A v;. Gyógyszertechnológiai Kon

ferencia es az elso gyogyoszati eszköztörténeti kiállitás ma 
délelőtt nyilt meg SZARVASON, a főiskola épUletében. 

/T.E./ 
KELET-111\GYARORSZÁG: 

19~„, jul~us 11. számában '~Arqny-Sas" és társai NYIREGYHÁlA pa
tikai cimen dr. FAZEK4.S ARPAD orvos-történésztől olvashatunk 
képekkel illusztrált 2 hasábos gyógyszerésztörtéryeti tanul
mánr,t. A legrégibb 1648-ban alapított NYIREGY1-i4ZAN - "Arany 
S~s' nevU és a többi - még ma is mUködő gyógyszertárakról ir 
f~gyelemre méltó gyógyszerésztörténeti cikket dr. FAZEKAS. 

NÉPSZAVA: 
/r .E./ 

1973. augusztus 2. száma: "Muzeum a mellékutcában, mUvelódés
tqrt~neti kqnyvritkaságok címen jelent meg a cikk, melyben 
MATYAS ISTVAN a SEMMELWEIS Orvostörténeti Muzeum orvos és 
gyógyszerésztörténeti álland6 kiállitásár61 és most nem ré
g~n, m;g~yi~t mu7eum Or:'ostörténe~i Kön~ár időszakos kiál
litasarol irt riport cikket. A latott bőséges szakanyag kö
zUl kiemeli a cikkíró HANS GERSTDORFF HIERONYMUS sebészeti 
atlaszát,amelynek színes fametszetei a XV. sz. rangos mUvé
szeti munkáinak számitonak. SCHEDEL HARTMO.N 1493-ban megje
lent német nyelvU világkrónikóját, amelyben a budai vár el
ső ismert középkori ábrázolását látjuk, ALBREClff DÜRER gra
fikus és festőmUvész 1603-ban kiadott mUvészi anatómiáját, 
JOHANNSS 91.JH..\ XVI.sz. eleji gyógyszerkön>":'.:ét stb. Itt emli
ti MEZOCS4T IRORSCXJ..AB<\UJ-7.EMPLEN megye/ földesurát: PO!TOR
NYAI AfDRAST is, aki híres alkémisto volt: 11 HERMES TR!SMEGIS
TOS smaragd-táblája" címen megírta kultur- és tudománytörté
neti szempontból értékes munkáját. 

1973. augusztus 30-i szóm "CsUtörtöki Mozaik" cimu hirrovató
ban a SZARVASON rendezett Orsz6gos'Gy6gyszertechnológiai 
Konferencia és I. Eszköztörténeti kiállitós háromnapos prog
ram jó.I'ól ad rövid tudósitóst. /r .E./ 
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ORVOS EGYETEM: 
1973 szeptember 17. /SE!i1ELWEIS Orvostudományi Egyetem hall-· 

gatóinak és dolgozóinak lapja/ rövid méltatást és btfcsuzta
tót közöl az 1973julius 23-án elhunyt dr. Hi\l.M\I JANOS ny. 
egyetemi tan6r, a Gyógynövény és Drogismereti Intézet volt 
igazgat6 járól, VERZARNE DR. PETRI GIZELLA professzorasszony 
tollából. /r.E./ 

ORVOSI HETILAP "HCRUS" melléklete 
1973 május 20. száma két érdekes / értél):es gy6gyszerésztörté

neii cikket tartalmaz. Az egyik dr. VEGH Af\'TAL professzor, 
szakosztályunk eln6kének cikke: Dr. HIM<LER LAJOS /1863-1939/ 
ecyetemi tanárról, szUletése 110 éves évfordulója alkaimábó~ 
eUilékezik meg. A Dlsik cikkben dr. KEMPLER KURT, PEST megyei 
gyógyszertári Központ fógyóg)'szerész~, ~zak~sztályunk neves 
aktiv tagja emlékezik meg ROZSNYAY MATYAS ... rol, Witl<LER pro
fesszor els5 principálisár61. 

1Jit.J<LER LAJOS professzor a magyar gvógyszer!szek k~mi
kus gárd6jának egyik kiemelked~ ~akj~~ 1863.~~JUS 21-en 
szUletett ARADON. AlaP- és kö.;episkolai t szUlovqro~ban e!
végezte, gyógyszerész gyakornok lett ROZSNYAI t:tATYAS aradi 
gyógyszetész gyógyszertárában. 1885-ben a Pesti TuQoiOOny 
Egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett. ~ KAROLY pro
fesszor felismerte benne a l"övendő tudóst, ezért meghívta 
intézetében tanársegédnek. lig 2? éves, ~ko: "A vi~b;~., 
feloldott oxygén meghatározása" cimO doktori disszertácio JC
vol vil6ghirUvé válik. Később ~idolgozz~ a g~zok f~l~d~kok
ban való oldékonys6gainak törvenyszerUse~ét l.~. El1á~s~val 
kiszoritotta BUNSEN ROBERT /1811-1899/ v1l6ghirU analitikus 
kémikus hasonló meghatározó módszereit. , 

.Jelentős, maradC!ndó vi~sgál~to~~ végzett ~ gyó~yszere
szet, kOlönösen a gyogyszeresze~ kettU.a ~erUl!ten. Kido!goz: 
ta a Magyar Gy6gyszerkönf. III. es IV. kiadásanak a kém~a re
szét. Tőle származik a V • gyógyszerkönyvben is szereplo ~1-
kalibrornidok alkalijodidok tortalcü. meghat6rozása, valamint 
a glicerines~nátriumsulfid ~kalmazása nehéz-fémek kimutatá
sára a kénhidrogénes v~z.helyett. • • , • 

Az analitika legregibb ágát, a sulyanalitikát számos UJ 
ell'árással gazdagította. Ezen tárgykörből kb. 25 dolgozata 
je ent meg a kUl földi lapok~an. • • „ . 
1893-ban magántanár, 1902-tol rend~1vUli ta~a~ THAfJ KAROLY , 
professzor halála ut6n pedig BrBkli a tanszeket. 1909-1934-ig 
nyugállományba vonulásáig az analitikai ~s gyógys~e~~szi ké
mia intézet igazgatója. Számos gyógyszeresz generociot nevelt 
fel KitOnó előadó és nagyvonalu nevelő volt. A Tanácsköztár
sas69 idején a szakfelUgyelői vizsgabizottság tag jánok vó
lasztott6k. A Tanácsköztársaság egyetemi autonomiávol rende!
kezó 8 féléves gy6gyszerészképző főiskolát akart felóllitani: 
A főiskola elnBkének ~rrr,,a<LER professzort akarta megvólasztani. 
A Tanácsk6ztársas6g rBvid szereplése miatt nem valósult meg 
a főiskola. SzUletése 100 éves évfordulója alk~lmáv~ 1?63-
ban a magyar gyógyszerészi kar és a tudollányos elet kepvise-
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lói impozáns Onneeség keretében adó;tafs emlékének. 
Ugyanazon lapban Adatok ROZSNYAY MATYAS munkásságáról" 
dr. KEMPLER KURT cikkében értékes, ujabb életrai~ adatqt 
ta.l;álQnk ~'1IN<LER professzor principálisá.rál: ROZSNYAY MA-
TYASROL. , , 
ROZSNYAY MATYAS a gyakorló gyógyszerészek példaképe és ki
emelkedő alakja. Hirnevét az ízetlen kinin előállitósával 
alapozta meg. Ennek előzménye volt az 1868. májusában EGER
ben tartott XIII. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XIII. 
vánclorgyUlése. A vándorgyUlésen izet~en kinin,el5állitására 
pélyózati felhivós hangzott el. KOCIANQ\'IOi JOZSEF gyöngyö
si gyógyszerész 20 aranyat és dr. SZURMAK VIUIOS egri or
vos 100 forint p6lyadijat tUzött ki az íztelen kinin eló
állitására. Ugyanis abban az időben a kinin egyetlen lázel
lenes szer volt, de ezt a keserü gyógyszert gyermeknek nem 
tudtqk beadni. Ezt a problémát egy évvel később 1869-ben 
FIUMEBA..N megtartqtt,vándorgyülésen benyujtott pályamunká
jában ROZSl'jYA~ MATYAS zombai gyógrszerész oldotta meg. 

ROZSNYAY MATYAS nem titkolta ta16 mányát, az 1888-ban meg
jelent II. kiadósu Magyar Gyógyszerkönyvben publikálta. 
Legutoljára 1954-ben megjelent V. kiadásu Magyar Gyógyszer
könyvben is hivatalos volt. 

ROZSNYAY zombai gyógyszertái:ót eladta és 1887-ben ARA.
DON korszerU, minta gyóg~szertárat rendezett be. Erről a 
fentnevezett szerzőnek: Egy minta gyógyszertár 1887-ben" 
címen kUlön tanulmánya jel_ent meg a DIARil.tl 1973.· m6 jusi 
szólilá ban. 

ROZSNYAY gyakorló gyógyszerészi mUködése mellett fog
lalkozott a gyakornoki oktatás korszerUsitésével, a későbbi 
gyakornoki iskola felálli tásóval. A gy6gyszerészgyakornok 
részére 1886-ban pályadíjat alapított. Az ifjuságot nagyon 
szerette, éppen ezért a gyakornokképzés éltető eleme volt. 
Ezt a nemes tulajdonáságát eleveníti fel az if ju gy9gy~ze
részek részére nunden évben megrendezett ROZSNYAI t-11\TYAS 
emlékversenyek, illetve elóadóversenyek, ahol az elsó helye
zettjeit a nevé~lÁSelnevezett emlékéremmel ~utalmazták. 

ROZSNYAY MATY a magyar klasszikus gyogyszerészek 
egyik legkiemelkedőbb alakja volt, akire mindig bUszkeség
gel gondol a magyar gv6gyszerészi kar, az uj nemzedék elé 
pedig követendő példaképnek óllitjók. 

Dr. TÁPLÁNYI OORE 
1973. Julius l. /CY.r.t. évf. ~ sz. 1567-1575 old./ CSONTVÁRY 

KOSZTKA TV/ADAR /1853-1919/ vilóghirU festőmUvész, gyógy
szerész szUletése 120 éves évfordulója alkalmából két,ké
pekke~ illus~i:ólt tanull)Ónyban adózik emlékének. Az egyik 
DR. T,OTH AIDR!\S: "CSONTVARY a gvóg~zerész", a másik: FALlDY 
ANIKO: CSONTVÁRY KOSZTKA TV/AOAA: 'A Nap ut festő" cinnel. 

TELEVIZIÓ 

1973. julius 5-én az ESTI HIRADÓl!AN CSONTVÁRY KOSZTKA TV/ADAR
ról és mUveiról emlékezett meg 120 éves azUletésnapja előes
téjén, 
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PAGYAR GYÓu"i'SZERÉSZETl TÁRSASÁG 

GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉSI SZAKOSZfÁLY, A MGYT H-"VES MEGYEI SZERVEZET, 

A HEVES MEGYEI GYÓGYSZERTÁRI KÖZPONT 

1973 november 15-17 köztltt 
EGERBEN A TECHNIKA HÁZÁB'.N TARTAIDÓ 

ORSZÁGOS GYÓGYSZERTÁ.~I MUl'.Y-A SZERVEZÉSI KONFERENCIA PROGRAM..\/<: 

Nov~mber 15-én 9~00 h Ünnepélyes ciegnyitós. 
10.00 h Dr. Vfi.Rf:.DI JÓZSEF: "A hálózatfejlesztés 

er·ed&lényei és perspektivikus problémói" 

10.30 h Előadások két szekcióban 
November 16-ón 8„30 h Plenáris előadás 

Dr. MOHR TAViÁS: "A szervezéselmélet gyógy„ 

szertári odoptóciója" 
9.00 h Előadások két szekcióban 

November 17-én 8.30 h Szakmapolitikai vita o gyógyszerészet táv

lati fejlesztéséről. 
Vitavezető: Dz·. BÖLCS BÉLA 

11.00 h A Konferencia értékelése - zárása. 

TÁRSADALMI PROGRAM: 
November 15-én 15.00 h A Líceumi könyvtár, csillagda megtekintése 

16.30 h Orgonahangvex·seny az Egri Főszékesegyházban 
20.00 h Ismerkedési est a Park Szálló termeiben. 

November 16-án 15.00 h A Vár és mUemlékek megtekintése 
19.00 h Vacsora az 11A9r·ia Tavernó"-ban. 

A TECHNIKA HÁZÁ~N 
GYWYSZER-, GYWYSZERHÁLÓZATI ISMERTETŐ ÉS BUTOR 

KIÁLLIT ÁS LESZ 

A konferencián gyógyszerésztörténeti előadást tort: 
Dr. ANTALL JÓZSEF 

0 Semmelweis Orvostörténeti Mvzeum helyettes főigazgatója és 
.JÓZSA ALAJOS 

o Győr-Sopron megyei Tanács Gyógyszertári Közponi igazgató főgyógy
szerésze. 
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