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NEMZETKÖZI GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉIETr KONGRESSZUS 1973. PÁRIZS. 

A Nemzetk~zi Gy6gyszerésztörténeti T6rscs6gr a Gy6gyszerésztörté
neti Nemzetközi Akadémia és a Gy6g}1sze1"észt<Srténeti Társas6gok Vi

lágszervezete 1973. szeptember 24-29 között Párizsban az Egyetem 
gy6gyszez:'észtudom6nyi karának épUletében kongz·esszust rendezett„ A 

kong::·esszuson magyar részr61 a Magyar Tudományos Akadémia kikUlde.„ 

tésében Dr. ZALAI KÁROLY, MGYT fóti tkóra /szerkesztő bizottsógi tag / 

vett résztc 
A kongresszus tudományos programja az alábbi tém6kkal foglalko

zott: gyógyszerészeti kapcsolatok Franciaország és egyéb országok 
között; gyógyszerész muzeológia; gy6gyszerészet és a mUvészetek; a 

gy6gysze:i:észet és a gyógyszerek t<:iI·ténete és egyéb vegyes tém6k& A 

kongI·esszus gerincét képezte, hogy bemvtassa Fz·anciao:rszág kapcso

latait a világ gyógyszerész történelmével és történészeivele E téma= 

ki:Srben 24 el5adás hangzott el„ A széles töiténeti alapok1"a épUlő el6-

odó$i anyagnak kUlön sulyt adotte hogy r·BgtBn a megnyitó Unnepség 
ut6n az els6 Ulésszak első előadását DRs ZALAI KÁROLY egyetemi docens 

tartotta, fr·ancia nyelven~ Az előadás tiibb olyan: francia-magyar gy6gy•

szerészeti kapcsolatot t6rt fel és mutatott be, melyek eddig ismeret

lenek voltok. 

A kongresszuson közel 100 tudorn6nyos előadás hangzott ele t!elye.„ 

ket mintegy 40 ország t~bbszáz résztvevője hallgatott meg. A kong

resszus el6készitése, lebonyolitósa nagy szakszerUséget és pontoss6-
got mutatott, ami elsősorban a francia kollegák éx~eme~ A rendezőség 
a tudományos Ulésszakokon kivUl egyéb gyógyszerésztö1téneti bamutat;6 ... , 
son, t6rsadalnU programokon val6 részvételt is biztositott e vendé
geknek. 

A nemzetktizi szezvezet következő kongresszusát 1975..,ben Brémában 
/NSZK/ fog ja megrendezni. 

DR. ZALAI KÁROLY 
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900 ÉVES 

SZOLNOK 

JUBILEUMÁRA 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRilJ1 e számban, - aely hazánk felsza
badulásának évford•lóján jelenik meg - o jubiláló SZOi.Na< városának 
gyógyszerész vonatkozáau elllékeit mutatja be. 

Városunk a jövő évben Unnepli fenn6llása 900 éves évfordulóját. 
Ezzel kapcsolatosan számos politikai, társadalmi., kulturólis rend•z

Wnyre kezUl sor, melyekben résztvesz a Szolnok Megyei Gy6gyszertári 

Központ és a H/\GYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSAS.ÍIO helyi szervezete is: 
meghirdette a "Szolnok v6ros gy6gyazerészetének kialakulása, fejl6d'
se és perspektívája" e. pólyózatot. 

A beérkezett pályamunkákból a három díjat nyert mU egy-egy részle
tét jelentet jUk aeg itt, „ jd öaszefoglal6t adunk a megye Ki gy6gy
szerészetének 20 éves /195().;.1970/ fejl6désér61. 

A •agyar 9y6gyszer,srtörténet helyi ealékeinek beautatóoávol já

rulunk hozzá városunk 900 éves évfordulój6nak aegUnnepléaéhez. 
Szeretnénk, ha a gyógyszerészet multja e 110zaik részeinek k6zl'8'

vel a H4GYAR GYIÍGYSZERÉSZETI TÍ>ll.SAS/s GYÓGYSZERÉSZTilRTÉIETI SZAKOSZ. 
TÁLYA c.SlkitUzései t t6110gatná, a rOllél jUk, hogy aég többen haerik 

fel a gy6gyszeré1Z11Ult Olllókoivel val6 foglalkozás jelent6aégét. 

DR. HOLNÁR KÁROLYNÉ 

SZOi.Na<, 1974. 6pdlis 4. 
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ADAU'Ka< A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ 

EGYESÜLET: XILSZOLNa< VÁRMEGYEI KERÜLETE 

TÖRTÉNETÉHEZx 

Az első vilógháboru el~tt 2-3 ~ármegy~ tartoz~tt egy gyógyszerész 
kerUlethez. Ilyen terUleti beos~tas szerint a mai SZOUl.Ja< megye te.„ 
rUlete HEVES-SZOLNa< MEGYEI KERULET-hez tartozott. 

Ennek ez időbeli elnöke édesapám: id. SZELE ijELA. yolt, helyette&
ként pedig egy heves-megyei gyógyszerész VERPELETI GEZA teyékenyke
dett. A trianoni békeszerződés után a kerUlet kUlön vált. Edesapám 
maradt a SZOLNOK vármegyei kerül~t elnöke„ Az uj HEVES megyei kerU
let elnökének pedig VELCSEY ISTVAN egri gyógyszerészt választották 
meg. A szervezet feladata nemcsak a tulajdonosok, hanem az özvegyek, 
árvák és alkalmazottak érdekvédelme is volt~ 

A 19-es Tanácsköztár~aság alatt is mUködött ezen érdekképviseleti 
szerv. Az elnök, igy édesapám is ez idő alatt üzembiztosi címet ka
pott. Édesapámat gedig még ezen kivUl - a birtokomban lévő dokumen
tum alapján - e .JASZ f\W7YKUN SZOl.....Na< vár·megye Direktóriuma 1198-1919 
sz. levelében 1919. junius lo.„től 11

0 MunkaUgyi és Népjóléti Bizott
ság f.évi május hó 20-án kiadott 35_, MoN.sz. rendelete alapj6n -
••• megbizzo •••• egy orvossal ••• mint okleveles ,gyógyszerészt ~••• 
a vármegyei gyógyszertá:c-ak ellenőrzésére ••• 11 /l~/ 

E mellett e korabeli ujságok tanusitása szerint pl. mint Uzembiz
tos 1919. junius 22-én elrendeli, hogy 11

0 járványos időkre való te
kintettel ··~e összes szolnoki gyógyszertárak minden éjjel kötelesek 
inspekciót tartani. 11 /Ze/ 

A Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet 1921„.ben a terUletvesztési 
pr·oblémók miatt uj jáalakul~ TerUletileg megyénk szempontjából válto
tozás nem történik. KerUleti vezetősqg ta~jainak a következ6ket vá-
lasztják meg: Elnök: SZELE,BE~ /?ZOLNa</ 

Elnök h.: SIR LASZLO "/KARCAG/ 
Titkár: BELEZW.Y KÁROLY /SZOLNa</ 

Választmányi tagok: 6 fő, akik illetékesek a megye terUle.tén lévő 
35 helyiségből 62 gyógyszertár érdekeit képviselni. /3./ 

Szolnok vármegyei kerület elnöki tisztét 1934-ig édesapám töltöt
te be. ValószinUleg az 0 iránta tanusitott megbecsUlésból engem vá
lasztottak meg helyette a megyei kerUlet elnökévé. Ezt a tisztséget 
betöltöttem betegségem kiuj~lásáig 1942-ig. 

A felszabadu+ós utár) 1946„, januárjá.l?an uj alapszabályzat ~z~rint 
Megalakult ORSZAGOS GYOGYSZERESZ EGYSSULET SZOLNa<MEGYEI El.Na<E-nok 
u jrc engem választottak meg. E tisztséget e szervezeti forma fenn-„ 
maradósóig betöltöttem. 

Milyen segi tséget nyu jtott a megye gyógyszerészeinek, illetve 
milyen közéleti tevékenységet fejtett ki e megszUnt érdekképviseleti 
forma? Ezt csak egy p6r gondolatban szeretném bemutatni: 
1./ GyUjtést szerveztUnk Budapesten HegedUs S.u.17.sz. alatti 

Gy6gyszerész Székház felépi tésére, mely később sok gyógyszerész 
gyereknek egyetemi tanulmányai alatt kedvezniényes, esetleg in~ 
gyenes szóll6st biztosított. 

x Részletek a Szolnokaegyei Tanács Gyógyszertári Központja által 
meghirdetett "SZCU«)K város gy6gyszerészetének kialakul,áso, fejlő
dése, perspektivó ja11 téaakörU pályzat II.di jat nyert raUvéből. 
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2./ Segélyalapb6li juttatásra jovaelatct tettUnk az orr~ zászoruló 
személyére. 

3„/ Temetkezési segélyeket folyósi;i:ottunk„ , „ 

4./ TBrpe gy6gyszertórok /BESENYSZCG, TISZAVARKONY, SZl\JOL, KOTELEK 
stb./ segitése; egyrészt szolnoki nagyobb patikákból való gyógy
szer átadással, méisré_szt a kerUleti szervnél retaksátor alkal
!IOzásával. Egy gyógyszerész a megye összes sEámláit felUlvizsgál
to, illetőleg felter·jaszt_ette, miáltal a törpe patikák hamarabb 
jutottak a vények ellenértékéhez. Ugyanakkor az erre a célra al
kalsazott gyógyszerész szabadságuk ideje alatt köteles volt őket 
helyettesíteni. Két lelkiismeretes ko~léga látta el ezt a tiszt
sé~et. Egyik az azóta elhunyt; WEIGL .JOZSEF /utolsó munkahelye 
15/49. gyógyszei:·tár1 ,SZOLN<.15/, illetve jelenleg megérdemelt nyug
diját élvező Dr. Lll<ACS .JENO la 15/16.sz. jászfelsőszentgyörgyi 
volt gyógyszet·tárvezető/ gyógyszerészek. 

5./ GYOJA befizetésének ellenőr·zése. , 
KerUleti szervUnk nagyban hozzá jár·ul t az ,1~5. szeptember· 29--én 

megtartott a szolnoki szUletésü Dr. 8.~LOGH KAl..M.4N gyógyszerész orvo1 
pr·ofesszor szUletése 100 éves évfor·duló ja Unnepség sorozat megrende
zésében. Rendező Bizottságban a gyóJxszerészek hárqm tagga~ voltak 
kti-pvis•lve„rajtam kivUl: KRöMEi<. 3ZILA.r·~D, uzoni KOV,'.\CS ZOLTAN és 
VEGH LASZLO szolnoki gyógyszertózvezetők. Az ünnepséo keretében lett 
laleplezve szolnoki szülőházának falán /Halász u.4./""ma is látható 
eaü,éktábla. Ezóta az utcát Dr. Bt\LOOH KALMAN utcának ismerik a szol
nokiak. Az egésznapos ünnepség sorozat eseményei irásban is z·ög.zi
t~t nyertek az utókor szÓlllára. /4./ 

A fentebb említett munkálatokat nemcsak megyei viszonylotboR 
folytatta a vezetőség, hanem országos szinten is. Ugyanis a mindeft
kori elnök hivatalból tagja volt a Magyarországi Gyégyszerész Eg)"&
sUletÁ ntajd jogutódja az Országos Gy6gyszerész EgyesUlet tisztiko»á-
nok. z utóbb5 szervezet felszabadulás utóni jogut6djában megazUné
oéig tór·selnöki tisztséget töltöttem be. 

Ugyanakkor az orszógos szervezetben kisebMagyobb tiszt9'get 
töltenek be a vármegyei szervezetekb&l beválasztott vezet6ségi ta
gok. Igy SZOLNa< megyéb51 /5./ a következ61c .uködtek a 

Mogyazországi Gyógyszerész Egye.Vlet, illetve O:tsz6gos Gyógy
szerész EgyesUletben: 

VAlkiZíl'IÁNY~ TAOO< 
RÉCSl;Y ,ZOLT~ /rÖRi)<SZEN'fMIKLÓS/ 
K. •H;v;sz JANO~.jASZBE~Ey 
K, R~ESZ IMRE JASZBE~ENY 
Jf>llf/PllY ;f\!JRE JASZBERÉNY 
l(OCZKA PAL /SZCl.Nl</ 
GESZTI IMRE; /Tl:R~Sl,E!f!MIKLÓS/ 
PETRY ZOLTAIJ /öCSél>/ 
Sül YHOSSY JANOS /SZCl.Nl</ 

PÓT ÉS VÁLASZTOTT VÁLASIDIÁN'fI TAG 

1921-1925 
1921 
1922-1932 
1934-1939 
1934-1942 
1947-1950 
1947-1950 
1947-1950 

V~GH L4sZLQ /SZCXJll:l<,/ 1940-1942 
VEGI LA:!ZLO /SJJVKA<./ 1943-1944 
SZERB JOZS;F /JAsZBEF.ÉJN/ 1947-1950 
POfWITS DENES /KAR,CAG/ 1947-1950 

VÁUISZlMÁNY ÁLTAL HEGVÁLASZTCITT IGAZGATÓ TAIW:SITAG 

GESm IMRE /rt)R~SZENTHIKLÓS/ 1947-1950 

FEGYELMI BIZOTTSIGI TAG 

KRllMER SZILÁRD /SZr:JJllJt(./ 1947...1950 
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Nem lenne teljes a képi ha nem emlékeznénk meg orrólf hogy o 
szUkebb kerületi vezetőségben ~ik ~ilyen ~isztsé~et visel~ek. , • 
1920-t61 a kerületben az alábbl. gyogyszer·eszek viseltek tisztseget./6„/ 

Elnök· id SZELE BÉLA /SZOLNOK/ 1920 .• 1934 
. if j SZELE BÉLA /SZOLNa</ 1934-1942 

• 1946-1950 
KOCZl\A PÁL. /SZOLNOK/ 
VÉGH LÁSZLÓ /~ZOLljOK/ 

Elnökholyet~e9: SIR LASZl,,O /KA~CAG/ 
K, REVESZ IMRE /JASZBERENY/ 
VEGH ANTAL /SZOLNa</ , 
JM#AAY !;l-ORE /JÁSZBERENY/ 
KOCZl\A PAL /SZOUIOK/ 
GEsm IMRE /Tlnli<SZENTI-iil<LüS/ 

Titkór: BELEZNA'\ KÁROLY /SZOLl<OK/ 
KOCZKA PA!,. /SZOLNOK/ 
UZONI KOVl\CS ZOLTM< /SZOU<OK/ 
HERCZEG FERENC /SZOLNOK/ 
NA.GY IMRE /SZOU'JOK/ 

Pénztáros: KRijMER SZILARIJ /SZOLNOK/ 
VÉGH LÁSZLÓ /SZOLNOK/ / 
SOLYMOSSY JANOS /SZOLNOK 

Segédti tkór: 1-/EIGL .JÓZSEF /SZOLNOK/ 
Megyei Adóközösség; /1946-tól/ 
Eln<:>k: id„ SZELE EJELA , , 
Elnökhelyettes: VEGH U1~ZLO 
Titkár: SZTO.JALOVSZKY BELA szolnoki gyógyszerészek e 

Irodalom: 

:;zELc BÉLA 
SZOLNC« 

1943-1944 
1943.-1944 
1920...1922 
1922-1931 
1933 
1934-1939 
1940 •. 1943 
1946-1950 
1920, •. 1921 
1922,.1932 
1933-01940 
1940-1942 
1943-1944 
1934-1938 
1939-1942 
1943-1944 
1946-1950 
1938-1944 

le/ PÁLFY JÁNOS megyei direktórium aláirásával ellátott kézirásos 
családi dokumentum~ 

2./ 11Szolnoki Munkás" 191~„ junius 24-i száma. 
3./ 1922-es Qyógy:jzerész Evkönyv 238.oldalG , , 
4 ... / Dr. BÁRKÁtfi' BEl.J\: 11 Jelentés a Dr·. BALOOH KALMAN Emlékünnepély 

Előkészi tő Bizottságának munká jázól. 11 ,A:>Al·Ub.NICH MUZEl.R'1, SZOUU/ 
5-6./ Korabeli Gyógyszerész Év,k~nyv,ek,és Zsebnaptárak alapj6n dátumc. 

szerUen kiegészítette KOVACS KALMAN szakfelUgyelő gyógyszerész 
SZOLNOK. 
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, SZOLNOK VÍitOS GYÓGYSZERÉSZETÉNEK i<Ii1LAKULÍGAe 
GYOOYSZERTÁRA!i'W< TU!ADONOSAI, KEZELŐI, BÉRLOl 1861 .• .1945 

KÖZÖTT. x 

Egy év sulvo Unnepli SZOLNa< vázos alopitás6nak 9CC éves évfordu

ló jót„ ~ Unnep tiszt~letére SZCl.Na< megye gy6gyszet'észei a Gyógy.„ 

szert6r1 Központ felh1vás6ro púlyózati ·munk6ikban - SZO!JiOK város la-· 

koss6g6nak széle~ rétegeihez hasonl6on - szakmájuk helyi kiQlakulásá
ra vonatkozó adatokat gyUjtHttek össze és megör~kitették azokat iró-· 
sos formában ez ut6kor szómára„ 

El6szUr is le kell szGgeznUnk azt Q tényt, hogy sz~ VÓI'OS 

gyógys%er4azetének kialok:ulásóra, éppugy hatottak azok a tLz. a"o' · zd • 1,.1 s „ .... 1111., 

go oság1 tényezők, mint aaelyek speciálisan meghatározták hazánkban 
a gycígyszer·észet kiolakulósót és fejl5dését. 

A kijzelj~vóben 900 éves évfordulóját Unnepl6 SZOl..Na< város6t 
::f~ldrojzi fekvése l!J hadak utj6v6 tette11 „„ •• melynek eredményeképpen 
t1zennég)'e~er pusztult el csaknem teljesen, de mindig ujro éledt„.„" 

/1:/ Am&n~yit·& bizonyos mé.rtékig földrajzi fekvése a hadak utjává te
szi, annyira előnyös az fejlődésének irány6ban„ KUlönösen érződik ez 

a XIX„ ~záxadban 11 amikor a viri és vosuti szállítás fellendU!ése foly
tón k1Jzlekedési, kereskedelmi jelentősége nő." /2./ 

. Ezen ttsrvénys~erUség azonban 11 a vidéki városok ktszUl néh6ny al fHl
d1 vdros: TEMESVAR, ARNJ, SZEGED, UJVIDÉK, SZOLNOK fejl6dése"„.re is 

jells11z6 "az ipar és mez6gazdos6g fellendUlése, de mégink6bb az áru

forgalom sulypontjoinok áttol6d6 következtében." /3./ 
A fentiek helytóllóságát bizonyítja az a vitathatatlan tén h 

PEST-SZOL.Ml< vosuthál6zat meginditását61 kezd5d5en a századfo~~ul~gy 
a v6r·os lako ~ ké / .1 ro ssoga meg tszereződik8 25~3701 , pedig egy 1824-es adat 
ezerint: 

"SZO!..Na<, HEVES vármegyébsn, 1560 ház, 10.962 
összesen 10„ 979 lakos, kamarai vóros". /4„/ 

katolikus, 17 óhitU, 

X1ré'Sz~-a S;olnol)megye. T ' Gy6 . · 
.L' ázoi:ón; KOVACS KAUiAN· l. 11sZOLN$ gy$.zert6r·i Kö.zpontjdnak rá-
1Xsaf _ to jlődése, perspektivá j n '.>'áros gy69yszerészet~~ek k alaku-
rnUvé 001 „ o cimU ! e di J at nyert 
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Egészséges fejlődése folytatódik ~ felszabadulás utáni gazdoság

politikoi ix·ányelvek olupján, aminek hatásaképpen 1900-1971 ktsz6tt 

ujra megkétszereződik lakossóga és eléri a 63~000 f6t~ /5„/ 
A fentobb rl!viden vózolt fejl6désb61 érthet5vó válik, hogy a 

Szolnok v6rosóban csak o MÁRIA TERÉZIA dekrétuma ut6n - mely kötela

z5vé teszi minden ~-áros számára egy gy6gyszextár felállítását - kerUl 
sor az első gy6gysz:ertór megnyi tásá?'·a 1799 ... ben8 /6„/ "Isteni gondvi

selésn néven
6 

majd késébb ezt "Öreg patika11 jelz6vel tisztelik meg a 

szolnokiak„ 
Minden jel arra mutat, hogy Szolnokon már el5z6leg is lehetett 

gyógyszertár. A szolnoki DAMJANiai lf.IZElM igazgató ját61, KAPOSVÁR! 

GYLLÁTÓ'~ birtokomba kerUlt adatok szerint a s>olnoki FERENCES REN:>HÁZ 

HISTORIA DOHUS I. kötetében ezre vonatkozólag az alábbiak találhatók: 

~1799 0 augusztus: A neves egri doktor, Ml\.RKOS No meglátogatta itt az 

Apothecát" eara reprobavit, quod multa medicimenta.
0 

Ezt ktsveti időrendi soz:·rendben 

1871-bon "MEGVÁLTÓ", 
1882-ben "VÖRÖSKERESZl" /jelenlegi é i jel-nappalos/ 

1903-bon "~AL" /15/50,gyt/ 
1906-ban "HAGl'AA KOROW." /15/41.qyt./ 

1910..bon "K!GYÓ" /15/51./ 
1922,.bon "SZENT IS1VÁlll KIRÁLY" 
1928-bon •DAMJANICH" /15/45.gyt./ 
Tokint.Uk ót i·Uviden e gyógyszertárak történetét: 

l./ "ISTENI GC»l)\l!SELÉS" /Roól 5oga/. Nevo az 1862," G)'6gyszerász Érte
si t.6 •adatai azorint ttGondvieelés~, csak k's6bb $Zerepel a fenti 

néven. /1896,GYBr./ Val6adnUl99 utols6 aUkHdáoe el6tt ·• a l!IOi 

l<ooouth tér óo T6ncaics utca oorklin lév6 honvéd.égi lakóh6zak he

lyén - e1z Arot'iy Jáooe utOOn l@hetett, mivel $Zt valamikor Potilca 

oteónak hivt.lk. tt./ Biedermeyer stiloeu botoxzot6t, edényzetét 

"ll)'részét a ozo.lnoki DAM..lllNICH MIJZElR4 védetté nyilvánította, • 

<:lZ épUlet leixmtóeakor qrt roktárólSa sz6llitottao A 900 éves U1t-

1:;&piégekre r·estauzúlva u Jra l6that juk ex·edeti 3zf€ipaégében.,, 

Ywlo,donoo~i_, bil.irl&l„ tcOJzel6i !;3% "16bbiak voltoki 



A SZOLNCl<I "ISTENI GorDVISELÉS" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1861-1950 

TULA.Dül\'OSOK: 

1./ Sff[SIK ISTVÁN, 1861 9~/ Szegedi Takarék és 1914-1917 
2./ HORANSZKY ISTVAN 1867-1880 Hitel RT 1918 

BÉRLá<: 10./ Sl.l:lÁR A!IOOR 1919-1925 
11./ 11'.RTOS GYU!.A 1926-1928 

~i~K~~tx TIV~AR 1881-1884 12./ SZABÓ LAJOS 1929-1938 
1885 BÉRLŐ: 3./ HORANSZKY ISTVAN 1886-,1891 
1892 GUNSZT IMRE 1934-1935 

4./ BOÁR GYÖljGY 1893-1894 KEZELŐ: 5./ özv. ,H()!lANSZKY 1895~1903 
ISTVANNE HERCZEG FERENC 1936-,1941 

KEZEL&: BÉRLŐ<: 

hoxa; HORÁNSZKY 1895-1898 13./ HESS MÁRIA 1939-1941 
ISTVAN 14./ GEDEON GYUlA és 1942-1950 
KERTÉSZ GYULA 1899-1902 GEDEON VALÉRIA 

6./ F!\RAGÓ Ál<M~N , 1903 KEZELŐ<: 7 ./ SZOBONYA IV)IJ'0Jll , 1904 
8./ S~OBONYA ~E 1905-1912 BARSI ~ÉLA 1942 

KOHALMI MIKLOS 1905-1909 Dr.KAJ y ZOLTÁNNÉ 1943-1944 
1910..1911 ~=I~.ÉRIA 1944-1950 

KEZELŐ: 
SÁMUEL BÉLA 1912-1917 

2./ "MEGVÁLTÓ" /személy jogu/ gyógyS>ertár mUkodik 1876-1954-ig, .,,,;„ 
kor is helyén a "Centrum Áruház11 nyilik meg, /a mai S6gvá:i:i 1.1ti 
villanyszemafornál/ amelyet egy hajnali tUzeset kapcsán életve

szélyesnek nyilvánítanak, s igy lebontási so:i:·s6t nem kerUlheti el. 

A Nemzeti Szálloda mellett /ugyanezen ~teában/ mUkijdik el5sz6r, s 

kés6bb kerUl 6t ugyanezen utca sork6ra. /8./ Butoxzatát 1902-ben 
a 11Steinbuch Ánú.nn cég sz6lli t jar valószinUleg mii1' butorfelu ji
tásr61 lehet sz6. /9./ A következő tulajdonosait, keze16itr is
merjUk 1876-tól: 

"MEGVÁLTÓ" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1876-1950 

TlJLAJ)ONOSa<: 

1./ BOÁR GYÖRGY 
2. / VIGH BÉLA 
3./ ZS.MÁRTON ISTVÁN 
4./ aajd 6rököooi 
KEZELfl<s 

SZIVER ÁRPNJ 
5./ ALEXAN>El! JÁNOS 
6./ ELEK MIHALY 
7./ VERES BARNA 
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1876-1892 
1893-1894 
1895-1899 
1900-1950 

1900 
1900-1904 
1905-1908 
1909-1910 

BÉRLŐK: 

MÁllTCNFFY E~L 1911 
8./ STEINER OSZKAR l9U-1918 
9./. LASS~I JENQ , 1919-1942 

lo./ LASS/JM'I JEl'nlE és 1942-1950 
ERNSZT MIKLÓS 

3„/ "FEHÉR KERESZT" is2'emély jogu/ Erigálási ideje 1882„ Neve o szó~, 

zadforduión még "Vö.r'Cs Kereszt11
1 s ez 1922„ évi tulajdonosa ke

xeszteli el a későbbi nevére„ /A nemzetközi Vör'éiskereszt felhivá„ 

sáro/~ 
Elős:zöz- a Május l„ utca végén, a plébánia templommal szemben kap 

felállitási en9edélyt, majd utána ke:i:Ul át a mai helyére o Beloi

annisz utro. /10./ Régi és u j helyén oz alábbiak folytattak gyógy

sze:i:·észi tevól<enysé-get: 
"FEHÉR KERESZT" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1882-1950 

TU!A.DONOSOK: 

1./ TASSY Glf5Z'fÁV 
2./ PATAKY l)RPAD 
3./ ADLER MARTON-. 

PATAKY VIl'l::E 
4,/ HREBÉClY .MRE 
5./ hora~ HORANSZKY 

ISTVAN 
6./ VIG~ BÉLA 
7 ./ GERO IZOR , 
8./ ALEXAt{)ER JN-'OS 
9./ majd örtlkösei 

1882-1884 
1885-1886 
1887-1888 

1889-1891 
1893-.1894 

1895-·1902 
1903-1904 
1905-1908 
1909.-1921 

BÉRLá<: 

Mi)R~CHAU,. REZSÓ 
BARANY PAL, 
BELEZNAY KJl~OL'( 

10./ FARKAS ISTVAff;E 
VOLANSZKY VIOLA 

11./ VAJlGHA LÁSZl.Ó 
12./ KREMER SZILA~ 

1909 
1910..191? 
1920..1921 
1922.-1923 

1924-1930 
1931-1950 

4„/ nAKNAf-11 /személy jogu/ gyógyszertá:r·at a Végh család alopitjo 

Szolnokon. /.\ mostani helyére o mai VasipaI'Í Vállalat helyéről 

/Hunyadi vtca .J6zsef Attila utca sarok/ ke:i:·ül. Felszerelése o 

15/73. gyógyszertárban S.:olnokon, butorzata átalaki tva a régi he

lyén mUkOdik. 
Családon belUl a gyógyszertár vezetői voltak: 

"Ai'm'AL" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1903-1950 

1./ V~GH GYULA 
2./ Vi;GH AtjTAL, 
3 ./ VEGH LASZLO 

BÉRLŐ: 

BREUER MIKLÓS 

1903-1916 
1916-1937 
1937-1950 

1920..1927 

5 0 / "MAGYAR KOR~" /személy jogu/ gyégyszel'tár történetét részlete

sen tárgyal ja a legutols6 tulajdonosnak, SZELE BÉLJl.w<, e számban 

megjolent cikke. 

6./ "KIGYÓ" /szelltély jogu/ gy6gyszertórat 1910..ben a Temető - Kórház 
közti részen qgedélyezták, uajd innen kerUl át a Teher pályaud .• 

vor városi oldalára, a Tomori utcába, a aai helyé:r·e. /ll/ 

Tulajdonosai a kBvetkezők voltak: 



KIGYÓ" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1910...1950 

TIJl.AJ)()NQSCl<: 

l./ SOWEltlER MIKSA 1910-1920 
2./ ~ Il1<~ 1921-1922 
3./ KOCZKA PAL 1923-1950 

7./ "SZENT ISTVÁN KIRÁLY" /személy jogu/ gyógyszertár felállitási 

engedélye a mai Kol tói Anna utcár·a szólt, innen került a Ságvári 

~örut és Koltói Anna utca sa:z:i<áro. /12./ iJ.lamositás utá_n a Gyógy

~zer·tár Vállalat é$ az Anyagraktár kap helyet benne. 1958-ban la

kás céljaira át kellett adni, ilyen funkcióban ma is megtalálható. 
Tulajdonosai az alábbiak: 

"SZENT ISTVÁN" GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZEI 1922...1950 

TU.A.JJONOSCl<: 

l./ SÁNXJR ILl,.ÉS 1924-1925 
2./ UZONI KOVACS ZOLTÁN 1926-1942 
3./ SOLYMOSSY JÁIKIS 1942-19.50 

8./ Az 1928-bon engedélyezett "DAMJl\NICH" /személy jogu/ gyógyszel'.'

tór először a Tisza hídnál lévő 11 ut·asellátó" helyén mUkiidött mai"d . ' .innen ke:r·Ult át a mai Leánygimnázium melletti házba. /13./ 

Tulajdonosainak az alábbi gyógyszerészeket ismerjUk: 

"D,\M.J'.NICH" GYÓGYSZERTÁR GYÓG'ISZCRÉSZEI 1928-1950 

TIJlA.C>ONOSOK: 

l./ SZABÓ ISTVÁN 1923 

BÉRLŐ 

FÜ . .DES ~ÉlA 1929-1930 
2./ TORt~ DANIEL 1931-1935 
3./ ELEK KElli,IN ZOLT'~~ 1936-1950 

ELEK KollEifl ZOLTN<IJÉ 

Gyógyszertárak kialakulása, mint jó megélhetési fot·rás, gyógysze

rész családok kialakulását hozzo magával. Ez töz·tént Szolnokon is, 

ahol az egyes gyógyszertárak alapításával szolnoki gyógyszerész-dinasz .... 

tiók alakulnak ki. Sajnos ezeknek a gyógyszerészettel kapcsolatos ge

nerációit olyan távoli időkre - mint pl. Dunántul, vagy Exdély eseté„. 

b~n - ~em vezethetők vissza. Ennek oka SZOLN<l< város fejlődésében rej„. 

lik, mint ahogy azt fentebb láthattuk. Szolnok esetében csak 1856. 

után.t·ól beszé:lhetUnk. Ilyen fox·mában meg kell elégednUnk a 2-3 gene

ráció kimutatásával a helybeli gyógyszex·ész családok esetében. 
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/, fenti szempont szerint vizsgálva SZOLl\!CK város gyógyszerészeté-o 

nek kialOkulását és fejlődését névsorban az alábbi gy6gyszetész-csa

ládok mozditották elő, akikx·61 megemlékezUnk: 
1./ HORÁNSZKY-GSAuiD: melynek egyik ága a HORAI előnevet viseli, az 

"ÖREG PATIKA" tulajdonosai 1876-1900-ig. A gyógyszextár fennál"' 

lásának 154 évéből 36 évig az ő tulajdonukban volt. A család 
tagjai fontos pozici6kat tl:ilthettek be a Váx·os életében. Bizony

sága ennek, hogy a mai ADY EN:>RE utcát a felszabadulás előtt 

HORÁNSZKY utcának hívták. 
2./ KRAMER-CSALÓD tulajdona volt 1931-1950 között, mintegy 20 évig 

a mai éj jel-nappalos "FEHÉR KERESZT" gyógyszertár. 

3./ LA.SS.ÁM'I-CSALfio az 1871-ben erigált 11MEGVÁLTÓ11 gyógyszextár tu

lajdonosai 1919-1950-ig az állami kezelésbe vétel napjáig. Mint

egy 30 éven keresztUl e család kezében van a gyógyszertár. 

4./ SZELE-CSALÓD szintén gyógyszertár alapitók SZOL.Na<ON. Alapi tásó .• 

tól 1906.-tól az 6llamositásig 44 éven át voltak tulajdonosai a 
11 MAGYAR KOR0~11 gy6gyszert6I"nak, a jelenlegi 15/47. gy6gyszertár 

elődjének. 

5./ VÉGH...CSAt..fiD alapítja 1903-ban az 11Al'l3YAL11 gy6gyszertárat, s ki

sebb bérbeadási idő kivételév•l a család gy6gyszerész tagjai 

látták el benne o gy6gyszeI"észi teend6ket, s 47 évig /állaaasi

tásig/ az ő kezUkben van. 
E családb61 származik DR. VÉGH ANTAL px·ofesszor is. 

Adataim hiányosak olyan szenapontb61, hogy azok csak a tulajdono

sokra, bérl5kre, kezelőkre terjed ki. A szolnoki gyógyszertárakban 

dolgozó gy6gyszerészek felkutatása folyamatban van, mely munkálatok

nak az egész megyére való kite:c·jesztésével a vidéki gy6gyszer'tár·ak 

t<:Srténeteinek felkutat.6 s6val egyUtt a 900 éves évfoxdulóra egységes 

képet fog adni a "hadak utján11 fejlődő város 

jóról, fejl6désér6l. 

gy6gyszerészetének mult.„ 

KOVÚ:.S KÁLltÁN 
~ZOUl(I( 

IRIDALOH: 
1./ Szolnokmegyei aUsorfUzet 1972.,.,rcius hó: K/jPOSVÁR~ GYU..A ,"900 
éves szolnoki Unnepség&k elé11 2./ u.o. 3./ MOLNAR-PAMLENYl-SZEKELY: 
Magyarország tl:irténete II.kl:itet 112.o. 4./ Közha,znus Ismeretek tára 
1834. Pesten. XI.klltet 394.oldal.. 5./ Dr.KOOCZ .JOZSEF városi f5orvos 
11 SZOL.t.()f( város egészségUgyi és komraun6lis: el).átottságának fejlődése.

11 

Várostörténeti Szabodegr.etem 19i;'2.okt.7. 6./ tt1YT Szolnokmegyei Hir~, 
adója II.évf .l-2.sz. 7./ KAPOSVARI GYUl./I szol,noki DAMJA!lICH Muzeum . 
igazgatójának sz6beli közlése~ 8./ lo./, 11./, l2e/ 13./ SZELE BE!.)... 
"SZOLNa< város. gY,ógyszerészei;ének kialakulása, fejlődése, perspektivá ja" 
e. pályamUve. 9./ STEINBUCH ARMIN árjegyzék 1911. 4.oldal. 
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_,,, 3ZVLNOKI El~~é..Gr_.,i~ i<Or:ONf.>." GYüGYSZER"f~,i~, 

LGYBc.IJ EGY GYÚ:JYSZERi:..JZ CSALJSD TÖRTÉHETC: 

1892-1950 közöttx 

Szolnokon az ötödik gyógyszertár felállitásóra édesopám, SZELE BÉLA 
kérte meg az engedélyt 190sJ>en~ Megnyitásál"O a következő évben ker·Ult 
sor "Magyar Koronc11 néven„ 

;.;,z 1870-ben született édesapám, mint az egyik három generációs 

gyógyszerész család alapitó tagja, hosszu utat tett meg a szolnoki pa

tikajog elnyeréséig. A kézdivásár·helyi szUletésU 14 éves ambiciózus 

székely fiu az egyik brassói gyógyszertár·ban tölti le az egyetemi kur

zushoz szUkséges gyakornoki időt. A kolozsvári egyetemen !892-ben meg

szerzett diplomájával két évig Ml\KÓN segédeskedik, majd 10 évig egy 

kis forgalmu gyógyszertár tulajdonosa a mai Románia egyik kis falujá
ban, Nagyvárad közelében Szalacson„ 

A gyógysze:z:·tór felálli tási helyéUl a Három Rózsa utca és o Horánszky 

utca sor·kót /ma a Kolozsvári ut - Ady Endre utca/ jelölik ki. 16 év 

után, 1922-ben ALEXANJER IMRE alispón engedélyével uj helyr·e költözik 

át. Ezen áthelyezési engedély először a Kossuth térnek a mai DAMJANICH 

Muzeum oldalán lév5 fodrász Uzlet helyiségér·e szólt, majd később szemben, 

a Városháza épUletében Kossuth tér 9.szám alatt nye:z:·t elhelyezést. 
Ezen a helyen Uzemel 1963-ig. 

Édesapám vezeti a gy6gyszertárat 1935--ig. Ekkor· veszem át én a gy6gy

szertór· vezetését, mint második generáció. El5bb nem igen kerUlhetett 

rá sor, hisz 1922-·ben szer·eztem gyógyszex·észi diplom6t Budapesten. El6-

zőleg a kötelező gyakorlati éveimet Mezőturon, Gy6rön, Miskolcon töltöt

tem le, majd 3 éves frontszolgálatom után csak 27 éves koromban fejez
hettem be egyetemi tanulmányaimat. 

1942-ig so jót magam vezettem a gyógyszertát·ot, mikori s bstegségem 

miatt 3 évre bérbeadtam NAGY IMRE gyógyszerésznek. A fronthorcok és a 

város kiUritése miatt o gy6gyszerész nélkUl maradt gy6gyszertórat 

DR~ ELEK ISTVÁN városi - később megyei - főorvos "Uzemelteti". A gy6gy
szerkészletb51 mindjárt el is látta a betegjeit: akiket ugyanezen helyi

ségben vizsgált meg. 1945~ március 1-i hazatérésemig Uzemeltetett gy6gy

szertá;tamat ilyen m6don, igy csak minimális készlettel tudtam azt visz
szavenni. 

X Részlet a SzÖlnok~sgyei Tanács Qy6gy~zertári Központja által meg~ir
detett "SZQLNOI< VAROS GYOGYSZERESZETENEK KIAA..AKULÁSA FEJLŐDÉSE ES 
PERSPEKTIVAJA" e, pályázaton II. dijat nyert pályázatból, 

i.4 

Üzemeltetés, onyagellátós csak a gyógyszertártuio jdonosok ól tol ismert 

nehézségekkel, hetenkénti át"usz6llitássol voit lehetséges6 Majd az in

fláció után az 6llamositásig igyekeztünk Szolnok város lakosságának 

gyógyszerellátását kellőképpen biztosi tani „ 
E szép hivatás folytatójaként 1948-ban bekapcsolódott .családunk har

madik gyógyszerész tagja, idősebbik fiam if jobb SZELE BELA is. U 1947-
ben. szerzett gyógyszerészi oklevelet Budapesten és gyógyszerhatástoni 

doktorátust 1948-ban@ Szembetegségem kiujuláso miatt 1948-tól óllomosi

tásig beosztott gyógyszerészként e gyógyszertárban dolgozik. Mo jd dl·~ 
lamositás után a régi "Fehér Kereszt" a mai éjjel-nappalos 15/49„ gyógy

szertár felelős vezetője lesz, melynek élén áll immár többmint 20 esz

tendeje. 
A gyógyszertár állomosi tás után 1963-ig ugyanazon a helyen bizonyos 

átalakitósokkal Uzemelt, miot 15/47„ gyógyszertár, s Szolnokmegye má

sodik legforgalmasabb gyógyszertórávó fejlődött. Komplex beruházással 

a Vóros Tanácsháza mellett épi.ilő u j emeletes lakótömb alsó szintjén 

kap uj otthont 1963-ban. Utols6 Uzemelési helyén pedig hamarosan meg

nyilik •INTURIST" hivatolf me,ly a mai Szoln~k főterének egyik büszke

sége„ 
,6. gyógyszertár butorzata~ melyet FÜLEKY szolnoki asztalos készített, 

kikerUl t a 15/17. jászfényszar1.1i gyógyszertárba. Itt u j helyen eredeti 

form6jóban még sokáig fogja szolgálni a gyógyszerészek tevékenységét. 

Aranyzöld szinU, kortusba közrefogott magyar korona diszitésO stand 

edényeinek egyr·észe megtalálható az utód gyógyszertár edényzetei kö

zött. Régi fényképei pedig az állalllOsitás 2o éves évfordulójának méltó 

keretek között nyert elhelyezést az uj utód, 15/17. szolnoki gyógyszer

t6r, képei között a 44 éves mul t és jelen összekapcso.lódásónak szimbó

luaeként„ 

SZELE BÉLA 
SZOLNOK 
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SZOLNGK MEGYE GYÓGYSZERÉSZETÉNEK HUSZ ÉVES FEJLOOÉSE 1950-1970. 

GYÓGYSZERELLÁTÓ HÁLÓZAT KIALAKULÁSA, HÁLÓZA TFE.JLESZTÉS, 

A Vállalat 83 gyógyszertár·ral kezdte meg mUködését„ Ezek közUl a 
felUgyeleti szerv irányelvei alapján llég az első évben megszUnt 
14 gyógyszertár azokban a városokban, községekben, ahol a megfelelő 
g)r6gyszerellátást o megmaradt gr.ógysz~rtárak i~ biz~ositoni tudják„ 
Igy meg~zU~tek gyógyszertárak JASZBERENYBEN, JASZAPA1IN,. KARCAGON, 
KISlJJSZALLASotj, KU~ARASON, KUllHEGYESEN, KUNSZENTI1ARTONBAN, TISZA
FÜREDEN, JÁSZAAGKSZÁLLÁSON, JÁSZLADÁNYBAN, MEZŐTURON, SZOLNQ<ON, 
TtmtkSZENTMIKLÖSON. Ezek közUl egyesek áthelyezésre kerUltek olyan 
községekbe, qhol addig nem volt gyógyszertár. !gy kapott gyógyszer
tárat AL4.TTYAN, W\.RTFU, NAGYIV.AN, s véger·edményben kiqlakult a 
SZOLNOK. me~i gyógyszertár hálózat 72 közforgalmu gy6gyszertárral. 
Ebből a 15/48-as SZOLNCKON átmenetileg 1954 óta szUnetel. 

!<özforgalmu gyógyszertár·aink mellett a gyógyszertárral nem ren
delkez6 kisebb telepUlések lakóinak gyógyszerigényeit kézigy6gyszer
t6rak látják el. A kézigy6gyszertórak száma 1955-ben 14, 1959-ben 
25 volt, 1elenleg 34. 

1950-ben a gyógyszertárak legnagyobb r·észe elhanyagolt falusi épU
letben Uzemelt, s tekintet nélkUl a jogszabályban lefektetett köve
telményekre8 kevés kivétellel két helyiségből állt: officinából és 
laboretóriumb61, mely egyben a szerkamra is volt. 

12 gyógyszertárban - kizár·álog városi gyógyszertárban - volt csak 
foly6viz. A korszerUsitési munkák következtében jelenleg 58 gyógy
szer~ár helyiségeiben, 8 gyógysz~rtárnál csak az udvarban, de bizto
si tva van a folyóvíz szolgáltatása 18 gyógyszertárban volt telefon 
az els6 évben. Ma telefon összektlttetés nélkUl a legkisebb gy6gyszer
t6r·at sem lehet elképzelni. 

A korszerUsités nagyon lassu Utemb@n indult„ Az első években a 
r·endelkezésre áll6 minimális keretből csak a legszUkségesebb karban
tart6si jellegU és állagmeg6v6si munkálatokat tudt6k elvégezni. Meg
oldhatatlan problémát jelentett az egyes gyógyszertárak Uzemelteté
séhez megfelel6 helyiségek kialkitása és ezekhez szUkséges költségek 
biztosi t6sa„ 

, 1951-54„ között a csépai, jászárokszállási, kenderesi, mezőturi 
15/35., jászd6zsai és töri5kszentmiklósi 15/66.sz. gyógyszertárak fel
ujitása, korszerUsitése Elég csak oz officinai butorzatra és berende
zésre korlátozódott, a helyiségek előirásnak megfelelő hézagm&ntes 
burkolata valósult meg. A gyógyszertór helyiségek átépit6sét anyagi 
lehetőségek, vagy kapacit6s hiánya miatt nem lehetett megoldani„ Ma 
már ezek a gyógyszertárak korszerUtlenek. Bár ezekben az években is 
tervszerűen folytattuk a gyógyszez·t6rak butorzat6nak felujitását, a 
kivitelezés csak mázolt feny5fáb61 törtónt. Igy o rendelkezésre 6116 
keretből évertként 2-3 gy6gyszertár butorzaitit ujitottuk fel! a régi 
butorzat bontott anyagának felhaszn6lás6valt' kisebb b6vitésével. 

1954-tól már jelent5sebb Bsszegeket fordithattak gy6gyazertárak 
és gyógyszerész lakósok korszerUsitéséreo 

A gyógyszertárak karbantart6sával, korszerUsitésével kapcsolatos 
~robléMát ™:9Y mértékben fokozta, hogy ? 71 gy~fazertór közUl 3o 
idegen tula1donban lév6 épUletben Uzemelto A Min~s~tertanács Gazda
sáf'i BizottsQg6nak 1959-ben megl'el~nő hatórozata alapján lehetőség 
nyilt a magóntulajdonban lévő o yan házingatlan megv6sárlásóra, •ly
ben gE'gyszert6r Uzemelt. 13 gy6gy.szertár ,épul,t kerU,J.t igy tulaj
dqnvk a követk~ző ryel,yiségekl>ant AlA"fl"(AN, JASZFELSOSZENTGY!RGY 
JAS~~j'f"SZARU, JASZJN<óf!Al..l'A„_öc::stb, RAl\OCZIFALVA, SZAJOL, TISZAB5, 
TIS'-""uRT, TISZAPÖSl'{l(I, TÖRU<SZENlMil<U)S. 
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, forgalom, 0 gy6gyszert6ri dolgo-
A szakmai követelmenyek, a na~y , tte hogy maradéktalanul 

Z
ók ·léts~ámának emelkedése szUkk~eg1e~s~9!!re 'méretére, felszerelée-. 

· 'k 'gyszertára ne yise ' l ··t tt ógy megvalósi tsa a 9>;'0 , • • rá nyelveket. Minden fe u Jl.. o gy '"" 
re stb. vonatkozo tervezes~ l. Ulnt'xús gyógyszerkészitő munka
sz~rtár officin~ jában me~épül t x:~ adó o MI'oasztaltól. Megvalósult ,o. 
asztal, elkülönitve,a.gy?gysz~ ital reagens szekrénnyel, fal~~pi
vizsgáló és laboratoriumi .. as~r~ó sz~krénnyel felszerelt, folyovizzel 
tett savszekrénn~e~, ~ssk~z~tett szekrénysorral, imple616 asztallal 
ellátott loboratorium. ~pi, l~'nyelmes modern butorokkal az Ugye ... 
szerelték fel a szerkamrat, es ,e ' , 
letes szobákato ésével illetve kivitelezése-

Az u j gyógyszertáxi butorok t t~rve~ en a d~lgozók részére az e9'sz
vel a szakmai követelményekhnt"u,m~n~tUk és egyben az esztétikai szea
séges munkakö.t·ülmény7ket ~e e .ove e 
pontokat is érvényesi tettük •... t, ~"'t háziipatilag végezték. 19~t61 

1957„.től a butorok kors~erus~ e„e k rendelkezésre, ezért a gyog)""' 
már nag~obb anyag~ l!hetősege~bat!!~telntényeket ólli tottunk fel •. Et.„ 
szet·tári butoroknalff:s. ma~aba torok kemény fából, tölgy, vagy kőrisfa 
től az időtől az o ic:nai_. u fén ezett kivi telben„ . 
furnirral készUltek, dorzsoit, v~~~ gyó~yszertárbon végeztek k1sebb-

A 20 év alatt csakne'!' la ~'"" k„vetelményeknek 40 gyógyszertár 
nagyobb felujitást, de 16 en eg a 0 

fele~ ~eg„ . t~ . k rbantart6si munkákra, munkaeszköz p6tlására 
Halozatfe1lesz esi, a · t f ditottók• 

és bővi tésre az alábbi összege1<e or • 

4.300/Jll Ft 
9.025/m Ft 

15.cwi/m Ft 

1958-1960-ig 
1961„-1965-ig 
1966-1970-.ig 

. ba t ·tósi és korszerUsitési munkák 
Fenti összegekből a kisebb ~ar n a:es felu.itása valósult meg: 

mellett a köv~tke~ő gyógysz~'b!k~kite~!sz. alaft~ni, 19.sz. j~sz~i: 
15/38csz. mezotux·1, 4.~Z· c7 58 z 1 tiszaőrsi, 28.sz. kisujszollas7, 
séri, 34.sz. kunszentmarton1! o~Zkon Í 9 sz. jászap6ti, ó3.szo ti-
13.sz. jászberényi, 64~sz.~d~1sz2avar ·~s~ladónyi 7.sz. jánoshidair 

t • ' 42 "Z OCSO .i, o.SZ• ) 1 k .. ··· 62 Z szaszen imrei,. .„ „ . 6 kszállási 41.sz„ nagy or..ii, .s • 
39.sz. mezőtur1, lo.~z. JÓs.z.rol8 z ·ó~zjókóhalmai, 72.sz. zagyva
tiszosUlyi, 57 .s:k ,ti~fa~~~i.l' 8 s;s }6!zalsószentgy'5rgyi, 59 .sz„6ti-·. 
rákosi, 43.sz. ro oczi .al. 6s • •törökszentmiklósi, 36.sz. ae2'. ~uri, 
szapUspöki, 44.s~· slz60JO i,'6szf!f~őszentgyörgyi, 3.sz. besenyszögi, 
6 sz. fegyverneki, .sz. l . 
6i.sz. tiszasasi, 47esz„ szolnoki. 

A SZEPJ<ESZTO 
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i~~GYARORSZÁG 'fER~LETtN HIVATALOS ;\ÉGI G'rÓG'íS!:ERÉSZI TAXÁK 
hPJ\I ÉS PÉNZEGYSÉGEI ;-

Gyógyszerészet tC.ri:énet_ünk fontos kutat„ -· t ··1 . 
'e' lel l;e.r." , bá . asJ. erv ete a koral. 
' ... - „o flrsza sok 1 1.r., k , ' kbe , _e . „ara , gyogyszer·számlák feldolgoza'sa 

.-,z eze n sze · l" , k • , . rep o ara azonban minden belső tartalom nélkül" 
szaroz számhalmazt jelentenek csupán 0 kutatónak , ~- i. 
ezeknek 

0 
é t·· , . / na nem ismex·i 

p nz ottenet1 összefüggéseit legal'bb 
Gondoljunk csak orr· 

1 
, „ . ' a nagy vonalakban„ 

, , a, hogy a Kesobbi korok kutató j6nak • , 
.1.-epetest okozhat az a tény hogv 1943 bo , mi.1.yen meg-
ker'Ult hé , ' , ·. - n egy gyogyszer 2 Pengőbe 
' / rom ev mulva d' ' . . pe J.g ugyanaz '° gyógyszer· 200.000 p "'b 

Ha ismeri azonban e k . , ...... , engo e. 
, or penztoi: „enetét; azonnal felelet t 

talanyra. e nyer e 

Ezeket mentegetőzésképpen mondom el me-·t o k·· tk "k 
egy inkább , .. , ' ... ove azo ben 

penztortenethez közelebb álló t' , 'l 
dolgot elmondani ami a t h, ;;;maro ~zer·et!iék néhány 

1 z iszem nem teljesen h • 'b a.l, 
szerészet tBrténettel foglalko 'k á , ia av o a gyógy-zo $Z mora sem. 

, A ?y6gyszerészet történettel foglalkozó kutatók , . , 
szereszi árszabásokban sz'ml'k d" a regi gyogy-

' a 0 on, ispensatoriumokb l l , 
ban, .recepteken és eg éb h l k . . an, e tár·ak·-
ér~ékjelzésekkel és m:nnyi:éy:k:nlsurun_ találkozhatnak olyan pénz 
mer·Ulnek a kCSvetk „ á 9 e , amelyekkel kapcsolatosan fel-

ezo megv laszolásra váró kérdések: 
~· Az egyes pénz é.r·tékjelzések feloldása 
2. A kUlönbijző értékegységek eg~'Uláshoz va,lo' 
3 A " viszonya, 

0 pénz kor·abeli vásárlóértéke 

4o ~ mai ér"tékkel való összehaso~litása„ 
Tekintettel a korlátozott t . d 

a XVIII. század második f l' . er1e elemre, ez alkaloual csupán 
e eve1 foglalkozunk amikor me . l 

a bécsi Dispensatoriumok /1729-1770/ '. • g Je entek 
o pozsonyi Taxa /1745/ vol . t Ph, a kasscu. f1nt.idotarium /17J2/, 

1 anu.n a armocopaa A t · 
lis kUlönböző kiadásai /1774-1795/„ us riaca-..Prcvincia-

Ismeretes, hogy a XVIII. század utols6 évt" ed • 
ciós hullóm indult mea ami 1811 be k . l.Z eiben egy infl6-

..,, - n ulminált, umiko.ris a papir-

+ A ~zerz6nak 1973, május 25 -én fSOML 
GYOGYSZERÉSZTÖRTENETI SZAKÖSZTALY uJ~9rtór clisztormóben/ a 

iS E elhangzott elóad6sa. 

pénzt 1/5~ére devalválták az ezUsttel szemben. Bár ezzel most bő
vebben nem foglalkozhatunk, azonban jegyezzUk meg ezzel kapcsola
tosan azt, hogy az 1811-es taxában az értékjelzéseknél az a be

oszt6s, amely 111/511 -tel van jelölve, az erre vonatkozik. 
Ebben az id5ben még igen gyakran sz6molnak rhénes vagy rajnai 

Forintban, ami még tovÓbb nehezitené a témát, ha nem ez az időszak 
lenne éppen az, amikor ez a számolós .Sr csupán megszok6st jelento 
Korábban ugyanis a rajnai Forintnak a 1DOQyar Forinthoz viszonyított 
értéke igen ingadozó volt. Még a XVIII. sz6zad elejétől a közepéig 
is l,8-t61 1,2-ig változott, mindig a rajnai Forint javára. 1733-
tól kezdve azonban 1,2-nél véglegesen megállapodott, tehát ezt az 
értéket állandónak tekinthetjUk. Még egy dolgot fontos tudni a raj
nai Forintról; mégpedig azt, hogy a rajnai Forint ugyanugy mint a 
magyar Forint, 60 ki·ajc~rra oszlott, azonban mig a rajnai Forintot 
240 denárral szóraitottók, addig a magyar Fox·intot 100 denárral, az 
osztrák f~rintot pedig 300 dená.rral. Itt yálik lényegessé, hogy az 
illet5 taxóban melyik értékkel szómoltak, mert példóul egy 60 denó

ros értékjelzés jelentheti a Forint 20 %-6t, ha osztrák értékben 
sz6moltak, jeleritheti a 25 %-ót, ha rajnai értékben számoltakf és 

60 %-át, ha magyar Forintot vettek alapul. Mivel azonban az időben 
a pénznek igen magas vásárlóértéke volt, ezek a kUltinbségek egyál

talán nem voltak elhanyagolhatóak! 
Ezek u't:án met már tisztázzuk azt .is, hogy rai volt a !16r· eddig 

is többször ~legotett Forint érték? Ha felUtjUk bármelyik toxót, 
16thatj9k, hogy a számolási alapegység a Forint volt. TöbbszBrös 
értékei voltak a Dukát vagy aranyforint és a Tallér. Tört részei 
voltak o garas, a krajc6r, a denár, a poltura és a köznyelvben el
terjedt M6ri6s, petók, susztáké Ezek jelölését és a könnyebb eligo
zodG$ kodvéért az egya6shoz való viazonyvkat autatja a következő 

tábl6...t: 
1 Dukát vagy arcmyforint /*f/ • 4 Forint 12 krajcór 

/4,2 Forint/ 

l Tallér n 2 Forint 
l Foriot ,4fl/ s 20 Garas 
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l Gara~ /Gr:/ ~ 3 k:rojc61,' 

l Polturo = 1,5 krojcó:t" 

3 krajcár /kr, xr/ = 5 denár / / 
l f1:iriás = 17 kr·a}cár· 

1 Petók = 7 krajcó: 
l Suszt6k = 6 krajcár 

Hogy ne legyen ilyen egyszerU a dolog az előbb emli tett raj.,., 

noi és osztrák értékU Forínt mellett a magyar Fol·int é:r-téke sem 

volt teljesen egyértelmU, ezért szeretném ismételten hongsulyozni 

annak a fontosságót, hogy legelőször azt kell megállapítani: me

lyik értékben számol az illető 6rszab.1$1 számla, stbG Az esetleges 
kés6bbi vitók elkerUléae végett ezt ugyanis rendszerint feltUntet

ték. Ha azonban mégsincs feltUntetve1 akkor Magyarország terUletén 
minden esetben a 60 krajcáros Forintot é:ctették alatta„ Ebben az 
időben Magyarorszógon a következő Forint értékekkel számoltak: 

Magyar Forint vagy Pengő Forint = 3 db 20 xr = 60 xr 

Bomlott Forint = 35 db Poltura =: 52,5 x~. 

Vonás Forint = 3 db Máriás = 51 xr 

Paraszt Fo1"int = 33 db Polturc:z = 49,5 xr 

Kux·ta Forint = 7 db Peták = 49 xr 
Ezzel megismerkedtU.nk az értékjelzésekkel és az egyes árt,ke;k 

egymáshoz VQlÓ viszony6vol, tehót vólas%t kaptunk a felvetett eleB 
kér'Ciésr·e„ A következő lépésként kisérel jUk aeg ezekntak iu mai érték ... 

re val6 6tsz:ámitás6to Figyelt.aeztetni kell azonban o.r·ra, hogy a aoat 

következ5 ótszómitósi kísérlet c•upón tójókoztat6 jellegU, tehát 
nem adhat pontos képet. A mai ártékro vaió 6tszáadt6et kétféle uton 

közelithetjUk meg: megkiaérslhetjUk annak ismeretében, hogy~ XVIIIo 
százodban még ugynevezett értékpénzek voltak. Ez azt jelenti, hogy 
az egyes pénzdarabokat nemes fémb61 verték és a pénz azinaronl' vag;r 

szinezUst taI'talina hctórozta aeg (í pénz éx-tékét~ vós6rl6ore fát„ Te

hót a pénz értékingodoz6ea kiz6x·ólag a rt&IW3fJfám tartalm6t61, ille

t6leg e nemesfém - az arany és o:t ezfJs+ -· neruatki:Szi értéklng~ 

doz6sai t61 fUggi;itt„ Mo viszont oár ntr.1!'.li be&zélhetUnk értékpénzekr6J., 

ma a pénz ugyne:vez&tt kértys;;;orárfolyammal bir @s e:r. a körUlmtinr 

oko,..;z:G ti% átsz6~it68 nehé:<:.3épát, N-amklllönoon a~. i1t ... ,~ o~ 62 m6:ir &gy 

másik témo -~ hogy oz egyes árucikkek az id6k folyamón nem egy

formán vóltoztottq.k értékUket„ egyiknek emelkedett" a másiknak 

csökkent az értéke~ Ugyszintén a nemesfémek egymóshoz viszonyi~ 

tott értéke is megváltozott~ 
Az utolsó éitékpónzUnk a Korona pénzrendszer volt. Az arany 

és az ezUst értékorány6t nagyjób61 vehetjUk mind a XVIII. század 

második felében, mind pedig a Korona pénzrendszer idején /az I~ 
világh6boru ki tör·ése el6tt!/ 1 :14-neko Tudjuk azt, hogy l magyot 

Dukát vagy aranyforint 3:45 g színoronygt tartalmazott a XVIIIa 
század m6sodik felében. A 10 Koronás arany pedig mintegy 12 %-kal 

kevesebbet: 3,05 g-ote Az. ezUat féltallérosnak, azaz az ezUst fa-. 

rintnak a XVIII. század második felében 11:70 g szinezUst tartal
ma volt

0 
Az ezUst 2 Koz·onásnak ennél mintegy 30 %-kal keveasbb~ 

8,35 g. 
Ha pedig a Forint penzrendszerre próbáljuk átvetiteni az 

értékeket, akkor figyelem~ vehetjUk, hogy 1946-ban először axany 
alapu valutának képzelték el a Forintot és 1 Forint : 0:075 9 
a:C"anyban állapi tott6k meg az: értékét. Ezen az alapon tehát l Du
kát vagy aranyforint a XVI!Ie század móaodik felében 46 „„ 1946~ 
évi -·- Forintnak felelt meg" 1 ezUst Forint / l/2 Tallér/ pedig 
a XVIII

0 
század második feléből, 11 - 1946. évi - For'Íntnak„ 

Vagyis a XVIII. század második felében l ezUst for-int / 1/2 Tal

lér/ kb. egyenlő volt a II. vil6ghóboru utáni l USA Dollórral. 
Nem győzöm azonban elégszer hangsulyozni, hogy ez csup6n tájékoz~· 

tat6 jellegU ótsz6raitást jelent! 
Sokkal i·eálisabb képet kapunk és egyuttal közelebb is kei:·u.„ 

lUnk a pénztörténett61 a gy6gyszerészet történeti terUletek f e

lé, ha megvizog6ljuk a XVIII. szózod m6sodik felében a magyaror

szági árviszonyokat néhány ker·eskedelmi cikknél és összevet jUk 

né.hóny gyógyszer vcgy gy6gyszerészi aUvelet ko:r:-abeli taxai áró

val: 

1 ok6 /54,3 1/ bor = 60 Fl 
1 pozsonyi móró /62,53 1, kb. 60 kg/ buzo = 8 Fl 

1 " kukorica = 3 Fl 30 xr 
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l pozsonyi mérő árpa = 2 Fl 40 xr· 

l " - zab = 1 Fl 30 xr 
1 font /560 g/ disznóhus = lQ 11 

l " - mar·hahus = 9 11 

l 11 
- b6rónyhus = 6 H 

1 11 
- leveles dohány = l Fl 

l nyeI"eg készlet = 15 Fl 

l pisztoly = 5 Fl 30 xz· 

1 kozd = 3 Fl 

l kar·dszi j = 30 xr 

l táska = 95 u 

l bói:óny = 9 xz· 

l bárány bőre = 5 xr 

Ezekután - a legjobb akarattal sem gyógyszerészetinek mond
ható -- adatok után, amelyek bir·tokában azonban m6r megoldhatók 

a XVIII. századi taxák árai, sőt némi elképzelésUnk is lehet az 

ott közölt anyagok és mUveletek árainak nagyságár·ól, nézzUnk meg 

néhányat ezek közül és próbáljuk alkalmazni az előbb megismerte.„ 
ket. 

Érdekességképpen a taxa ár táblázatnál, az 1745. évi TORKOS

.JUSTUS-féle Pozsonyi Taxával párhuzamba álli tottam az 1780. évi 

Pfil\RKt\COPEA AUSTRIACO PROVINCIAUS toxá jót, hogy az előbb emli tett 

inflációs hullám első jeleit a gyógyszer áxakon keresztUl is lát

hassuk. Természetesen néhány esetben nem történt áremelkedésp sőt 
itt-ott árcsökkenés is előfoxdul, de ennek okait keresni már tul•m 

megy kereteinken. A könnyebb elképzelhetőség kedvééxt olyan mUve

leteket és olyan gyógyszer-árakat válogattam ki, amelyek a mai 

gyógyszertári gyakorlatban is előfoxdulnako A felsorolásban három 

féle sulyegység fordul elő: a drogokkal kapcsolatosan a marék, 

amely nem szox·ul bővebb magyarázatra, a többi helyen pedig a 420 

g-os gyógyszertári Font és a 17,5 g-os Lat. Ami a sulyokat illeti, 

legyen szabad utalnom RÉPAY LA.JQS.-nak a DIÁRil.R1 1972
0 

évi 4. /bu

dapesti/ számában és a GYÓGYSZERÉSZET 19730 évi februári számában 

megjelent ki:.izleményeix:·e, valamint a DIÁRIUM 1973„ évi 2„ /PEST me
gyei/ számá bon meg jelent szerény cikkemre e 
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. "" l t hogv a T axa Posoniensicben a kCS.:épső Felhivom a TLgye me 1 ~ • 

•- uómol az 1780. évi toxa pedig kro 1c:érbon • 
beosztás garas1,11;,11i ' 6 • kö 

-L.1.:t ettki t meg az esetleg egyez6 sz m 1egy o -
Ne tévesszen t~ 8 ' • ci' k h 

, ' h 'bbar. hisz:en az előbbiek alapján m6r· JÓl tu JU , ogy zepsu asa 11 

kra jcór h6romsaor·os6t jelenti? 
0 garas 0 l 1 4 5. 1 7 8 o. s~ 

MUveietek 
Cataplasma készitée 
Decoctum készítés 

Emulsi6 készités 

Infusió készítés 

Pilulo készítés /60 db/ 

Gv6gyszerek 
Absynthii herba l ..,rék 

Acid. tartaric. 1 L.at 

A.lumen crudum -
11

-

" ustum -·-
Anisi vulg. sem. -·

11
-

Argent. nitric. 1 lat 
Balaam. perw. _n_ 

CGnphor 

Cera olbo 

Cera flava 

-·-
l Font 

-"-
Ch ... aillae flos l marék 

Coriandri fruct. l Lat 

Cupru• aul furic. - n -

Ferru• 1ulfuric. - a 

Foeniculi fruct. - " -
Gw-1 arabicu11 a 

Hydrarg 0 aaidochl.- n -

• aulf.rubr.- A -

Ipecacuanhae rad.- " -

Kal.natr. tart. - " -

Fl G r 

1 2 

2 

1 

l 
2 

l 

2 
4 

1 
3 

l 

4 
15 

3 
16 
14 

2 

2 

4 

ll 
~ 

12 
5 

4 
2,l 
4 

Fl xr 

1 61 
1: 1 

3' 

3 

l 

4 

3 
2 

4 
31 
12 

l 12 
l 12 

2 

2 

2 
2 

2 
3 

4-0 
12 
12 

2 

2 

-50 % 

+33% 
-67 % 

+100 % 
-67 % 

+ZIO % 

-31 % 
+33" 
+50 % 
+7l % 
+67 % 
+67 % 
-83 % 

+100 % 
+ZlO % 
+150 % 
+166 % 

+ 37 % 
- 83 % 
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Lactosum l Lat 

Natr·. boricum - 11
-

SacchaI·oS'vm _u_ 

Succus liquiri t. 11
-" 

Stib. kol. taI"t. ·-"-
Sulfur praec. 

Talcum 

Terebinth.com. 
„ 

ven. 
Tiliae flos 

TI·agacantha 

-"-
-"-
l Font 

l Lat 

1 maI·ék 

1 Lat 

.LZ:..1..2....:. 
Fl Gr 

3 
2 2 
1,5 

l 

3 12 

12 

2 

3 

I~ 

xr 

1 12 
6 

3 
4 

48 

16 

9,5 

2 
2 

6 

l 

2 

+33 % 
+20 % 

+333 % 
1-33 % 
_,75 % 
-56 % 

+366 J: 
+67 % 
+67 % 

Galenusi k' •t , 

11

100 % . eszi menyeket természetesen nem vettem fel a tó bló-

_R: 2 

ValeI·ianae rad. _11 _ 

Zinc. sulf. 

zatb~, hiszen az összet6tel vóltozósok miatt nem kaphattunk l 
x·e6lu érték k t A vo na . e e • z egyes gyógyszerek neveit nem a korabeli, ha-
ne~ .a ma~ no•enklatura szez'int vett••, a könnyebb érthetőség ked-
véert, hiszen az eg es 6 k • . Y gy gyszer·e r·egies elnevezései kötet ő 
tanulmányt jelentene. re men 

adtak UgyX~·;;•, az elmondottak azon tul•enóen, hogy némi izelit5t 
• a • azáalld második felének gy6gyszer 6rozab6aaib61 

e tem6val foglalllioz6k k • ' az , na segitséget is nyujtottak a korabel" pé 
egysegek közötti eligazodósban. Tudom és érzem azt ho •k ."z-
kább ' t„ é ' gy eze in-

a penz ort aet.hez állnak közelebb mint a g 6 é téneth Y gyszer szet tör-
ez, azonban konkrét esetekre hivatkozhatnék "k 

árakkal k 
1 

, OIU. or a taxa 
Uk I apcso atosan az e téllával foglalkozóknak aegitségre volt 

sz segUk ahhoz, hogy az itt közölt szál9adatok l · ne csupán értel•t-
en Jelekhez kapc1olód6 érdektelen sz611hal1K1zt jelentsenek, hanem 

megtöltve, hiszen caak igy tud ez llOndani az tartalolBllOl is legyen 

valalti.t a kutat6nak. 
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RADóczv GYllA 

NEVES MAGYAR G Y Ó G Y S Z E R É S Z E K 

---------
ADAf<l< DR. l-l.IRAKÖZV KÁROLY NEVES MAGYAR 

GYÓGYSZERÉSZ-·VEGYÉSZRÓL ÉS CSALÁDJÁRÓL 

A l'IJRAKÖZV c·solód még a XV. sz6zadban a l'IJRAKÖL-ből telepult 

ót az ALFÖLD·-re, egyik 6ga KECSKEMÉT, mlsik nemzedék DEBRECEN kör-

nyékére. 
Részemről, mint helyileg leginkább hozz6férhet6t, elsősorban 

a kecskeméti ágat tudtam felkutatni, bár gyógyszerészeti szempont

ból a debreceni id. és ifj. MIJ'RKÖZV KÁROLY a család két legjelen

tősebb tag ja.Ám azért a kecskeméti ágon is több neves embert talá

lunk. Többek között jeles gazdálkodó, szóló és syUaölcstermeló volt 
t'l.JRAKÖEY IMRE ~CSKEMÉT.1838tSZIKRAtl909/. Faiskolót létesitett a 

homokos alföldi viszonyokat jól tUró fajták meghonositásáI·ao 1867-

ben a KECSKEMÉT melletti SZIKRA pusztán pusztabir6i tisztséget töl

tött be és a környé~ fejlesztése terén jelentős érdeMket szerzett„ 

Kiemelkedő ta~ja a csalódnak f'llRAKÖZV JÁNOS festőmUvész, jo
gász és v6rosi hivatalnok. /~ECSKEMÉT~l824fKECSKEMÉTtl892/. A szo
bads6gha1"c idején paxtizónvezér·, gerilla kapitány volt, majd 1855-

ig eaigr6ci6ban élt. Festeni előbb PESTEN, majd BÉCSBEN, jele• ha

zai és k~lföldi mesterektől tanult. Hazatérve v6rosi hivatalt v6l·~· 
!alt és 1871-1892 kijzött KECSKEMÉT v6ros gozdao6gi tan6csnoka volt. 

Jelentős szerepet töltött ba a kijrnyék szőlő és gyUa!llcskultur6jó

na_k kialaki t6aában, SZIKRA puszta kiparcell6zós6ban, valamint az 

ott létoaUlt szől6telep folóllitóo6ban. 
rt.Jvéazeti tev6kenyaégét szinte titokban aUvelte. Festményeit 

el61z!Sr 1914-ban óllitott6k ki KECSKEHÉTEN. MUvei iopresszionisto 

azinkezeléasel hiteles lélek6br6zoláar·6l tanuskodnak. JÓKAI MÓR 
hajdani di~kt6ro6nak, tuiAKÖZV JÁNOSt<\K rokonai azzal a kikijtés

oel ad~k ót KECSKEMÉT v6roanak a csal6d birtok6ban lévő képeit és 

••Uktórgycú.t, hogy a v6ros azokat egyhelyen kióllitva •utatja majd 
be és olyan ösztöndíj alapitványt létesit, melyet featőszakos fó~· 
iokol6aok kaphot•ak DOg. Az ó!land6 kióllitós KAT<lll' JÓZSEF dr6mo

ir6 szUlóházában lóteoitett eal.éknuzeuaban kapott helyet, az első 
öazttlndijat pedig ez év tavasz6n ítélték oda két mUvésznövendék-

nek. 
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Meg kiYÓ,,.... Clllliteni, hogy volt a eaolódnak egy KISKUNFÉL.
EGYllÁZÁN élt tag Ja, f'UW<özy GYl/lA gyógyozeréoz, aki 30 éves ko

"6....,, 11194-i>en halt -· llcWillU.~t a Gyóg)'Szeréatl Közlöny 
1894. febr. V-.l. szóaa adta h!rul a lO!ll.ik oldalon. Hozzátarto

zók kllzlllse azer!nt arzén Bi:rgezésben be! t 111eg. Arra vonatkozólag, 

hogy ez a tény """""'"°" vagy véletleft k!lvetkezaénye volt, köze
lebbi adatot - tudta ""Ili mert az adetkllzl6k bizonytalan vála
szokkal tértek ki kérd4aeim el61. 

A család debreceni ágából szóraotlk id. ltiWCOlY KÁROLY"aki 
"-1123'-i>M ázUletett. Édeeapja érvág6 borWlyfeloeer nlt ~. 
-" család tag lai+ dltal rendelkezéoeare bocoátatt iratok és szol.,. 
tési anyokUnyvi kivonat szllvege szerint BOl!Btl..Y 11.RAKözy KÁROLY né

von van be Jeg)'Gzve. Lehet, hogy id,, f'IJRAK!Jzy KÁROLY caalddi hog)'lloo 

a6nyb61 vd!autotta a gyógyitással kapcsolatos gyógyanMszi 1'14• 
l)'dt. BEÖl LÁSZLÓ debreceni gyógyszeréa• patiká jdban nl t el6ozUr 
aegéd, kós6bb feleaógul vette BElil le6n)'lit, ..ICIWM4T. l850..t6l 57-ig 
bérelte a TAMÁSSY caolddt61 az "Arany Angya1• pati.lait, 11ajd 1857-
ben megvette ap6a6t61 annak gydgyazerid..St. Kbéleti tev6kenyqgé
vel nagy '""gbecaUléat YÍYOtt ki a IU!Al(jlzy oM.nek -•ak uakMi 
körökben, de ál talánoaa69ban is. 

Az ab1zolvtiz1111a alatt nagyon -szolllott a gyógyanréozek 
gazdaoági helyzete ós er6aen lecal!kkent régi tekint6lye h, A IMat 
korszak n• il'""rte el tucloa!nyaa pdl)ldnak éa nM akert6k befogadni 
a gy6gyazuószeket az akkori llUveltnek t-tt táraadelld osn.i:. 
lyak sem. A konolnyhatal.oe n• volt i~ntett.l az vj 9)'Óll)'8nr

tárjogok engedélyez<lsénél .„ a adr llllldlcll patiWlc 6....,,eire ... 

az ujonnan odo116nyozottalc llllg4lhe'Wa!. lehet:G1•9•n. Emellett azi,... 
te korldtlanul llUkUdhettek a kuruzal6lc 6• dilettdesok, Áldatloo 
és felel6tlen tevékenyaégU!c Yeazede1- .... .,..,. ... áot. al6 a ~ 
szeréazek egész egziaztenoiáldt. E:nll elloo a dldatloo 611_..i. 
ellen többfelé is pr<Sbdllceztak azew1 '•"'1 a V)'dg,..._.1nlc, Ity 
1861 márciue 13-dn hivta llaaze TA!Mssv KÁRGLY de•i ••l .,....,.._ 

rész azt a gyUléat, ....,ly a "Debreceai Gyógyanréaa TeetUlet• 111„ 

+ Dr. f'l.JRAKillY JÓZSEF' !!'• fMu-....., 8'1.ASSAGYM*T 
Dt. f'l.JRAKözy r•,, 1111>• I. ~ 11• JAI, 
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1 , ·nt alapit6 , bél dett Ezen a gyU esen, mi 
kuló közgyUléséve tere _yese, ". , , . ·t· DEBnECE!..JBEN 

• . d ruRAKbZV KAi10L.Y gyogyszezesz is. f\ 

tag volt 1elen i • , y u f'o A fiatal Ki.Rct..Y isko-
1859 t 6-án KAROL nev l • 

szUletett szep '" ', , "d BECSBE ment tovább ta-
láit DEBRECEN-ben és IGLON vegezte, ,maJ r'szi oklevelét, 1883-ban 

l • Itt szeI'ezte meg 1882-ben gyogysze e . ~1 KAR' OLY 
nu ni„ 1 , • t ékén dr Tl-V\111 · 
edig a Budapesti Tudomány Egyetem i<emio ansz - „ ' .. etkező 

P . 11' kerUl t tanát·segédnekQ J.nnen a kov 
hírneves pt·ofesszor me e ++· h" to mea maga mellé a. MUegye-= 
, d ILOSVAY LAJOS pzofesszor iv " 
evben r„ , , , l . 894-." mUködött. i:i:.izben 1885-ben meg„. tem kémia tanszekere, aho l ig 

k , . . doktor·átusát amir61 tudnunk kell azt, hogy e 
szerezte emiai , , , k nyer· 

. h , n cimet abban az időben csak gyogyszeresze -
"doctoi: e emoe 

1 
l" 'rtékU meabecsUlést 

h tt 'k el++f> és az orvosi diploniiva egyen o e ~ . t 
e e , , . k'pesitést nyert, min . 1892-ben mUegyetemi magantarnar1 e , • 
1elent~tt. , 1894-ben a FöldmUvelési Minisztérium kemiku-
anali tikus vegyesze k' .. t nulmányutjai alkalmával több 
sávó nevezték ki. Ekkor ag:t·o em101 a 

. . , V' szatézte után 1893-t61 a Kez·eske .... 
kUlföldi ox·szágbon is 1c.:rt„ is , 1915 julius 2-ón bekti-
del•i Akadémia tan6raként mUködött egeszen 

vetkezett haláláig. , , d , os cikke tanulmánya, dol-
Munkás élete soron szamos tu OlRtlny ~ , , 

. Többek között az "AltalanO$ es alkal-t 's könyve Jelent meg. II " 
gozo 

0 
e / . " /Bp l897/• "A talajról I-I • · " /B 1892 "Cheau.a • ' 

mazott chenu.a P• , . • , s 
0 

szerves anyagokkal fer .... 
/Bp.1902/ "Érintk~zési bio~ógi::á~~~ /BP,l905./ Munkatársa volt 

tózött szennyes vizek megtkisztt" bizottságának is, valamint évekig 
RE, uAI Nagy Lexikon szer· 6$Z o k 

e '"· . .. kesztőségének. Mint sza -
főnunkatáz·aa a Gyógyszerészi KözlTony ~zer ttudomónyi és Földtani 
. k , mos írása jelent meg a ei~esze . , . 
l.r6no sza k bl'k' „ 1• 0 TudorOOnyos ),kademo ,. t ·ban Vonna pu i acio Társulat folyoira 01 • . l k · 

T d m6 os Közlönyben is, rne yne p.L. 
kémiai foly6ira~a~~n é~;bo~ ~A :~spökladányi artézikut gázának 
az 1889 febx. 16-iki szo . l"od' ót melyről 

1. é e " •1'ael tette ktszzé irásban is azt az e o as ' eemzs. ~· 

·~--·-------·-~ bb . er-tetése inkább nrir a debreceni + T evékenvségének reszletese l sm 
:(1Jtatót6rsaim feladata. , , 

. „·, , , szerészet 1973 ápI"ilisi számooon 
:··+- lL.OSVi\'( nrofesszo~J:oJ. 0

1
, Gyo~Y. ··1 t „c'.!szletes adatokat „ 

Jr. f '.1-;Lt1iJYl C!'V:<!: kol ege ozo ... , 

: 1··~· ;>.r~ ·.)'JF f i.1-l:UL.Y k1 • .tL01..6sai és előadó s.a ;1yomon. / 



a cikk alatt a következC lábjegyzet olvasható: "Előadatott a i\U.i"'· 

gya.t:·honí földtani társulat 1887. évi május 4-én tartott szakUlé-
séne" 

Hasonló té!iával foglalko_zik a Ftsldtani Közlöny XYIII e köte

tében "A szentesi artézi kutban talált viviani t elemzése. 11 cimU 

tanulmánya, valamint a Magyar Ki:r'~ Földtani Intézet 1888-as év

könyvében meg jelont cikko. 19U-ben pedig CSONGOR GYÖRGYNÉ-vel 

közösen adták ki "ÁrtJk ís11extetése11 cimU munkájukat és még va16-

ságos kis bibliográfiát lehatne összeállítani lliKlnkáib61„ 

,Jóllehet sokoldalu és 11agosfoku tudományos képzettsége, foly

tán más megbizatásai következtében nem a gy6gyszerészi pály6n mu .... 

ködött, sohasem vált hUtlenné o gyógyszerészekhezo Azon kivUl~ 
hogy évekig főmunkatársa volt a Gy6gyszeréSzi Közlönynek, számos 

tudományos cikkét publikálta ottr természetesen elsősorban azo

kat, melyek a gyógyszerészet tel'Uletére is vonatkoztak~ Igy töb
bek között a THAN KÁROLY féle sulybUz·ott6r61 irt részletes és 
hasznos ismeztetést a Gyógyszex·észi Közlöny 1888 juniusi száOOban 

a 369-70 oldalon, ábrával is illusztrálva a szöveget, aelyne~ né
hány mondat6t érdekesnek tartom itt idézni: 11

• „. A sulybUretta 

szolgál a tér·fogati elemzésnél - titrólásn61 - szUkséges nol'mál 

oldatok elkészi tésére •• „ gy6gyszertáI·akbon igen előnyössn alkal

mazhat6„ •• 11 irja ismertető cikkében dr. HLNW<ÖZV KÁROLY., _.aaJd az 

eszköz részletes megmagyax·áz6sa és a ha:iználat6hoz ezUkséges gyo

ko:r1ati tanácsok leirása után iSI>' feje·zi be: 11A sulybUr·ettákat 

Ngs. Ttit\N KÁROLY tan6z· ur :r·észére dr~ KISS KÁROLY, az egyetemi 

Uvegfuvó intézet vezetője /t+~zeum krte physikai intézet/ kéeziti 

és hallomásom szerént dax·abját 1„50 Kr-éxt bocsátja forgalomba$" 

Hasonl6 képpen a G}-6gyszer·észi Közlönyb$n, annak 1889„ márc„ 

2-iki számában 
11

Egy u j dephlegmator" c.i.meel desztillál6 készUlé

ket ismertet. Bevezető soraiból idézek: ne~~ ez alatt a IR'9gnave

zás alatt, amelyet az alchémisták hagyolltányónak tekinthetUfik, a 

fractionált lepórlósnál használatban lév6 készUlékoket értjUk ••• " 
Mindezek mellett azonban ugy gondolom, hogy részUnkr61, akik 

a gy6gyszerészet történetével foglalkozni szándékozunk, kUlön ár

deklQdésre tarthat igényt az a cikke, attly a Gyógyszerészi Ktszltiny 

1886 okt. 2-iki azól!l6bon a 475-480. oldalon o következ6 ci"""l j&-

lent meg~ "Az első lop ti gyógysa:erészet történetéből„ rr+ Ugy vé

lem ebből a cikkéből nem csak néhány mondatot, de néhány fejeze

tet is érdekes itt legal6bb r·éstleteiben ismertetne•„ 

"Ha a gy6gys:zerészet arultját akarjuk felkeresni - ix·ja be
vezetőjében l'URAKÖZV - visszafelé irányuló nyomozóaunk k5zben 
bizonyos pontig eljutva, elveszitjUk a fonalat és oly tömk:elegbe 

jutunk, ahol többé az ön6ll6 gyógyszerészet már nem létezik •• „ 
TegyUnk egy pillant6st oda, ahol lllár ezen fejlődő 69ok csiráit 
észre vehetjuk, mezt emberi gyengeségUnk a aultakat kedveli •• e 

Az~n remény vezeti tehót tollamat, hegy teatUletYnk életének ho.

mályba burkolt nwltját vázlatosan felenal.itve nem cselekszem kár

ba veszett munkát, mert bizony6xo lesznek kiknek az elszórtan 

hallottakat keretbe foglalva áttekinteni nee leaz érdektelen do
log. FeltehetjUk, hogy mi6to ember él a földön, szervezeti gy5n
geségénél fogva szUkségelt oly anyagokat, aelyekkel megrongólt, 
vagy cso::·bát szenvedett egészségi 6llapotát helyre igazi tani tö

rekedett„ Ezen gy6gyit6 szex·eket a legrégibb kor· eabere e ntsvé

nyekben kereste ••• A gy6gyszorek elkészítési módj6r61, azok ada
golás6r61 kevés bizonyosat tudunk„ •• n 

E~ut6n ismerteti i~e. 200-b61 Hsrophyloe, majd Heracl!deu, 
Mithridates, Dioscor'ides stb. tevékenységének jolent6aebb feje

zeteit, amelyek mind elsősorban a növények gy6gyit6 hatáaán ala

puló gyógyszerkó•zitéasel foglalkoztak, majd igy folytatja! "Mi 
természetesebb, mint hogy a vegytannal ily irányban foglalkoz6s 

r·oha.osan szopoxi toti:a a ehemiC!i pl'·aeparatumok alkaleazóadt a 

gy69yáazat te!'·én„ Minden alchémiata, lli.vol egysz:emélyben vegyéeE„ 

orvos Ó• gyógyszerész volt, az általa feltalált anyagot r5gtUn 
gyógyhat6sra vizsgálta, hogy n<>a a bölcsek kllve-e az, a .... lyt61 
a hazzó fUzött k.!.vónol.mak megkövetelték volna, hogy gyógyit•on 
minden nyavalyót ••• A p6rizoi orvosi fakultá• 1271-ben eltiltott 
mindon Herb:íriust és Apotheceriuot a belgyógyászat gyokorláo6tól 

+ Tulajdonképpen az o cikk késztetett arra, hogy az 1972 novuliP 
bari t5rténószi tonfolya„unk záród9lgozat6ul egy 1!16• .... gyebo.
li jeles gyógyozeréozt, truRAKÖZ\' KAROl.Yr Yálautva, ut a tó
aát dolgozzam fel. 



- írja MURAKÖlY fejtegetései további során - elérkeztUnk tehát 
azon időhöz, hol már hatát·ozott a két szak teljes megvólása; a 

törvény jelöl már két kUlön egyént, kik a két tudom:Jnyúgat képvi

seljék. Itt látom végét e két tudományág bölcsőkox·ának •••• befe

jezem ezen kis vázlatot akként, hogy a köVetkező hat századot és 

annak eseményeit fel sem említve, egy pillantást vetek a jelen·-

Az orvostudományok naponta ujabb vivmányokkal lépnek az em.
beriség elé, mert e tudoJlány méir annyiia fejlődött, hogy szó'mta

lan részre elosztva ma minden ágnak teljesen szakképzett számos 

munkásai buv6xkodnak, hogy azt még .inkább fejlesszék. 
De honan vannak a szakképzett munkásOk? Azokat csak az az 

egy körUlaény szUlte, hogy az orvosi tudoll'lányok helyes mUvelésé

nek ir6nya és azoknak tanítása a szakadást követő időben r~gtön 
fel lett ijsmerve. Helyes uton haladva fejl6dhetett is a tudomóny, 
ellenben a gy6gyszerészet! Az csak 110stoha ápolásban volt és van 

ma is folyton, neM csak hazánkban, de az egész földtekén. 
Hogy a gy6gyszerészet helyes 6polására az ut nincs megtalál

va, azt vonja 110ga utón, hogy ezen ág fejletlen maradt ••• Nálunk 
az egyetemhez kapcsolt 110stoha szako&ztály az, melyben az egye
temnek rendkivUli hallgatója két év alatt sajótitja el nézetUnk 
szerint a gy6gyszeréazi tudom6nyosságot ••• Nem célom a gyógysze
részet1:e nézve ezen elszomorító állapotot bővebben fejtegetni, 
UsmerjUk azt, kik benne lélegzUnk, csak azt akartam megmutatni, 
hogy ai a gyógyszerészet hátra maradott fejlődésének az oka. Ar· 
ról is meg vagyok győződve, hogy ily helyzetben fejlődésr6l szó 
sem lehet, mert ahhoz még a meg nem talált helyes irányu szakkép

zés lenne szUkséges ••• " fejezi !te igen érdekes fejtegetéseit dr. 

l'UW<ÖZV KÁROLY. 
Mególlapitósainak egye• %'éazei még ma is érvényesek, jólle

het az általa is fájlalt olA10rodotts6gunkból 116r sokat "behoz
tunk" a négyéves egyete11i képzéssel és m6s szexvezési, valamint 
tantervi korszex'Usitásekkel. Minden bizonnyal tov6bbi fejlődés·t 
fog jelenteni 6s remél.~etől~g ezzel egyUtt jovul6at is hoz o 
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gy69)'s:r.eré.s-;;d:;:épzés iaost tervezett u)obb reformja, melynek ke:C'eté

ben bizonyára helyet fog kapni a gyógyazerészet multjával, törté

netéwl ~· fe jl<l<lóséwl foglalkozó t<lftanyag ia. 
Bef-e jezésUl sze_retnéa felhivni a figyelmet azokra a jeles 

nagy jainkra, akik bár """' a gyógyszertári munkó jukkal tUntek ki 

'"'eis jogos bUszkeoéggel tekintbotUnk fel rójuk és vallhatjuk ..:... 
gunkénak őket, mert ők sem tagadtak meg bennUnket. fiJRAKÖZVNEK is 

gyógyszerészi öntudatát mi sem bizonyi t ja jobban„ mint hogy elszo

".'°~a fájlalta o gyósyszeréozek mostoha körUlményeit, annak ""9-

JGVJ. tós6ért fáradozott, tevékenykedett és vóllalta a közösséget 
velUk, annak_ ellenére, hogy mint vegyész nem mUködtitt gyógyszer

tárban, de mint kivUláll66 éppen ezért jobb tlsszehosonlitósokat 
tudott tenni professzox:·i k:atedréi jár6l a MuegyStem és !lás tanezé

kek fejlettsége, valamint a gyógyszerészi oktatás akkori elmara
dott módszere között. 

Dr. TÓTHNÉ SEBŐK ESZTER 

KECSKEMÉT 
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- irja f-URAKÖZV fejtegetései további sorón - elérkeztünk tehát 
azon időhöz, hol már hatá1"ozott a két szak teljes megválása; a 

törvény jelöl már két kUlön egyént, kik a két tudomány6gat képvi
seljék. Itt látom végét e két tudományág bölcsőkorénak. ••• befe
jezem ezen kis vázlatot akként, hogy a következő hat századot és 
annak eseményeit fel sem emlitve, egy pillantást vetek a jelen,-

re„ •• 
Az orvostudományok naponta ujabb vivmányokkal lépnek az em-, 

beriség elé, mert e tudofllány n:ír annyi1·a fejlődBtt, hogy számta

lan részre elosztva ma minden ágnak teljesen szakképzett számos 
munkásai buvárkoclnak, hogy azt még inkább fejlesszék. 

De honan vannak a szakképzett munkásOk? Azokat csak az az 
egy körUlaány 3zUlte, hogy az orvosi tudományok helyes mUvelésé
~ek iránya és azoknak tanit6sa a szakadást követő időben rögtön 
fel lett ösmerve. Helyes uton haladva fejlődhetett is a tudomány, 
ellenben a gyógyszerészet! Az csak flOstoha ápolásban volt és van 
ma is folyton, ne• csak hazánkban, de az egész földtekén. 

Hogy a gyógyszerészet helyes 6pol6sára az ut nincs megtalál

va, azt vonja aaga ut6n, hogy ezen 6g fejletlen maradt ••• Nálunk 
az egyetemhez kapcsolt aostoha szakosztály az, melyben az egye
temnek rendkivUli hallgatója két év alatt saj6titjo el nézetUnk 
szerint a gy6gyszeréazi tudom6nyosságot ••• Nem célom a gy6gysze
réazetre nézve ezen elszomorit6 állapotot bővebben fejtegetni, 
UamerjUk azt, kik benne lélegzUnk, csak azt akartam megmutatni, 
hogy Ili a gyógyszerészet h6tra maradott fejlődésének az oka. Ar
x61 ia meg vagyok gj/Öződve, hogy ily helyzetben fo jlődésről sz6 
se11 lehet, aezt ahhoz még a meg nem talált helyes irányu szakkép
~és lenne szUkságes ••• " fejezi l9e igen érdek•• fejtegetéseit dr. 

l'UW<ÖZV KÁROLY. 
Megállopitóaainak egyea réazei még ma is éivényeaek, jólle

het az óltola ia fójlolt el1110radottsógunkb6l alr sokat "behoz
tunk" a négyéves egyetelli képzéssel és más szervezé$i, valamint 
tantervi korszex·Usi tásekkel„ Minden bizonnyal tov6bbi fe jlődéa:t 
fog jelenteni és remél~etőleg ezzel egyUtt javul6st is hoz o 

30 

gyó~ys:-r.eJi..~.szk-épxéa ta0st tervezett ujabb reformja, melynek ker·eté

ben bizony6rG helyet fog kapni a gyógyazerészet multjával, tBrté

ootével és fo jl&lésévcl. foglalkozó ta"""yog io. 

BefejezéeUl szeretném felhivni a fi-gyelaet azokra a jeles 

nagyjaink...,, akik bár • .., a gyógyozerióri ounkó jukkal tUntek ki 
""gis jogos bllszke•éggel tekinthetOnk fel rójuk és vallhatjuk .:... 
gunkénok 5ket, l!lert 5k """' tagadtak meg bsnnUnket. t-lJRAl<ÖlYNEK is 
gy6gyszerészi öntudatát mi sem bizonyitja jobban, mint hogy elszo
aorodva f6jlalta a gyógyszerészek mostofta körUlményeit, annak mag
javitósóért fóradozott, tevékenykodett és vállalta a közösoéget 
velUk, annak_ ellenére, hogy mint vegyész nem mUktsdtstt gy6gyszer
tárbon, de mint kivU16116, éppen ezért jobb összehaaonlitásokat 
tudott tenni professzoz'i katedrá jár61 a MUegyeteii és más tanszé
kek fejlettsége, valamint a gy6gyazerészi oktat6s akkori elmara
dott módszere között. 

Dr. TÓTHNÉ SEOOK ESZTER 

KECSKEMÉT 

31 



DR. VÉGH ANTAL KÖSZÖr.'TÉSE 

A gyógyozerésztörténeti szakosztóly tQ11joi, a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉ

NETI DIÁRIUM szerkeszt6sége 6rö,...l csatlakozik a tisztel6k és o 

gyógyszerészek tóboróhoz, és ozerotettel UdvözöljUk DR.,VÉGH ANTAL 

professzort, szakosztólyunk elnllk6t - Szolnok megye azUlHttét -

70. azUletósi évferdul6j6n. Annak a 45 eaztend6nek eredaénye, amit 

6 az egyetemi ektat6sban - kezdetben DR. WIN<LER LAJOS professzor 

asszisztenseként • eltöltHtt, ea a6r neacsak az egyeteai k'pz,sben, 

0 
gyakorló gyégyszerészak aunk6j6bon, a gyógyszerkönyvek tUkréban, 

honea a gy6gyczeréaztUrtéReti kutGtáalMln, a gy6gyszerésztörténéazek 

egyre gyorape<ló tólooNben io „g&Utotkozik. 

AE a uéleo lótókllr éa kritikus azelln, amellyel Dit. véGll Alll'M

professzor 0 GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM 1zerke1zt6 bizottoáf!Ónak 

MUAkó jót _ mint annak elnök• - irónyi t ja biztosi ték arra, h._, lo

punk bals6 értékének ... 1k..iése ""1lott o kutatók h olvasók érdak-

l6dóso is óvrU-óvre boSvVlni fog. E cól eléréoér• kívánunk ~ 

jó egészséget éa erót! 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉIETI SZAl<OSZTÁLY 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRI~ 

WÍTOGATP.S A KOLOZSVÁRI /CLWI/ EGYETOMEN ÉS PAl'IKA MUZEUMBAN 

A kolozsvári BABES-BÓLYAI Egyetem Gy~gyszerészi karának dékán jc 

nak meghívására 1973„ okt6bet 11-13-án DR„ CLAlDER OTTÓ professzor 

és DR. ZALAI KÁROLY docens vezetésével a gyógyszerészi intézetek 

asszisztenseilátogat6st tettek KOLOZSVÁROTT. 

Az utazás első 6llomósa NAGYVÁRAD /(Y[W)FA/ volt, ahol megtekin„ 

tettUk a vát"OS nevezetes épUleteit, muzeumot, templomot, igy esté:i.· 

érkeztUnk KOLOZSVÁRRA. M6snap reggel az Egyetem Gyógyszerész Karán 

mode«n épUlotét korestUk fel. Az egyetem könyvt6r6ban összegyUl t 

professzorok és tanórsegédek nevében DR. I. SIMITI dékón, a Szerve 

kémiai Intézet igazgatója fz·ancia nyelvU beszédben Udvl:Sztslte az é:r· 

kezett magyar kUldöttséget, majd egy albumot nyujtott át. Az Udvöz, 

lést DR. ZALAI KÁROLY docens a következ6 - ugyancsak francia nyelv 

beszéddel köszönte „g: 

"Dékán l.R! Kedves Kart6rsak! Nagy örtsmet jelent számoara, hogy 

jöhettUnk az Önök egyet•aé«e és lehetóségUnk van a Gyógyszeré•ztucl, 

mányi Kart •egtekinteni. Köszön jUk, hogy fel a jónlottók a kapcsolat 

felvételének lehet6ségét a két egyetem oktatói között. Remél jUk, h< 

kapcsolatainkat a jöv6ban elmélyithet jUk •indkét fakul tós érdekein' 

megfelel6en. Kérem Önt, Oékón ur, hogy fogad ja el ezt a sze1"ény a j1 

dékot, melyet oz utazás résztvev6i nevében nyujtok át köszönetUnk 

1.é.Ul„ Mi mindonnyian sok sikert kiv6nunk munk6 jukhoz. Hálásan köszi 

nti-m a 1"észUkról átnyujtott szép fényképalbv.ot, amely bemutatja a 

kolozsWri egyetem Gy6gyszerész karónak életét és munk6 ját. 11 

1\ kölcsönös udvözléaek elhang..Saa ut6n SIHITI dékónnak DR. ZALA. 

<l<)C•!'i& egy hab6n edénynek 111Uvészi IZtÓaolatát odto át. 



DR. VÉGH ANTAL KÖSZÖNTÉSE 

A gyógyozerésztörténeti szakosztály t11111 jai, a GYÓGYSZERÉSZT~TÉ
NETI DIÁRil..t1 szerkeszt6sége örö111tel caatlakozik a tisztelSk és a 

gyógyszerészek tábor6hoz, és ozerotettel UdvllzHljUk DR-, VÉGH ANTAL 

professzort, szakosztályunk elnökét - Szolnok megye szUlHttét -

70. szUlotóoi óvferdul6ján. Annak a 45 eaztend6nok eredllénye, amit 

6 az egyetemi ektat6aban - kezdetben DR. Wllf<LER LAJOS profeouor 

asszisztenseként _ eltölt~tt, na a6r neaceak az egyetellÍ képzésben, 

0 gyakorló gyógyszerészek 1111nkájában, a gyógyszerkönyvek tUkrében, 

hon„ a gy6gyazerésziltirt'Reti kutntáslten, a gy6gyazeréazttirténéazek 

egyre gyaropeá6 táloonbcn il aeg..,totkozik. 

Az a n'1ea látókör '• kritikuo ozell„, a•ollyel Dl!. VÉGI!.~ 

prof osszor a GYÓGYSZERÉSZTllRTÉ"'Tl DIÁRIIJI szerkeaztá bizotto<íf!Ónak 

..,Rkóját _ mint annak elnöke - irányitja biztoaiték orra, h"tl)' la

punk bels6 éi't9kének -lkffés• ""1lott o kutatók '• olvaaók érdek-

16dóso is óvrlll-évre b6v\llni fog, E cél elérésére kivánunk t"""* 
jó egészsóg•t óo or6t! 

A GYÓGYSZERÉSZTöRTÉIETI SZAKOSZTÁLY 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉ~ DIÁRil.l'I 

LÁTOGATÁS A KOLOZSVMI /CLU.JI/ EGYETEMEN ÉS PATIKA MUZEUMBAN 

A. kolozsvári BA.BES-BÓLYAI Egyetem 9'y?gyszerészi korának dékán j(_ 

nak meghivására 1973. október 11-.13-án DR. ClAlDER OTTÓ professzo,. 

és DR. ZALAI KÁROLY docens vezetésével a gy6gyszex·észi intézetek 

asszisztenseilótogatóst tettek KOLOZSVÁROTT. 

Az utazás első állomása NAGYVÁRAD /r:JU>DEA/ volt, ahol megtekin-

tettuk a vá1"0S nevezetes épUleteit, muzeumot, templomot, igy estér 

érkeztUnk KOLOZSVÁRRA. Hósnap reggel az Egyetem Gyógyszerész Karón 

modern épUletét kerestUk fel, Az egyetem könyvtár6ban összegyUlt 

pi:·ofesszorok és tan6rsegédek nevében DR. I. SIMITI dékán, a Szerve 

kémiai Intézet igazgatója francia nyelvU beszédben Udvözölte az ér 

kezett magyar kUldöttséget, majd egy albumot nyujtott át, Az Udvöz 

lást DR. ZALAI KÁROLY docens a k~vetkez6 - ugyancsak francia nyelv 

beszéddel köszönte „g: 

"Dékán UR! Kedves Kaztársak! Nagy öi:·ijaet jelent számoJ11x·a, hogy 

jijhottUnk az Önök egyetellér·e és lehet6ségUnk van a Gyógyszeré•ztud 

mányi Kart megtekinteni. KijszönjUk, hogy felajónlottók a kapcsolat 

felvételének lehet6ségét a két egyet•• oktatói között, ReméljUk, h 

kapcsolatainkat a jöv6ben elmélyi thet jUk mindkét fakultás érdekein 

11egfelel6en. Kérem Önt, Dékón ur, hogy fogad ja el ezt a sz&1"ény a j1 

dékot, melyet az utazás résztvev6i nevében nyujtok át kijszönetUnk 

léUl„ Mi mindannyian sok sikert kívánunk aunk6 jukhoz. H616san ki:>s.zi 

nöm a r·észUkr61 6tnyujtott szép fényképalbu110t, a11ely beautatja o 

ko1ozovári egyet•• Gy6gyszorész karának életét és munkáját," 

!\ kHlcsijnlls Udvijzlések olhangzáaa után SIHITI dékánnak DR. ZALA 

<lnc•!1& egy habón edényn&k t11Uvészi atátolatát adta át. 



A tanársegédek kalauzolása mellett megtekintettUk nemcsak az uj 

épUletben el helyezett labor·at6rium0kat„ hanem a régi épUletekben 

lévő tanszékek berendezéseit is~ Érdekl6dést keltettek a gy6gyszer

technol6giai rész ujonRCft beszerzett kászUlékei is. 

Délutón a F6tér impozdns és nemrégiben restaurólt srl~ MIHÁLY 

tomplom6t, és FADRUSZ JÍKiS: MTYÁS kin!ly szobrót csodáltuk ••9• 

Ezut6n a gyógyszerésztHrtóneti sz81Dpontb61 4Srdekes patika m'uzeumot 

kerestUk fel. A volt Hil«:Z-féle g)'Sgyszertdrban elhelyezett muzeum, 

a többazáz éves patika eredeti berettdezási tárgyai, restaurált fres

k6i, YCl.laiaint az alagaorbon - a régi helyén 

um eszközei-igen nogy érdek16dést keltettek. 

lév6-6si loborat6ri-

Élményt jelentett még 

a vilóghirU botanikuskert aegtekintése is, ahol kul~nösen tetszet

tek 0 hatol,... méretU Uvegh6zban elhelyezett tr6pu1i nllvények /t6b. 

bek kazt pá1116k# aucculonsek, orchideák/. Majd felkerestUk a neves 

hózsong6rdi temet6t, hogy ler6juk kegyeletUnket az ott nyugvó nogy

jaink air jónál„ 

Hazafelé menet meg6lltunk BÁNFFYHUlll'ADON, ahol o t6bbszáz éves 

reformátYa templ<>11 kazettás aennye%e..,.1Patrt és a kalotaa%egi diazit6 

írásos hiMzésekben gyönyörk6dhettU•k. 

Utunk utolsó 61lomóao IWJYSZALONTA volt, ehal NIAHf JÁNOS 6ltal 

megénekelt hiz·es "Csonka-torony" - szakszorliett helyre6lli tva és 

rendezve - 6rzi o nogy magyar köl t6nok oml.ékiol"llyai to 

DR. Z~Y BERTALAN 

EGY SzAZÉVES HIRDETÉS 

A mul t század utolsó harmadában ... hazánk kapitalista fejlődésé~ 

nek meggyoz·sulásávol ... jelentősen szapoi:·odtak a gyógyszertár.~léte

si tések. Ebben az időben mát· egyetlen évtized alatt több u j gyógy.„ 

szertár létesUlt Magyaro:c·szógon, mint amennyi a század első évti

zedei idején összesen mUködött. Érthető, hogy ez a fejlődési folya·

mat, amely pozitiv hatást gyakor·olt az egészségügyi kulturóra, egy

ide jüleg „, gazdasági szempontból - hátrányosan éx·intett egyes, ér

dekelt gyógyszerészeket. A gazdasági fel tételek romlásának következ

tében egyes gyógyszeztárok, illetőleg gyógyszerészek között ebben 

az időszakban bontakozott ki az az éles konku:tI"encia-ha.rc, amelynek 

egykoru dokumentumát idézem az alábbiakban: 

" SUBTANNC\S CHININAE. MILLASSEVITS J. Zomboti gyógynexésztől. 

l1ult évben oivosaink rendelvénye folytán nagyobb mennyiségü Sub-

tannas Chininae.~re volt szükségem, melynek folytán azonnal Pestről 

és Bécsből rendeltem magamnak, de sajnos, az semmi módon nem volt 

megszerezhető és így azon helyzetbe jöttem, hogy magam voltam kény

telen késziteni. Igaz, hogy első készitrnényeim sikertelenek lettek, 

mindazonáltal több napi fáradozásom után siker·Ul t tökéletesen ti~z-· 

to oly Subtonnas Chininae-t előállítanom, mely az orvosok kivúnal

mainak tökéletesen megfelelt, amennyiben a keser izét nélkUlözvén, 

legkisabb gyermekeknél is cukorral vegyitve, igen könnyen adagolhoté. 

melynek folytán tisztelt ügyfeleimnek, kik még eddig nem kés:.:i tGk, 

i ger1 ajánlom. !<aphotó Thallmayer Bélánál Pesten, ugyszintén 8écs;,,en 

Ffontzert utódoknál /Tuchlauben/ és az előálli tónál. 
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latja 2 frte 60 kr~ Továbbá még kopható borsmantacYkor alaku cukor~ 

kákbon, vanília és rózsa szaggal, amely cukorkók ktlnnyan oldhatÓSÓ·~ 

guk végett 5 és 6 hónapos 9yermekekriek is beadhatók. Minden darab 

tartalmaz 1 szemer tiszta Chinint. 100 darab 5 frtG u 

NYit.AlKOZAT 

Hogy a fent nevezett Subtannos Chininae kesermentss és a le9ki·~ 

sebb gyermekeknél is könnyen odagolhat6, ugYszinte, hogy a Subtonnas 

Chininoe-vol készUlt borsmentacukor olaku cukorkák a kellemes izUk~ 

nél fogva igen célszerUen adagolhatók, ezennel elösmet·jUk és bizo

nyitjuk: 

Dr. SZTO..l(OVITS PÉTER DR. WV: IMOVITS GYÖRGY 

megyei főorvos városi főoxvos 

DI"o SPITZER MÓR DR. SQiOFF 

megyei főoi-vos cs„kix·. ezredorvos 

Ez az 1873-ban megjelent, idézett hirdetés, cunSlyet a Gy6gyszeré= 

szi Hetilap számai folyamatosan közöltek, önmagáé:-t beszél. A zcmo-o 

bori kolléga számáI"a mindenesetre megkönr1yi tette t! kinintannát alá= 

óllitósát az a ktsrUlmény, hogy annak első al66llit6ja, ROZSNYAY 

MÁlYÁS a készités elvét és el66llit6si m6dját nem titkoltae hanem 

közkinccsé tette. A hirdeté6 mellett a ma oly nagysz6mban készUlő kli~ 

nikai .• farmokol6giai bizonylatok egyik korai el6futóraként is figyG<o-> 

lemreméltóG 

DR. KEHPLER KURT 
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KAZAY Et<.>RE EMLÉKE2ETE 

DR. VÉGH ANTAL. professzo:c f a MGYT Gy6gyszerészt5.rténeti Szakosz

t6lyónak elnöke a hirneves gy6gyszerész hal61á~ak SO..ik évfordul6ja 
olkalmóból, 1973. október 22-én Sopronban az EgószoégUgyi Szakisko
lában a megyeí szervezet rendezésében a fenti ci111mel tartott 011lék

el6adást. 
Bevezet6jóben a x'égi és az uj l<AZAY..Eal.ákóremr61 és a KAZAY-x61 

elnevezett intézményekr6l tett omlitéet. Továbbá felsorolta o poli

hisztor méltatósával eddig foglalkozott szerz6ket is. Ezután élet

rajzát ismertette; majd áttért KA'ZAY változatos """lalssógónak értá

kelésére. 
KAZAY foglalkozott a fénytörés é• fényelnyol6dés jeleA8'9ével. 

"A tablettók préselésekor bek~vetkez5 bomlóaon ci•O olóad6so ma is 
aktuális tómó ju. Rofroktométert, polarasétert szerkesztett. Foelal.

kozott kémiai mUszavaink és gyógyszerneveink ex-edet6velo KUnyvoket~ 

cikkeket il"t, melyeknek többsége a gyógyszerész gyakorlat korsza:tU

si tését célozta& 
WINCLER LAJOS "magyar SCHEELE111-nek nev6z·~e„ Életében ne11 Nszot.\.Ul: 

az 6t igazón megillető elismerésben és tóaogu·tósbano Hag nni &rtott" 

kellően nem méltányolt tehetség• nem bontakozhatott Ide t"l i•• egé-

s zébenc 

VÉGH profe„zor befojozósUl azon nményónek adott ldfejozht, 
hogy a Hcgyar Gyógyozonlueti Tóroosóg 1976-b<ln mogtolól ja o ..sdot o 

polihhztor KAZAY OORE ozUletGs• 100. évfordul6 jlinak ál t6 ""gUnn"P" 

léoére, 
Az ollllékol6adós utánW:Gll professzor tiszteletére 70-,ik azUleté,._ 

nap j6n o Mogyw: Gyógy••••'•""il Tórsoaág Gy6r-Sop1·00 mO!Jyei sz•rw.
H't• f<>gGdó•t adott az Eg*szoégUgyi Sxald•kola könyvtóxhelyioclg,bon, 
shol a G)oógyozertóri Közp<>flt nw,ban JÓZSA Al.AJQS igazgotó-f6gyógy

szeri1z Mndott pchárk!SezUntit„ a Társaaág 1M9Y•i szervezete réazér6J 
pedig llORVÁTll DÉ!il:S dr. UdvllzH).te az U..n-ltet, 

A buáti h<iogulotw fogGdliaon VÉGH profo•uor fole•6ge tónaaágóloon 
vett ri•rl, ""jtuk kivlll o 0,.6gy•>:•~tóri Köl<POnt vezotlli, 9y6ri áo 
Mp%'0&i gyógy4>zSri$:Htke 'i'l:t EgéGZ~~-gl~:vl S.:akiskolti igazgat6 ja éc 

oi::tatóf voltah:Jelciin~ 

KRÁNHZ TIBORNÉ 
SOPR(l;; 



DR. \iil\l(LER LAJOS EMLÉKELŐADÁS 

A Magyar Kémikusok EgyesUlete keretében müködő Nyugdijos Kémiku
sok Klubja rendezésében 1973. november· 28-án elhangzott előadás meg

tartására DR. VÉGH AlffAL professzort kérték fel, aki gyógyszerészi 

oklevele megszerzése után DR. WIN<LER LAJOS mellett dolgozott, elö

sztsz· mint doktorandusz, majd mint tanársegéd, s l!I/\KLER px·ofesszor ...,, 

nyugalomba vonulása után is tagja maradt az intézetnek. 
VÉGH professzor végig tekintett ~llht<LER LAJOS egész életmUYén. Be-· 

mutatta a THAN p:r·ofesszor melleit mUködő fiatal tanár·segédet, aki már 

doktori disszertáci6jával "A vízben feloldot:t oxigén meghatározósa11 

feltUnést keltett, a későbbi gázanaliziseivel vitába szállt a külföl·

di szaktekintélyekkel BUNSEN-ne! is. E munkák mellett ; !Ii,KLER. korán 

bekapcsol6dott a Gy6gyszerkönyvek szerkesztésébe, mint THAN profe5z„, 

szor jobbkeze. A II. kiodásu MAGYAR GYéGYSZERKÖNYV kémiai részéhez, 

KARLOVSZKY Gf:'(ZA tanársegéd-társával egyUtt, figyelernremél tó kommen

tárt irt. A század elején a III. majd később a IV. Gyógyszerkönyv 

kémiai ré1Z'ének kidolgozása mór teljes egészében az ő keze munkája. 

200-at meghalad6 közleménye mellett, melyeknek jó.t·észe kUl földön je

lent meg, felkérték a LlJt-VE-BERL.-féle több k6tetes analitikai munka 

"TRIN<- und BRAl.JCHilASSER" cimU fejezetének megir6sá.t·a is. Élete mun

kásságának tssszefogialását tartalmaz6 11Ausgewöhlte Untet'suchungsver

fahren fUr das chemisches Laboratorium11 e. munka I. része 1931-ben, 

II. része 1936-ban jelent meg Stuttgartban, könyvalakban. 
VÉGH professzor a közvetlen 11111nkotárs megfigyelése alapján jelle

mezte WIN<LER LAJOST, a fáradhatatlan éa invenciózus kutatót, aki az 

éjszaka nagy részét is kutot6laboratoriua6ban töltötte. 
KUlön megeal.itette és érzékeltette azt a kHzvetlon és lebilincsel6 

oodort, OHly HillKLERT - Dint el6ad6t • jel.l-zte, s amellyel a 
t6rgyban llllg járatlan hallgat6o6got h mag6val ragadta, érdokléldéall

kot felkeltve! 
Az előadás keretében bemvtat6sra kerUl tok WDla..ER profo•azor -

kóinak eredeti ldadásu példányai, • láthattuk egykori taoitvónyai 
k6rében a azeretve tisztelt prof....,zorról készU!t f&nyképeket is. 

DR. ZBORAY BERTALAN 
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AZ :::GRI l<ONFEREf JCitiRuL 

19/.3. november· 15,~n tartotta az MGYT Gyógyszertó1·i Szervezési 

Szakosztáiyc az I~ Országos Gyógyszertári Munkaszel'vezési Konfe

renciát, - melyhez ta:rtozik o szakmatörténet ápoláso is. 

A konferenciáról beszámolunk a "Hirek innen-onnan" rovotban. 

A mi szempontunkból a B szekcióban elhangzott DR„ ANTALL JÓZSEF 

a SEMMELWEIS Orvostöl'táneti Múzeum h. főigazgatójának előadása fi·

gyelemr·e méltó. "A régi gyógysze:ctózi berendezések védel~~ a tör-

téneti-mUvészetí szempontok összeegyeztetése o korszerüség kevetel

r.iényeivel 11 címen, melyben kiemelten hangsulyozta, hogy Magyarországon 

hatályos jogszabályok védik a muzeális értékü gyógyszertó r'i be rend~ 

zéseket. A régi be1"endezések védelme mellett fel kell vetni és ér

vényre kell juttatni az uj gy6gysz.ertári butorzatokkol szemben is o 

kotszerU iparmUvészeti szempontokat. Ez a gyógyszerészi szakma ól-

talános tá1sadalmi megbecsUlését is jelentené a régiekkel szembenG 

A mási.k el5adástJÓZSA ALAJOS Gy6r-Sopron m.GyóQysz„ Közo. igozaotó 

főgyógyszex·ész e tartottc:"Tapasztalataink a soproni és a győri mvze

um patikák:i::·ólo" Előadásában Győr-Sopt·on megye gazdag gyógyszerészeti 

mul tjával foglalkozva z'átért e SOPRON város főterén álló un„ "Patika-, 

ház11 1966-1967 ... es évi feltá.t'Ósának ápitéstt51téneti vonatkoz6sóra és 

annak potikomuzeummá vol6 kialokit6sárill„ Továbbiakban a győx:'ie 1654-

ben létesUlt jezsuita gy6gyszeJ:1:áx· patika-muzeummá val6 létesitésé

nek és rnegu jit6s6nak: körDlaényeivel foglalko%ott„ 
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A kong:r·esszus napjai alatt felkerestUk az egri DOBU ISTVÁN vár

muzeumot is abból a célból, hogy érdeklődjünk az ott beraktározott 

volt /jezsuita/ TELEKESSY patika butorzata és edényzetének állapota 

irónt. SZABÓ JÁNOS igazgató helyettes engedélyével a raktárban meg

tekintettUk LlDÁi'UI GABRIEUA mUtörténész vezetésével a még resta .• 

urólás előtt álló - tUrhető állapotban lévő - berendezést, s a né

hány patikai 6llvóny-edényt, amelynek azonban csak elenyésző ~észe 

az emlitett TELEKESSY gyógytór felszerelésének. A bex·aktározott 

butorzatról - a felsőrészt óvatosan lehántva - ~derUlt, hogy az 

eredeti nyers tölgyfát fekete /!/ festékkel belakkoztók o valódi 

arany lapokkal ékesi tett diszforagósokot olcsó fémpor lakkal festet

ték be. ;'.>. patii~c állványzatának hátlap deszkáinak eredeti szép ozur

lakk festését is olaj jol bemázol ták„ Ugy értesUl tünk és remél jUk 

r;;>videsen szakavatoti: r.-.;:staurátorok kezébe kerül a történelmi érté-

kU patikaber·endezés, hogy majd ez cgxi "lfúr-muzeum" kiállithassa„ 

Egyui:tal látogatást t.ettunk ez egri Heves megyei kórház boltives 

épUletében, ahol bemutatták a volt Irgalmas x·endí patika szép ere

deti és jó állapotban lév5 védett butorát, melyet jelsn2.eg a kórház 

házi gyógys~ertáraként használ~ 

DR. HEGEDÜS LAJOS 

DR. ZBORA Y BERTALAN 
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,\ Ab.GYAR GYOGYSZERESZETI TAr~SASAG HIREI ___________ ....,_,.. __________ ~----- ----------
p, MAGYA/( GYéGYSZERÉSZETI TÁRSASAG REJl[lKIVÜl.I KliZGYiJLÉSÉRŰL 

/!.. Magyar Gyógysze:t'észeti Társaság 1973. december :i.2~.én rendkivu.J_ 

közgyUlést tar·tott Bud-apesten az Orvos-Egészségügyi SzaksZ:ervezet 

;,:EIL EMIL termébena Dr. ZALAI KÁROLY főtitkár ismertette a fő napi~ 

rendi pontot a tervezett alapszob:íly módosi tás.t·ól. Mint a MOTESZ .!.e

nagyobb taglétszórnu tár·saságánál a f'XJYT-nél egyes pontok rnódositásó 

tette id6szerUvé, a küldött közgyUlési rendszer bevezetését, igy a 

szakosztályok által megbizott 5-5 fő delegálásótr a tisztujitás hárG 

évenkénti választását, az MGYT ügyeinek országos operotiv vezetőség 

éltal t<:Srténő közvetlen intézését„ Az operatív vezetőség az elnökbéL: 

h6rom alelni:Skből és a fóti tkárb61 áll, akik munká jukr·6l id6nként be." 

számolnak a közgyülésnek~ 

A II. napi.r·endi ponthoz Dro ZBORAY BERTALAN szólt hozzá. A törté, 

neti szakosztály tb. elnöke javasolta, hogy az 50 éve$ jubileumóro 
készUló MGYT pecsétje és jelvényeként fogad ja el elődjének, a Gy6gy-· 

szerésztudományi T6x·saságnak volt szimbólmt, az egyiptomi Thot, a;' 

ibiszfejU a.rvosisten óbt·ázolásátG DR9 ZALAI főtitkár válaszában hivo 

kozott 11rra, hogy a OOTESZ nemrég tartott közgyUlésén is CJZ 1830-boi

megalakul t Orvos EgyesUletet ismerte el jogelődjének, és el fogadta e 

Orvos EgyesUlet régi jelvényétp A vita azzal zárult, hogy o Tö1:'téne·~ 

Szakoszt6lyt a ktszgyUlés megbízta a részletek tanulmányoz6sá„•o l.Ez·

u'tán a szakgyógyszerész képzéis, illetve képesi tés elnyerése után .el"· 

foglalható munkai«Srök meghatározósa körUl fejlődött ki élénk vita, 

melynek er·edftnyer hogy a kérdés átdolgozásr·o szorul még„ Majd 

Dx„ ~ Taaás tett javaslatot a klinikai gyógyszerészek szakosztály 

szaru összefog6s6ra, amit ideiglenes szervező bizottság fog rendezni 

VégUl LOO:ÁNJ N.ÁJ.VOR be jelentette~ hogy SZABA06Z.i\u..ÁS község fela jár:,. 
lottor ROZSl'ffAY MÁ.TiÁS gy6gyszerész szobrának el.készi ttetését~ omenl 

nyiban a Magya.t· Gyógyszerészeti T6raasóg a ll!árván>' anyag6.rához hozzó 

járul"' Ezt a Javaslatot a közgyUlés elismeréssel fogadta és 1.1 vezető, 

felké:x-te LÓRÁN> NÁN:>ORT, hogy az iseez:t&tett javaslatot i.rásban is 

te.r·jessze be, hogy a vezető-Ság m&gfelelőan állást foglaljon a t6mog:c;· 

körUlménye-iről„ 

LÓRÁllD NÁl<JOR 

KECSKEMÉT 



l'\AGYA~ GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG PAf..YÁZATI FELHIVÁSA! 

A tudom6.nyos munka előmozditósa és fokozottabb megbecsülése érde
kében a Magyar Gyógyszerészeti T6rsa.ság elni:Sksége - o Társaság ala-. 
pitás6nak 50 éves jubileuma alkalmáb61 - tudományo:;; pályázatot hir .... 
det 1974 évre, az alábbi téaaköriSkból~ 
l/ Gy6gy$zertechnol6gia, 2/ Gy6gxszerkutatás, 3/ Gyógyszerana,litika, 
4/ Gy6gynövény és drogismeret, 5/ Gyógyszerügyi szervezés, 6/ Gyógy
szerészettörténete. 

A gy6gyszerészet történetéből az alábbi témakörből lehet pólyá.
zatot benyujtanie 

I„ A Gy6gyszerésztudomó.nyi Társaság történetével kapcsolatos.~ ed-
dig Dég fel nem dolgozott kutatási eredmények feldolgozása. , 

II. Önálló helY,tijrténeti kutatáson alapuló intézmény /gy6gyszer
tór/, biogr6f iai /gyógyszerész család/ történetét feldolgozó tanul-

mánÁ. pólyázoton részt vehetnek Tár·saságunk tag·jai,/akik tagdi jukat 
rendszeresen fizetik/„ A pályamunkók terjedelme 20.-.25 oldal lehet„ 
A pályázatok jeligések, benyujtási határidő 1974„ julius l~ A bsnyuj
tás helye: a Magyar Gy6g~szerészeti Társaság titkársága: 
1092~ Hőgyes Endre utca 7„ 

Ki tUzött pályadi jak: I. di j 
II. di j 

III,di j 

5000.- Ft 
3000.- Ft 
2000.- Ft 

1 db 
2 db /egyenként/ 
3 db /egyenként/ 

A Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központjának pályázati felhivósoe 

A Fővárosi Tanács Gyógyszei:·tári Központ ja Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság budapesti szerve pályázatot hirdet "Kivóló Ifju Gy6gyszerészn, 
11Kiváló If ju Asszisztens" t 11Kivóló Drogi5ta" cimért„ Lehet pályázni 
gy6gyszerésztörténeti t6rgyv szakdolgozattc.l is„ A pályázatok kidol
gozás6hoz ajánlott gy6gyszerésztörténeti témák például a következők: 

1./ Gyógyszertárak történetének feldolgozásg. 
2./ Jelont5s sz...,lyiség munk6ssógc. 
3./ A f6város gyógyszerellátós szervezé$ének multja. 
4./ Munkakörök történeti alakulása~ 

A dolgozatokat felkért szakemberek nünősitik. 
A 11 kivál6" ci111 el~erését igazoló oklevél Ófl a pénzjutalom /1500-2500 
Ft/ átodósa az 1974. április 4-iki Unnepségen történik. A p6lyázatban 
val6 részvételre a jelentkezéseket irásban kell eljuttatni l9i'3„ 
szeptaaber 15-ig és a munkákat 1974. m6rcius 21-ig Kell benyujtcmil' 
a Budapesti Gyógyszertári Központ, Budapeat, XIIIo Huba u„lo~cierc~ 
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MGYT GYÓGYSzE:;\ESZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY !<ÖZLEHÉNYEI 
--·-· ---------~~---------~----~~---------·--
RWAPEST 

BESÚIMOLÓ /\Z ORVOSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG, A GYOGYSZc

RÉSZTtiRTÉNETI SZAKOsrrk.Y ELŐADÓI LiLÉSÉRüL. 

Az 01·vos„. és gyégyszerésztörténés:zek egymásra találásának és mind 
harmonikusabb egyUttmüködésének egyik eredménye8 hogy előadéülései~ 
ket egy'Jtt rendezik meg„ Igy nemcsak egymás munkásságáról, ~utotá
saik eredményéről szer·ezhetnek tudomást, hanem a személyes ismeret
ségek, megbeszélések segitenek a px·oblémáik megoldásában is„ A két 
kutatócsoport közös tevékenységének összehangolásában nagy szerepe 
van a SEMMELWEIS Ozvostörténeti Muzeum1 Könyvtár és Levéltár főigaz
gatóságának is, aki nemcsak mint házigazda ad helyet a közös ren
dezvényeknek, hanem m~n~atársai révén is gya~ra~ nyu jt ha~zn?s se:: 
gitséget. Erx·ől meggyozodhetUnk, ha pl. megnezzük a legutobbi egyut
tes előadói Ulés programját és annak előadói névsorát. 

1973„ november 21-én Budapesten a Török u„ 12 szám alatti Oi:vos
történeti Könyvtár tan6cst.ermébi:tn tax·totta meg az Orvostörténelmi 
Társaság és Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerésztörténeti 
Szg,k9szt6lya e~yUttes előadói Ulését, mely első alőadóia Dr„ BIRTALAN 
GYOZÓ főorvos 'Jelentős bécsi orvosi irányzatok tUkrözodése a magyar 
szakix·odalomban a XX„sz. első harmadában" címmel ismertetett sok ér
dekes adatot a kor· irodalmáról. Utána a SE'11ELWEIS,Orvostörténeti 
Muzsum Könyvtár· és Levél tár munkatársa 8 BUZIN<AY GEZA osztályvezető 
11Magyarországi orvostársadalom a XIX„sz„ közepén" cimmel rávilági
tott a régi orvosok foglalkozásának és családi kapcsolatainak ösz
szefUggéseire, valamint az ezen körUlmények befolyása alatt lét~e
jött t6rsadalmi osztálynak kialakulására. A következő előadó BlAZY 

ARPÁD gyógyszerész 11A történettudomány és szervezéstudomány metodi-
k6 j.5nak alkalmazása Zala me~ye gyógyszerésztörténeti feldolgozásóban" 
cimU előadásában sok hasznos tanáccsal szolgált saját kutatási te·
rUletéről, munkájár'Ól, doktori disszertációjának néhóny érdekes 
részletével ~zemléltetve mondanivalóját„ Előadásához hozzászólva 
Dr~ FRA(f(L JOZSEF kandidátus, a kaposvári kórház főoi:vosa hangsulyoz
to, hogy kutatásai során a tudomására jutó gyógyszerésztörténeti 
adatokat éppen„olyan örömmel dolgozza fel, mínt az orvostörténetre 
vonatkozókat, amit megjelent publikációi is bizonyítanak. 

A töxténeti kutatóimlnka sokrétUségér51 tanuskodik a SEl11EU.i1EIS 
ORVOSTlDOMÁNYI MU~El.R1, Könyvt6r és Levéltár másik munkatárs6nak, 
SZENTGYÖRGYI ISTVAN gyógyszerésznek 11A tudományos kutatás és az iptllf 
össxafUggá~ei a gy6gyszerészetben„ KABAY portréja" e„ el6adása. 
RIXER AM'>RAS gyógyszerész pedig 11A magyar nyelvU gy6gyszerészeti 
szaksajtó a kiegyezés korában" cimU előadásában nyujtott érdekes MJ,„ 
pillantást a korabeli s_zakirodalomba. 

A koraesti órákba nyul6 előadások é:rdekességéz·e jellemző, hogy még 
a szokásos szünet rnegtartásáx·a sem tartott igényt a lelkes hallgat6-
s6g, melynek egy része pedig már déli 14 óra 6ta tartózkodott a te
r·emben„ A 15„3°'".kor kezdődött előadói Ulés el6tt ugyanis 14 6rakor 
kezd6dött a Gyógyazei·észtörténeti Szakosztályának vezet.6ségi gyUlé
se is ugyani tt„ Az akadályoztatása miatt távol maradó Dr„ VÉGH ANTAL 
professzor, szakosztályi elnök helyett Dx·. ZBORAY BERTALAN tb. el
nök vezette le a gyUléste El6ször a szakosztály Qletrshiv6jának és 
volt aln~kének, a juliusban elhunyt Dr. HAIJ't!\I JANOS professzornak 



emlé1,ér0 ogy pe.tce;;; néma f~láliás9al tisztelaett é<:- emlékezett a 
vezetőségi gyülés, majd BLAZY ARPAD tudományOs titkár tortotto 
meg beszámolóját. Sürgette o Magyar Gyógyszerészeti Társaság szak~ 
o~z~lya~nak jobb e'?Y9ttmü~ödését1 az egy;~ szak~sztályok tevékeny~· 
segenek osszehangolasat„ Ker-te a szokosztá.Ly tag )Oi t hogyha vaia
h~l ,v~lok~ előadást tart~ vagy i;ublíkól, erről o szakosztály veze
toseget, illetve a tudomanyos titkárt ne mulassza el értesíter-„ 
hogy te~éke11ységéről tudomást szerezzeneke Igen érdekes volt i..1.„ 

Dr• Z4LAI KAROLYNl\K, a Magyar Gyógyszerészeti Társasáo főtí tkárának 
~~z~moló ja a Pá:;"izsi Nemzetközi Gyógyszerészettörtén;ti Konfe.ren .... 
c1arol, ahol őszinte örömmel és nem kis csodálattal tapasztalta 
azt a nag~ n~zetközi megbecsUlést és szeretetet, mellyel az elhunyt 
Dr. HA.~l JANOS professzort tisztelték és emlékeztek meg róla 
Szólt a ílag~ar Gy~~yszerészeti Társaság által készített felmérŐkar
tonok adatai alap1an szerzett tapasztalatairól is melyeknek Oyo
mQn bizony~~ alapszabály mó~os~tások szüksége merÚlt fel. Dr.ANTALL 
JOZS~~, a ;,ct~~ELW~IS, ORVosra;rENETI MUZEU-1, Könyvtár és Levél tár 
h. foigaz~oto10.meltányolva es elismerve HAIJ'IAI professzor elévUl
h~te~l?n e:demeit,a magyar gyógyszerésztörténet hagyományainak kUl
foldi,a~ol~~a teren, annak folytatását Dr. ZALAI KAROLY munkásság9-
ban l~tJo Jo kezekben. A következő napirendi pont szerint SZIGETVARY 
FERENC alelnök ismertette a szakosztály előtt álló feladatokat k'" 
löhö.~ ~ekintet~el, az ~974-ben Budapesten megrendezésre kerUlő Ne:.--· 
ze~ozi Orvos~orteneti K~ngresszusra, valamint az alig egy hónappal 
~tana to:~andc Magl;:'ar Gyógyszerészeti Társaság megalakulásának 50. 
evfor~u~OJO alkalmov~l sorra kerülő jubileumi kongresszusrat mely&
ken '!'ine~ nagyobb s::ommal való r·észvetelre buzditotta o tagokat 
Meg':'.'i ti;tasr? kerUl t a jubileumi kongx·esszus alkalmával készitendő 
emlekta~gy is, mely vagy régi patikoedény-mósolat 1 vagy emlékérem 
l'.:ni;e~ r. ~<JT~LL ~o főigazgató bejelentette azt is1 hogy 0 Nemzet~ 
k~~i, Orvosto7teneti Kongresszuson kUlön gyógyszerésztörténeti szek~, 
::o i~ le~z ide ,vonatkozó előadásokkal{ majd szó volt az 1972-ben 
JOl sikex~lt ~yo~yszerész~ö~ténészi tanfolyam megi~métlésének, il
letve ~ovo b!:kepzo.,megtartosonok ,szUkségességéről. Elénk vita ala-
ku~ t ki Dr. ~EGi;o~s LAJOS, o DIARill'l főszerkesztőjének beszámoló · 0 ~a~ a lap ,_kiadasanak egységesebb kUlsőboo való meojelentetése ~nya
gi 1ede~etenek kérdései körUl~ Kéri továbbá a szerkesztőség kUÍönö
sen a fiat?l, k~~at6~at, hogy munkó jukról minél többen, kisebb-no
gLlbb publi~ac;i~s cikkekben ~zámoJ. janok be, melyeknek közlésére a 
D_ Al~Il11 hasab1ain bemutatkozasi lehetőséggel is nyilvánosságot lehet 
~iz~osit~ni: Bej;lenti to~ábbá a Magyar Gyógyszerészeti T6rsaság 
50 e-::e~ JUbil7u~ra ünnepi szám kibocsátását„ A mindvégig élénk ér·
d~klodessel kisert megbeszélés több hasznos hozzászólás után ért 
veget. 

LÓRÁN> NÁN:lOR 
KECSKEMÉT 

/ 

KÖNYV ÉS LAPSZEMLE 
------------~---------

SZABNJVAAY FEREl>I:: TW\N KÁROLY Akadémiai Kiadó Budapest, 1972./182 o./ 

Elegáns egészvászonkötésben zsebkönyvforllában jelent meg a; Aka
démia "A mul t magyar tydósai'~ cimü sorozatában Dr. SZABADVAAY 
FERENC tollából THAN KAROLYROL szóló életrajzi tanulmány. 
A kémiai oktatásnak_Magyarországon jelentős hagyomá~yai vannak: 
a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1763„.ban kezdő·~ 
dött a kémia oktatás hazánkban. Ezt követte az 1769-ben a nagy
szombati o·rvostudomónyi koron létesi tett kémiai tanszék, melye~ 
WIN"(ERL JAKAB szervezett meg. Tanítványai flNULAS FERE}'C és KOVATS 
HIHALY irták az első magyar nyelvU kéA)iai könyveket /Erdélyországi 
orvosi vizek bol'}tásáról, 1800 KOLOZSVAR. Chémia avagy természet,„ 
titka, 1807 BlDAN,/ 1848-ban már·cius 15-e után a pesti egyetemen 
is megvalósul a rnagyar·nyelvü oktatás. 1~48. április 4--vel első ma-· 
gyar nyelvü k~miai oktatást NEf'DTVICH KAi~OLY tartja, aki 
NEt-DTVICH TAMAS /1782···1858/ híres pécsi gyógyszerész, botanikus, 
zoológus fia volt. 
E rövid magyarországi kulturtöi:"ténelmi és politikai visszatekin
tés után tér ró a szerző THA.N Ki\ROLY részletes életrajzára, küz
delmes ifjuságát ismexteti. Fiatalon dicsős~gesen végig kUzdötte 
a magyar szabodsághor·cot: 15 éves korában BOHM VILMOS tüzérszáza
dos támogatásával tUzéi:inasnek $Zegődik„ A nagyszebeni ágyugyárban, 
illetve lőpormalomban dolgozik, mint pir·otechnikus, a lőporgyártás 
technológiáján keresztül ismerkedik meg a kémiával, amit később 
él•thivotásul választ. A •agyar s;abadságharc leverése után J<őrös
ladányba kerUl, a rokon LE!'«1YEL BELA családhoz, ~s beáll id. KISS 
F'ERENC körösladányi később szeghalmi gyógyszerészhez az 1843-.ban 
létesült "Szentháromság" cimU patik6bo gyakornoknak. A gyakornoki 
éveK letöltésével SZEGEDEN ROHRBAQ-1 ANTAL gyógyszertáx·ában vállal 
kondíciót. 1855-ben érettségit tesz7 azután BECSBE megy orvostan
hallgatónak, 1i1etve gyóqyszeré,zhallgatónak. Bécsi professzorától 
REDTENBACHER .JOZSEF-t51 /1810-1870/ kémiát tanul, a~i egy életre 
megkedvelteti vele o;t és magán asszisztense lesz. Evfolyamtár·sai 
voltak, SCHENECK ISlVAN gyógyszerész:, a Selmecbányai Bányászati és 
Erdészeti Akadémia ké,őbbi professzora, a kénsavas 6lomakkumulátor 
fel fedező je, és SAY MORIC gyógyszerész, később tanár és tankerüle
ti f5igazgotóG 
1858. julius 23 . ..ón doktori szigorlatát "summa cum laude11 e.r·edmény
nyel teszi le és gyógyszerészdoktorrá avatják. Majd a bécsi vallás
és közoktotásUgyi minisztériumtól 1000 forintos egyéves ösztöndi
jat kapva, HEIDELBERGBE ntegy, BUNSEN ROBERT híres analitikus kémi
kus laboratóriumába. 1860. október 25-én BUNSEN és REDTENBACHER 
ajánlata folytán elnyerte a pesti egyetem kémiai tanszékét. 
A továbbiakban a magyar kémiai oktat6s tudományszervező és alapja
it letevő professzort mutatja be. Szakírói és tanítómesteri pálya
futásainak egyes fázisait elemzi. VégUl 11iAN munkatársait, tanárti• 
segédeit, gyakornokait, kiváló tanítványainak életrajzi adatait 
sorolja fel„ Tudomány-- és gyógyszerésztörténeti szempontból is ér·
tékes munka, kár hogy kevés példányban jelent meg és igy nehezen 
hozzáférhető. 

DR. TÁPLÁNYI El-DRE 
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ARCliIVUM /A Heves Megyei Levél tár Közleményei/ 

1~73~ ~: ~zámóban d~„ ~G~ ~pJi.D az egri DOBÓ ISTVÁN Vór·muzeum ré·
ges~etoJ. .es, muzeuolo9usatol. '~z :gri v<;l t. ,Jezsui to /Magyar Király/ 
patika, té:irténe~e 1713·~·1733-..ig cimmel ertekes, l~vél tári kutaiásor. 
alapulo tanulmanyt olvashatunk. 
A jez~uit~ rendház 1696-baij létesült EGERBENe P~ PETiiŐ ISTV1-\N egri 
s~perior es TELEKESSY ISlVAN /1699-1715/ egri pUspök kezdeményezé
sevel 1713-ban alapitották a jezsuita patikát ehhez TELEKESSY Tswt·.~ 
pUspök 2000 rajnai fotin~tal Já~ult ~ozzá •. 1714„elején nyilt_m~g, '"\! 

CASPER S~EYR volt az elso egri Jezsuita gyógyszerész. A patika a 
kox· legu JObb még tengerentuli országokból származó anyagokból ké
szUlt gy6gyszerekkel is el volt látva. A gyógytór bevételéből még a 
templo~i. fels~erelé~ekre is bőven jutott. . 
Az egri Jezsuita gyogysze:rtárnak STEYR után SIMON FERENC volt híres 
és népsze.xU patikusa. Foglalkozott gyóglsze.x·ek hotóstanóval is 
1761~ augusztus 9-én beki:>vetkezett halá_a városszerte nagy rés~étet 
kelte!t• ~t NEUSSEL ...L4.V.AB jezsuita gyógyszerész követte és vezette 
a patikát a :end feloszlatasáigo A gy6gyszertár tovább is a rendház
~n mor~dt, bál" 1775.„!>E;n ? csó'szári é.~ királyi Kamara bérbe adta, ké„ 
sobb el~rv~reztette, es igy ARTNER .JOZSEF polg-lri gyógyszerész vette 
meg~ ak.l kesőbb eladósodott~ Ekkor a patikát oz egri papnevelde vet.„ 
te ~t: 1778-tól 1787-ig a jezsuiták helyébe kerUlő ciszterciták ke
zeles:be ment á~. ,~7887ban ismét a császá;i és királyi Kamara vette 
kezelesbe a patl.ko"tjl' nug 1795-ben SPETZ JOZSEF gyógyszerész vette 
meg. 
~802-~n. S~ETZ JÓZSEF a ll'fCli Széchenyi utco 16 sz. házba költöztette 
a~ a pa;ikot, a~c;l, 19~G ~e?ember 9-ig mUködtitt„ Mojd ennek a ko·~ 
;"~bban ~agy~r· l\iraly ,/kozisr.erte11 TELEKE~SY/ elnevezésU gyógyszer
'tornak, müemlekbuto~zot~t az ~g:r:í. DOBO ISTVAN Vár·muzeum 5rzi„ A be= 
renctezeshe_!z tartozc edenyekből az lpatlllUvészeti Muzeum 3-at, az e ti 
DOBD .ISW~ t?uzeum l:et, a. SEMMEU·Ji:IS Orvosttsrténeti Muzeum /Bl.DA~STÍ 
3 da1abot or·iz. /Magontula Jdonban 4 darab edény van./ 

ASSZISZTENSEK liIRADÓJA 

cimen ~r·any? megyei !aná~s Gyógyszertári Központ, Pécsett kiadta 
a~ e~so <;JSS~l.szterys hirado~. Az I.évf~ i.„2.s7.áma mór gy6gyszerész
tor~eneti cik~e~ is. közö~ 'Gyó~yszerészet és müemlékvédelam11 ciman, 
SIHO.f16.RGIT Fc~ar?s1 Tana~s Gyogyszertóri Központ 606.sz. volt 
assz:i..sztense. cikke~ek a kivonat6t „olvashatjuk. Ugyancsak ott 0 3 0 ~z .... 
bon a sop~oni asszisztensvetélkedo alkalmával megtekintett soproni 
~u~eum gyogyszerósz gyUjteményéről kapunk érdekes, hangulatos le~ 
J.rost„ , .. 

DR. T APLANYI Ei'DRE 
BARANl'A-11EGYE EGÉSZSÉGÜGYE 
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cimU időszakos eU. lap 1973. szeptemberi számában BARANYAI AURÉL.NAK 
szakosztályunk tagjának cikkét közli: "Az állam gyógyszertára' J3a.. 
ranyában" cimmel„ ,,. 

1 
' 

A ~zerz~ rövid. t~rté~et~ áttekintést ad Baranya megye gyógyszer-tá
~ainak allamos~~sárol es.az azóta eltelt 23 évről. 

• • • 1950 legyozi a 11tc1r·adisógot - írja - értelmet ad eg fontos csa 
Aa~éa~b~~ ~gészs!gUgyi ~pe~etében. Ez fontos csavar a ~y6gyszerész: 

so l. evek, illetvG evtizedek 00bi.zonyitott6k hogy. a 6g 
részsóg! a, társ~dalom tekintély mért::é jével értékelve, nagy~i l~s=~ 
a ran~listan elore~ Az orvosok szemében ise Soror móx ·f 1 
Testver s nem szolga •• „" / nem anc1 . o. 

LÁRENCZ LÁSZLÓ 
PÉCS 

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ 
1973 novemberi szórna "Tudósitóink irják11 cimU rovatban: 11A gy6gysze
résztörténeti gyUjtemény kiállitása ~ZARVASotf1 cimmel olvashatunk 
értékes beszámol_ót„ A soproni és a BACSKISKUN megyei, a kőszegi, a 
budapesti eszközgyU jtemény kiálli tásqvql kapc;sqlato~an, melyet 
SZIGETVARI FERENC, dr. PALOVITS GYULANE és L.ORAW NAN)QR szervezett 
meg_ a VI„ Országos Gyógyszertechnol6giai konferencián SZARVASON 
1973 augusztus 29-31-ike között. , , , 
1973. december l. /xVII.évf.12./ sz6mában LARENCZ LASZLO pécsi gy6gy
szerész-fóhadnagynak szakosztólyunk tagjának •A Magyar Gyógyszerészet 
Emlékeiból11 ciB!!llel levéltári kutat6sár61 olvashatunk. Az 1919-es Ta
nácskBztórsaság már megval6sitotta a gy6gyszertári szakfelUgyeletet„ 
Err·e a helyre az arra érdemes gy6gyszerészeket nevezett ki. Az akkori 
munkaUgyi és népjóléti népbiztosság 1919. május 2o-án 35,M.N.N.sz. 
rendelet értelmében gyógyszertár,,folUgyelóvé: ,KAZAY OORET, , 
dr. AWRISKA VIKTORT, ZALAI OEZSOT, TICHLER JANOST és G'(ARMO.TI IMRET 
nevezte k;. ,- TOMCSANYI LIPÓTOT, ZILAHI KISS HIKLOST, GAL.OSI FEREICET, 
NElWIRT BELAT pedig gy6gyszertári ellen6rökké. A szerző kiemelten 
foglalkozik KAZAY El'{)RE vértesacsai gy6gyszerész gy6gyszert6rfe1Ugye-
16i kinevezésével és az okmányról fotolcópiót is k6zöl. 
Ebben a számban találunk részletes beszámolót dr·. FCGARASI FEROCTŐL 
a Zalaegerszegi megyei kórház 1973 okt6ber 18-i kezdettel megtartott 
Orvos és gyógyszerész napokról. A zalaegerszegi k6rh6z fennállásának 
125 éves jubileumát Unnepel te a v6ros dr„ SZILVÁS RlDOLF k6rházigaz
gat6 tartott előadást a k6rh6z történetéről, Megoml.itette, hogy 125 
évvel ezelőtt 3 k6rte:nue volt, 12 ággyal, a k6rh6znak l konyh6 ja, 
l kamrája és l kis rejtekhelyiség a hulláknak. Ebb5l fejlődHtt, épUlt 
ki a mai közel,1000 ágyas nagy k6rh6z. 
Dr. sZABó ZOLTAN egészségUgyi miniszter kösztinttitte a jubiláló inté
zet dolgozóit és az Unnepségen résztvett orvosokat és gyógyszerésze
ket, majd kitUntetést adott 6t. 
Az e16csarnokban a k6rház tUrt9ne~ével kapcsolatos kiállitási onyo
got mutattq:k be, aelyet BLAZY ARPPD szakosztQly tudom6nyos ti tkáro, 
d:r·e KERECSENY! EDIT muzeol6gus, Dr. KUOi OTTÓ főorvos rendeztek„ 
Ebben a sz6m6ban olvashatunk az egri gy6gyszertóri munkaszervezési 
konferenciár~l is„ 

ESTI HIRLAP 
A lap 1973. december lo-i sz611G arról tudósit, hogy 1974. jvlius l-én 

11egnyi t j6k a budavári 11Arany Sas• patiko-muzewot. A cikk azt is köz
li, hogy a SEttlEUIEIS Oxvosttirténoti Muzeum "Kópek a gy6gyi tó s oul t-
jó b61" e. ldóllitósát 1974. májusában •i"" „gnyitják. Az auguaztu• 
25-én összeU15 nemzetk5zi orvostörténeti kongresszus idején orvos
történeti - népi gy6gy6szati ldállitósokat is láthatnak majd az érdek-
16dok. 

SZMCDITS LÁSZLÓ 

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TAASA.Si/; FEJÉR MEGYEI SZERVEZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 

1973 év végén az I.évfolya• l.szólllit örllanel vettUk kézbe, éa lldvll
z6l jUk a szerkeszt6keto BALOGH HIHALY gy6gyszert6r vezet.S MGYT. Fejér 
•· elnök •Ktsszl:Snt6 helyett• cillllM.tl lelkesen is•rteti a Szervezet 
célkitUzéseit. Szervezeti élet terén Fejér ncrigy• aindig 'len lárt 
bizonyitja, hogy a Gy6gysze~sztö~net1 Dióriu• I. évfolyaa .sz6m6t 
is a megyei KiYT és telér aegyei Gyógyszertári Központja jelentett• 
aeg el6sztir. ANTAL ANTAL f6av6ayozerioz "llegoldóara vór6 erobl.""5k" 
ciaen q jtiv6 aegyei h616zatfó jleol<U• progrujót isMrtoti. ANTAL 
ANTAi.NE gyógyazertórrezot6 "Bcszáao.16 a azarvaai VI. gy6gyazutecb
nol69iai lcnferoKióról" irt. 
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Mol"d SZABÓ LOP..Áfi> cikke k~vetkezik az ~Eszköztörténeti Kiá~litás
rQ w „ s az ott hallottakat ért4keli történész szemmel. BARATH 
JóZSEFNÉ-s;CikfelUgyel6 a tovóbbképzés~ől,ir "Szóljunk .hozzá" cimen. 
BAl.OGI MIHALY "Részletek o ROZSNYAY MAlYAS előad6 verseny eddigi 
rendozvéoyeiről" 9 év t6vlat6ban éxtékeli ki az eddig elhangzott 
olóodóverseny eredaónyeit. 
KOCSIS ANTAL "'KUlfHldi 9y6gyszerhelyettesités azonos, vagy hasonló 
hatásu 11agyar gy6gyszerekkal•. A szerző táblázatos összefoglalás 
forra6jóbcm ismerteti o kUlföldi gyógyszerekkel azonos magyar készit
llényf!ket. 
SZAlló LoRÁW "Vétó!• 9ikko z6r ja le az érté~es kijzleményekot. Ir6s6ban 
Ifj. MEl'IER Q>ÖN a GYOOYSZEREStrtllTÉNETI DIARIU'I kaposvári számában 
megjelent MSz6lunk hozz6• cikke fijlHtt meditál az önálló gy6gysz~ 
réazi ..,,_ lét~ahozósóval kapcsolatban. Igazat ad dr. ANTALL JOZSEF, 
SEl!MEUIEIS Orvcstljrtéi)et; Huzeum Könyvt6r és Levél tár f6igazgat6 ho
helyettooének, BLAZY ARPAD szakosztály 'ud9mányos titk6rnak, aki~ 
helyesen itélik neg o SEttlELWEIS ORVOSTORTENETI MUZEUM és KéWIVTAR 
gy6gyszeréaztertánoti terUleten eddig is elért nagy eredményeit, és 
9)169ySzerésztUrténeti vonalon eddigi önzetlen támogcté munká3ságot, 
de távol kell tartani minden szakmai sovinizmust és szeparatizmust, 
konzaJ"VGtivizaust, amely az egészségUgyi dolgozók egységét megbonto-1 
nd. 

NÉPSZAVA 
197..l. ok:t.6ber 11. szám6ban a 11 Mozaik" -rovatban a CSON1VÁRY Muzeum 
folavatóaór6l olva,hatunk xövid tud6sitást. 1973. október lo.oén 
szerdán dálol6tt PECSETT a .JAl>AJS PANNONIUS utca egyik reprezentativ 
/akadémiai/ épUl~téb<jn ál,landó jellegU kiállitóst nyitottak. A ki
óllitáet dre ORBAN LASZLO államtitkór nyitotta meg. 

ORVOSI HETILAP 
1973. október 21-iki száma HORUS mellékletében /2J;49-2551/ lapon 
Dr„ VÉGH ANTAL professzor, szakosztályunk elniSkének cikkét tal6ljuk 
Dre SCti.JLEK ELEMÉR professzor 80-ik ezUletésének évfordul6ja alkal-
"'6b6l. , 
Dr. S(}!Ul.EK ELEMER a magyar gyqgysze?észek kémikus górdá jónqk egyik Ó 
legkiemelkedőbb alak ja. TH«N KAROLY, Wil>l<LER LAJOS, SZEBELL.EDY LASZL 
követőjeként a klasszikus analitikai kémia továbbfejleszt6je éa a 
mt.Js~eres anal~ tiko egy~k. uttö!6je •. Gy6gyszorkUltJnlegess~g!k vixagó
lati módszerei nemzetkozileg is elismertek. Számos analitikai w6d~ 
szert dolgozott ki~ Többek között pl. a cianidaeghatározáet brODJCián 
alapjóne Alkaloid6k meghatározó36:~ gyors m6dazert dolgozott kio In
dikátor kutatással is f~lalkozott: r>-etoxi-krizoidin-t, mint rodox
indikatort alkalmazta. Uj mUszereket is szerkesztett. Naradall!tdó RCiflf 
alkotásai k8zé tartozik az V. és VI. Gy6gyszerkUnyv ezerkeaztéso éu 
kiad6sa /1953, 1967/. , 
1893. szeptember 3-ón szUletett KESHÁRKON. KG:épiokolai tanulmnyai t 
a késmárki ~vgngélikus gimnáziumba végezteo Tanórjo volt dr~ 
BRlXl<NER GYOZO pr·ofesszor édesop ja ise 
1913-ban gyógysz&részgyakornoki vizsg6t tettv ahol dr. WIN<LER LAJOS 
p,r·ofe~·. szor a gyakornoki tanfolyam vizsgóztat6 eln6ke igy jelletlH%tGl 
'E fiatalember többet tud, mint az egész tanfolyam tan6ro1val ogyC,tttw 

és 100 ar·any koronás vizsga jutalmat adta neki át„ 
l9l&~ban kitUnő jelzéssel szerezte meg o gyógyszerészi diploa6te 
~_S)20..ban doktorált ás az egyetemsn 1i<1radt mint t;sszieztenao 1926..bG:i!e 
.OCKEFELLER.-<icztöndi j jal oz AMERIKAI EGYESULT AUAMOKBA utozott, ott 
számos egyetemi intézetet ke:r.-esett fel„ éa tanulBányo;rta a gy6ro,azer
i ~Ja ri vi zsqo l u tokot~ 192.7-t6}. oz OZ'ttó1;110~ ~W;e~6tJ:t!Wgyt!r;yi I;1t6oret 

i<:émiai o<;ztáJ.yánok szervezoJe, vezetője, 1941-ben igazgatója, 1941·~ 
ben o MogyoI: Tud9mór1yqs A~adémia levelező, 1945-·ben rendes tagja. 
1944;..ben !JZE&ELLÉDY LASZLO utódaként meghivták a Budapesti Tudom6ny·
egyetem sze_rve·tlen és analitikai tanszékéra professzornak„ Két iz
ban tUntették ki a KOSSUTI-1-dijjal~ Számos más kitUntetésben is ré
szesUlt„ 1964e októ~r 14-·én hunyt el~ A farkasréti temetőbenr az 
akadémik~sok diszsirhely parcellájában temették el. 

DR. TÁPLÁNYI E~RE 

ORVOST~TENETI KÖZLEMENYEK /Cűl'liUNICATIONES DE HISTORIA ARTIS MillICii'I'<~/ 
1973 évi 66-68oszáma ét·tékes tartalommal jelent meg, kBzte több 
gy'ógyszerés;tö:r·ténet~ c;i~k is szerepel. 
DR. ZA!AI KAROLY - BANONE DR. FLEISQU'\<\fli i"ARIAM'IA közös cikke "Az 
ál:lom szerepe gyógyszerészet fe jlesztésében11 /német nyelven/, 
RÖCHRICH HEINZ: "Orvosok és gyógyszerészek a DAtfl...csa.Ládban 11 /német 
nyelven/o . 
DRo ZBORAY BERTALt:i.N könyvisme.t"tetése: "Bildkatalog zur Geschichte 
der Pharmazie. Stuttgart„ 1969. 11 Ez a munka az elmult 40 év alatt 
összegyU jti:Stt gyógyszerészttirténeti vonatkozósu képanyagokat sorol ja 
fel„ Sok magyar patikatör·téneti felvételt is /debreceni Arany Egy
szarvu, miskolci Arany Szarvas stbo/ ismertet. 
A krónika rovata beszámol a Magyar Orvostörténelmi Társaság 1972. 
október 12~n t~rtott ti~zt~ ji tó ,gyU~é~~l. Az ll j ,vezet5ségben 
DR. ZALl)I KAROL, -t alelnokko, BLAZY ARPAD„ot, LOROO NOOOR-·t, 
SZIGETVARY FERE/\K:-.et, DR. VEGH.ANTAL professzort a vezetőségbe bevá
lasztották. 
Továbbá BUZI/\KAY GÉZA a SEMMELWEIS Orvostörténeti Könyvtár vezetője 
beszámol a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gy6gyszerésztörléneti 
Szakosztqlvának _1979-1~72 évi ll)Uktidéséről. Ismerteti DR~ HEGEDÜS 
lA.JOS GYOOYSZERESZTORTENETI DIARiutl szerkesztőjének referótumát o 
lapról~ Majd RICHTER GEDEON emléktáblájának leleplezéséről ir. 

PETOFI NÉPE 
1973 okti6ber 120 számában olvashattuk KONTRA-PÁSZTOR cikkét: 
l(ecskemét, Botthy6ny utca 7. 

"'S6rkányvér·, kutyazsiz, ördtsghá j. e. 
Aesculap és_ Hygiea kecskeméti szentélyében vagyunk„ A kis szobábon 
Uv~ges szekrényekben, vitrinekben tégelyek, Uvegcsék, bennUk az el~· 
mu! t sz6zadok könyvekből, szól6s_okból ismert gyógyszerei - sárkány"" 
véri! kutyazsir, ördtigháj, kőrisbogár„~„ 
A x·égi gyógyszereken kivül csaknem 2000 gyógyászati, gyógyszerészeti 
trlrgyat, már-legeket, keverő és tóroló edényeket és sok fajta más 
mu<::eáli s ,ér·tékU gyógyi tó eszközt őriz a SEMMELWEIS Orvostörténeti 
Muzeum BACS-KISKUN megyei gyógyszerészettörténeti szakgyUjteménye 
elterjedtebb néven a patiko-muzeum~ ' 
A csaknem 300 kötet könyv is felbecsülhetetlen értéket képvisel 
csakugy, mint a számos eredeti dokumentum, melyek közUl első kéPunkön 
látható az 1831-ben kelt 11 Hirdető levél 11 a hirhedt kolerajárvány ide
jéből való vármegyei leirat e A képen mérlegta:c·tóállv6nyként használt 
H}Fgieia-szobrot, fertőtlenitő forrnalinlómpót, pirulakészi tő mozsora„. 
kat és egy kis kézi mérleget találunke 
Az .1~00...as évek~n diva~ volt a kL'lönféle sr,6gyszerek iwen kis meny
nyisege~ben. val~ adogolas?, ~z ugyneve:zett 'hasonszenvi' gyógymód~ 
Az utasok kis taskákbon v:i. ttek magukkal gyóg}fSzerkészletliket _ mely 
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kis adogokr o felhigítás miatt szinte teljesen ho:tái2d;alanok voltak„A 
második képünkön néhány ilyen gyógyszertásko léithotó, mellettük 
Dr„ ARGENTI Dűt"IE 1868-ban megjelent szakkön}'Ve, o "Hasonszenvi 
gyógymód"~ 
.Jobb oldali felvételünk régi desztilláló-készüléket retox·tát ábrá~ 
zol különféle rendeltetésü üvegedények és patikai eszközök társosá
gábone A díszes kivitelü kenőcstégelyhez hasonló keménycserép edény
kék egy kUlön szekr·ényben kaptak helyet, s ezeket a legértékesebb 
tqrgyak ~özé sorolja a potikamuzeum lelke és szakértő gondozója, 
LúRNKl NAIDOR. 
A muzeumi hónapban, és te:rmészetesen máskor is ~Idemes megtekinteni 
c1 gyógyszerészte>rténetí szckgyü jteményt KECSKEMETEN, a Batthyány u~ 
7„számu épületben„ · 

SOViOGYI QRVOSTffiT~NETI SZEMLE /KAPOSVÁR 1973/. 
rnAf'.KL .JOZSEF dr. 

KAPOSVÁR vóros 100 éves évford4lójára jelent meg a Kaposvári Megyei 
Kórhqz kiadványa /DR~ FRb.f\i<L JOZSEF kórházi főorvos szerkesztésében 
a DIARIUM kaposvár·i számára emlékeztető cirneres fedőlappal/0 
A munka tartalmazza a megye egészségügyének történetét a törökhó-
dol t~ág ,megszUntéve~. ~gész ,1872.~ig„ Foglal~ozik a kapo-9vári ory:os9k 
/TOPO .JANOS, ifj. GCMORI DAVID, VARGA ISTVAN, CSORBA JOZSEF; TOTTENYI 
JA.NOS/ rnüködésével, gyógyitó módszereikkelr ir·odalmi tevékeny,ségUk
kel, haladó szellemiségükkelq A könyv kiemeli Dr„ VARGA ISTVAN mun
kásságáte 
főorvosi mUködése mellett népmüvelési szerepet is töl t<:itt be népis
kola ést gimnázium /1812-1864 igazgat6jg volt, CSOKONA.I MIHÁLYNl\K 
a k<:i.l tőnek is orvosa vol te Dr „ CSORBA .JOZSEF főorvos mUk<:idé se alatt 
nyilt meg 1846-ban SCX10GY megye"Kaposv6ri Kórháza„ "SzéleskörU egész.„ 
ségügyi felvilógositó és tudományos ix·odalmi mUködést végzet.te Meg
írta SOMOGY yármegye topogz·áfiá jóto A mU a gyógyszertárakról is meg ... , 
eljl.lékezik. REPAI LAJOS kollégánk adatait is feldolgozta~ Dr 0 FRAN<L 
.JOZSEF kórházi főorvos nagy gonddal és körUl tekintéssel irodalmi 
stilusban megirt munkáját 41 korabeli áb:ra, képanyag egészíti ki„ 

THERAPIA HU/\K1ARI~ / Budapest, Akadémiai Kiadó/ 

1972„IIeévf.., 1-2 számában kö?;ölte dr~ H4U1AI .JÁNOS professzor fran
cio nyelvU beszámolóját a GYOR város 700 éves évfordulója alkalmá
ból 1971. mó jus 18-21-én megtartott otvo~-gy6gysze.r·észtötj;éneti Kon·"" 
ferencióróle Többek között ismertette! JOZSA ALAJOS a GYOR-SOPRQN.,, 
MEGYEI gyógyszertári központ igazgató jc ''.A győri voÍt jezsuita pa .... 
tika története" c;imU előadását~ LORAN) NA!'t[)OO. kecskeméti gy6gysz&
rész: 11A KECSKEMET városában az e.lnul t s:z.ázadokban - mUköd6 felcse
rek, borbélysebészek és chirurgusok rnUködése 11-t ismertette', a váro
si, levéltárban végzett kutatásai dlapján, 
RACZ IMRE kecskeméti gyógyszerész a 11Keci:keméti 9y~9yszerés;ek a 
magY-~r gyógyszerészt tUkrében" cimU tanulm6r.yában HAf.DTEL KAROLY 
FöRous LAJOS, FALK ANTAL és KATOl'll\ ZSIGMC\'ll szakmai tevékenységéf 
méltatta. 

DR. TÁPLÁNYI Et>DRE 
A VESZPRÉM MEGYEI MUZEL!'!Cl< KÖZLEMÉNYEI 
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1972 évi l~. kötetében BlÁZY ÍJRPÍD, szakosztályunk tudományos tit
kára, a DIARIUM szerkesztőbizottsági tag ja "A keszthelyi gy6gyszer
tór története 1867--1911 cimu, képekkel illusztr6lt tanulmányát ol
vashatjuk. 

ZALA rnegyéban XVII„sz. első felében c;.z első g:yógyszertá&·at NAGYKA.= 
NIZSÁN ci fe:o.·e!í!ce-s ba.tút:e-k áll.itatták fel /kb. az 1710-Gs években/. 
A iOOsodik grógyszG-ryáxat a HA_ két Oroszl6n~oz11 cimezve, """ amely ~g 
ma is fenná l, "' szintén a. ferencesek alapitották 1750-ben, ~ESZT
HELYEN gróf FESTETICS KRISTOF kezdeioiínyezésére. SzUkség esetén a 
FESTETICS csal6d ocloo6nyokkal támogatta őket és ennek fe jéban o osGoc 
lád és az w:adalom ·alkalmazottai szára6rq a szerzetes patika hitelbe 
adott gy6gyszereketr alidt az uradalom később kiegyenlített. 
II. JÓZSEF 1788-ban feloszlatta a rendet és a patika a FESTETICS 
csal.ád birtokába került~ raa jd mint uradalmi gy6gyszertár 1864.„iw az 
intéz6i épUletbe költözött es ott mtlködött. 
A keszthelyi uradalmi srlsysÍertárnak két gy6gyszerésze volt: / 
IRSABEK FERENC /1820-1848-ig és PFISZTERER KA!lOLY /1848-1864-~g , 
IRSABEK FEREN: 1868-bon holt meg. PFISZTERER KAROLY 1864-ban LEGRJOO. 
személy jogu gyógyszertár folálliiósáro ,kapott engedélyt, s igy ~
vozósávl!l FESTETICS-ék eladták VADONI\ JANOS gyógyszerésznek a pati
kát, aki 1865-ben elköltöztette azt a 99 sz. épületbe /a mai Szabad
ság u, 18 sz. alá/, ahol felujitott állapotban ma is .ukl!dik. 

DR. TÁP!.Áó!l'I OORE 

DR e ZAlAI KÁROLY: A gy69yszerUgyi szen-e.zési tárgykörli gy6gyazerész
doktori értekezések az egéaaégUgyi szolgó).atában. 1962-.1973. 
/Budapest, 1973. SOTE ,H6zinyo..ao, 50 qld./ , , 
SEMMELWEIS QRVOSTtDCflAll'(I EGVETEH, GYOGYSZERESZTIDQl'IANYIS KAR, 
EGYETEMI GYOGYSZERTÁR 

Dr. ZA!AI KÍd!OLY docens tanulalnyában 10 év távlatában gy6gyszerész
Ugyi szervezés$el BsszefUgg6 doktori dis:zert6nsok munkóinak össze
foglaláldt iaaorteti. 

H.L. 
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HIREK INNEN-ONNAN ----·-·----------------BLOAPEST 

SIMÓ MARGIT "Gyógyszeiészet és mUemlékvédelem11 cimen előadást tar
tott 1973. október 26-én. - ·· 
Gyógyszerésztörténeti szempontból is érdekes vetitettképes el0ad6s 
hangzott el októbeI· 2~n a Budapesti VI.kerOleti Oxvos-gyóg)Ísze
rés; napok keretébene 
SIMO W\RGIT gyógyszet·észballgató, aki kor·ábban asszisztensként 
dolgozott a 606-os gyógyszertárban, feldolgozta a nagymultu patika 
történetét. 
1786-ban alapította BEER JÓZSEF KAJETÁN a budai Vér-beli Palota 
uton gyógyszert6rát. Később a patikát a DÖBRENTEI térre, majd a 
pesti TEREZ0-k8rutra helyezték. A mai LENIN köruti 606-os gyógyszer
tárban a gyógyítás allegorió ját bemutató fz·eskó és régi szép bvtor
zat látható, amelyet muemlékké nyilvánítottak. 

SZMOC>ITS LÁSZLÓ 
HEVES MEGYE 

52 

I. ORSZÁGOS GYéGYSZERTÁRI MU/>i<ASZERVEZÉSI KONFERENCIA EGERBEN 
1973. november 15-17-ig. 

A Magyat· Gyógyszerészeti Társaság gy6gyszerUgyi szervezési szakosz
tálya, a Társaság Heves megyei szervezete és a Heves meg~ei Tanács 
Gyógyszertári Központja rendezésében 1973. november 15-17-ig három 
napos országos konferencia kezdődött a gy6gyszertá~i munkaszerva
zé ssol kapcsolatos témakörbljl EGERBEN a TECHNIKA HAZÁBAN. 
A magnyi tó után Dr. 4SÖGÖN EVA egészségUgyi minisztez·helyettes Ud
vtlzJ.ésG, SZALAY ISNAN elnökhelyettes köszi:Sntése és Dre ClAlI>ER OTfÓ 
professzor" beszéde után megkezdődött a plenáris Ulés„ Dr. 1-)0HR TAMAS 
s;akosztályi titkáz· felkérte az előadás megtartásár·a Dr„ VARADI 
JOZSEFE~ ~ Magyar Gyógy!ze:észeti T~rsasá~ szervezési szakosztályá
nak elnoket. Az első eloada s "A hálozatfe 1lesztés eredményei és 
perspektivikus problémái" címmel hangzott el. Az A,B,C szekciókban 
7~ előadás hangzott ~l. A; egriek,közUl JAfíUCS ~ÁllDORNÉ és TÓlH 
JANOS, BENICZKY MI~LOS, VEGH H~KLOS, SPER~ JOZSEF. A gyöng}'llsiek 
közUl: BALOGH ZOLTAlft BARTUS JOZSEF, Dr. vk;o JÓZSEFNÉ HEGEDUS 
IBOLYA, RADNAI,ISTVAN tartottak el5adást, utánuk KISS fERENC a 
gyBngyösi "BUGAT PÁL" K6~áz főgy6gys.;erésze tartot-ta ml!g el5odá
sát. KiemeljUk még DI·o VAR/JDI JOZSEFNE~ Dr~ ZALAI KAROL.Y előadásait„ 
Két gy6gysze;észtörténeti tárgyv előadás is elhangzott, az egyik 
Dr. ANTALL JOZSEF a SE!i1El.WEIS Orvostörténeti Muzeum főigazgató he
lyettesének előadása volt, aki v6zol ta a történelrai becsU de aór. 
ielenleg alkalmatlon ás kbrszaxiJtlen gy6gyszertári berend~zéaek meg„. 
orzésének m6djét. Kitért a muzeum jellegU ltCI is •Uködő gy6gyszer~ 
tQrak helyes aztrvezésérs is. Előadásainak mintegy folytat6aa volt 
.,/OZSA AIAJOS GYOR..SOPRON Hegyei igazgató f6gy6gyszorész tÓilá ja. 
0 a •egyében .Uköd6 g)"6ri ős a ooproni &tUZ&Ua-patikór61 a Vas .._ 
gyei, a k?szegi g)'Ógyszortári gyUjtoeány látogatottságó~ól, olért 
oredmény&ikr51 szólt. /E két ol6adósr61 b6vobbm io irtunk./ 

/T.E./ 

SZABOt.CS-SZATMÁR MEGYE 

A nagykállói KORÁNYI FRIGYES szUkségkárhóz alapi tásónak llO. év
forduló jón 1'?73~ december 10-én emléktáblaavat6 Unnepséget ren
deztek Ml.GYl<ALLOB'<N. 

ZAl.A HEGYE 

Beszámoló a III. Zalai Orvos-Gyágyszerésznapokról. 

A már koróbban rendszeressé vált zalai orvos-gyór.tvsz~résznapokat 
az idén október 18-21 között rendezték ZALAEGERSZtGEN a megrei 
MUvel6dési Házban. Ennek keretében emlékezett meg a megye e só 
kárhózának alapitásáról és fennállásónak 125 éves évforilulájáról. 
Az évfordulót a rendezőség a k6rbóz és a megye egészsé9Ugy tör
ténet. ét bemutat6 k~áll,itással kötötte össze. A kiállitás egyik 
főrendezője BlAZY ARPAD a Gv6gyszerésztörténeti Szakosztály t<Jdo
m6nyos titkára volt. A kiállításon az évforduló és a kórház fejlő
déstörténetének bemutatás6n tul, gyógyszerésztörténeti anyag is 
szerepelt, hogy ez is reprezentálja a gyógyszerészet Zala megyei 
megjelenésének mintegy 250 éves mvltj~. 
Az előadó Ulésen hórom szekcióban, 120 előadás hangzott el. Sike
re volt az önálló gyógyszerészi szek•i9nak$ ~en belUl is nogy 
éi;deklődés kisérte BU<TA SZA80LCS - PLJJ:f ARPA> "Adatok REISINlER 
.JC)ZSEF gyógyszerész. a ~alqep.rszegi 6-k6rhóz gondnokának .Uködé
séhez", valmdnt aAZY ARPAD •Az ewos, gyógyszerész kapcsolC'.'t-
ábrózolása a kópz6aUvészri'ben" ci„ el6ad6.0kat. · 

A T•loviziá l9i'a. október 19. esti hiradója mev-lékezett a Zala 
aegyoi orvos-gyógyszerész napokról. A képen)'in régi diplomákat, 
patika odónyek•t autattak bo a kióllitás gazdag Oll)'Cl9Ób6l. 

T.E. 

SEHHELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI HUZEUH 

ORVOSTÖRTtNm KlkMÁR ÉS LEVÉLTÁR 

ERNYEY JÓ ZS E-F 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

KÖNYVTÁRA 

Budapest, VIII., Ull5i ut 26. III.ea. 

/SOTE Gyógynövény és Drogi ... reti Intézetben/ 

i'I Y I T V A 1 HÉTF6N ÉS CSllrtkrlleilol 

lo.J.3 6záig 
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SAJrÓiiÍBÁK HELYREIGAZITÁSI\ 

A DIÁRIUi legutóbbi /egri kUl6nsz6m, II.évf.4/8./ sz6mában, 
sajnólatos leírási hiba k6vetkeztében - több elirás, félroért-

hető mondat van. A helyes szöveg a következő: 

Dr. ZBORAY BERTALAN: Bucsu Dr. HAIJVú JÁNOS professzortól e. cik
kének 4 oldal 17 sorkezdete helyesen: 1959-1964 között, 

Dr. ANTALL JÓZSEF h. főigazga·é6: "IRÁNYELVEK o történeti és ipax..U
vészeti értékU gyógyszertári berendezések védelaéhez. II.rész„ 
11 cil)kében a 24.olda~ l/poct jóna~ helY.es sztjvege ,ez; , 
1. ERINTETLEl'Í.il MEGÖRZEM>O, ELSOREIDU HUZEALIS ERTÉKÜ BEREN>EZE
SEK: E kategóriába-soroljuk azokat az officinQbvtorokQt, a11Hlyek
nél semmiféle moderniz6lást a funkció érdekében tijrténő átalaki
tás sem engedélyezhető. Kizárólag az eredeti óllapot helyreállí
tása érdekében történő restauxúlás engedhető meg

6 
de az egyben 

szUkséges isa 
8 sorral lejjebb: 
Ha nem is megy ktsnnyen és sok nehézség 11exUlt fel„ de biztosít
va van mindkét helyes a muzeuatl bemutatás, amit alapos és körül~ 
tekintő restaurálás előz mege Győrt:Stt az o:rsz6g legértékesebb 
belsőépitészeti gyógyszerészeti emlékét jelentő helyiségben nyj.lt 
meg - a régi butorzat maradv6nyo:iook felhasználásával - Cl Széch -

, enyi-goti~a /és '!patikamuzeum1:/·°' 
LARENCZ LASZLO: "50 EVE HllLOIT A MAG'YAR SaiEELE: KAZAY ENJRE!" 

cikkben 20. oldal alulr61 U. soxbam 
11 polarymeterével11 h~lyf1sen polc:riméterével„ 
A SEMMELWEIS ORVOSTOOTENETI MUZEltt /27, oldal utols6 soro/ hely.:.;;em 

/Budagest, I. !\pz6d utca l.:J./ 
UÍRÍW NÁM>OR: "VÁLASZ IFJ. MENNER OOÖN "SZÓLJUM< HOZZÁ" CIKKÉRE" 

ciklsében ~ ~„·iJs oldaloq 1113'J.aor/ ·~szabunkat'i hal)'ett szavunkat„ 
AZ ELSU ESZKOZTORTENETI KIALLITASl!Ni(ROL rnvatban o 35. oldaloo o k.!... 

6llitás helye helyesen: A Deb.rq;iceni Agrártudományi. Egyete~ szar~~ 
VQSÍ főiskolájának Kollégium~~ 

A KÖNYV,ES LAPSZEMLE Z'ovatban a 43. oldal 15.sorában Dr. SCHULEK 
ELEMER szUle1;ésének és hal&láook évszi;]:r;o; helyea&n~ 
SCHULEK EL.EMER /1893-1964/, A sz•rvetlen és analitikai kól!lio pr<1„ 
fesszora. , 

ORVOSI HETILAP "HORUS" HELLEKLETE r<wotb<:<o a 45. oldal 4-ik soN 
/olulr61/ helyesen igy han(ltikz "A 'f'ői•kolo elnllkének WIM<LER 

,professzort nevezték ki. 11 ~ 
DIARIU'I 1973. májusi szóm 42. oldalán LAAENGZ !..ÁSZLÓ: ErolékozzUnk 

Dr. HAGER HERMANN-ro /1816-1897./ . 
A német könyvismerteté~ szövege helyesefi a kavetkez6: 
11 „ •• Ime a legfontosabbak: Technik der Pharmaceut.

8 
R@zeptur Anle

itung zur Fabr-ikotion kUnstlichsr Miner«lwttssere
1 

Krsrwal® phc:~ 
ceuticum~, K01t11Jentax"e zu den Phoraacopoen Nord-Devtschlandm zu 
Pharmacopoe Borussica.t Loteiftisctt...Oeutachea WUrterbvch zu don 
Pharmacopoen, ChZ" scii~ RE1C11ktio7enr. Kommontar zur Pha1"1!Mlaopo@C 
Germanica ed„ II„ Berli"""'l883 e tkmdbuclt der PhflimJX0ui:iflchow 
Razeptux'kunst„c • .s.sa-1850/„ HaM!.wch d&r Pha~ceutiflchen 
Praxis„„„ tt 

A 

R G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T I T Á R S A S Á G MAGYA, 

ALAPITÁSÁNAK 50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A 

HllGYAR TlDOMÁNYOS AKADÉMIÁN 

/Budapest, V. Roosevelt téx' 9./ 

1974. szeptember 24-27. között rendezi 

0 VI. M A G y A R G Y Ó G Y S Z E R É S Z T U D 0 M Á N Y I 

KONGRESSZUST 

CONGRESSUS PHARMACEUTICUS HUNGARICUS 

s z E K e r ó K : 

Gy6gyszerkutot6si, Gy6gyszertechnol6giai1 Gy6gyszerellen5rzési, 

Gyógynövénykutatási, GyógyszerUgyi $Zervezési és 

Gy6gyszerészettörténeti 

A VI. Magyar Gyógyazerésztudomónyi Kongresszusi Bizottság cime: 

1092. BlDAPEST, H6gyes Endre u,7. 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉIETI DIÁRlltl EZ ALKAl.ctlMl\l. ÜNNEPI 
SZÁMOT N:l KI, 
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Uj peroralis készitmény: 

MARJPEN Tabletta 

összetétel: 

1 tbl 500. OOO NE penamecillinum-ot (benzyl-penicillin
-acetoxy-methyl-ester) tartalmaz„ 

,Javallatok: 

Alkalmazható minden olyan fert6zés kezelésére, amelyet 
G-penicillin-érzékeny kórokozó idéz elő (Streptococcus 
haemolyticus, Gonococcus, Staphylococ.cu.s'. stb„ ), tebM 
elsősorban: felsőléguti infekciók, tonsllhhs, ~h.ary~git1s, 
krónikus bronchitis, tüdőbetegségekkel (Tbc, s1h~os1s) 
párosult akut és krónikus bronchitisek, pneumon.1~ .egy 
része, stb., gyógyitására„ Alkalmas továbbá pemcllhn 

ofilaxis céljára: rheumás láz megelőzésére, általában 
~:nicillinérzékeny krónikus felsöléguti infekciók kivédé
sére„ 

1 tabletta 8 - 1 O órán át biztosi! terápiás penicillin szin
tet. 

Adagolás: 

Napi 3 - 4 x 1 tabletta, a klinikai tünetek megjavulása 
után az adag csökkenthető„ 

A Maripen mindig éhgyomorra adandó,, 

A Maripen tabletta hatóanyagának mennyisége alapján két 
és félszer hatásosabb a Vegacillin tablettánál 

Penicillin profilaxis céljá1 a: naponta egy - egy 
tabletta kár,osodás nélkül hónapokon át adható. 

Csomagolás: 

12 tabletta 63, 60 Ft; 100 tabletta 510. -Ft.. 

és fél 
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LIBEXIN 

COl\IIPOSI TION 
3-( , -Diphenylethyl)-5-( -piperidinoethyl)-1, 2, 4-oxadiazole 
hydrochloride 100 mg. per tablet 

ACTIONS 
Libexin is an antitussive with peripheral point of attack (endo
anesthetic) and as such it markedly represses cough stimulus 
without abolishing it completely„ 
It has no depressive effect on the respiratory centre, it does 
not diminish the respiratory volume \Vhich rather becoffies rai
sed. Due to its bronchospasmolytic acti0'" it facilitates breat
hing, and has a favourable influence on expectoration, too„ The 
antitussive effect of Libexin lasts for about 3 to 4 hours„ 

INDICATIONS 
To relieve coughing of bronchial origin: Acute and chronic 
bronchitis, influenza (grippe), bronchopneumonia, cough due to 
tumour or some foreign body in the bronchi, bronchial asthma, 
emphysema, nocturnal coughing of cardiac failure, in prepara
tion far instrumental examinations(bronchoscopy, bronchography)„ 
Io relieve coughing of pleural origin: Dry and exudative pleuritis, 
pleuropneumonia, pulmonary embolism, spontaneous pneumotho
rax, pleural interventionR (R11rgical pneumothorax, pleural punc
tion, pleural operations). 

CONTA-IND!CAT!ONS 
Pathological conditions \~rith excessive bronchorrhea, first of all 
in postoperative condition (after inhalation narcosis)„ 

DOSAGE 
Average dose for adults is 3 to 4 times daily 1 tablet, in obstinate 
cases 2 tablets„ 
The usual dose for children is proportionally lower, depending 
on their age and body-weight, on the average 3 to 4 times daily 
1/4 to 1/2 tablets. ln premedication for bronchological interven
tions, Libexin should be combined \vith atropine, and given in 
doses of 0, 9 to 3, 8 mg„ per kg„ of body-\veight one hour before 
the manipulation .. Libexin has no unpleasant sideeffects, and ca
uses no habituation„ 

PACKING 
20 tablets, 0, 1 g„ 
200 tablets, 0, 1 g. 

NOTE 
The tablet should be swallo\ved as a \vhole or else it may cause 
temporary numbness and insensitivity of the oral mucosa„ 

CH!NOIN 
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KÖSZÖNTŐ 

A magyar gyógyszerészet ez évben ünnepli első folyamatosan 

működő kizárólagosan tudományos szervezete a Magyar 

Gyógyszerészeti rársaság alapitásának 50 éves jubileumát. 

A tudományok történetét; fejlődését nézve 50 év nem nagy idő 

de ha ehhez az 50 évhez hozzávesszük azokat a törekvéseket, sok

szor félbemaradt kezdeményezéseket és tudományttlrténeti szem

pontból is jelentős tevékenységeket, elért eredményeket. melyek 

végs6 soron a Magyar Gyógyszerészeti Társaság megalakulásához 

vezettek .. akkor már lényegesen több. mintegy másfél évszázad 

munkájára kell visszatekintenünk,. Igy jubileumunk mintegy 5-6 

emberöltő generáció m.unkájának elismerése. Ér\het6 tehát, hogy 

az ünneplésben az egész magyar gyógyszerész társadalom részt 

vesz„ 

Különös érdekessége számunkra az 19 !4-es jubileumi évnek, hogy 

ugyancsak ez évben tartja a Nemzetközi Orvost8rténeti rársaság 

XXV„ Nemzetközi Kongresszusát Budapesten. A kongresszus mun

kájába a Magyar Gyógyszerészeti Társaság is aktívan bekapcsol6-

dott, ezzel is kifejezve az orvosok és gyógyszerészek szoros e

gyüttm.üködésének szükségességét mind a tudományok művelése 

mind a mindennapi egészségügyi ellátás területén,, 

Elért tudományos eredményeink tudatában szeretettel üdvözlöm a 

CONGRESSUS PHARMACEU IICUS HUNGARICUS VI.. és a CONGRES

SUS INTERNAIIONALIS XXV. HISTORIAE ARTIS MEDICINAE min-

den külföldi és hazai résztvevőjét, s kivánok er·edményes munkát, 

gazdag tapaB:d:alatcserét, kellemes napokat hazánk fővárosában, 

Budapest. 1974„ augusztus hó 

DR,. CLAUDER O'I TÓ 
egyetemi tanár 

a Magyar Gyógyszerészeti I ár·saság 

elnöke 
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CONGRATULAIORY ADDRESS 

Hungarian pharmacy celebrates this year the' 50th anniversary 
of the foundation of its first, continuously working, exclusively 
scientific organization, the Hungarian Pharmaceutical Socíety 
Considering the history and advance of sciences, a period of 50 
years is not a long one, but jf' to these 50 years those aspirations, 
sometimes b:roken off initia Tes, activities, impo:rtant even far 
science history, ar e added, the achievements of which finally led 
to the foundation of the Hungarian Pha:rmaceutical Society, than one 
must look back upon the effo:rts of approximately one and a half cen
tury, rather than to merely a half one, Thus_ our jubilee is an appre
ciation of the labou:r of 5-6 generations, Consequently, it is quite 
understandable, that all Hungarian pha:r·macists join in the celeb:ra
tion 
It is of special inte:rest for us. that in the very jubilee yea:r of 19 74 
will hold the international Tuiedical Historical Association its XXVth 
International Congress in Budapest The Hungarian Pharmaceutical 
Society has actively joined in the work of that Congress as well, 
expressing this way too the necessity of close cooperation between 
physicians and pha:rmacists both in the fields of sciences and of the 
everyday sanita:ry pr·ovision., 
I hus, being conscious of our scientific achievements, welcome 
each foreign and Hungarian participant of the CONGRESSUS PHARMA
C:EU TICUS HUNGARICUS VI and of the CQl\TGRESSUS INTERNATIONA
LJS XXV HIST ORIAE ARIIS MEDICINAE affectionately, wishing 
successful work, aboundant exchange of expe:riences and pleasant day8 
in our Capital. 
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Prof. Otta Clauder Ph, D 
President of the Hungarian 

Pharmaceutical Society 

SALUT DE BEINVENUE 

La pharmacologie hongr·oise f&te cette année le 50e anniversaire 

de la fond8.tion de sa premiere organisation scientifique permanente„ 

8. savoir celle de la Société Hongroise de Pharmacologie 

50 années ne représentent gU:ere un grand laps de temps du point 

de vue du développement et det' histoire des sciences, mais si 

nous y ajoutons les efforts et les initiatives souvent interrompus„ 

ainsi que les activités et les r·ésultats importants du point de vue 

de l~ histoir e des sciences - qui ont ab outi en fin de compte ·a la 

Société Hongroise de Phar macologie - ~ dans ce cas nous devons 

procéder 'a une r étr·ospective bien plus étendue embr assant les tra

vaux cf environ 150 années Notre anniversaire représente ainsi la 

consécration du travail effectué par 5-6 générations Il est par 

conséquent normal que le corps entier des phar maciens hongrois 

participe aux hommages r endus 'a cet événement solennel Il est 

particu1ierement intéressant pour nous de constater que l' année 

commémorative 1974 est en m€1?-e temps celle du XXVe Congr~s 

International de 11 Association Internationale de 1' Histoire de la Mé

decine qui aura lieu "a Budapest. La Société Hongroise de Pharma

cologie a contribué également aux travaux pr·éliminair es du congres. 

souhaitant expr imer ainsi la nécéssité de la coopér ation étroite des 

médecins et des phar maciens et dans le domaine des sciences et 

dans celui de la pr atique sanitair·e de tous les jour s 

En étant conscient de nos résultats atteints je salue chaleureusement 

tous les participants étranger·s et hongrois du CONGRESSUS PHAR 

MACEU rICUS HUNGARICUS VI„ ainsi que ceux du CONGRESSUS 

INTERNAT!ONALIS XX:V HISIORIAE ART!S MED!CINAE et je sou

haíte a tous de passer dans notr·e capitale un séjour agréable et riche 

en échanges d' expérience et en travaux fructueux 

Dr Clauder Ottó 
professeur cr univer·sité 

président de la Société Hongroise de 
Pharmacólogie 
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BI'GH t 'SSl -\:G 

Die ungar ische Apotheker schaft feier t in diesei11 T ahr den 50 

fahrestag der Begründung der Ungarischen Phar1nazeutischen 

Gesellschaft ihrer ersten s~iindigen und ausschliesslich v.rissen

schaftlichen űr ganisation 

50 .Jahre bedeuten in der Geschichte und Ent,vicklung der \Vissen

schaften keine lange Zeit, doch ,. nn wir all die Bemühungen~ die 

oft unvollendeten Anr egungen und jene bedeutenden I a'.tigkeiten~ ;.vie 

auch die erreichten Ergebnisse welche zum Schluss zur Gründung 

der Ungarischen Pharmazeutischen Gesellsc~aft geführt haben in 

Betracht ziehen, müssen wir auf die Arbeit von etwa anderthalb 

Tahrhundert zurückblicken Unseres Tubileurr1 ist deshalb die 

Anerkennung der riitigkeit von cca 5-6 Generationen Es ist also 

begreifbar# dass die ganze Apotheker-Gesellschaft von Ungar·n an 

die Feiern teilnehmen will 

Das Tubileumsjahr 19 74 ist vom besonderen Interesse# da der 

XXV internationale l{ongress der Internationalen Gesellschaft für 

die Geschichte de:r l\1edizin im selben Jahr in Buchpest stattfinden 

wird Die lingarische Pharmazeutische Gesellschaft trug mit gros

ser Aktivitiit zur Kongress-Arbeit bei um auch auf dieser weise der 

Notwendigkeit enger Zusammenarbeit von 'Ar·zten und Apothekern 

sowohl auf em Gebiet der Wissenschaften, wie auch in dez alltiiglichen 

Gesundheitsver sor gung Ausdruck zu geben 

Bewusstsein unserer wissenschaftlichen Er·folgen begrüsse ich 

daher her zlichst alle aus- und inliíndischen Teilnehn1er des 

ncongressus Pharmaceuticus Hungaricus Vl 11 und des 
11
Congressus 

Internationalis XXV. Historiae Artis Medicinae
11 

und wünsche ihnen 

eine r·echt ergebnisreiche Arbeit~ erfolgreichen Erfahrungsaustausch 

und angenehmen Aufenthalt in unserer Hauptstadt 

Budapest, Monat August, 1974 
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Univ Pro! Dr. Otta Clauder 
President der Ung. Pharmazeu
tischen Gese1lschaft 

UH\ ():-i! - GYC5GYSZF:R(S./l K'iPCSOLAIOK 

._, \lagyar l~yógys;e1észtudon1ányi Társaság 

alapi'. ásában 

\ hazai gyogyszerészképzés a nagyszombati egyetem alapitá-

sa ota szoros összefüggésben volt az Orvostudományi Karral. 

Iullnenően azon, hogy a gyógyszerészek képzése felerészben az 

o:-voskaron történt és ott fejeződött be, az Orvostudományi Kar

nak gyógyszerész képesitésü professzorai már a multban is vol

tak például Sadler József, :Vfatolcsy :\'liklós„ Később az alaptár

gyak: kémia botanika, zoologia, mineralogia oktatását a Bölcsé

szeti Kar professzorai vették át, akiket e tárgyból a medikusok is 

hallgattak minthogy abban az időben - az első magyar Gyógyszer

könyvek tanusága szerint is - a gyógyszerek tulnyomó részét a 

gyógynövények és az azokból előállitott készitmények (Iinkturák 

Extraktumok) tették ki, néhány ásványi és állati eredetű anyag mel

lett, 

Az Orvostudományi Karon folyt a másodéves gyógyszerészhallga

tók képzése a gyakorlati szempontból egyik legfontosabb tárgyból 

a gyógyszerismeretből, n1elyet a Gyógyszertan orvosprofesszora„ 

Balogh Kálmán, Bókay Árpád, majd Vámossy Zoltán, Jakabházy 

Zsigmond és Lipták Pál adott el6„ _{J, Gyógyszerészet tantárgyat is 

az Orvoskaron magántanári habilitaciót nyert tanár tanitotta, 1940-

ben azután a Gyógyszerészet is egyetemi katedr.át kapott. 

A magasabb fokozatot, doktorátust nyert gyógyszerészek tekinté

lyes része az Orvoskar Gyógyszertani intézetében kidolgozott disz

szertációja alapján kapta ezt a minősitést,, Az 1907-ben megnyilt 

Egyetemi Gyógyszertár is a Gyógyszertani intézet professzorának 

felügyelete alá tartozott s igy érthető az a jó viszony, amely a két 

intézet tagjai között kifejlődött„ 



\en-, fér kétség ahhOz sem, hogy a:> első világháború befejezése 

ucán telmEri1lt továbbképző előadások tartásában is egymásra ta

láltak a két intézet gyógyszerészei, illetve orvosai. 

dr„ E ó k a y A r p á d professzor Gyógyszertani intézetének 

neveltje \Oli az D. két kitünő orvosszakember: dr. Be 1 á k S á n-

d o r és dr„ L i p t á k P á l, akik az Egyetemi Gyógyszertár 

akkori években müködő tagjai\.al együtt megalapították_ először az 

egyetemi oktatói< baráti körét, H1ajd a gyógyszerészi tudományok 

intenzívebb művelését célzó :\!agyar Gyógyszerésztudományi Társa

ságot. '\ ;_ 6 - szerencsés időben megindult - kezdeményezésük he

lyeslés1 e talált a gyakorló gyógyszerészek szaktudományukat ked

velő tagjainál, nem különben a gyógyszerészeket oktató többi egye

terni tanárnál is„ Ezekből a csoportosulásokból létrehozott l\1agyar 

Gyógyszerésztudornányi Társaság előadásai nemcsak a hazai gyógy

szerkutatás eredményeinek előadó fórumai lettek, de a Társaságnak 

- dr. Lipták prof.. által megindított és szerkesztett - Értesítője ré

vén a külfölddel is megismertették azokat„ 

Ilazánk jelenlegi - szocialista jellegü - betegellátásában is nagy 

szerepe van az orvos-gyógyszerészi kapcsolatoknak, ami nemcsak 

az Egészségügyi Minisztérium - mint közös főhatóság munkájában, 

de a Semmelweis Orvostudományi Egyetem szervezetében a külön 

Gyógyszerésztudom~nyi Karban s a betegellátás legkülönbözőbb in-

1_( zményeiben_, de még a közös multat rneg61 ző Semmelweis Orvos·

' ö1 téneti 1\luzeum, Könyvtár és Levéltár tekintélyes anyagában is 

kifejE·zésrE: jut„ 

dr. Mozsonyi Sándor 

egyetemi tanár 

BEZIEHUNGEN ZViISCBEN il'.RZTEN UND APOTBEKERN 
IN DER GRiJNDUNG J:\ER UNGARISCBEN PHARMAZIE

WISSENSCHAFTLICBEN GESELLSCHAF r 

Die heimische Apothekerbildung war seit der Gründung der 

Tyrnauer Universifiit (1635) im engen Zusammenhang mit der Me

dizinischen Fakult8.t Abgesehen davon,, dass die Ausbildung der 

Apotheker halbwegs an der medizinischen Fakultát stattfand und 

auch dort beendet worden war, die IVIedizinische FakulH1t hatte 

schon auch in der Vergangenheit Professoren mit pharmazeutis

cher Ausbildung~ z B József Sadler~ Miklós I\1atolcsy Der Un

terricht der GrundfS:cher: Chemie, Botanik~ Zoologie~ Mineralo

gie wurde spá'.ter von den Professoren der Philosophischen Fakul

tiit übernommen worden, der·er Vorlesungen aus diesen Gegenstiin

den auch die Mediker b~iwohnten3 waren doch zu jener Zeit - auch 

laut der er sten ungar ischen Pharmakopöen - die überwiegende 

I\1ehrzahl der M-edikamente Heilpflanzen und aus diesen verfertigte 

Praparate (Tinkture~ Extrakten) nebst einigen Stoffen mineralis

cher und tier ischer Her kunft 

An der Medizinischen Fakult8.t ging die Ausbildung der Apothe

kerstudenten des zweiten Jahrganges in einem der wichtigsten prak

tischen Gegenst8.nde, der Phar makognosie vor sich Diese wurde von 

den 'Arzte-Pr·ofe:ssoren der Pharmakologie: Kálmán Balogh, Árpád 

Bókay, dann Zoltán Vámossy„ Zsigmond Jakabházy und Pál Lipták 

vorgetragen Auch die Díszíplín der Pharmazeutik hat eín Profes

sor vor getragen,, der· sích an der Medízinischen Fakultiit als 

Privatdozent habílíti.erte. lm J 1940 erhielt dann auch die Pharma

zeutík einen Lehrstuhl an der Universítiit 

Die überwiegende Mehrzahl jener Apotheker„ díe den höher·en Grad 

der Doktorenwürde er·reicht hatten,, bekamen diese Qualifikation auf 

Grund ihrer ím Pharmakologiachen Institut der Medizínischen Fiikul

tat ausgearbeiteten Dissertation Auch díe im J 1907 er·öffnete 
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am Phar makologischen Institut So ist das gute„ kollegiale Ver

hB.ltnis zu ver stehen„ ~lches sich zwischen den Mitgliedern der 

beiden Institute entwickelte Auch dar an ist nicht zu zweifeln„ 

dass Pharmazeuten„ bzw. 'A'rzte der beiden Institute auch im Ab

halten der nach dem ersten W-eltkrieg nötig gewordenen Weiterbil

dungsvortr·'S.ge einander gut verstanden 

Die Pharmakologische Anstalt des Professor s Dr ÁRPÁD BO

KAY war die Ausbildungsstitte jener beiden vortr·efflichen Fach-

8.r·zte: Dr SÁNDOR BELÁK und Dr PÁL LIFT ÁK,, die mit den da

rnaligen Mitgliedern der Unive ;iti.tsapotheke zuer·st den Ferun-, 

denkreis der Universittitslehrer~ dann aber die Ungarische Ph,a.r

maziewissenschaftliche Gesellschaft gegründet haben„ welche sich 

die intensiver·e Pflege der· phar·mazeutischen Wíssenschaften zum 

Ziel steckte. Ihre - in einem glücklichen Zeítpunkt gestartete -

fnítiative fand sowolh auf Seite der· ihr e Fachwíssenschaft líeb

habenden praktísíerenden Apotheker, als auch seitens der übrige~ 

die Apotheker heranbildenden Universitatspr·ofessoren. Die VortrQ

ge der aus diesen Gruppierungen hervor gegangenen Ungar ischen 

Pharma.ziewissenschaftlichen Gesellschaft wur·den zum Mítteilungs

forum der beimischen pharmakologischen For schung. Darüber hi

naus wirden dur·ch den - von Prof. Dr Lipták gegr·ündeten und re-· 

digierten - Anzeiger der Gesellschaft íhre Er·gebnísl!te auch dem 

Ausland bekannt gemacht worden 

Die Beziehungen zwischen 'Ar zten und Apothekern haben eine 

grosse Funktion auch in der gegenwartige~ sozíalistischen Kr·anken

versor gung unser·es Heimatlandes zu er füllen Dies kommt nicht 

nur ín der Arbeit des Gesundheitsministeriums als gemeinsamer 

Hauptbehörde zum Ausdruck, sondern auch ín der Or·ganisa·;ion der 

Semmelweis Medizinwissenschaftlichen Universitilt„ an der es eine 

besonder·e Pharmaziewissenschaftliche Fakult"iit gibt und in den ver·

schledensten Institutionen der· Krankenfür·sorge Ja„ auch in einem 

bedeutenden reil jenes Materials„ welches das Semmelweis Medizin

historisches Museum„ Bibliothek und Ar·chiv als Hüter de gemein

samen Vegagnenheit aufbewa.hrt 

10 Dr. Sándor· Mozsonyi 
U níver-sitats profess9r 

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ TUDOMÁNYI TÁRSASÁG ALAPITÁ

SÁNAK ELŐZMÉNYEI 

Az előzmények után kutatva s a több mint ötven esztendővel eze

lőtti viszonyokra - a vesztett 1914-18-as háboru következményeire 

gondolva, a nagyrészt a háboruból visszatért emberek tanulásvá

gyára bukkantam„ Elolvastam dr„ Lipták Pál a Gyógyszerismereti 

intézet akkori tanársegédének (később professzorának) feljegyzé

seit az Egyetem Orvoskari épületében (VIII.. Üllői ut 26„) lévő in

tézetek oktatóiból alakult kis, baráti körnek tevékenységéről.. Ők 

elhatározták hogy id6közönkint tudományos előadásokat tartva, 

pótolják azt a hiányt amit a háboruban eltöltött évek jelentettek 

számukra másrészt továbbképzést teremtenek maguknak a szak

tudományokban nyilvánosságra került ujabb kutatási eredmények 

megismerésével, A baráti kör egyelőre név vagy cim nélkül tar

totta összejöveteleit, de a továbbiakban mint az uEgyetemi ok

tatók Baráti Kör étn fogom őket emlegetni, megkülönböztetésül a 

gyógyszerészek másik !!Baráti Köré! 1 -tőL 

Voltak ugyanis a gyógyszerésztársadalomban olyanok, akik lát-

ták a gyógyszerészet elhajlását a vagyonszerzés felé és azt, hogy 

egyesek megfeledkezve a pálya tudományos tekintélytadó szinvona

láról, csak az anyagi jólét megteremtését és kihasználását tekin

tették életcéljuknak. Ezekkel szemben a tudományfélt6 gyógyszerészek 

dr. Deér Endre budapesti gyógyszerész a Gyógyszerész Testület 

elnöke és az Országos Közegészségi Tanács tagja köré csoporto

sultak a Gyógyszerészek Baráti Köreként. 

Hogy ez a két - szinte azonos célu - csoport mikor és hogyan ta

lált egymásra s hogyan látott hozzá a Magyar Gyógyszerésztudomá

nyi Társaság megalapitásához és kifejlesztéséhez, ezekre a kérdé

sekre igyekeztem az alábbiakban fényt deriteni és az eredménye-
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ket - részben - bemutatni. 

AZ 11 EGYETEMJ OKrA T'ÓK BARÁTI KÖREn„ 

Mint említettem ez a csoport az Egyetemi Gyógyszertár gyógy

szerészeib61, valamint a Gyógyszertani Intézet orvostagjaiból a

lakult az első világháború befejezése után és szellemi vezérének 

dr. Lipták Pál tanársegédet tekintette„ dr. Lipták - a baráti kör 

kedvelt 11 Pali bács('-ja - már iglói diák korában megszokta az a

laposságot, s ennek köszönhetjük, hogy emlékül ránk hagyott nap

lójából hiteles adatokat kaph unk nemcsak a résztvevőkről; de az 

elhangzott előadásokról és az összejövetelekről is. A naplóból idé

zem a következőket: 
11A háboru befejezése után. •• mindnyájan éreztük, hogy az utóbbi 

években sokat mulasztottunk ismét felébredt bennünk a tudomány 

iránti vágy és szűkségét éreztük annak, hogy tudásunkat fejlesszük. 

Ezt olyképpen véltük elérhet6nek, hogy néhányan, akik gyógysze

részi tudományokkal foglalkozunk, ös·szeállunk, egymást tanítjuk 

és egymásnak ismereteit kiegészítjük. Miután ebben dr. Belák Sán

dor-ral a Gyógyszertani Int~zet adjunktusával (a későbbi profesz

szorral) és dr·. Mozsonyi Sándor-r·al, az Egyetemi Gyógyszertár 

volt tanár segédjével (a későbbi professzorral) megállapodtam, be

vontuk a mozgal,omba az Egyetemi Gyógyszertár tag~ait is, neve

zetesen dr, Mikó Gyulát (a debreceni egyetemi Gyógyszertár· ké

sőbbi vezetőjét) Székely Jenő Jánost, Kies Józsefet, Tankó Bélát, 

Weinberger· Henryt, PÓka Jenőt és Réthy Géza gyógyszerészeket." 

Dr. Lipták és a kezdeményezők bizonyára tudtak a Múzeum-kör

úti egyetemi telep(Trefort-·kert) asszisztenseinek asztaltár saságá

r ól a "Kis Akadémiá- 11:ról, amelynek dr. Winkler Lajos magánta·· 

nár, majd a kémia pr·ofesszor-a volt a szellemi vezér·e. E tár saság 

érdeklődési kör·e azonban szélesebb volt, hiszen kémikusok, fizi

kusok és biológusokon kivül, a tudomány és m-Uvészetek más képvi

selői is helyet fQglaltak a már· kör·ülbelül húsz éve működő tár·

saságban. 
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Hogy dr„ Lipták és társai mégsem a Kis Akadémiáh_oz csatlakoz

tak, annak okát a napló nem adja meg, de pontosan r ögziti a baráti 

kör számára a gyógyszerészi tudományok mdvelését - mint fócélt ! 

Ezeket írja: 

11Az első pillanatban láttam már a komoly tör·ekvést a tudományos 

továbbképzésre s ezért magam is; minden erőmmel hOzzáláttam, „ „. 

hogy a gyógyszerészi tudományokkal foglalkozó szakemberek kqzül 

a fiatal, képzett erőket behozzam a társaságba s ezzel lehetővé tesz

szük azt, hogy magunk tanuljunk, de a gyógyszerészet művelésével 

hazánk kulturáját is szolgáljuk.. „ Jó bar·átaim - ugyanezt gondolva -

behozták: társaságunkba az if,jÚ gyógyszerész~ gt.Jleráció legértéke

sebb tagjait: dr„ Andriska Viktort, dr·. Balló Lajost, dr,. Cserná

tony Zoltánt, dr„ Zalay Dezsőt, Gyamati Imr·ét, Kovács Ödönt, 

dr. Kuntz Jánost, dr:. Schulek Elemért és dr. Fridli Rezsót,. Később 

az Egyetemi Gyógyszertár és a Gyógyszertani Intézet tagjai közül 

még felvettük dr„ Siegler .Jánost, Hampek Margitot, Cs6váry Kál-

é " mánt, dr„ Fritz Gusztávot és dr. Huzly Imr· t. 

A felsorolt 24 alapító tag közül 20 gyógyszerész (ezek között 10 

gyógyszerész-doktor) és 4 orvosdoktor volt. Közülük az az év~k so

rán négyen dr. Belák, dr. Mozsonyi, dr·„ Lipták, dr. Schulek egye

temi tanári katedrát, négyen dr„ Mik6, dr„ Fritz, dr„ Andriska, 

dr„ Siegler magántanári címet kapták„ 

A Baráti Kör első éveiről dátummal megjelölt feljegyzések nem 

n·caradtak fenn, de hogy az összejövetelek Gyógyszerismereti tnté

zetben mindig előadással voltak kapcsolatosak ar·ról a napló a kö

vetkezőket őrizte meg: 

urudományos működésünk szempontjából először az volt a ter

vünk, hogy kurzusokat fogunk tartani a gyógyszerismer·etb61, ché

iniából, gyógyszerészetb61 és gyógyszertanból„ Csakhamar azon

ban azt tapasztaltuk, hogy ez nem elégit ki bennünket. „" és társa

ságunknak sok olyan tagja van, ki a gyógyszerészi tudományokat 
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önállóan művelni képes és tudományos kutatásainak eredményei

ről be is tud számolni. Előadásaink tehát mindinkább olyanok let

tek, melyek önálló tudományos btlvár-kodáson alapultak, ami na

gyon alkalmas volt arra, hogy a tudomány iránti érdeklődést fel-

keltse„ •• 11 

Ezek a sorok világosan bizonyitják, hogy a Gyógyszerismereti 

Intézetben tartott előadások, melyek az intézet egykori mŰzeumi 

termében lefolyt teázással folytatódtak, amikoris mindig bó alka

lommal nyilt az előadás 11kié1 _ékelésére 11 és további tervezg_et~sé

r e, mindig a tudomány és a továbbképzés céljait szolgálták, s ha 

most az indulás után több mint 50 évvel végig tekintünk a tagok pá

lyafutásán megállapitható, hogy dr .. Lipták és társainak munkálko

dása nem volt hiábavaló! 

A napló szerint 11 fordulópontot 11 jelentett aBaráti Kör· életében az 

a körülmény, hogy az Intézet vezetésétől megvált dr„ Vámossy Zol

tán pr·ofesszor u_jonnan kinevezett tanszéki utóda dr·„ .Jakabházy Zsig

mond professzor felkérésre elfo~ádta a diszelnökséget és 1922 már

cius l-én először jelent meg az előadásokon. Az 1923-as esztendő 

a B-a:ráti Kör életében nagy változást hozott. dr „ Belák Sándor· a deb

receni egyetem Gyógyszertani Intézetének vezetője, egyetemi tanár 

lett ahová az Jntézettel kapcsolatos Egyetemi Gyógyszertár· vezető

jéül magával vitte dr„ Mikó Gyul~t és gyógyszerész munkatárS~ként 

dr. Siegler Jánost, Kiss Józsefet és Csőváry Kálmánt. Ezeken kívül 

többen kiléptek a budapesti egyetem kötelékéből. Helyükbe részben a 

budapesti Egyetemi Gyógyszertár ujabb tagjait, részben más Intéze·

tek - _jórészt gyógyszerészeit-hivták meg„ A Napló 1923 szeptember 

l-én tényleges tagokként a következőket sorolja fel: 
11
Diszelnök: dr, .. Jakabházy ZsigJ:nond orvosdoktor. egyet., ny„ r·„ 

tanár, a Magyar Tudományoe Akadémia tagja. 

Elnök: dr. Lipták Pál, or'V'Ollldolrtor, egyet„ m. tanár 
acljWtktua„ 

Rendes tagok: dr„ IVJ:ozsonyi Sándor gyógyszerész- és orvosdok
tor, v„ tanár segéd, miniszteri titkár, az Eü. 
Anyagraktár igazgatója, 

dr„ Zalay Dezső gyógyszerészdoktor, v„ tanárse
géd a kispesti áll.. gyógyszetár vezetője 

Gyarmati Imre gyógyszerész, a Magy. Gyógynö
vén;Y r„ t. osztályvezetője. 

dr,. Csernátony Zoltán gyógyszerészdoktor, v,. ta
nársegéd, a Brázay Kálmán gyár fóvegyésze,, 

dr„ Andriska Viktor· gyógyszerész- és orvosdoktor 
a Közegészségtani Int.. tanársegéde 

dr·„ Kuntz János gyógyszerészdoktor, a Gyógynö
vénykisérleti Állomás vegyésze. 

Székely Jenő János gyógyszer-ész, a Népjóléti 
Min,. gyógyszerészellenőre 

dr. Huzly Imre orvosdoktor, a Gyógyszertani Int„ 
tanársegéde 

Kovács Ödön gyógyszerész, miniszteri titkár. 

Kovácsné dr. Mészáros Melanie, gyógyszerészdok
tor, budapesti gyógyszerész„ 

dr • .F'ridli Rezső bölcsészdoktor és gyógyszerész, 
az I.. sz„ Chemiai Int. adjunktusa 

dr„ Schulek Elemér gyógyszerészdoktor, az L sz, 
Chémiai Int„ tanár segéde„ 

ifj. dr. Bayer Antal gyógyszerészdoktor, a dr„ Bayer 
és Tsa cég igazgatója 

dr, Fr·itz Gusztáv orvosdoktor, a Gyógyszertani Inté
zet tanár segéde„ 

dr, Fritzné Becsky Katalin a Gyógyszertani Intézet 
gyakornoka. 

Bozó .János gyógyszerész, a Siccol vegyigyár veze
tője .. 

Studényi János gyógyszerész, a Me d ichémia vegyé
szeti gyár igazgatója„ 

Zahoránszky Ervin gyógyszerész a l!Galenus 11 dr·oge
r ia tulajdonosa,, 

dr„ Mészáros Gábor orvosdoktor, a Gyógyszertani 
Irtézet gyakornoka, 
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Miksa Gyula gyógyszerész, az Egyetemi Gyógy
szertár tanársegéde„ 

Zboray Bertalan gyógyszerész, az Egyet. Gyógyszer·· 
tár tanár segéde„ 

Csipke Zoltán gyógyszerész, az Egyet„ Gyógyszertár 
tanársegéde„ 

riszteletbeli tagok: Dunay .Jenő egyetemi tanácsos, az orvoskari 
dékáni hivatal vezetője, 

dr. Molnár Andor orvosdoktor, kultuszminiszteriumi 
titkár· .. 11 

1924 január 2-án jubileumhoz - a 75,, előadáshoz - érkezett a Ba

ráti Kör,. Ezt az előadást dr. Fritz Gusztáv tanársegéd tartotta 11Az 

Adrenalinró1 11 cimen s ezen .Jakabházy prof-al az élen a tagok szin

te kivétel nélkül megjelentek - a Naplóban található eredeti aláirá

sok tanusága szerint„ Az előadást követő társasvacsora alatt - mely 

már a közeli Potzmann-féle étteremben zajlott le - dr" Lipták fel

köszöntötte dr,. Andriska Viktort magántanári habilitációja alkalmá

ból, Et~61 kezdve a Napló (dr .. Lipták tollából) pontosan beszárr:ol a 

kb,, havonta tartott előadások cimérÓl és előadóiról, Néhányat fel

sorolok: 

76, előadás: dr·„ Schulek Elemér: A jód meghatározásáról.. 

r1„ előadás! Gyarmati 1: Gyógynövénygyűjtés és kereskedelme„ 

7 s. elOad.ú: dr „ Mozsonyi Sándor: Szociális hygiéne„ 

81. előadás: dr·, Fridli Rezső: A IV„ Gykv, chémiai ré11ze, 

Ez az előadás 1924„ május 14-én hangzott el s ezután "nyári &zü·

net11 következett„ A napló további bejegyzései szerint dr, Lipták és 

dr„ Mozsonyi ekkor is megtalálták a módját annak, hogy a baráti 

társaságot összetartsák„ Kibérelték a tisztvisel6telepi kaszinóban 

(X. Szabóky-u) az egyik t~kepályán s a nylir· folyamán a tekézésben 

irmérték össze erejüket 11 „ 

Az ősz beköszöntével ujból folytatódtak az előad.ásek s a sorozat 

áti:iyult a következő (1925) esztendőbe is:„ Az utolsó - a 93„ elóa-
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dás 1925 április 25-én hangzott el. Ezek az utolsó összejövetelek 

inkább referáló ,jellegüek voltak, mert közben dr,. l\/Iágócsy-Dietz 

Sándor a botanika professzora és dr. Deér Endre gyógyszerész, 

az Országos KözegészSégi ranács tagja vezetésével már megkez

dődött a lVIagyar Gyógyszerésztudományi rársaság szervezése, 

egyelőre mint a 11Gyógyszerészet Barátainak Köre 11„ A Gyógyszeris

mereti Intézetben havonkint tartott összejöveteleken dr, Lipták 

ba1 áti körén{Andriska Fritz, Horváth, Kuntz )kivül, a gyógysze

résztudománnyal foglalkozó professzorok is Winkler, Jakabházy, 

\rámossy, l\:Iatolcsy, Weszelszky több előadást tartottak. 

1925 rnájus l-én megjelent már n1üködési engedéllyel rendelke

ző Magya1 c;yógyszerésztudományi Társaság :Értesitöje dr„ Lip

ták Pál szerkesztésében. Ahogy napjainkban n1ondanák 11gondozá

sában ' Ebbe a kifejezésbe akkoriban nerncsak a szei kesztés, de 

a kiadás, sőt az expeditiö gondja is beletartozott 1 

Mint a későbbiekben látni iogiuk a dr., Lipták köré csoportosult 

Bar·áti Kör tagjai a Magyar Gyógys:::E:1 észtudományi rársaságban, 

fejlődésében, irányitásában fontos \ezető szerepet játszottak.. dr, 

Lipták Pál, mint a Társaság egyik jegyzője, az Értesitő szerkesz

tője lett, mig a másik jegyző dr Horváth Jenő az előadások jegyző

könyveinek vezetésével, illetve a Krónika rovat szerkesztésével fog

lalkozott„ dr „ Wéber Dezső a I ársaság vezetőtestületében kapott 

helyet később a pénztáros tisztét töltötte be. 

A 1'GYÓGYSZERÉSZEK BARÁTI KÖRE 11 

1929-ben a Gyógyszerésztudon1ányi Társaság betöltötte hivatalos 

müködésének ötödik évét, s ekkor az Értesitó-ben dr. Lipták Pál 

szerkesztő a következőket irta: 
11

Ha majd egyszer valaki meg akarja irni Társaságunk történetét, 

minden adatot meg fog találni „ •• irattárunkban, csak akkor nem 

fog felvilágsitást kapni, hogy, .•• kinek támadt az a gondolata, hogy 

a magyar gyógyszerészi tudomány művelésére összegyűjtse az 
arra hivatott tényezőket„". 11 
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E szerény szavak mögött dr„ Liptálmak ~korábbiakban vázolt 

kitün6 szervező képessége h~zódik meg, mert a cikk további so

raiban a Társaság másik vezető egyéniségének dr. Deér Endre 

budapesti gyógyszerésznek állit emléket, aki mint a Közegészségi 

I anács tagja és a Társaság alelnöke már az 1925„ április 24-i el

ső Közgyhlésen tartott 11Beszámoló 11 -jában emlitést tesz arról, 

hogy magaköré gyűjtötte gyógyszerész-barátai, volt tanitványai 

közül azokat, akik: 0 a gyógyszerészeti tudományok müveléséve,l 

remélték öregbiteni a magyar yógyszerészet erkölcseit.. " 
dr„ Deér baráti tár·saságáról - sajnos - feljegyzések nem marad-

tak s így a több mint ötven év előtti események felidézésekor csak 

a kortársak visszaemlékezéseire támaszkodhattam, Igy nagy segít

séget nyujtott Spergely Béla gyógyszerész, a Kőbányai Gyógyszer

árugyár nyugdijas f6osztályvezet6je, aki mint dr·. Deér volt gya

kornoka a huszas évek elején szintén állandó kapcsolatban volt egy

kori főnökével. Véleménye szerint dr. Deér Endre barátai között 

elsősorban volt tanitványai szerepeltek: 

dr. Wéber Dezső budapesti gyógyszerész, a gyakornoki tanfe

lyam előadója, később az Országos Közegészségi Tanács tagja, 

dr. Augustin Béla gyógyszerész, egyetemi tanár·segéd, kés6bb 

a q:yógynövénykisérleti .Állomás igazgatója, a gyakornoki tanfolyam 

tanára, 

dx. Filó fános budapesti gyógyszerész, 

Spergely Béla budapesti gyógyszerész, a gyakornoki tanfolyam 

tanár a, 

dr. Weszelszky Gyula egyetemi magántanár, a Gyakornoki tanfo-· 

lyam igazgatója„ 

A felsoroltakon kivül - tudomásom szerint - igen jó visz0nyban 

volt dr Deér még az alább felsorolt gyógyszerészekkel: 

Bayer Antallal (a Magyarországi Gyógyszerészi Egyesület volt 

elnökével. ) 
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Korányi Lajossal 

Szücs Ernővel 

dr Fauser Gézával 

Az emlitettekhez hozzá kell sorolnunk azokat is akik az ujon

nan megalakult Társaságban. illetőleg annak vezetö-testületében 

helyet kaptak. Ezek a következ61{: 

Peres Ern6 gyógyszerész az országos Egészségügyi Anyag-

raktár vezér igazgatója 

Radanovics Kozma budapesti gyógyszerész 

Weörös Gyula budapesti gyógyszerész 

dr Deér Endre 1925 április 24-én tartott a Gyógyszerésztudomá

nyi rár saság I Közgyűlésen elhangzott besfilmólójában azt emli-

tette hogy 11 
először 24-en jöttünk össze, hogy megalapitsuk a 

"Gyógyszerészet Barátainak körét Emlékezete szerint az el-

ső összejöveteleiket az egyetem Növénytani intézetében tartották, 

ahol bizonyára a gyógyszerészhallgatóknak előadó egyeLemi taná

rokat is sikerült megnyerni a nBa1áti Kö1nek'' és céljainak mert 

1925-ben már ezek vezetótestületi tagok voltak: 

dr Winkler· Lajos a kémia professzora 

dr Jakabházy Zsigmond a gyógyszerismeret professzora 

dr Mágócsy-Dietz Sándor a botanika professzora 

dr Matolcsy l\lliklós egyetemi magántanár 

Rajtuk kivül jelen voltak az nE:gyetemi oktatók baráti köré 11 -nek 

tagjai: 

dr Lipták Pál egyetemi tanársegéd 

dr Andriska Vikt:o1 egyetmi tanársegéd 

dr. Fridli Rezső 

dr Mikó Gyula 

dr Sicgler fános 

Ezen kivül más intézrné:r~yekben müköd6 _&y~szerészek is ez al

kalommal jelen voltak: 

Kovács Ödön gyógyszer·ész, miniszteri titkár 19 



d1· IVIozsonyi Sándor gyógyszerész, miniszteri titkár 
dr. Horváth Jenő a Rókus-kórház gyógyszerésze és 

dr Kuntz János gyógyszerész. kisérletügyi vegyész„ 

A. két "Baráti Kör 11 egyesülése te11át megtörtént s mint dr „ Deér 

Endre már emlitett 11Beszámoló 11 -jában (1925 IV 24) olvashatjuk. 

a I'ársaság hivatalos megalakulása illetve engedélyezéséig 23 

alkalommal jöttek össze s a gy ~szerészet- és a vele rokon 

tudományok köréből ez idő alatt 33 előadás hangzott el 

A lVIagyar Gyógyszerésztudományí Társaság további éveiről 

és az elért eredményekről a DIÁRIUM jelenlegi számában dr Za

lai Károly főtitkárunk tollából olvashatunk részletes megemlé

kezést s igy két táblázattal egészitem ki az ottaniakat Az egyik: 

A Tár saság taglétszámának alakulása: 

Év A tagok száma Év A tagok száma 

1925 120 1935 582 
1026 178 1936 546 
192 7 282 1937 565 
1928 330 1938 593 
1929 384 1939 597 
1930 48 7 1940 630 
1931 532 1941 694 
1932 582 1942 725 
1933 557 1943 921 
1934 585 1944 992 

A táblázat tanusága szerint a taglétszám állandó emelkedést mu

tat annak ellenére hogy a gazdasági válság majd az ors-zágnak 

a háborúba való sodródása a gyógyszerészek rosszabbodó anya~i 

helyzete csökkenthette egy ilyen - tisztán tudományos - tár·saság 

támogatását Tudnunk kell azt is. hogy a tagok tekintélyes része a 

vidéki szerény jövedelrnti gyógyszerészek közül került ki 
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Kétségtelen hogy a Tár saság m[.\ködésének ismertetője sőt 

népszeriisitóje a mindvégig dr Lipták Pál szerkesztésében meg

jelenő lap:az 11 Értesitő 11 volt. Ezért emlitésre méltónak tartot

tam összeállitani egy oJyan kimutatást hogy a lap terjedelme 

oldalszáma hogyan alakult figyelembe véve azt a körülményt is 

hogy a negyvenes években - a háború következtében beállott pa

pirnehézségek miatt - a Iársaságnak is komoly gondjai voltak 

Az 11 Értesit6 11 ter jedelrne és példányszáma 

Évfolyam Oldal Példány Évfolyam Oldal Példány 
szám szám 

1 évf 1925x 142 300 XI évi 1935 710 900 
11 " 1926 292 300 XII évi 1936 463 900 

Ili " 192 7 464 500 XIII " 193 7 888 900 
IV~ " 1928 446 500 XIV " 1938 710 900 
v " 1929 537 500 xv " 1939 646 900 

VI " 1930 530 800 XVI " 1940 566 900 
VII " 19 31 536 800 XVII " 1941 655 900 

VIII " 1932 526 900 XVIIJ " 1942 504 900 
IX " 1933 53 7 900 XIX " 1943 563 900 
x " 1934 5 75 900 xx " 1944x 427 900 

A x-al jelöltek csonka évfolyamok! 

A felsorolt számok azt mutatják hogy a Társaságnak - az emli-

tett nehézségek ellenére is sikeriilt az évente 6 füzetben megjelenő 

lapot kb 500 oldalnyi terjedelemben megjelentetni ami nem csak 

a gyógyszerészi tudományok de a rGkon szakmák kutatóinak közlé

si készségét is bizonyitja 

Remélem hogy e néhány sorral sikerült rávilágitanom azokra a 

körülményekr·e amelyek a Társaság megalakulásához vezettek 

és emléket állitani azoknak akik fár adhatatlan11l munkálkodtak a 

magyar gyógyszerrészet tudományos szinvonalának emelésén 

dr Zboray Bertalan 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET! TÁRSASÁG 

50 évvel ezelőtt, 1924 szeptember 20-án hagyta jóvá az akkori 

belügyminiszter a Magyar Gyógyszerésztudományi rársaság alap

szabályát, ett61 a?: id6t61 fogva működik ...; két izben végr·ehajtott 

jelentős átszervezéssel - rársaságunk a Magyar· Gyógyszerészeti 

Társaság,. Az alapítók a Társaság működési céját az alábbiakban 

határozták meg: "A magyar gyógyszerészeti erkölcsök öregbitése 

érdekében a természettudomo; ,tok szeretetének ápolása, a gyógy

szerészeti tudományok müvelése, a hazai gyógyszer·észet történe

tének tanulmányozása, a gyógyszerészi gyakorlatnak tudományos 

alapon való kiépítése és a gyógyszerész ifjuságnak támogatása mind

azon törekvéseiben, melyek a haza és a hivatás iránt való odaadó 

szeretet növelésére alkalmasak 11
, 

_A,_ fenti célok kitüzését, a Iársaság alapitását három előzmény 

segítette elő: dr, Deér· Endre gyógyszerész, a Budapesti Gyógysze

rész Testület akkori elnökének felhívása egy tudományos egyesület 

alapitására~ az általa életrehivott "Gyógyszerészet Barátainak Köreu 

előadói tevékenysége és a 11Gyógyszer·ész Oktatók Bar·áti Köre 11 -nek 

működése„ 

50 év táVlatából megállapíthatjuk, hogy a Tár saság megalapitása 

határkövet jelentett a magyar gyógyszer·észeti tudományok fejlődésé

ben„ Ez volt az első, kifejezetten a gyógyszerészeti tudományok mű

velését célul kitüz6 társulás 

A szervezeti for·ma első jelentős változása 1949-ben következett be, 

amikor a Társaság vezetősége kimondotta, hogy az Orvos-Egészség

ügyi Szakszervezet organízációhoz kiván csatlakozni, amint a Gyógy

szerész Szakcsoport megalakul,. Ez 1951-ben következett be, A má

sodik jelentős változásra 1966-ban került sor, amikor· a tudományos 

élet fejlődése, a társasági feladatok differenciálódása, a nemzetközi 

kapcsolatok kiszélesedése, uj szervezeti formát igényelt. Ennek követ

keztében megalakult a Magyar Orvostudományi rár saságok és Egyesü

letek Szqvetsége és annak ker·etei között a Magyar· Gyógyszerészeti 
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Társaság~_ amely jogtudója lett a Gyógyszellsz Sz-akcsopa.rt-nak. 

A I ár saság müködésének, a fejlesztés tendenciáinak meghatá

rozója. mindenkoron elsősorban a közgyűlés volt„ Az egyes köz

gyűlések között a vezetés feladatát az országos vezetőség, ille

tőleg annak elnöksége l~tta el.. l\.z 50 év krónikájából íennmaradt 

adatok szerint ezen idő alatt Társaságunk összesen 34 közgyülést 

tartott„ A közgyűlések által választott vezetőség összesen g elnö

köt választott, név szer·int az alábbiakat: 

Dr. Mágócsi-Dietz Sándor (1924). dr. Jakabházy Zsigmond (1935), 

dr·„ Széki Tibor (1943}, dr. Lipták Pál (1947L dr„ Schulek Elemér 

(1949), mg. ph .. Ligeti Viktor (1951), dr .. Végh Antal (1954), dr.. Ked

vessy Györ·gy (1968} és dr-,. Clauder· Ottó (19 72),. 

A felsor·oltak elnöksége alatt a főtitkári teendőket a következő 

személyek látták el: dr. Lipták Pál (1924-1947), dr. Végh Antal 

(1947-1953}, dr„ Andriska József (1953-1959)~ dr„ Bayer István 

(1959-1964), és dr, Zalay Károly (1964-t61 napjainkig)„ 

A Társaság működésének legfőbb célja mindig a gyógyszerészeti 

tudományok müvelése és a továbjlképzés volt. Ezt a célt szolgálták 

a tudományos és továbbképző el6adóülések, tanfolyamok, kongresz

szusok konferenciák_ szimpozionok, továbbmen6leg a szaklapok 

szerkesztése, a szakkönyvek és a brosurák kiadása és végül, de 

nem utolsó sorban, a pályázatok kiírása és előadói ve;: senyek ren

dezése„ 

Tudományos és továbbképző előadást az 50 év alatt a Társaság kb .. 

8000-et rendezett és tartott meg, Az előadásoknak különösen nagy 

volt a jelentősége a Gyógyszerészi Továbbképzési Központi Bizottság 

életrehivá.sa (1939), ill,. az Orvostovábbképző Intézet gyógyszerész 

továbbképzési munkájának megindulása előtt (1961)„ 

A felszabadulás előtt még nem érett meg ar·ra a helyzet, hogy a 

Társaság országos tudományos kongresszust rendezzen. Erre e-lő-
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ször 1954-ben került sor. Az azóta eltelt 20 év alatt a Társaság 6 

nagyszabásu tudományos kongresszust rendezett. A konfer·enciák 

és szimpozionok száma, melyek megtartására az 1960-as évtGfi 

kezdve került sor, meghaladja a százat. 

A hazai tudományos szaklap meginditása dr. Lipták Pál nevéhez 

fűződik Ő volt kezden1ényez6je, szerkesztője első tudományos 

szaklapunknak, a Magyar Gyóg 1zerésztudományi Társaság Érte

sitőjé-nek_ amelynek első száma 1925-ben jelent meg„ Az áltála. 

alapitott lap 1953 óta és napjainkban Acta Pharmaceutica Hungar'ica 

néven jelenik meg„ .Jelentős szer·epet töltött be az 1946-56-os évek

ben "A Gyógyszer-ész" e„ szaklapunk. Ezt felváltotta 195 7-ben a 
11

Gyógyszerészet'
1
, amely fontos szerepet tölt be a továbbképzés

ben, szakmai közélet eseményeinek publikálásában., 1972-ben indi

tott időszaki lap a 
11
Gyógyszerésztörténeti Diárium 11 ,. A lapkiadási 

tevékenységen kivül Társaságunk résztvesz a 11Gy6gyszerészeti és 

Gyógyszerther·ápiás Dokumentációs Szemle" szerkesztésében is. 

Sokat tett a rársaság szakkönyvek és brosurák kiadása terén is: 

14 könyvet és 28 brosur át jelentetett meg,, Ezt azért kell különösen 

jelentősnek értékelni, mert a felszabadulás előtt a gyógyszerészeti 

tudományok egyes szakteri.Uetf!Íll egyáltalán nem~ vagy csak alig 

voltak tudományos igényli magyar szakkönyvek„ 

A tudományos munka serkentését célozták az utóbbi években kiirt 

pályázatok, a legértékesebb pályamunkák dijazása„ Hasonló célt 

szolgált a Rozsnyay l\IIátyás Előadói-verseny is, melyet 1965-·től 

kezdve évente tartunk meg„ Célja a tára mellett dolgozó fiatal gyógy

szerészek kutató munkára való serkentése„ Dr·„ Ragettli János kez

deményezésére megindult verseny 10 év alatt országos mozgalommá 

ter·ebélyesedett ki. 

A tudományos munka és a továbbképzés mellett sokat tett az 50 év 

alatt a rársaság a gyógyszerészképzés fejlesztése érdekében is„ 

A képzés reformjának előkészitésére a Társaság már 1930-ban 
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bizottságot küldött ki, amely elsősorban dr lVIozsonyi Sándor al

elnök fáradhatatlan agilitásának eredményeként a munkáját siker

rel végezte: az 1940/41 tanévtől kezdve életbe lépett az uj gyógy

szerképzés, amely 4 év ~gyetemi oktatásra és 2 év gyógyszertári 

gyakorlatra épült„ - A felszabadulás után hasonlóan kovásza volt a 

Társaság a szakgyógyszer-képzés megvalósításának, továbbképző 

gyógyszerészeti tanszék felállitásának is. 

A tudományos munka nem nélkülözheti a külföldi kapcsolatokat 

Ezen felismerés következménye, hogy Társaságunk 50 év alatt 19 

külföldi személyt választott tiszteletbeli tagjává és 4-et levelező 

tagjává„ 

A magyar kollegák tudományos és társasági munkájának elisme

rését célozzák emlék- és jutalomérmék, plakettek adományozása„ 

50 év alatt rársaságunk 10 emlékérmet, plakettet alapitott: Lengyel 

Béla emlékérem, Deér Endre emlékplakett, Jakabházy Zsigmond 

emlékérem, Rozsnyay Mátyás emlékérem, Kazay Endr·e emlékérem, 

rhan Károly jubileumi emlékérem, Richter Gedeon emlékérem, Schu

lek Elemér emlékérem, Ernyey .József emlékérem, az 50 éves jubi

leum emlékérem. Ezen emlékér·mekkel a I'ársaság elnöksége közel 

300 személyt jutalmazott, illetőleg tüntetett ki. Az 50 éves jubile

umi emlékérmet az 1974. évi jubileumi kongresszus résztvevőinek 

adja a rársaság„ 

A Tár saság 50 éves működése alatt mindig igyekezett kapcsolatot 

te!'emteni az állami szervekkel és együttműködni más határ-tudomány

területek tár·saságaival,. Jelentős kapcsolat alakult ki a Magyar Tu

dományos Akadémiá-val, annak egyes osztályai~ belül működő mun

kabizottságokkal, továbbá az Orvostudományi Egyetem-ekkel, az 

Orvostov'ábbképző Intézet„ tel, az Állatorvostudományi Egyetem-mel, 

a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum-mal, stb .. és a MOTESZ és 

l\1E rESZ különböz 6 tagegyesületeivel. 
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A külföidi tudományos kapcsolatok vonatkozásában számos kap·

csolat alakult ki más országok gyógyszerészeti társaságaival és 

azok képviselőivel A ne1nzetközi együttműködés között legjelentő

sebb a N'emzetközi Gyógyszerész Szövetség-gel kialakitott káp

csolatunk, mely szövetség munkájában aktivan részt veszünk. Tár

saságunk tagja a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságnak 

is. Egyes baráti országok gyógyszerészeti társaságaival egyez

ményre épülő együttműködés 1alósi'i.ottu11n. rr1eg 

A fenti összefoglalással vázlatos képet kivántam adni a l\1agyar 

Gyógyszerészeti Iársaság 50 éves műk9désér61. Ha a leirtakat 

mélyebben megvizsgáljuk, akkor szerényen, de öntl1 latosan megál

lapithatjuk, hogy Tár"Saságunk 50 éves működésévei sokat tett és 

gazdag eredményeket ért el a kitüzött célok megvalósitása terén, 

hozzájárult a magyar gyógyszerészeti tudományok fejlesztéséhez, 

a gyakorlatba való átviteléhez, a magyar gyógyszerészet megbecsü

léséhez„ Az elkövetkezendő évtizedek további feladata a gyógysze

részeti tudományok művelésével és fejlesztésével követni néhai 

dr. Schulek Elemér gyógyszerész pr·ofesszor, akadémikus prog

ramját és nekünk q.dott utmutatását: "megvalósitani a gyógyszeré

szet szellemi és ezzel együtt anyagi javainak fejlesztését 11
. 
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Dr, Zalai Kár oly 

egyetemi docens 
a M Gy T főtitkára 

r:HE. HUNGARIAN PI-IARIVIACEU TICAL SOCIE rY 

It was fifty year s ago on September 20 of 1924 when the statute 

of the ''HUNGA·RIAN SOCIETY OF PHARMACEU TICAL SCIENCES 11 

was approved by the Minister of the Interior Ihis had been the star

ting point of the activities of the pr·esent 0 HUNGARIAN PHAR

NLACEU IICAL SOCIErY", irt the course of which substantial orga

nisatory changes were carried out by two occasions Ihe founder·s 

outlined the progr·amme of activities of the Society as follows: 

"Io promote interest in natural sciences, the study of phar·maceu

tical sciences1 investigations into the history of Hungarian pharma

cy, the establishment of the scientific fundaments of pharmacy pr·ac

tice in order to raise the mora! status of Hungarian pharmacy as 

well as to suppert young pharmacists in their ambitions aiming at 

the advance of patriotism and of pr·ofessional "tievotion11 

rhe foundation of the Society and the establishing of the above prog

ramm had been lar gely pr·omoted by the activities of DR. ENDRE 

DÉER who was the first to suggest the idea of setting up a scientifie 

society of phar macy and who established the Cir cle of Lectur·er s in 

Pharmacy 1
' 

Looking back upon that fifty years}it is without overstatement to 

say that the foundation of the Society was a milestone in the prog

ress in pharmaceutical sciences in Hungary rhis was the first 

association which set as an object to promote scientific work 

Ihe fir·st impor ant change of the organization took place in 1949, 

when the management of the Society demanded the r·equest to join to 

the organization of tbe MEDICAL-HEALrH SERVICE TRADE UNION 

just when the PHARMACISIS' SEC'IION would be formed It ensued 

in 1951 This section was the successor of the HUNGARIAN SOCIE rY 

OF PHARl\IIACEUTICAL SCIENCES both in intellectual and financ,ial 

respects Ihe other· important change happened in 1966, when the de

velopment of the scientific life, the differ·entiation of the Societ~ e 

tasks, the expansion of the international contacts required a new 

kind of organization. Because of this was formed the UNION OF 

HUNGARIAN MEDICAL SOCIE IIES AND ASSOCIA TIONS and 

within the fr·ame of this the HUNGARIAN PHARMACEUTICAL 

SOCIE'IY the successor· of the PHARMACISrS' SECIION 
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The mein or gan to deci de upon its polícy was the General )\ssem

bly of the Society. The body responsible fo·r the manage1nent be

tween the general assemblies was the J'\Tational Board and its Pre

sídency According to data emerging from the history of the So

ciety, 34 general assemblieS· were held and the National Bos.rds 

elected by the general assemblies appointed the 9 presidents as 

follows: 

Dr Sándor Mágócsy-D~etz (1924)1 Dx Zsigmond Jakabházy (1935), 

Dr Iibor Széki (1943), Dr Pál Lipták (194 7), Dx Elemér Schulek 

(1949), mg ph Viktor Ligeti (1951)1 Dr Antal Végh (1954)
1 

Dr Ottó 
Clauder (19 72) 

rhe main objects of the activities of the Society have been to en

cour·age scientific woxk and to pro1note post-granduate education 

Io fulfil this program scientific and post-graduate lectures
3 

vari

ous couxses1 congr·esses, conferences, Symposiums, have been 
• r egulaxly oganized In addition to these, the Society has been 

concerned with the edition of professional ,journals~ the publishing 

of professional books and pamphlets Last but not least its impor -

tant task is to invite professional tender s and lecturer·s competitions 

In the cour·se of the last 50 years about 8000 scientific and ref

resher lectures have been sponsored by the Society 'Ihese were 

very impoxtant particularly before the é'reations of the Central 

Commission of Phar·macy Post-Graduate rraining (1939) and be

fore the x·egular activities of the Institute fox the Post,..Graduate 

Medical rraining had started (1956) 

Prior· to \Vorld \Var II the position of the Society did not allow 

yet to organize scientific congresses rhe first congress was held 

in 1954 During the last twenty years six further large-scale sci-· 

entific congresses were or·ganized by the Society The number of 

conferences and symposiums, taking place since 1960 is more than 

100 rhe indication of publishing a scientific professional paper is 

due to Dr Pfil Lipták He was the or iginater and the editor of the 

fir st scíentiiic per iodical 11Communications of the Hungarian Society 

of Pharmaceutical Sciences' 1 The successor of it has been 11Acta 

Pharmaceutica Hungarica 11 In the period fr·om 1946 to 1956 anO:ther 

professional paper· 'fA Gy6gyszerészfl (rhe PharmacisP~ achieved 

particular importance ln 1957 it was followed by 11Gyógyszexészet 11 
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(Pharmacy) vihich has been pe.rticula.rly concerned with postgraduate 

education and with r ecording of pr ofessíonal socíal events A ser ial 

t1 · h fil t IT publication appears under the title Die.ry for P armacy s ory 

besides its own publications the Society supports the issue of 

" 11Documentation Review for Pharmacy and Phar·macother·apy 

An important field .of the Societr s activities lies ín the publica

tion of professional books and pamphlets 14 books and 28 pamphlets 

have been published as yet rhe importance of this is stressed by 

the fact that before \Vorld War II pr·ofessional books of scientifíe 

value had been issued ín Hungary ín a rather· low number 

In or der· to encour age scientific wor k the Society under takes re· 

gular· appointments for competition and the awar·ding of the most 

valuable wor ks With a similar· intention the Society has indiciated 

since 1965 every year the appointment for· the lectur·er' s competi

tion named after MÁTYÁS ROZSNYAY The aim of this special 

competition is to give impetus to young practising pharrnacists to 

enter into research work On Dr Ragettly' s initiative this special 

type of cornpetition has taken on a nation-wide character for· the 

laet 10 year e 

For an oper·ative scientific work inter·national contacts &T'e in

dispensable Recognizing the importance of this fact the Society 

appointed dur·ing the last 50 year·s 19 foreigner·s as honor·ary mem

ber·s and 4 ones as corr'esponding member s. 

The appreciation of the scientific and social activities of Hun

gar·ian colleagues has been pr ovided by awarding of commemora

tive medals, prize medals and plaquettes„ ln the course of 50 

year·s the Society or·iginated 10 commemor·ative medals and pla

quettes Medals devoted to the commemor·ation of Béla Lengyel, 

Endr·e Deér, Zsigmond Jakabhd.zy, Mtttyd.s Rozsnyay„ Endre Ka-· 

zay~ Klir·oly Than, Gedeon Richter·, Elemér Schulek, József Er

nyey, commemoration Medal for· the 50th Anniver·sary. As a total 

about 300 persons were r·ewar·ded or· honoured with these medals 

and plaquettes xespectively. The Commemoration Medal for the 

50th Anniver sary will be distr·ibuted on the next Gener·al Assembly 



During its 50 year s activities the Society has been always seekíng to 

create contacts with state organs and with societies of allied sciences A 

close contact is maintained with the Hungarian Acade:cty of Sciences. 

with various working committees of its departments~ with the Me

dícal Universities. with the Institute of Post„graduate Medical Edu

cation. the Veterinary Univer síty, with the Semmelweis Museum of 

Medical History and with the various member unions of the Union of 

Hungarian Societies and Associatíons of Medical Sciences as well as 

the 1Jnion of Hungarian Societies and Assocíation of Technical,Sci

ences 

On the level of international scientific relations numerous con

tacts have been built up with far eign phar maceutical societies and 

their repr esentatives. 

The most important of ihem is the r elation established with the 

Federation of InternationalPhar macy Feder ation by taking actively 

partin the work of the Federation rhe Society is also member· of 
Inter national Society far the Hisktory of Pharmacy. The co-opera

tion with the pharmaceutical societies of some of the friendly count

ries is based on special convention. 

The above outline was intended to give a gener al view of the 50 

year·s activities of the Hungarian Phar maceutical Society. On the 

basis of an unbiased evaluation of the foregging facts it may be 

concluded that activities of the Society weT e successful in the pre

motion of the develepment of phar maceutical sciences and in con

ver·ting their r esults into the practice of pharmacy as well as in 

r·aising the pY estige of Hungarian pharmacy. The task fer· the next 

decades will be to comply with the programme laid down by Dr. E

lem.ér Schulek member· of the Hungarian Academy of Sciences 
11
to 

accom.plish the expansion of the spiritual and material value.s of 

phar·macy, 1. 

Assist„ Prof.. Dr·. Károly Zalai 
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VISSZAEMLÉKEZÉS A "BUDAPESrI GYÓGYSZERÉSZ

GYAKORNOKI TANFOLYAM" -RA 

A tanfolyamot~ amel:fet később szívesen neveztek: 

"Gyógyszerészgyakornoki iskolán-nak, a Magyar·or·szági Gyógy

szerész Egyesület szervezete meg a mult század végén (1888), a 

legfelsőbb tanügyi hatóság, a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté

rium hozzájárulásával és anyagi támogatásával. Az Egyesület ak

kori elnöke CSÁVÁSSI KJSS KÁROLY budapesti gyógyszerész javas

lata azon a megállapitáson alapult, hogy az ujonnan bevezetett gya

kornok-vizsgáztató bizottságok elnökei, a vizsgára jelentkezettek 

hiányos felkészültségéről számoltak be„ A gyenge eredmény magya

rázatául egyrészről a tanitófőnökök tanítási képzettlensége szolgált, 

hiszen nem mindenki tud és foglalkozik szívesen oktatással, más

részről azzal is magyarázható, hogy a legtöbb szűkös felszerelésü 

vidéki patika nem volt mindig alkalmas arra, hogy a gyakornokkal 

valamennyi galenikum készítését megismertesse„ 

Érdekes annak a megemlítése, hogy a tanfolyam gondolatának nyil

vánosságra hozatala után Budapesten dr. MURAKÖZY KÁROLY mű·· 

egyetemi tanár·segéd, gyógyszerész és dr. JOVITZA SÁNDOR gyógy

szerész, v„ egyetemi tanársegéd, Kolozsváron pedig dr.GÁSPÁR 

JÁNOS egyetemi tanársegéd is olyan ajánlatot tett az Egyesületnek, 

hogy saját költségükön felszerelendő tanfolyamon készítik elő a gya

kornokokat a vizsgára„ Végül is az Egyesület a tanfolyam vezetésé

vel Budapesten dr „ JOVI rzA SÁNDOR-t bízta meg, Az előadók kö

zött - a későbbiekben - a következő nevekkel találkozunk: dr„ GYŐRY 

!STV ÁN, dr SCHILBERSZKY KÁROLY(!894),STRÖCKER ALAJOS 

(1895), dr. WESZELSZKY GYULA (1898), dr. JAKABHÁZY ZSIGMOND 

(1900), dr .. AUGUSTIN BÉLA (1904), dr, SZÁ.HLENDER LAJOS (1910), 

dr„ DARVAS FERENC (1912), dr. WÉBER DEZSŐ (1920), SPERGELY 

BÉLA (1922), dr. NAGY BÉLA és ERNYEY JÓZSEF (1925). 
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.~Kolozsváron megnyilt tanfolyam vezet6je dr NYIREDY GÉZA 

vegyész-tanár, majd dr DÁVID LAJOS„ a kés6bbi szegedi kémi

kus professzor volt 

A tanfolyam célja az volt, hogy el6készitse a gyógyszerész gyakor

nokokat a gyakornoki vizsgára, to.vábbá, hogy megadja azokat az 

ismereteket, amelyekre a szaktárgyakon kivül is szüksége van a 

nem okleveles gyógyszerésznE Ugyanis az eredményes gyógy-

szer·ész-gyakornoki vizsga után 11nem okleveles gyógyszer·és~" 
cim illette meg a jelöltet. A tanfolyamnak ezenkívül az is volt fe

ladata, hogy a gyógyszerészeti tudományok alapjait ugy és olyan 

mértékben ismertesse hallgatóival, hogy azok kell6en felkészülve 

kezdhessék meg egyetemi tanulmányaikat. Az egyetemi tanidó ab

ban az időben csak négy félévb61 ~lt, oly annyira zsufolt tananyag

gal, hogy azt el6képzettség nélkül elvégezni nehezen lehetett 

Igy például az egyetemen 1908-as években nem volt még gyakorla

ti technológia-képzés és még az egyetemi gyógyszertár felállitása 

(1907 évben) után sem állt megfelelő laboratórium a hallgatók r·é

szére A gyakorlati oktatás ugy történt. hogy a hallgatók felváltva, 

5-6-an egy csoportban, 2-2 héten át az egyetemi gyógyszertárban 

töltöttek naponta néhány órát, ahol nem volt hely a gyakorlati fog

lalkozáshoz, csak figyelhették az ott folyó sZépen vezetett r·ecep

turai munkát (amit a tanársegédek végeztek a klinikák részére) 

Megismerhetett néhány olyan készüléket: sterilizátort, tablettázó

gépet, különböző szür·őberendezést, desztilláló készüléket stb. , 

amelyeket csak ritkán használtak a gyógyszertárakban, vagy tel

jesen hiányoztak 

Ezzel szemben nagy el6nye volt a Gyógyszerész-gyakornoki tan

folyamnak abban, hogy igen jó elméleti. kémiai, növénytani, far -

makognóziai előadásokkal összehangolva folyt a technológiai ok

tatás és a labor·atóriumi munka. 

A gyakornoki tanfolyam hallgatói, akik már· elöz6leg 2-3 évet 
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gyógyszertárban töltöttek, eléggé heterogén tudással rendelkez

tek, mert ahány tanitó főnök, annyiféle szokást, munkamódszert, 

magatartást és szemléletet hoztak magukkal,. Ennek ellenére ál

lithatom, hogy az előadó tanárok nem ismertek jobb hallgatósá

got, mint a gyógysz·erész gyakornokok„ A zsufolt tananyag iránt 

olyan érdeklődést tanusitottak a 11praxik11
, hogy az méltán elisme

rést érdemelt. Ezenkivül olyan szorgalommal tanultak, hogy .JA

KABHÁZY professzor szavait idézve; "éppen olyan elfogadható fe -

leleteket adtak a gyakornoki vizsgán, mint amivel az egyetemen 

is megállták volna a helyüketu Ez vonatkozott az általános kémiai 

kérdésekre is„ 

A gyógyszerész-technológiát itt azért nem említem, mert az e

gyetemen ebből a tárgyból még nem volt vizsga, igy hiányzott az 

összehasonlító alap is. 

E sorok irója csak 1908-ban kapcsolódott be az iskolában folyó 

munkába, mit AUGUSZTIN BÉLA tanár·segéde, majd 1922-t61 mint 

a gyógyszertechnológia tanár a, Megemlékezése tehát csak ezt az 

időszakot öleli fel. dr „ WESZELSZKY GYULA pr·oL volt a tanfo

lyam vezetője és az ő komoly, megfontolt irányításával fejlődött 

a tanfolyam valóságos iskolává. Az ő, valamint dr„ AUGUSZTIN 

BÉLA és SrRÖCKER ALAJOS (mindenki "SrRÖCKER bácsija 11
) 

igen nagy pedagógiai érzékkel süritették bele az óriási tananyagot 

a tanfolyam rövid 3, később 4 hónapjába„ Aki ismeri a GYŐRY 

SCHILBERSZKY-SrRÖCKER, majd a WESZELSZKY-, AUGUSZ IIN

RÉTHELYL Nagy gyakor naki tankönyveket, méltányolni tudja, 

hogy a tanfolyam nívója mennyire lépést tartott a hazai gyógy

szerészi tudományok fejlődésével, mert az előadó tanárok min

denkor az ujabb és ujabb gyógyszerek elóiratát, készítési mód-

ját és a korszerü rendelkezéseket is tanították„ A tanfolyam tan

anyaga nem merevedett meg az általános ismeretek előadásai-

ban sem, hanem évr 61-évr·e bővült a gyógyszerészi tudomány és 

tevékenység haladó iránya szerint. 
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'-\ taniolyam fejlődése hozta magával a tanártestület kibővitését, 

a kémiát dr. \VESZELSZKY GYl'LA, később dr„ SCHULEK ELEl\.IÉR 

adta elő 

\ nö\énytant dr. .\l'Gl SZ fl'\ BÉL\, a gyógyszerészetet SIRÖCKER 

\L_\JOS, 111ajs dr. \VÉBER DEZSÓ, később dr„ -:\~AGY BÉLA, a keres

k12delmi ismereteket dr RÉTHELYI BÉLA., majd dr„ SZÁHLENDER-

L \TOS, a latint ER::\YEY JOZSEF, a számvitelt dr, PUIJ\TOKY ISI-

\ \"'\ tanitotta. 1922 évtől kezd- -~e sorok irója is szerepet kapottr 

an1iko1 Cr \VESZELSZKY megb.<zta a gyógyszerészeti-technológia 

előadásával és a laboratórium -..-ezetésével Itt kell megemlitenem a 

többek között RJ~DJGEH BÉLA és KEI\IÉ:'.\-Y GYÖRGY kedves tanár

segédeimet, akik nagy segitségemre voltak a technológiai órák de

n1onstrációjának előkészitésében és nagy lelkesedéssel foglalkoztak 

a hallgatókkal. -\z ő odaadó munkájuk is hozzájár-ult ahhoz, hogy a 

hallgatók a tananyagot rövid idő alatt elvégezhették és sikerült kör·ül

belül 100 galenikun1ot szabályzserüen el késziteni, alig 14-15 dé

lutáni foglalkozásban 

dr„ \VESZELSZI0{ GYULA nyugodt halkszavu előadásai még most 

is a Jülen1be csengenek és mint a tanfolyam volt hallgatója, arra is 

emlékszen1, hogy n1indent elmondott nekünk, amit később az egyete-

111en kibő\-it\ e ujra tanultunk. Gyakran hallottam kollégáktól azt a 

n1egjegyzést, hogy a tanfolyamon hallottakból éltünk az egész egye

te111i évek alatt 1
, 

Di \VESZELSZKY nagyon szerette a hallgatókat, de ritkán tréfált 

\ellik, rideg, szótlan en1bernek látszott, de jószivü, elnéző és meg

( rtő lélek \'olt \z ő előadásai alatt szinte otthon érezték n1agl,lkat a 

hallgatuk az C>lhagyott patikában mert állandóan azokról az anyagök-

1 r_ll \olt szu, an1elyekkel minden nap dolgoztak a recepturában vagy a 

labo, 0 01 iun-Jban Rávezette hallgatóit, hogy a gyakornoki évek alatt 

tulajdonképpen igen sokat tanultak. inert megisn1erték a gyógyszerül 

használt 'c=gy\lletekE"t, azok tulajdonságait, eltartási n1ódját, hatá-
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sát, maximális adagait, ugyhogy az iskolának csak rendszerbe kelr 

lett foglalnia azt, amit a gyógyszertárban gyakor-latból megtanultak. 

Valójában ennek felismerése önbizalmat adott a hallgatóknak, Ezzel 

a gyakorlati ismerettel nagy -előnyben voltak a gyógyszerészek a 

bölcsész- és orvostanhallgatókkal szemben és ez az előny hiányzik az 

uj rendszerű hallgatóságból is„ 

Dr„ WESZELSZKY GYULA 1940-ben meghalt. Nagyon fájdalmasan 

érintette ataniir-i testületet,mert bár· neves rádiológus volt, az iskola 

előadó asztalánál izig ·· vérig gyógyszerész maradt, Előadásait a tan

folyam végéig dr, SCHULEK ELEl\1ÉR vette át, aki nagy lelkesedés

sel tanitotta a gyakornokokat is. SCHULEK nagyon elismerte az iskola 

munkáját, tőle származik az a megjegyzés, hogy 11 ez a tanfolyam egy 

kis egyetem 11 

Dr „ AUGUSZ rIN BÉLA szélestudásu botanikus és az országban és 

külföldön is az akkori időben elismer-t gyógynövény szakértő volt„ Mint 

kiváló tudós, kapta meg a francia, 1'becsületrend11 kitüntetést„ Szines, 

l'Ok tréfás megjegyzéssel tarkitott órái nagyon ér-dekesek voltak, ezek

ben állandóan felfrissitette a hallgatók földrajzi ismer-eteit„ Térkép 

és földgömb nélkül nem tartott előadást. Sokszor· a droggyüjtéssel kap

csolatban néprajzi szokásokat, gyűjtési módszereket mondott el olyan 

érdekesen, hogy a hallgató maga előtt látta a drogot egészen a feldol

gozásig„ Amellett bőven demonstrálta az előadást Volt tanárának a 

TSCiilRCH-iskolának szelleme volt érezhető előadásaiban Az isko

lának szép dr oggyüjteménye volt 

A budai hegyekbe vezetett botanikai kirándulásokat. Az iskola adott 

a hallgatóknak növénygyüjt6 rácsokat, így már a begyüjtéskor lepré

selték a növényeket„ Szórakozás és pihenés volt egy-egy ilyen kirán

dulás és itt ébr·esztett a hallgatókban vágyakozást a dr·oggyüjtésr·e és 

feldolgozásra. KABAY JÁNOS is dr·. AUGUSZTIN BÉLA intézetében 

kezdte el a mák tüzetes vizsgálatát és alkaloidliinak olcsó ésszer ü 

készitésének feldolgozását„ Ér-dekes és nagyon tanulságos mikr·osz-
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kópiai és egyéb gyakorlatokat vezetett be. A drogokból például 

(amelyeket a THALLMAYER és KOCHM:EISTER akkori gyógyáru 

nagykereskedő cégek külön vál~gattak ki a tanfolyam számára) a 

gyökerekből és a kérgekb61 lombfürésszel vékony korongokat fű

részeltek, s ezeknek a felületét űvegpapirral simára csiszolták és 

végül kartonra ragasztották,. A leveleket, virágokat, vízben feláz

tatták és szűr 6papir· között megszáritották majd felragasztották. A 

semenek és fructusok egészbe ker·illtek a kartonra„ A terméseket 

(juniperus, anisum stellatum stb„ ) sokszor szétboncoÍva ragasz

tották fel. Ezek a preparátumok különösen lupéval nézve tanulságos 

képet adtak, amit a hallgatóság egy része le is rajzolt. LEITNER 

HERTA hallgatónk gyönyörű rajzgyűjteményét Dr„ MOZSONYI SÁN

DOR professzor· egy külföldi kiállitáson be is mutatta. 

Dr„ SZÁHLENDER LAJOS elvégeztette hallgatóival az összes spe

ciális gyógyszerészi számítási műveleteket, amelyekkel a gyakor1at

ban találkozik a gyógyszerész,. 1. /!gy az atomsuly, molekulasuly, 

a fizikai a kémiai egyenletekkel kapcsolatos képletekkel összefüggő 

számításokat„ 2 .. /A kereskedelmi és számviteli, a könyvelési a

lapfogalmak ismer·etét ölelték fel ezek az ór ák„ Később e tantárgyat 

szétválasztották Dr„ SZÁHLENDER LAJOS előadásaitól és egyik 

részét Dr PUTNOKY ISI'V ÁN-nak adták át 

ERNYEY JÓZSEF heti egy ór·ában a Magyar Gyógyszerkönyv la

tin szövegét, nomenklatur áját kommentálta, magya-

rázta és helyi értelmezést adott a recepturai latin kifejezéseknek. 

Az idők folyamán beigazolódott hogy a 11latin" órákra igen nagy szük

ség volt. 

A gyógyszerkönyv ismertetését, ami tulajdonképpen a gyakorlati 

gyógyszer·észet elméleti része volt, kezdetben dr. WÉBER DEZSŐ 

később Dr. NAGY BÉLA adta elő Ez nagy anyag volt, mert annak 

egyes fejezetei, mint a kötszer'ek, vér savók, lényegükben kevéssé 

ismert részét képezték a gyógyszer kincsnek éppen ugy, mint az 
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organoterápiás készítmények és az állati er·edetü gyógyszerek E

zek nem tartoztak a tanfolyamon a kémia, a farmakognoziai előa

dások keretébe. 

Ami a laboratórium feladatkörét illeti, - amit SPERGELY BÉLA 

adott elő 1922-tól - az is nagyon összetett volt, mert kémiai és 

galenusi készítményeket kellett a hallgatóknak manuálisan elkészí

teni., A sók átkristályositása, a savak, bázisok telitése, a kicsa

pási eljár,ások, csapadékok kimosása, szárítása, egyszerű és ösz

szetett oldatok készítése, tapaszok. tinkturák áztatással vagy per·

kolációval való készítése fluid- és száraz extraktumok, desztillá

cióval készült aromás vizek, a tabblettázás alapismer·etei, granu

lálás, száritás, a tablettázó gép szerkezete és mükődéses stb„ stb„ 

képezte a gyakorlatok tárgyát. Mivel jó hidraulikus présünk volt 

néhányszor r·icinus olajat is készitettfulk„ Körülbelül 100 fela

datot sikerült megoldanunk, 14 gyakorlati délután alatt 

A gyakornoki tanfolyam az uj rendszerü kiképzés bevezetésével 

1941-ben megszűnt„ Természetes volt ez, mert egyrészről meg

szűnt a gyakornoki idő, másrészr61 a tanfolyam csak kiegészítő 

részre volt a gyógyszer·ész-képzésnek„ A tanfolyam felszer·elését 

és ber·endezését a Gyógyszerész Egyesület a Budapesti Dr·ogista 

Iskolának adta át. 

A tanfolyamok végén a hallgatók vizsgabizottság előtt tették le 

a 11tir·ocináliS 11 vizsgát. A bizottság tagjai a tanfolyam megindulá

sakor-: dr·„ TÓTH LAJOS egyetemi magántanár·, a Magyar Gyógy

szer·ész Egyesillet képviseletében CSÁV ÁSS! KISS KÁROLY és 

Dr. MOLNÁR NÁNDOR vegyész volt„ Később pedig Dr. WINKLER 

LAJOS, Dr·. JAKABHÁZY ZSIGMOND pr·ofesszor vették át a vizs

gáztatás szerepét Bud.pesten. 

Kolozsvár·oni Dr .. FABINYI RUDOLF egyetemi Tanács elnök, Dr·„ 

BÓKAY ÁRPÁD egyetemi tanár·, valamint Dr„ IDNTZ GYÖRGY 

és WOLF JÁNOS gyógyszerészek voltak„ 
A gyakornokvizsgát sikeresen letett hallgatók teljes joggal mond-

hatták magukat nem okleveles gyógyszeréSzeknek, mert jó átte-
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kintést kaptak a gyógyszer·ek elkészitésérc.'Sl, elta!"tásáról és nagy 

általánosságban annak hatás ár ól, maximális adagjair·ól és arról, 

hogy a gyógyszerészet nemcsak tudomány. de egy életre szóló 

szép hivatás a közegészségügy szolgálatában. 

A tanfolyam ideje alatt felhivtuk a hallgatókat a ROZSNYAY MÁ

TYÁS EMLÉKPÁLYAzAT-on való részvételr·e. Szabadon válasz

tott tárgykörb61 kellett dolgozatot késziteni, ami magában foglal-

ja a tanfolyamon tanultakat: kib6vitve önképzés folytán szerzett is

meretekkel. A pályázaton évf<'~yamonként 6-8-an vettek részt,. Né

mely esetben feltünó képzettségről tanuskodtak a dolgozatok, melye

ket a tanári kar u. n„ Rozsnyay-ülésen értékelt és különböző ösz -

szegü díjakkal vagy dicsérettel jutalmazott. A jutalmak egy ala

pitmány kamataiból, a tanári kar· adományából, a rI-LA..LLJ\llAYER 

és KOCHIVIEISTER FRIGYES utódai gyógyárunagyker esked6 cégek, 

a Gyógyszer·ész Egyesület és igen gyakran gyógyszerészek, igy 

ZOLTÁN BÉLA, egy alkalommal Dr· ANDRISKA VIK'TOR profesz

szor adományából adódtak„ 

A tanfolyamot rendszer int zár·ó ünnepéllyel fejeztük be, amely 

alkalommal mindig jelen volt a Magyarországi Gyógyszer ész 

Egyesület és a Buapesti Gyógyszer·ész Testület képviselője, több 

főorvos és gyógyszerész is. Az ilyen alkalommal Dr. WESZELSZKY 

GYULA áttekintést adott a tanliri kar· és a hallgatóság munkájáról 

és eredményér ól, továbbá kihirdette a ROZSNYAY MÁTYÁS pályáza

tokr·ól hozott bir álatot, és a megitélt jutalmakat„ Nem maradt el a 

dicséret azoktól sem, akik nem r·észesültek pénzjutalomban, mert 

az igyekvő szorgalom mindég elismer·ést érdemel,, 

Ezen a zárótlnnepélyen kapták vissza a hallgatók a megfolyamodott 

tandij visszatéritést, amely jó el6menetelhez volt kötve. Soha sem 

fordult elő, hogy a tandij elengedésért folyamod.6k nem kapták 

volna meg a tandijvisszatéritéet„ 

Igy volt ( Szerénytelenség nélkül állithatjuk, hogy ez a gyakor -

noki tanfolyam (1 1praxi-kur·zus 11
) megfelelt a feladatának, mert 

nemcsak szaktudást adott, hanem beoltotta hallgatóiba a gyógy

szerészi pálya szeretetét is. 

SPERGELY BÉI,A 
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ERINNERUNG A1' DE1' BUDAPESIER APOIHEKER
PRAKT!KANrENKURSUS-

ZUSAMMENFASSUNG 

lm letzten Viertel des vergangenen Iahr·hunder-ts wurde \On 
mehr·eren Seiten der Apothekergesellschaft die ldee aufgewor ien 
den Unter richt der Pr·aktikanten zu uniformisieren Der Grund 
dieser· Bestrebungen war·„ dass die die Pr·aktikanten belehrenden 
Leiter - je nach ihr·en F&higkeiten - ihr e zukünftigen Kollegen 
mit r·echt verschiedenem Lehr·material ver sehen haben Demge
mii.Ss kamen dieae Ptal..-tikanten ganz verschieden vorbereitet auf 
die Univer·sitllt. Da die Ausbildung dort damals nur 4 Semester 
dauerte und der· Unterricht der Pharmazie weder· theoretisch noch 
praktisch eingeführ1: war:. schien cier Vorschlag. die Praktikanten 
vor· dem Univer·sitáisstudium auf einem mehrwöchentilichen,, mit 
Pr·aktizierung -verbundenen Kurs vorber·eiten. sehr· gttnstig 

Erster Leiter· des vom Ungartachen Apotheker-Verein im .Jahre 
1886 ausgestalteten und mit Hilfe dea Kultusministeriums er·Offne
ten Kur·ses war· SÁNDOR ,JQVITZA. Seine Nachfolger· waren 
STRÖCZKER ALAJOS, Dr. FERENC DARVAS, Dr. GYULA 
WESSELSZKY und Dr'. BÉLA NA GY 

Ausser den oben aufgez&hlten müssen noch folgende genannt 
werden: 

BÉLA SPERGELY, der sich aeit 1908 _.is Assietent des Kurses 
betíi:tigte und nach STRÖCKERS TODE

1 

mt_t de~ U~terricht~ der phar
mazeutischen Technologie beauftr·agt wurde. Er blieb bie zum 
Aufhör·en dee Kur·aea Lehr er· dieses Kollegiuma, 

Der Apotheker· LAJOS SZÁLENDER. HandelsschUllehrer. der· 
siet 1910 das Studium der· Handelsrechnung unter·richtete 

Dr· FERENC DARVAS war· im Jahr·e 1919 Direktor· des Kursee 
Dr· BÉLA AUGUSTIN unter·richtete vom Jahr·e 1904 Botanik und 

Pharmakognosie. 
DR. DEZSÖ WEBER gab Vor·lesungen von pharmazeutischen 

Vor·schriftea 

.JÓZSEF ERNYEY8 Warter des Mueeums beför·derte mit dem Un~ 
terricht der· lateinischen Spr·ache mehr·ere Jahr·e lang das Verstehen 
der· lateinischen FachausdrO:cke des Ar·zneibuches. 

Dr. ELEMÉR SCHULEK über·nahm na.ch dem Tode von GYULA 
VESZELSZKYdC:fen Unterricht der Chemie 

Wichtiger· Tell diesee Praktikantenkur·sem waren die am Nach·· 
mittaggebcitenen Labor·atoriumaQbungen. dle :Mr Er_ganzung der 
vor·mittags geh6rten Vorlesungen dienten BELA AUGUSTIN orga~ 
nieierte ausser den Mikr·oskopenübungen mehrmals auch botanische 
Aueflnge, um dte Hörer·schaft zur· Sammlung der· Heilpflanzen zu 
fflhren. Im I.9ufe der Übungen im Galenua-Laboratorium WUl"den UI)~ 
ter Leitung vom BÉLA SPERGELY nieht nur· Chemikalien,, sondern 
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auch viele Léisungen~ Pflaster~ Tinkturen„ flüssige und trockene 
Extrakten,, T~ bletten usw. herg-estellt 

lVlit Einführung des 4 Jahrigen Universitá'.ts lehrganges ve\:lor 
der Kurs seine frühere Bedeutung, nicht nur deswegen, weil das 
Praktikantenwesen zwischen die Univer·sit8."tssemester eingereiht 
wurde, sonder auch deshalb„ weil die Pharmazie ihre Universi
t8.'tslehrstühle erreicht hat \Veiterhin war der Unterricht dieses 
Studiums Aufgabe der Pharrr1 ~eutischen Institute, bzw der, Dni-· 
ver sit9.'!:sapotheken 

Nach Beendigung des Kur ses mussten die Hör·er vor einer vom 
l\IIinisterium ernannten Pr·üfungskommission über ihr e Kentnisse 
schriftlich und möndlich Rechenschaft ablegen Pr·esident der 
Kommission war ein Oberbeamter des Ministeriums„ Mitglieder 
waren teils Universit8.'tsprofessor·en wie LAJOS \:VINKLER„ 
ZSIGMOND JAKABHÁZY, ÁRPÁD BOKAY, ELEMÉR SCHULEK,, 
usw „ teils Prasidenten des Apothekervereins. wie ANTAL BAYER 
BÉLA ZOLTÁN. Dr BÉLA NAGY usw Die Beendigung des Kur-
ses gind immer mit grossen Festlichkeiten, vor sich Das Progr amm 
bestand nicht nur aus der Verkündigung der Er·gebnisse„ sondern 
es wurden hier die besten selbststandigen Preisar·beiten des 
11
ROZSNYAI MÁTYÁS 11 Gedenk-Wettbewerbes belohnt 

Béla Sper gely 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉS ALAKULÁSA, 

JELENLEGI HELYZETE ÉS FELADATAI 

A magyar gyógyszerészképzés több mint kétszáz éves rnulu a 

tekinthet vissza. A nagyszombati Orvoskar keretében, 11 i l-ben 

kezdődött, hét éves képzési idővel, amiből azonban a tulajdon

képpeni egyetemi oktatás csupán egy évre terjedt, 6 évet gyógy

szertárban kellett eltölteni a jelöltnek. Négy kötelező lantárgy 

szerepelt a képzési tervben: kémia, botanika, materia medica, 

jártasság gyógyszertári tévékenységben„ 

Nyolcvan évnek kellett eltelnie (1851), amig az egyetemi okta

tás időtartama 2 évre, ezzel a képzési idó 8 évre emelkedett„ Ez 

a két éves egyetemi képzés közel kilencven évig, 1940-ig volt ér -

vényben. (L sz„ táblázat) 

Az L táblázatban feltüntetett adatokból világosan kitűnik, hogy 

a magyar gyógyszerészképzés első, valóban mélyreható reformját 

az 1940-ben bevezetett uj oktatási r·end jelentette„ Erre mutat, hogy 

az egyetemi képzési idő ekkor 4 évre emelkedett, az oktatott tan

tárgyak száma pedig ll··ről 24-re szaporodott,. E reform jelentő

ségét mutatja az a tény, hogy (1) jelenleg is az akkor bevezetett 

4 éves egyetemi képzési idő van érvényben (2), a tantárg~,rak szá

ma alig változott, mindössze kettővel emelkedett,. ,Jelentős to

vábbi változásnak tekinthető viszont, hogy 1949-ben a gyógyszer

tári gyakorlat ideje tovább csökkent, a jelenleg is érvényben lev6 

1/2 éves időtartamra. 

ranulmányomnak nem célja a magyar gyógyszerészképzés tör

ténetének feldolgozása, annál kevésbé, mert ilyen vonatkozásban 

tárgyilagos, kiváló alkotásnak tartam VÉGH Antal munkáját (2), 

amely csupán a közelmultban jelent meg„ Az ebben kö~ölt táblá

zatos összeállítás igen áttekinthetően tájékoztat a négyéves gyógy

szerészképzés tanrendjeinek alakulásáról az 1940-1967 közötti 

időszakban,, Cikkemben a gyógyszer·észképzésnek néhány, a fej· 

lődés szempontjából általam a legfontosabbnak tekintett vonatko-
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zásával kivánok foglalkozni.. Elöljáróban megjegyzem, hogy meg

állapitásaimat főként a budapesti Gyógyszerésztudományi Karon 

sze.rzett tapasztalatokra, illetve az itt kialakult elképzelésekre 

alapozom. 

Mindenfajta képzés alakulása szempontjából alapvető meghatá

r·ozó tényező a képzési célkitüzés amit az illető szakmával 

szemben táinasztot,t társadalmi igények határoznak meg„ A tár -

sadalom fejlettségi fokához megfelelően, tehát a reális szükség

letekhez igazitott képzési célkitüzés ill, képzés biztosithatja 

csak az ellátottság kielégit6 szinvonalát a szakma kellő ütemű 

fejlődését„ Ez a tényező viszont a társadalom e~ész fejlődésével 

együtt visszahat a képzésre és a célkitüzés időnkénti felülvizsgá

latát, módositását kivánja meg„ 

A magyar gyógyszerészképzés korábbi szakaszai.ra, a képzési 

cél.kitŰz,ésekre ma máT csak a kGr·abeli tantervekből, a képzéssel 

foglalkozó kis szárnu közlemény anyagából következtethetünk,, Nem 

kétséges azonban, hogy az 1940„ évi képzési r·efor·m bevezetéséig 

a képzési cél szinte kizárólag a gyógyszertári mér·etü gyógyszer-

készitéshez és a gyógysze1kiadáshoz szükséges is1neretek átadása, 

elsajátittatása volt, Erre utal egyértelműen az 1940 előtti tanter·

vek tantárgyösszetétele, amelyben a kémia (fizika) - gyógynövény

tan - gyógyszer:észet (gyggyszertát'i ismer·etek) képezik nem cj!ru„ 

pán a tanterv geYincét, h~em ugyszólván az egészét is„ 

Az 1940-ben bevezetett uj tanterv végre szakitott- ezzel az egyol

dalu szemlélettel: tartalmi változásokat hozott,. Az egyetemi okta

tás 4 évr·e emelése a gyógyszer·észi diplomát a határterületek - or

vosi-, vegyészi - diplomáéval azonos értékür·e emelte, A tantár·

gyak száma több mint- kétszeresére, ll-r 61 24-re emelkedett, a 

kötelező gyógyszertári gyakorlat időtartama csökkent ugyan - 5 

évről 2 évre -, de még' mindig csak lassan engedve ter·et aiinak 

a szemléletnek, mely szerint az egyetemi képzésnek nem lehet 

feladata gyakorlati vonatkozá.sban is teljes értékű szakembe·r ki

bocsátá.s„ (Ez a szemlélet döntően csak a felszabadulás után, az 

1949. évi reform kapcsán juthatott érvényre, amiko!' az addigi 

társadalmi-gazdasági megfontolások eliminálódtak.. 
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szaktárgyak - gyógyszerészet (gyógyszerészi technológia), gyógy

szerészi kémia farmakognózia - óraszámát jelentősen növelte, 

illetve az ezek alapozását biztositó un,, alaptárgyak oktatását,rész

ben e tárgyak körének bővitésével is, megerősitette„ A reform 

harmadik a további fejlődés szempontjából talán legfontosabb e

leme: a nyitás az orvosbioló~ia,i tárgyak irányába," a gyóg)rszer

hatástan oktatásának a bevez$tése. Az e változás már nem csupán 

a gyógyszerészi tevékenység egyetemi szinvonalu, tudományos 

megalapozottságát volt hivatott biztositani, hanem bizonyos fokig 

jelezte a gyógyszerészi feladatkör differenciálódásának, változá

sának figyelembe vételét. 

A további~ a felszabadulás utáni módositott (1949) tantervek arra 

mutatnak, hogy a képzési célkitűzés kialakulásánál mindinkább elő

térbe kerül a gyógyszertár egészségügyi intézmény jellege, a 

gyógyszertáré, amelynek nem csupán gyógyszerkészitési és kiszol

gáltatási feladatai vannak. Ezek a tantervek tovább szélesitették az 

1940„ évi reform kereteit és most már a szocialista gyógyszerészet 

feladatait felmérve, bóvitették az orvosbiológiai tárgyak körét, fő

ként a gyógyszerhatástan-közegészségtan oktatását megalapozó tár -

gyak (ismeretek) oktatásának a bevezetésével (általános állattan, 

biológia, élettan anatómia, biokémia, mikrobiológia)„ Ebben a 

tárgycsoportban az 1940-196 7 közötti időszakban - a lefolytatott 

viták eredményeként - viszonylag gyakran változott a tárgyak 

köre és óraszáma„ 

A felsőoktatás reformja keretében az Egészségügyi Miniszté

rium által kibocsátott tantervi irányelvek felhasználásával dol

gozták ki a budapesti és szegedi gyógyszerésztudományi karok 

az 1970-es évek elején a képzés uj reformját. Az ir·ányelveknek 

megfelelően az egyes tárgyakon belül a gyakorlati óraszám lega

lább 60 o/o-ra emelkedett, a heti össz-ór·aszámot, a hallgatóság 

terhelésének csökkentése érdekében. az összes orvostu·dorr.ányi 

egyetemeken 30 órában maximálták, A budapesti Kar reformja 

alapelvként rögzitet,te - az emlitett kereteken belül - az orvos

biológiai tárgycsoport óraszámának a viszonylagos növelését, 

egyidejűleg az ilyen alapismer·etek elmélyitését,. Ezt szolgálja, 
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hogy külön tárgyként került a tantervbe a biokémia .. továbbá 

hogy a biológia keretében, de lényegében külön részként egy 

félévben anatómiai ismereteket oktatnak a gyógyszerészhallga

tóknak.. A refo1·mnak ez az iránya - megítélésünk szerint - tük

rözi g_nnak felismerését, hogy a gyógyszerhatástan ismerete 

napjaink gyógyszerészete számára egyenlő jelentóségü a gyógy

szertechnológia vagy a gyógyszerellenőrzés ismeretével.. :\Iás 

szavakkal: a gyógyszerhatástan a gyógyszerészképzés 1an1ervé

ben az egyik gyógyszerészi szaktárgynak tekintendő„ Kö\·etkE·

zéskép az általános farma· lógiai szen1pontok n1ellett, nyuj

tania kell azokat a sajátos tudnivalókat, amelyek a gyógyszerész 

(különösen a gyógyszertári gyógyszerész) jelenlegi és várható 

jövőbeni feladatkörének ellátásához szükséges (tudományos szin

vonalu gyógyszer ismertetés, gyógyszerterápiás tanácsadás, nép

szerű egészségügyi felvilágositás) 

A magyar gyógyszerészet feladatait igen világosan fogalmazza 

meg az 1972. évben megjelent egészségügyi miniszteri rendelet, 

amely a gyógyszertechnológiát, gyógyszerellenőrzést. farmakog

nóziát gyógyszerhatástant laboratóriumi (klinikai-, közegész

ségtani-, preparativ-) vizsgálatokal gyógyszerügyi szervezést 

a gy ó gy s z e r é s z e t s z a k á g a z a t a i k é n t jelöli 

meg, amelyekből - gyógyszerészi oklevél birtokában - szakgyógy

szerészi képfiSités szerezhető. l\/Iegitélésünk szerint ez a rende

let hivatott arra hogy a gyógyszerészképzés (egyetemi képzés, 

továbbképzés, szakképzés) célkitűzésének. programjának továb

bi alakitásához iránytűként szolgáljon. A rendeletben kiemelt 

szakágazatok ugyanis egyrészt reálisan tükrözik a már kialakult 

gyakorlatot, a gyógyszeré~zet differenciálódását, az egészségügyi 

hálózatban betöltött szerepét illetően, másrészt a társadalmi igé

nyeket helyesen mérve fel, jelzik a fejlődés kivánatos irányát„ 

Szeretném kiemelni, hogy a "semmelweis O'IE és a Szegedi OTE 

Gyógyszerésztudományi Karai, az Egészségügyi Minisztérium 

irányelveiben adott lehetőséget kihasználva, az uj tantervbe un. 

1'szabadon választható kötelező tár·gyak 11 formájában szakágazati 

tárgyakat iktattak be. 
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A budapesti Kar tantervét benne a szakágazati tárgyak adatait, 

a II. táblé1.:tr mutatja, 

IekintettEl a viszonylag alacsony óraszám lehetőségekr·e, a buda

pesti Ka1 ugy hett8i ozott, hogy valamennyi szakágazati tár-gy mellé, 

annak anyag3hoz 87-01 osan kapcsolódó azt elókészitő-kiegészitő 

választható nE ni kötelező kollégiumokat indit amelyek a kötelező 

tárgyakkal egytitt lehetővé teszik a sz'akágazat jobb megismerését„ 

Ezen szakágazati egyetemi oktatás célja, hogy megkönnyitse a vég

zett hallgatóknak az egyes gyógyszerészi szakágazati munkahelyekre 

való beilleszkedését, általában előmozditsa a szakgyógyszer·észi ké

pesités megszerzését„ "\Iegitélésünk szerint az egyetemi képzési

lyen irányu fejlesztése jól illeszkedik a gyógyszerész-továbbképzés 

és a szakgyógyszerész-képzés rendszeréhez. 

Az egyetemi képzés és a társadalmi igények jobb egyeztetését 

szolgálja az államvizsga előtti külső gyakorlat uj r·endje, amely 

Karunkon 1973-ban lépett életbe, változatlan, hogy a II. ás IIL 

év után 1-1 hónap, az államvizsga előtt 24 hét gyakorlat kötelező. 

Az 1-1 hónapot továbbra is gyógyszertárban kell eltölteni, a 24 hét-

1 ől azonban csak 12 hét a kötelező gyógyszertári gyakorlat, a 

fennn1aradó 12 hetet - legfeljebb két részletben - egyéb gyógysze

részi munkahelyeken (gyári- üzemi laboratórium, megyei köz

pontok üzemi laboratóriuma. kórházi gyógyszertár, stb) is el le

het tölteni, 

Az egyetemi gyógyszerészképzés jelenlegi tantervének életbe

lépése után a Kar feladata a reform célkitűzéseinek minél telje

sebb megvalósitása. A stabilitás biztositásával egyidejüleg fel

merül azonban a reform továbbfejlesztésének a kérdése„ Ennek 

lehetséges - a nemzetközi fejlődéssel is megegyező - iránya le

het a szakágazati oktatás fejlesztése spektrumában és mélységé

ben egyaránt. Véleményünk szerint az ilyen fejlesztés megfelel 

az egészségügyi ellátás érdekeinek: kivánatos hogy a gyógyszer -

táti hálózatban dolgozó gyógyszerészek minél nagyobb számban 

szerezhessenek szakképesitést„ Ugyanakkor egészségügyi és nép

gazdasági szempontból egyar·ánt indokolt, hogy számos nemgyógy

szertári munkahely-tipust is elegendő számu gyógyszerész mun

kaer 6vel tudjunk ellátni,. Az egyetemi képzés ilyen fejlesztése 
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hogy külön tárgyként került a tantervbe a biokémia továbbá, 

hogy a biológia keretében de lényegében külön részként egy 

félévben anatómiai ismereteket oktatnak a gyógyszerészhallga

tóknak„ A. reformnak ez az iránya - megitélésünk szerint - tük

rözi annak felismerését, hogy a gyógyszerhatástan ismerete 

napjaink gyógyszerészete számára egyerilő jelentőségü a gyógy

szertechnológia vagy a gyógyszerellenőrzés ismeretével. :'.\lás 

szavakkal: a gyógyszerhatástan a gyógyszerészképzés tantervé

ben az egyik gyógyszerészi szaktárgynak tekintendő,. Követke

zéskép, az általános farma· lógiai szen1pontok 111ellett, nypj

tania kell azokat a sajátos tudnivalókat, a1nelyek a gyógyszerész 

(különösen a gyógyszertári gyógyszerész) jelenlegi és 1:árható 

jövőbeni feladatkörének ellátásához szükséges (tudományos szin

vonalu gyógyszerismertetés, gyógyszerterápiás tanácsadás, nép

szer ü egészségügyi felvilágositás) 

A magyar gyógyszerészet feladatait igen világosan fogalmazza 

meg az 19'72„ évben megjelent egészségügyi miniszteri rendelet, 

amely a gyógyszertechnológiát, gyógyszerellen6rzést farmakog

nóziát, gyógyszerhatástant. laboratóriumi (klinikai-. közegész

ségtani-, pr eparativ-) vizsgálatokat gyógyszerügyi s.t-e1 vezést 

a g y ó g y s z e r é s z e t s. z a k á g a z a t a i k é n t jelöli 

meg, amelyekből - gyógyszerészi oklevél birtokában - szakgyógy

szerészi képG!sités szerezhető„ Megítélésünk szerint ez a rende

let hivatott arra, hogy a gyógyszerészképzés (egyetemi képzés 

továbbképzés, szakképzés) célkitűzésének, programjának továb

bi alakitásához ir ánytüként szolgáljon„ A rendeletben kiemelt 

szakágazatok ugyanis egyrészt reálisan tükrözik a már kialakult 

gyakorlatot, a gyógyszerétszet differenciálódását, az egészségügyi 

hálózatban betöltött szerepét illetően .. másrészt a társadalmi igé

nyeket helyesen mérve fel, jelzik a fejlődés kivánatos irányát„ 

Szeretném kiemelni, hogy a "semmelweis OTE és a Szegedi OTE 

Gyógyszerésztudományi Karai, az Egészségügyi Minisztérium 

irányelveiben adott lehetőséget kihasználva, az uj tantervbe un. 

11szabadon választható kötelező tárgyak 11 formájában szakágazati 

tárgyakat iktattak be, 

44 

A budapesti Kar tantervét benne a szakágazati tárgyak adatait, 

a 1J táblá/1.1 mutatja, 

IekintettE1 a viszonylag alacsony óraszám lehetőségekre. a buda

pesti Kar ugy h'ih~rozott, hogy valamennyi szakágazati tárgy mellé, 

annak anyag S hoz 'óJ:Ot osan kapcsolódó, azt előkészitő-kiegészit6 

választhaLö neJI 1 kötelező kollégiurriokat indit, amelyek a kötelező 

tárgyakkal együtt lehetővé teszik a_ szakágazat jobb megismerését„ 

Ezen szakágazati egyetemi oktatás célja, hogy megkönnyítse a vég

zett hallgatóknak az egyes gyógyszerészi szakágazati munkahelyekre 

való beilleszkedését, általában előmozditsa a szakgyógyszerészi ké

pesítés megszerzését„ \Iegitélésünk szerint az egyetemi képzés i

lyen irányu fejlesztése jól illeszkedik a gyógyszerész-továbbképzés 

és a szakgyógyszerész-képzés rendszeréhez. 

Az egyetemi képzés és a társadalmi igények jobb egyeztetését 

szolgálja az államvizsga előtti külső gyakorlat uj rendje, amely 

Karunkon 19 73-ban lépett életbe, változatlan, hogy a IL és III. 

év után 1-1 hónap, az államvizsga előtt 24 hét gyakorlat kötelező„ 

Az 1-1 hónapot továbbra is gyógyszertárban kell eltölteni, a 24 hét-

1 61 azonban csak 12 hét a kötelező gyógyszertári gyakorlat, a 

fenn1naradó 12 hetet - legfeljebb két részletben - egyéb gyógysze

részi munkahelyeken (gyári-, üzemi laboratórium, megyei köz

pontok üzemi laboratóriuma kórházi gyógyszertár, stb) is el le

het tölteni, 

Az egyetemi gyógyszerészképzés jelenlegi tantervének életbe

lépése után a Kar feladata a reform célkitűzéseinek minél telje

sebb rnegvalósitása. A stabilitás biztositásával egyidejűleg fel

merül azonban a reform továbbfejlesztésének a kérdése Ennek 

lehetséges - a nemzetközi fejlődéssel is megegyező - iránya le

het a szakágazati oktatás fejlesztése spektrumában és mélységé

ben egyaránt„ Véleményünk szerint az ilyen fejlesztés megfelel 

az egészségügyi ellátás érdekeinek: kivánatos, hogy a gyógyszer

tári hálózatban dolgozó gyógyszerészek minél nagyobb számban 

szerezhessenek szakképesitést„ Ugyanakkor egészségügyi és nép

gazdasági szempontból egyaránt indokolt_ hogy számos nemgyógy

szertári munkahely-tipust is elegendő számu gyógyszerész mun

kaerővel tudjunk ellátni.. Az egyetemi képzés ilyen fejlesztése 
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nyilvánvalóan emelni fogja az egyetemről kikeriilő gyógyszeré

szek képzettségét, szakmai értékszintjét. Ahhoz azonban, hogy 

ezt a képzettséget megfelelően ki lehessen használni, vélemé

nyünk szerint szükséges a gyógyszerész-asszisztens képzéS re

viziója és hasonló jellegű fejlesztése, ez utóbbi országosan egy

séges asszisztens-képzési célkitűzés, tanterv és vizsgakövetel

mény-rendszer kidolgozását feltételezi.. Ha a gyógyszerész-kép

zés és a gyógyszerész-asszisztens képzés alakitásába ill,, fej

lesztésében megfelelő koordin ::ió érvényesül, akkor a ké,t szak

ember közötti munkamegosztást is könnyebb lesz általánosan és 

jogszabályban is szabályozottan olyan s;zintre emelni, an1elyet 

a gyakorlati élet helyenként már jelenleg is kialakitott, de egy

ségesen - éppen az asszisztens-képzésben tapasztalható hiá

nyosságok illetve egyenetlenségek miatt - nem valósitható meg 

Az utóbbiakban elmondottak megitélésünk szerint időszerűvé 

teszik a gyógyszerészeti képzés egész területére (asszisz:ens-, 

gyógyszerész-képzés és továbbképzés, szakgyógyszerészkép

zés) vonatkozó átfogó fejlesztési terv kidolgozását. 

Dr,. Szász György 

L táblázat 

A magyar gyógyszerészképzés néhány jellemző adata 

-
Időszak 

Képzési j: Képzési id6b61 )Kötelez6 
idő gyögy- ttantárgyak 

!_egyetemi szertári száma 
bktatás gyakorla 

:nJ7l.-1850 "' 1 év 1 6 év 4 

,1851-1891 ' 8év Z év 1 6 év 4 

\1892·-1913 7 év! 2év 5 év 9 

7 év\ 1914-1939 2év 5év n 

6évl 940-1948 4 év 2 év 24 

949- 4 1~2 év 4 év i 1/2 év 27 

4 év , 1/2 év 1. 26 
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Kötelező vizsgák! Nyári }Aflam-(záró) 1 

száma ! gyógyszerivizs_ga tantár - ; 
·Szig„ 

1 
4 

1 

4 

8 

1 
B 

l 14 

i 16 
1 

' IL 
1 

koll, 

-
1 -
' -

- 1 
1 

7 

24 

18 

össz..ltári gyak. 
11
gya1nak szám~ 

időtartamai 1 

4 - i -

1 4 - -

1 

-8 - 1 
8 - 1 

i 
21 - -

40 8 hét 2 

32 12 hét 2 

II„ táblázat 

Semmelweis O'IE Gyógyszer·észtudományi Kar 

A gyógyszerészképzés tanterve és vizsgarendje az 

1973/74,: tanévben 

I. évfolyam 

I. félév 

Tantáreyak Heti óraszám 
elmé- gyakor-
le ti lati 

Matematika ' 3 
F'izika 2 3 
Ált„ és szervetlen kémia 4 6 
Növénytan 2 2 
Orosz nyelv 2 
Politikai gazdaságtan 3 
Testnevelés 1 

14 17 
31 

II. félév 

Fizika 2 2 
Alt„ éf!! szervetlen kémia 5 
Kémiái analizis l, 2 7 
Növénytan 2 3 
Orosz nyelv 2 
Politikai gazda.sá.gtan 3 
Testnevelés 1 

14 15 
29 

Vizsgaforma 

kollokvium 

kollokvium 

kollokvium 

szigorlat 
szigorlat 

szigorlat 

szigorlat 

Latin nyelv heti 1 ór·á.ban azok számára„ akik latin nyelvet középisko
lában nem tanultak. 
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I
•; 
• 

. 
·• 

.• 

"!t '; 

Tantárgyak 

Kémiai analizis 11 
Szerves kémia 
Fizikai-kémia 
Kolloidika 
Biológia (anatómia} 
Filozófia 
Orosz nyelv 
Testnevelés 

Kémiai analizis II. 
Szerves kémia 
Fizikai-kémia 
Biológia(anatómia) 
Élettan-kórélettan 

(biokémia) 
Filozófia 
Testnevelés 

II. évfol;x:am 

I. félév 

Heti óraszám 
elmé- gyakor-
le ti lati 

:i. 5 
4 4 
3 
2 2 
2 
2 

4 
1 

15 16 
31 

II. félév 

2 6 
4 4 

5 
1 2 

2 
2 

II 18 

29 

Vizsgaforma 

kollokvii1m 
kollokvium 
kollokvium 

szigorlat 

szigorlat 
szigorlat 

szigorlat 

kollokvium 
kollokvium 

A nyári szünetben 4 hetes gyógyszertári gyakorlat. 
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Tantárgyak 

Gyógynövény- és 
drogismeret 
Gyógyszer·észi kémia 
Gyógyszertechnológia 
Élettan-kór·élettan 
Filozófia 

Gyógynövény~ és 
drogismeret 
Gyógyszerészi kémia 
Gyógyszer technológia 
Mikrobiológia 
Élettan-kórélettan 

Ill. évfolyam 

I. félév 

Heti óraszám 
elmé- gyakor -

leti lati 

2 4 
4 7 
2 3 
4 
2 

14 14 

28 

II. félév 

2 4 
3 6 
2 5 
2 3 
4 

13 18 

31 

A nyári szünetben 4 hetes gyógyszertári gyakorlat„ 

Gyógyszer teclmológia 
Gyógyszerhatástan és 
toxikológia 
Közegészségtan 
Gyógyszeranalizis 
Etika 
Tudományos szocializmus 

IV. évfolyam 

I. félév 

3 8 

3 3 
2 
3 5 
2 
3 

16 16 
32 

Vizsgaforma 

kollokvium 
kollokvium 
kollokvium 
szigorlat 

szigorlat 
szigorlat 

kollokvium 
szigorlat 

kollokvium 

kollokvium 

kollokvium 
kollokvium 
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1
. 
,• .. •.·.··· . 

. 

II. félév 

Gyógyszertechnológia 3 8 szigorlat 
Gyógyszerhatástan és 
toxikológia 3 3 szigorlat 
Közegészségtan 1 3 szigorlat 
Gyógyszerügyi szervezés 2 2 szigorlat 
Elsősegélynyujtás 1 
Tudományos szocializmus 3 szigorlat 

12 17 
29 

Az államvizsga előtt 24 heteE ;yógyszertári gyakorlat: leglább 12 

hetet közforgalmu gyógyszertárban kell tölteni, a fennmaradó 12 he

tet legfeljebb további két munkahelyen lehet eltölteni a következők 

közűl: gyógyszergyári gyógyszerkészit6 üzem, -laboratórium, 

Gyógyszertári Központi gyógyszerkészit6 laboratórium, kórházi 

gyógyszertár„ 

Államvizsga Általános gyógyszerészi ismeretek. 

Választható kötelező tantárgyak (60-60 óra) 

Gyógyszer szintézis Ill. évf„ 

Műszeres gyógyszeranalizis 

a/ Kromatográfia, spektr·oszkópia IV. évf„ 
b/ Elektronalihl.ka III. évf.., 2, félév, IV. évf,, L félév 

Fitokémia IV. évf, 

Farmakokinetika IV. évf. 

Nagyipari gyógyszerkészitési műveletek és eljár ások IV, évf 

IG.inikai laboratóriumi kémiai és biokémiai vizsgálatok IV, 

Felhasznált irodalom 

f, 

L Nógrádi Lászlóné, Szász György: 
A gyógyszerészképzés néhány 
pr·oblémája. 

2. Magyar Gyógyszeré
szet (szerk. :KEMPLER 
Kurt), Medicina Könyv
kiadó, Budapest, 1968. 
39. old„ 
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PHARMACEUTICAL EDUCATION IN HUNGARY ITS 
DEVELOPMENT, PRESENT POSITION ' 

AND TASKS 

rhe professional education of phar macists has had a more than 

two century-old history„ It had been started in 17 71 in the frame 

of the Nagyszombat UniVersitya Faculty of Medicine. however 

the uníver sity cour-ae -comprised only a single year· of teaching. 

the student had to spend 6 years \Vith practical tI'ajning .ina phar

macy„ The cur·riculum included four compulsory subjects of in·· 

struction: Chemistry, Botany, Materia Medica and ExpeI'tness ín 

Apoth.acary Activities, 

Eíghty years had to pass, until (in 1851) the univer sity cou:r-se was 

extended to 2 year·s and thus the total curriculum increased to a 

duration of 8 year'fii. The university program of two year-s duration 

remained valid for· nearly ninety year·s3 until 1940. (See rable I 

Out of the data pr esented in Table I,T it is clearly apparent, that 

the fir·st truely profeund r-efor·mation of the pharmaceutical educa

tion ín Hungo.ry wae the íntr·oduction of a new systP.m of inetruction 

and study. respectively, in 1940 A proof of this statement ie the 

utending of the university curt iculum to 4 year·s and the incr·ease 

of the compulsory vubjects of study fr om 11 to 24. The importance 

of that r efor·mation is álso demonatrated by the facts, that (1) the 

4 yearw curriculum introduced by the r·eformation has been valid up 

to the pr·esenta {2) the nun1ber of compulsory sµbjets, had 

ttccely ch1tnged1 it increased only by two additional enes„ A fw--ther 

important change was the further· shorteníng of the practical 

training in pharmacies in 1949. fnom one year to a hal.f year· duration 

being valid at present too. 

It has not been the intention of the preaent study to investigate the 

his~ory of the pharmaceutiCal education-in Hungary. and tfte mor.e 

eo, eince &. fair·ly I'ecent, objeotive and e-xcell:ent work of A. VÉriH 

(2) has perfor·med alr·eady tha,t taek The tabulated data presented 
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in that v;:ork reveal ina synoptic~l way the development of the curri

culum of the four -yearslong univer sity education of phar inacists in 

the per iod of 1940 to 196 7 rhe intention of the pr esent paper is to 

discuss some relations of the pharinaceutical instruction regarded 

as most important \Vith respect to future development.. As an intro

duction~ it is to be mentioned, that the present statements are based 

on experiences gained at the Faculty of Pharmaceutical Sciences of 

the Budapest IVIedical Univer sity and on idea.s developed here. 

In the formation of any ideas, the aim of education is the fundam8ntal 

determining fa.ctor and the aim itself is determined by the reciuirements 

oi the society against the re ective profession. Consequently, the pro

per level of supply or services performed by any profession and the 

adequate rate of the development of that profession may be achieved 

only if the program of education and the education itself corTespond 

to the grade of development of the society proper Ihe professional 

development, ho\vever, together with the development of the whole 

society ar·e in close correlation and thus the program has to be re

viewed from time to time 

Ihe earlier per iods of phar maceutical education in Hungary~ their 

programs, may be traced back only by studying contemporary study 

plans and the mater ial of the scar ce publications concer ned with 

education rhere is no doubt, that up to the introduction of the re

forms in the study curriculum of 1940, the intention of the program 

had been almost exclusively aimed at the communication and adapt

ation of kno\\rledge necessary for small scale pharmaceutical com

pouding and dispensing as practicised in the dispensing pharmacies. 

Ihat was unambiguously indicated by the selection of the subject 

matters in the study plans before 1940, in which Chemistry (Physics). 

Phar·macognosy and Pharmacy (practical knowledge of the work 

in phar macies} constituted not only the backbone of the pr·ogram 

of education, but in fa.ct the whole education itself 

That onesided conception had been abandoned at last with the intr·o

duction of the study plan of 1940 by which essential constitutional 

changes \vere realized By extending the duration of university 

education from 2 years to 4. the pharmaceutical diploma had be~n 
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brought up to equal leve! to the diploms of the related pr·ofessions: 

medicíne a.nd chemistry. The number· of study subjects became more 

than doubled from 11 to 24 and the compulsory practical training in 

pharmacies decr·eased from 5 years to 2. but even so the old con

cept gave way only slowly to the new one~ according to which the 

aim of uzúversity education can not be the production of specialists 

with complete pr·actical training. (The new idea could prevaildeci

sively only after the liberatio~ in the frame of the r·eform of 1949. 

when the prewar social and eeonomic viewpo-ints were eliminated. ) 

Another important characteristics of the study plan reform was the 

mar·ked incr·ea;se of the number of classes of the special phar·maceu" 

tical subjects - PraCtical Phar·macy (Pharmaceutical Technologyl. 

Phar·maceutical Chemistry~ Pharmacognosy - and by reinfor cement of 

the founde.mental or so-called basic subjects even by extending the 

circle of the s-ame The lhird and possibly the most important element 

of the reform was - with respect to the future development - the 

opening of the gate in the medical-biological direction by the intro

duction oí the compulsory study of Phar macodynamics rhis change 

was destined not only to r·einfor ce the academical level of the phar -

maceutical activities and their scientific bases but to a certain 

degr·ee indicated that the differentiation and change of the pha.1· macists' 

tasks was taken into consider ation 

rhe later, modificated study plans after the liber ation pointed, that 

in the program of the phar maceutical education the public health 

profile of the dispensing pharmacies came each time mor·e into 

the ioreground, of the pharmacies being some kind of health in

stitutions commissioned not only with the compounding and di

pensing of drugs The frames of the 1940 refor·ms were further 

extended by these study plans and ·· alr·eady by pondering the 

tasks of socialistic pha.I"macy - the cir·cle of medical-biological 

subjects, pr imarily of those which serve as basic sour·ces of 

knowledge of Phar·macodynamics and Public Hygiene (Gener al 

Zoology, Biology, Physiology. Anatomy„ Biochemistry, Micro~· 

biology was enlarged. Within the group of these subjects - as a 

r esult of the discussions of that pertod between 1940 and 196 7 
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the cir·cle of the subjects and the relative number of classes re

latively often changed 

Ihe new reform of the education was draw.n up by the Faculties of 

Pharmaceutical Sciences of the lVIedical Univer sities of Budapest 

and Szeged during the early seventies, by applying the study plan 

principles issued by the 1\iTinistry óf-Health in the frame of the na

tional reform of higher education. ln accordance with the study 

plan principles„ the number of practical lessons increased„ in the 

frame of the single subjects, to .it least 60 per· cent and the nu1nber 

of lessons has been limited to J in a week, uniformly at all M<;di

cal Universities of the country As a basic principle, the relatíve 

increase of the medical-biological lessons, was acknowledged by 

the Reform Committee of the Budapest Faculty, Vilith simultaneous 

intensification of the basic knowledge in that kind of subjects„ ln 

the realization of the related principle, Biochemistry was adopted 

in the frame of the study plan as an independent subject, further in 

the frame of Biology, but essentially as a separate matter, in the 

cour se of one semester anatomy is r ead f:or· the phar macy students. 

The dir·ection of this reform is belived to mirror· the r·ecognition„ 

that the knowledge of pharmacodynamics is not less important for 

the pharmacy of today, than the knowledge of phar·maceutical tech

nology or oI those of the drug control. ln other terms„ J=:lharma

codynamics should be regar ded in the pr esent study plan of phar·

macists as one of the PHARMACEUTICAL SPECIAL SUBJECTS 

Consequently, in addition to the general viewpoints of pharmacology, 

specialized knowedge should be communicated in the possession of 

which the pharmacist (and specially the one who is working ina pub

lic pharmacy) will be able to master his present and future tasks 

( drug infor mation on a scientific level. phar macother·apeutic ad

vising, popular health education) 

rhe tasks of Hungarian pharmacy were quite clearly formulated 

by the Decr·ee of the Ministry of Health issued in 1972. in which 

Pharmaceutical Technology„ Drug Control. Pharmacognosy„ Phar

macodynamics, Laboratory Investigations {clinical-„ public health-, 

pr eparative-) and Pharrnaceutical Management was enumerated as 
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PHAR:MACEU IICAL SPECLl\.L BRANCHES= of which - in the posses

Sion of pharmaceutical univer·sity diplom (degree) - special pharma

ceutícal qualificS.tion may be obtained. It is belived that this Decr·ee 

has been destined and is suitable to ser ve as a guideline for the 

further program of pharmaceutical education (univer·sity education., 

postgraduate courses. specialized training) Ihe-special branches 

stressed in the Decr·ee on one hand really mirr·or the already formed 

practice in the r"espect of the 'differ entiation of phar macy and its role 

in the health service network, on the other pr·operly -meaSuring.the 

r·equirements of the society inclicate the desirable dir ection of the 

advance 

I would lik:e to empha:size that the Faculties of both the Semmelweis 

Medical Univer·sity and the Szeged Medical Univer-sity„ making use of 

the possibilities given in the Guiding Principles of the Ministry of 

Healtha adopted a number· of subjects of specialization in the form of 

so-called 11 facultative. compulsory subjects 11 

'Ihe study plan of the Budapest Faculty, including the specialized 

subjects, ar·e reviewed in 'Iable II 

With respect to the r'elatively low number of possible -classes„ it 

was determined by the Budapest Faculty~-that complementary to 

each specialized subject non-ccmpulsory preparatory and supple

mentary lectures ar e to be started by whic~ in unity with the comp

lementary courses. the more complete understanding of the specia

lized field of knowledge will be rendered possible. The aim of the 

university instruction according to this specialized branches is to 

facilitate for the graduated students to adapt themselves to the 

single specialized workplaces of pharmacy end ín gener·aI., to faci

litate to acqllire the pharmacists" special qualification. It is belie

ved,. that the development of the univer·sity education of ;phar.macista 

in such direction fits well into the system of pharmaceutical educa·

tion.. postgraduate h:aining and training for specWized qualificaton 

The mor e complete adjustment of the phar maceutical education to 

the needs of society is helped by the new system of compulsory 

external tr aining priar to the State Examination completing the uniM 

ver sity education. haviag been valid at the Budapest Faculty since 

1973. According to the new syste~ as according to the previous one„ 
after the second and after· the third year of study one mont.1', and 

after the fourth !lt:sfl study year~ prior to the State Examination., 24 
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weeks of external training is compulsory However prev"i.ously the 

total of the external training had to be performed in public pharmacies. 

accor ding to the new system 12 weeks of the lastly r elated 24 weeks 

may be optionally served at any phart;naceutical work place (factory. 

industrial laboratory. labora_tory of a pharmacy centre. hospital 

pharmacy. etc. ) 

After the present study plan of the university education of pharma

cists had been introduced. the task of the Faculty became the possibly 

most complete r·ealization of t 'pr·ogram of the reform Some kind 
of stability is of cour se need1.. ,, but simultan~ously the e mer ges 

need far the possible further development of the reform as well 

Possible directions of that may be both the further extension of 

the fields of specialization and the cor·respond~ng development of 

teaching, and the more profound cultivation of the actual ones by 

intensified education. It is believed, that both developments cor r es

pond to the in'~er est s of the health service and medical suply it is 

desirable. tJ;iat possibly the highest number of pharmacists working 

in dispensing pharmacies should achieve specialized qualification 

Simultaneously, it seems motivated both from the health service 

and the national economics point of view to be able to r elease 

graduated pharmacists in adequate number to fulfil the requirement 

far qualified pharmacists not only of the public pharmacy type work 

placed. but of the other ones too rhe development of the univer·sity 

education in such manner will appar ently incr ease the level of 

qualification of the graduated pharmacists„ In order to render the 

better utilization of the higher qualification adequately feasible it 

is believed, that the revision of pharmacy assistant training in A 

similar sense is also necessary. to render such a program feasible. 

uniform pr·ogram. s:udy plan and uniform system of examinations 

should be elabor ated on national level By pr·oviding far adequate 

co0rdination between the development of the education of graduated 

pharmacists and pharmacy assitants, the division of work between 

the two levels of pharmacy specialista will be easier, and it may be 

elevated also jur isdictionally to the level, which has been alr eady 

attained at some places in the practical life„ which,, ho\vever„ can not 

be unifor-mly realized throughout the country„ because the large gaps 

between the level of the qualification of the phar·macy assistants 
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Period 

1111-i850 

1851-1891 

1892-1913 

1914-1939 

1940-1948 

1949-1962 

1963-1964 

Iotel 
length 

of 
study 

It iá bell~vedLth.at by all that had been sai~ the elaboration of a 

compr·ehensive proiram extended over the whole range of pharmaceu

tical education (i:ncluding the uniform tr·aining of ph&rmacy assistants„ 

university cur·riculum. postgraduate information. and cour se s for 

pharmaceutical specializatio n) has been rendered bighl.y actual 

György Szász Dr 

rable 

SOME CHARACI'EIUSI'IC DArA OF rHE PHARMACEUIICAL 
EDUCAIION IN HUNGARY 

Univ. rraining 
mdy in publlc 
(incl ) phe.rmacy 

No. of com 
Num~~i~fnlt.~rnJWsory pulsory 

study 2 
subjects Sub- I'erm Exams 

ject1 
exe.m exam tota.l 

Summer 
training 
ina 
pharmacy 

No of sub
jects of the 
(final) State 
examination 

(years) (years) (years) (weeks) 

4 

8 2 4 

2 9 

• 2 11 

6 4 2 24 

4 1/2 4 1/2 27 

4 1/2 4 1/2 26 

4 

4 

8 

8 

14 

16 24 

14 18 

4 

4 

8 

8 

21 

40 

32 

8 

12 

2 

2 

\irajor examínation at the finishing of a particular study subject (Examen rigorosum) 

2Examination of a par·ticular subject at the end of semiannuel term (Colloquium) 
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Iable 11 

SI!JDY PROGRAM A~'D EXA'\!INAIION SYSIE:C! OF THE 
F ACUL TY OF PHARMACEU IICAL SCIENCES OF 

rHE SE:lliVIELWEIS MEDICAL UNIVERSITY 

in the study year 1973/74 

lst Term 

Ist SElVIESIER 

SUBJECT NO OF CLASSES PER WEEK 
Lecture Exercise 

Mathematics 3 3 
Physics 2 3 
Gener al and ln-
org Chemistry 4 6 

Botany 2 2 
Russian language 2 
Political economy 3 
Physical tr aining 1 

14 17 
31 

IInd SE MESTER 

Physics 2 2 
General and ln-
org. Chemistry 5 

Analytical 
Chemistry I 2 

Botany 2 3 
Russian language 2 
Political exonomy 3 
Physical tr aining 

14 15 
19 

KJND OF EXAJV!INA rION 

Colloquium 

Colloquium 

Colloquium 

Examen rigorosum 

Examen rigorosum 

Examen rigorosum 

Examen rigorosum 

Latin language~ l class per week, for those students who did not learn 

Latin in the gr ammar school on higschool 
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Und TERM 

Ist SEMESTER 

SUBIECTS NO. OF CLASSES PER WEEK KJND OF EXA:III
NATION 

Analytical Chemistry 
II 

Or ganic Chemistry 
Physical Chemistry 
Colloid Chemistry 
Biology (Anatomy) 
Philosophy 
Physical training 

Analytical Chemistry 
II 

Organic Chemistry 
Physical Chemistry 
Biology (Anatomy) 
Physiology- Pathophy-

siology (Biologi„ 
cal Chemistry 

Phylosophy 
Physical training 

Lecture Exeicise 

2 5 
4 4 
3 
2 2 
2 

4 
1 

15 16 
31 

!Ind SEMESTER 

2 
4 

1 

2 
2 

II 
29 

6 
4 
5 
2 

1 
18 

Colloquiurn 
Colloquium 
Colloquiurn 

Examen rigorosur: 

Examen rigorosun 
Examen r igorosun 

Examen rigorosun 

Colloquium 
colloquium 

During the summer holiday vacatiolla 4 weeks training ina phar·macy. 
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mr·d rERM 

!st SE MESTER 

Subjects '\O OF CLASSES PER WEEK KIND OF EXA
M!NATION 

Lecture Exer·cise 

Phar·macognosy 2 4 
Phar maceutical 

Chemistry 4 7 

Phar·maceutical 
Technology 2 3 

Physiology-Pathophysi-
ology 4 

Philosophy 2 

14 14 
28 

Ilnd SEMESTER 

Phar·macognosy 

Pharmaceutical 
Chemistry 

Pharmaceutical 
Technology 

2 

3 

2 

Microbiology 2 

Physiology-

4 

6 

5 

3 

Pathophyeiology _4~-------
13 18 

31 

Colloquium 

Colloquium 

Colloquium 

Examen rigor·osum 

Examen rigoroeum 

Examen rigoroeum 

Colloquium 

Exaroen rigorosum 

Du-ring the summer holiday summer vacation., 4 weeks tt"aining in a 

pharmacy. 

&O 

I'ERM 

SE:MESrER 

SUBTECr NO. OF CLASSES PER WEEK KIND OF EXAMINA rroN 

Lecture Exer·cise 

Pharmacautical 
Technology 3 8 Colloquium 

Pharmacodynamics 
and Toxicology 3 3 Colloquium 

Public Hygiene 2 

Pharmaceutical 
Analysis 3 5 Colloquium 

Ethics 2 Colloquium 

Scientific Socialism 3 

16 
32 

16 

nnd SE MESTER 

Pharmaceutical 
'I'echnology 3 8 Examen rigorosum 

Pharmacodynamics '· and Toxicology • 3 3 Examen r igorosum 

Public Hygiene l 2 Examen r igor osum 

Phar maceutical 
Management 2 2 Examen rigor·osum 

Firstaid 

Scientific Socialism 3 Examen r igor osum 
12 17 

19 

Prior to the (final) State Exarnination 24 weeks of pr actical training 

of which not less than 12 weeks must be performed ina public pharmacy~ 
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tl1e 1 esidual 12 \veeks may be spent at not more than two further 

\\ 01 k places from the following ones: Compounding workshop or 

labo1 atory of a pharmaceutical factory. compounding laboratory 

oí a C ounty Pharmacy Centre, Hospital pharmacy 

SIA TE EXAl\Ill\TA IION General pharmaceutical knowledges know

ho~ 

FACUL IAIIVE, COl\iIPULSORY SIUDY SUBJECTS (60 CLASSES 
EACH) 

Drug Synthesis 

Jnstr·umental drug analysis 

a/ Chr·omatography, Spectr·oscopy 

b/ Electro-analytics 

Phytochemistry 

Phar niacocinetics 

IermIII, 

Ierm IV, 

Ierm IV 

Ierm IV 

Largescale methods and processes of 

pharmaceutical compouriding 

Ierm III 

rem IV 

Ilnd Semester, 

I 8t Semester 

Ierm IV 

Chemical and biochemical examination in 
the clinical laboratory Term IV 

PROF GYÖRGY SZÁSZ 
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FIATALOK TUDOMÁNYOS MUNKALEHETŐSÉGE 

A GY6GYSZERÉSZI PÁLYÁN 

t\z egyetemi oktatásnak az el6z6 időszakban egyik célkitüzése 

volt a hallgatóknak átlagos szintü ismeretnyujtás és a követelmé

nyeknek nehezen megfelelők segitése. Eme elvárás változatlan 

érvényesitése mellett az utóbbi két évtizedben uj sajátsága az e

gyetemi oktató munkának. hogy nagy figyelmet for ditunk az átla

gosnál jobb képességű ambiciózus hallgatók szakmai képzésére 

Az ilyen hallgatók r észér·e fakultativ jelleggel többféle lehetőség 

nyilik az átlagosnál magasabb szintű s egy-egy tudományter·ületre 

specializálódó ismeretanyag megszerzésére. 

A tudományos diákkörökbe egy-egy tantárgy iránt érdeklód6 s ki

váló tanulmányi er·edményt elér 6 hallgatók kerülnek felvételr·e, s 

ezzel rnód nyilik oktatók ir ányitása„ vezetése mellett tudományos 

kutató munka végzésére Szegeden a Kar intézetein kívül az Álta

lános Orvostudományi Karon„ továbbá a társegyetem Természettu

dományi Karán., s6t külső intézményekben, igy pl. a Biológiai Ku

taló Központban is dolgoznak diákkör·öseink. A diákköri munka iránt 

a hallgatók ér·dekl6dése jelentékeny. Igy egyetemünk Gyógyszerész

tudományi Karán átlagosan 15 o/o diákkörös hallgató. 

A diákkörös hallgatók kutatási eredményeiket pályamunka alakjában 

foglalják össze és nyujtják be a Kar·on A pályamunkákat kiküldött 

bizottság birálata alapján a Kari Tanács értékeli és jutalomban ré

szesiti, ami jelenleg 1800 Ft-ot is elérhet 

A végzett munkáról egyetemi. s válogatás alapján országos diákköri 

konfer·encián is előadást tartanak hallgatóink Karunk külföldi ka.pcso

latai révén rendszer·es a pozsonyi, krakkói, hallei ill greifswaldi 

egyetemek diákköri konferenciáin hallgatóink meghívás folytán rész

vétele és el6adástartása 

A magasabb szintü szakmai ismeretszerzés ir·ánt érdekl6d6 hallga-
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tük részére speciális kollegiu1nokat hirdetünk .tl..z utóbbi évek tan

tervi reformja a kötelező előadási és gyakorlati óraszám -csökkenté 

sével lehetővé tette a speciális kollegiumok f'akultativ jellegü felvé

telét, s ezt a lehetőséget hallgatóink jelentős része igénybe is \·eszi 

L\z intézetekben folyó tudományos diákköri munka és a speciális kol

légiumok hallgatása felkelti az egyetemi hallgatók érdeklődését, s 

gyakran további kutató munkára készteti őket 

Ma már a közforgalmu gyógyszertárakban is van alkalmuk a fiatal 

gyógyszerészeknek kutató munkával foglalkozásra. Az ilyen törekvé

seket a gyógyszertári központok szívesen veszik s általában elis

merésben részesítik, de anyagilag is támogatják A fiatal kollegák ku

tatásaik eredményéről megyei válogatás után az évenként megtartott 

országos Rozsnyay előadói versenyen előadásban ismertetik. Az érde

mes előadások jelentékeny díjazásban részesülnek. Ez évben került 

megrendezésre Gyulán a tizedik országos Rozsnyay tudományos ülés, 

amelyen számos igen szép tudományos értékű előadást hallottunk 

Igen örvendetes, hogy más országos rendezvényen, főként a Magyar 

Gyógyszerészeti Társaság konferenciáin is fiatal kollegáink szép szám

mal és eredményesen szerepelnek előadásaikkal 

A tudományos diákköri munka~ valamint a fiatal diplomás niunkahelyén 

végzett kutatás sok esetben az egyetemi doktor-i cim elnyerésére szol

gáló disszertáció kidolgozásával folytatódik Egyetemünk doktori sza

bályzata lehet6vé teszi nemcsak az egyetemi intézetben dolgozók részé

re a doktori értekezés kidolgozását. Intézeteken kivill a gyógyszeripar

ban, gyógyszertári központok laboratóriumaiban, nagyobb közforgalmu 

gyógyszertárakban, továbbá kór-házi gyógyszertárakban müködő kolle

gák nyujtanak be munkahelyükön kidolgozott disszertációt 

Az értekezés témája kapcsolódhat bár·mely tárgyhoz, amellyel a jelölt 

egyetemi tanulmányai során foglalkozott. A disszertációkban a témához 

tartozó irodalom összefoglalásán és a reproduktiv jellegű munkán kívül 

megkivánt tudományos értékű uj eredmény bemutatása is 
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A legtöbb ér teke ,,;és gyógyst::e 1 1 e chnol<igiai, gyógyszer-hatástani. 

farmakognóziai és gyógyszer ellen őt zési tárgyu, de más tetület-

r 61 is nyujtanak be disszertációkat l'igyelen1r e niéltó a határte

rületeken kidolgozott értekezések tén1a\·álasztása Igy pl Karun

kon az utóbbi években többen izotóp kutatással foglalkozó disszer

tációt dolgoztak ki Az értekezéseket két opponens véleniénye a-

lapján a Kari Tanács tárgyalja~ s elfogadás után a jelölt a fő-

tárgyból és két melléktárgyból doktori szigorlatot tesz A szigor -

laton feltett kérdések alapján a jelöltnek meg kell védenie a disszer -

táció téziseit 

A doktorálás iránt nagy az érdeklődés, igy pl Karunkon az 1973-

74 tanévben 18 értekezést nyujtottak be és fogadta el ezeket a Kari 

Tanács 

A tudományos munka felső foka az akadémiai tudományos minősítés 

megszerzése 

A gyakorlatban müköd6 kollegák ujabb ismeretek megszerzése céljá

ból országosan szervezett díjmentes továbbképző tanfolyamokon ve

hetnek részt A tanfolyamokon kivül intézetekben, gyárakban 

egyéni továbbképzés is lehetséges 

Az elméleti és a gyakorlati ismeretek szintetizálását jelenti megadott 

feltételek mellett a szakgyógyszerészi képesítés megszerzése, ami 

jelenleg 6 ágazatra terjed ki 

Mindez jó perspektivát jelent a fiatal gyógyszerészek számára, s az 

érdeklődő, ambiciózus kollegák nemcsak egyetemi vagy más kutató 

jellegű ;intézetben foglalkozhatnak tudásuk gyarapításával és kutató 

munkával, hanem más munkahelyen is. A gyógyszer tári központok 

vezetői megértéssel segítik a törekvő fiatalokat és az elért eredmé

nyeket értékelik Közismert ugyanis~ hogy nagyobb szakismerettel 

eredményesebben és magasabb szinten végezheti a gyógyszer-ész 

tevékenységét a gyógyszer-ellátás különféle területén 

Dr Kedvessy György 
egyetemi tanár 

a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának 
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POSSIBILirÉS D'Ul\J"'E ACI'IV1IÉ SCIENTIFIQDE POPR 
DES JEUi\TES GEN"S A LA CARRIERE D~ .-'l.~'=>OJ:'EIC:AIRE 

L' une des taches de i• instruction universitaire a l' époque 
précedante était de livrer aux étudiartts de conns.issances a un 
niveau moyen et d' aider ceux qui ne pouvaient que difficilement 
:répondre aux exigences Cette attente etant toujours valable aux 
deux dernieres decennies l• activité ~ instruction univer-sitaire 
a acquis un trait nouveau, ca est que nous dirigeons une grande 
attention sur la formation spéciale des étudiants ambitieux de 
meilleures qualités que de moyennes. Ily a dé pl.usieures posi
bilités du caractere facultatif qui s• ouvrent pour ces étudiants-ci 
afin qu' ils acquierent une matiere de connaisances sur un niveau 
plus haut que le moyen et qui sont spécialisées a un domaine des 
singulieres disciplines scientifiques 
Aux cercles scientifiques des etudiants vont etre admis des etúdi
ants botenants a~ excellents r ésultats rí étude et e' est par la que 
s' offert une possibilité de fair·e des tr avaux de rechcer che scien
tifique sous la direction des instructeurs Ces "cerclistes11 tr avail
lent a Szeged hors des instituts de. la Faculté a la Faculté Générale 
de la Médecine, puis a la Faculté des Sciences Naturelles de l' uni
ver sité colléguiale. mais aussi dans quelques institutions extérie
ur es„ comme p e au Centre de Recher·ches Biologiques L:' intéret 
des étudiants pour le travail dans les cercles est considér·able Ain
si a l~ Faculté Pharmaceutique de notre université compte-on 15 % 
des étudiants cerclistes en moyenne 
Les étudiants cerclistes résument leur·s r·ésultats de recherc!--:e 
en forme d' ouvrages de concours présentés a la Faculté Le Con
seil de la Faculté les apprécie et remunére d' un prix jusqu' au 
1800 Ft selon la critique d' une commission déléguée 
Nos étudiants tiennent aussi des conférences sur leurs travaus 
acconplis au congrés du cercle universitaire et d' aprés un choix 
au congrés national des cercles d' étudiants A la suite des re
lations étr anger es de notr·e faculté nos étudiants r·ecoivent sys
tématiquement des invitations des cer cles d' étudiants des univer si
tés de Pressbourg. de Cracovie. de Halle resp Gr·eifswald pour 
tenir des conférences 
Nous annoncons des colleges spéciaux en faveur des étudiants qui 
s• intér essent aux connaissances rí' un niveau élevé La r·éferme 
scolair e de derniér es années diminuant le nombr·e des lecons et 
des pratiques obligatoires a r·endu possible la prise facultative des 
colleges spéciaux dont une part notable de nos étudiants font aussi 
l~ usage. Le travail scientifiqlle de cercle des étudiants fait dans 
l&& instituts et la participation aux colleges spéciaux reveillent 
l" intér ét des autr es étudiants et les stimulent aux recher ches 
ultérieures 
Les jeunes apothicaires ne manquent pas aujourd" hui ~ occasion 
de s' occuper des recherches merne dans les officines de cir·cula
tion commune Les centres de pharmacie favorisent de tels efforts„ 
ils les reconnaissent en général et au surplus ils leur subviennent 
k des dépenses Les jeunes collégues font connaitr·e les résultats 
de lettr· recher·che aprés un choix &U% comi~.ats au cour· d' un concour s 
annue-1 de confér·ence i m. Rozs~ dans une conférence individuelle 
Cette- année a été or·ganisée a Gyula la dixiéme session scientifique 
nationale- i m. Rozsnyay, a laquelle nous a.vons entendu de nomb
reuses conférences ct une belle valemr scientifique„ Les conferences 
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--o··-:- -- '.·' u .... vvtoc '-'vurvuu~~B oe prix notable 11 est trés joyeux 
de vo1r nos 1eunes collégues participer· en gr·and nombr e et de bon 
:uccés aux autres arrangements sor plan national, surtout aux con
-érences de la Societé Pharmaceutique Hongroise 
Le travail scientifique e.ux cercles rí étudiants, ainsi que la rec
herche a la place de travail de jeunes diplomes se continuent sou
vent avec l' élabor·ation d' une dissertation pour obtenir le degr·é du 
doctorat a l' université Le réglement de doctorat a notre université 
rend possible 1' élaboration d" une telle dissertation non seulement 
pou.r les collabor ateur s a 1' instiutt de l' université Nos collegues 
tr~1llant~ hors des instituts dans l' industrie phe.rmaceutique, aux 
laborato1res des ce_ntreS pharmaceutiques, dans les apotheques de 
grande circulation et dans les apothéques hopitalieres pr·sentent aussi 
des dissertations élabor·ées a ses places de travail 
Le. theme de la dissertation peut etre en connexion avec quelquonque 
ob.]et dont le candidat s' occupait pendant ses études universitair·es 
Il est exigé dans ces dissertations hors de réca.pitulation de la bibli
ographie concernante et de travail repr·oductif la présentation ~ un 
résultat nouveau de va.lEiur scientifique 
La plupart de ces dissertations traitent des sujets de la technologie 
p~armaceutique, del• ef.Eectivité pharma.cologique, de la pharmacogno
s1e et du contr·ole des médicaments, mais on présente aussi des disser
tations sur d' autres domaines. Il est digne d' attention le choix de 
t~en:es des dissertations sur les domaines limitr·ophes On a élabor·é 
a1ns1 a notr~ Faculté plusieures dissertations s• occupantes de la r·ec
he~c.he des isotopes Les dissertations von.t etr·e débattues a la suite des 
opm~on~ de deux opponants par le Conseil de la Faculté, et apr·és une 
a~m1ss1on le cándidat subit un examen rigoureux de la disciplinl? prin
c1pale et des deux disciplines accessoires Selon les questions posées 
a l' examen rigoureux le candidat doit soutenir les théses de sa 
dissertation 

\L• intérét pour le doctorat est vif, a notre Faculté p. e ont été 
présentées dans 1' année scolaire 1973-74 18 dissertations admi
ses par le Conseil de la Faculté 
Le supr·eme degré du tr·avail scientifique est l' a.cquisition d' une 
qualification académique 
Les collégues en praxe peuvent participer aux cours gratuits du 
développement scientifique or ganisés a l' échelle nationale pour 
acquerir des connaissances nouvelles. Auprés de ces cours une 
formation ultérieure est possible aussi individuellement dans les 
instituts, fabriques etc 

~ne .synth~s.e. des connaiss~ces théor·etiques et pr8.tiques signi
he. 1 acqu1~1hon ~e la qual1f1cation d' un apothicaire specialiste 
qu1 se réal1se auJourcr' hui en 6 ramifications 
T~ut .cela marque de bonnes perspectives pour les jeunes apo
th1ca1r es en tant que les collegues ambitieux qui s' inter·essent 
a l' augmentation de ses connaissances et aux recherches 
scientifiques peuvent les acquerir. resp faire non seulement 
dans un institut universitaire ou de recherche. mais aussi aux 
a:itres places de travail. Les dirigeants des centres d' apotheques 
a1dent avec comprehension les jeunes gens ambitieux et savent 
~ppréci~r l.eurs résultats obtenus Il est pourtant bien connu que 
1 apoth1ca1re peut développer son activité aux di ver s domaines de 
l' approvisionnement pharmaceutique plus efficacement et a un 
nive~u plus haut si ses connaissances de métier sont plus appro-
fond1es Dr. Gyth gy Kedvesey 

professeur a l' univer sité de Szeged 
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A MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYVEK KIALAKULÁSA 

Teljes biztonsággal a XVIIL századig nyulhatunk vissza az els6 

önálló gyógyszerkönyvünk (18 71) megjelenése előtti idők felidézé

sében„ Amikor a Habsburg- ill Habsburg-Lotharingiai császári 

család államszervezése hazánk területére is kiterjedt anélkül, 

hogy arra külön törvény vagy rendelet megjelent volna, hazánkban 

is a Dispensatorium Phar-maceuticum Austriacum Viennanse egy-, 

mást követő kiadásai - 1729 .. , 1731., 1744„ és 1751. - voltak hasz

nálatosak a gyógyszertári tevékenység, a gyógyszer·készités sza

bályozására, ezt követően pedig a Phar·macopoea Austriaco Pro

vincialis - 1774., 1775 .. , 1778/79., 1780„, 1783 .. , 1787 és 1794/95 

kiadásai 

Ebből a korból azonban már ismert két hazai vonatkozásu kiad

vány is. a 11Kassai antidotar·ium"~ és a 11Pozsonyi árszabás 11„ Az 
11Antidotar ium sive phar·macopoea nova liberae, regiaeque civi

tatis Cassoviensis' 1 {1732) az augsburgí és a bécsi dispensato:riu

rnok nyomán készült„ a tisztifőorvos ("medicus campestris et 

stabilis 11
) az abaujvári és kassai tisztior·vos, valamint az eper·jesi 

tisztiorvos (11physicus ordinarius 11
) approbálásával. A "Taxa Phar·

maceutica Posoniensis" (1745) már a helytartótanács felszólítá

sára készült, rorkos Justus János tisztiorvos állította össze, 

{Még az 1820-as év~kben is használatban volt)„ 

A Pharmacopoea Austriaca ! .. , II., és III. kiadásának évszáma: 

1812„, 1814 1818 és 1820„ Egy az 1821-ből származó rendelet ezt a 

harmadik kiadást hazánkban is kötelez 6vé tette ill„ az 1829 évi 

királyi rendelet egy háromnyelvű "Taxa pro Regno Hungar-iae 11-t 

léptetett életbe„ A nemzeti refor·mkor a gyógyszer·észet terén is 

éreztette hatását: a helytartótanács a gyógyszerészek. kérelmére 

1832-·ben utasította Lenbossek Mihály budapesti orvospr·ofesszorta 

az országos tisztifőorvost ("protamedicus11}„ hogy a pesti egye-
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tem orvoskar ával egyetértésben gondoskodjék hazai viszonyokr·a 

alkalmazott dispensatorium ill. taxa megirásáról. A helytartóta

nács 1835-ben hazánkban csak kihirdette, az akkor (1834) megje

lent IV„ osztrák gyógyszerkönyvet, de nem tette kötelezővé, vi-

szont megsürgette az orvoskart„ Utóbbi jóval később 184 1-

ben reagált csak erre, méghozzá abban a formában, hogy az ér

vényben lévő osztrák gyógyszerkönyv felülvizsgálását, revizióját 

kérte érdemben azonban csak 1848 januárjában tért vissza egy 

önálló magyar· gyógyszerkönyv kiadásának kérdésére, a gyakorla

ti megvalósitás irányában azonban nem történtek lépések. A hely

tartótanács 1843-tól nálunk is kötelezővé tette a IV„ kiadásu oszt

rák gyógyszerkönyvet, érvényben is volt (1855) az V„ kiadás meg

jelenéséig (1855)„ Közben azonban 1838-ban megjelent 0 supplemen

tum11 a 
11
Taxa

11
-hoz ill. 1843-ban 11Gyógyszerek árszabása Magyar

ország és hozzákapcsolt tartományaihoz alkalmazva'' cimmel egy 

három nyelvű uj taksa. Ezt módositotta a szabadságharc alatt két 

izbep. is Klauzál miniszter. Megemlitend6, hogy a forradalmi ha

dügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetője (Flór Ferenc) 

megkisérelte egy magyar nyelvű katonai gyógyszerkönyv (önálló 

tábori nElemchus 11
) össze.állitását.. 

Annál jelentősebb, hogy a nemzeti forradalom napjaiban a pesti 

gyógyszerészek felvetették a gyógyszerészet ügyének törvényhozás 

utján történő rendezésének gondolatát.. Ennek nyomán Klauzál mi

niszter utasitására Wagner Dániel pesti gyógyszerész egy törvény

tervezetet is készitett, melyben a következő gyógyszerkönyvi vonat

kozás található: 11 Miután hazánk saját gyógyszerkönyvvel nem rendel

kezik, célir·ányos egy az orvosi és gyógyszerészi szak kitűnő fér

fiai közül alakitandó bizottság felállitása és egy magyar gyógyszer -

könyv haladéktalan kidolgozása 11
„ A szabadságharc elvesztésével 

n1egbukott ez a kezdeményezés is„ A Bach korszakban jelent meg 
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az osztrák gyógyszerkönyv V. kiadása. természetes;.< hogy ismét 

csak ez lett kötelező. Az 1859-es osztr·ák-olasz-francia háboru

ban azonban megingott az osztrák birodalom és az 1866-ban el

vesztett porosz-osztrák háboru a 11Gesammtmonarchie" elvének 

feladására kényszeritette a császári családot„ Ez vezetett az 

1867-es kiegyezéshez és a dualisztikus Osztrák-Magyar monarchia 

kialakításához,. A csaknem husz éven át visszafojtott nemzeti gon

dolat az osztrák uralom hanyatlásával egyre er·ősebb utat tört ma

gának az egészségügy területén is„ Ennek a gyökerei még asza

badságharc előtti időkre nyulnak vissza„ A magyar· orvosok és 

természetvizsgálók 1841-ben Pozsonyban tartott vándor gyűlésen 

megsürgették a közegészségügy rendezését„ Visszatérő gondolata 

lett ez a következő vándorgyűlésnek és 1865-ben már konkr·ét ja

vaslat is hangzott el egy Országos Közegészségügyi Tanács felállí

tására„ A következő vándorgyűlés 1867-ben már feliratban is kérte 

ezt az első felelős ~agyar minisztériumtól. Utóbbi 1868-ban telje

sítette is ezt a kívánságot. Az Országos Közegészségügyi ranács 
11müködési szabálya11 pedig (4. szakasz L és S.pont) sürgős fela

datként jelölte meg az önálló magyar gyógyszerkönyv megjelené

sét. Ennek halogatása lehetetlen volt, mivel 1869-ben megjelent 

az osztrák gyógyszerkönyv VL kiadása, az pedig elképzelhetetlen 

volt, hogy a 6 7-es kiegyezés után két évvel még megint csak egy 

osztrák rendeletet tegyenek nálunk is hivatalossá, Vezetőink nem 

vették tudomást az uj osztrák gyógyszerkönyv megjelenéséről 

- maradt érvényben az V, kiadás - ellenben sürgősen megalakítot

ták a magyar gyógyszerkönyv szerkesztő bizottságát„ Ugy látszik 

mégsem történhetett egészen simán. Tudunk ugyanis egy 1869. ju

nius 14-én kelt olyan belügyminiszteri rendeletről, mely 8 tagu bi

zottságot állított fel Wagner János belgyógyász or·vos professzor 

elnökletével (a bizo~tság gyógysz~r·ész tagjai Ráth Péter és Müller 

Bernát), ugyanakkor pedig er·r·e még pár hétre az űr szágos Köze-
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gészségi Tanács julius 8-án olyan szerkesztőbizottsági névsort 

terjeszt elő a belügyminiszternek. mint felettesének, melyben 

Ihan Károly vegyész-gyógyszerész professzor az elnök és Wagner 

János csak bizottsági tag„ A gyógyszerkönyvi gondolat jelentőségének 

értékeÍését jelenti, hogy a bizottság többi tagja is valamennyi .~nind 

a korabeli magyar orvosi közélet neves egyénisége: Kor·ányi Fr i

gyes belgyógyász, Balogh Kálmán farmakológUs orvos pr·ofesszor 

ill.. Margó Tivadar a bölcsészkaron az állattan professzor a, aki 

azonban előzőleg a k()lozsvári egyetemen orvoskari professzor volt 

és egyébként is egy rendkívül széleslátokörü igazi polihisztor e

gyéniség volt„ A bizottság titkári tisztét mint "jegyzőn Gr·d'sz Lajos 

látta el, a 11hamisitott tápszer·ek vizsgálata11 e .. tárgykör orvoskari 

magántanár·a, a gyógyszer ész tagok pedig dr. Müller Bernát, .r ár my 

Gusztáv és Ráth Péter {utóbbinak neve a gyó~szerkönyv megjelené

sekor nem szer·epel a névsorban)„ A szerkesztő bizottság igen rövid 

határ időt kaphatott feladata teljesítésére, mer·t a 11Phar·macopoea 

Hungarica Editio Prirna11 1871 őszén :rUár meg is jelent, sót 1872 már

cius 15-én életbe is lépett. (Nálunk ekkor szűnt meg tehát az V„ oszt

rák gyógyszerkönyv érvényessége, miáltal Magyarországon több mint 

két évvel tulélte önmagát, hisz Ausztriában 1869-t61. már a VI.. kiadás 

volt a kötelező„ )• 

Első gyógyszerkönyvünk igen erősen támaszkodott a VI.. osztrák 

gyógyszer·könyvre„ Az Ausztriától való függetlenülés első éveiben ez 

is volt a helyes„ Az évszázados szoros összetartozásunk, egészség

ügyi műveltségünk erős kapcsolata s nem utolsó sorban a gyógyár·u 

nagyker·eskedelem helyzete következtében egy radikális szakitás 

csak sulyos zavarok for·r,sa lehetett volna. A szerkesztl5bizottság 

élén álló Than Károly a Bécsben folytatott egyetemi tanulmányai e

lőtt 1849-1855 között 5 éven át ( 1) volt gyógyszer·észgyakornok (Kó

rösladány. Hódmezővásárhely, Szeged) és éppen ezért a gyakorló 

gyógyszerészi élet kiváló ismerOje. Ezek a körülmények nagyban 
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hozzájárulhattak nemcsak ahhoz, hogy a szerkesztőbizottság munká

ját oly rövid idő alatt elvégez_hette, hanem ahhoz is, hogy rnüködése 

a realitások talaján maradt. Ez abban az akkor felforrósodott nem

zeti légkörben nem lehetett könnyü. A korabeli szaksajtó egyes cik

kei06l mindenesetre er·r·e következtethetünk„ A hivatalos kö.rök mé

gis csak rhan eljárását helyeselték, mivel a második kiadás főszer

keszt6ségét is rábízták. 

A II .. kiadásu gyógyszerkönyvünk szerkesztőbizottságában iSmét 

az orvos pr·ofesezorok voltak tulsulyban„ Than Károly főszerkesztő 

inellett Csatári Lajos magyarosított nevén ismét Grosz Lajos a 

jegyző. A bizottság tagjai Wagner János és Korányi Frigyes belgyó

gyász pr·ofesszorok, Balogh Kálmán a hatástan professzora, Tóth 

Lajos az általános gyógyszertan magántanára és két gyógyszertár·

tulajdonos a gyógyszerész: Dr. Müller Ber.:·nát és Járrny Gusztáv„ 

A III.. kiadás szerkesztő bizottságának élén már gyógyszerészpr'O_

fesszor·, Dr. Bókay Árpád a gyógyszertan-· tanár·a n~vét találjuk ragjai 

Dr·,. Deér Endre é-is Dr„ .Járrnay Gyula gyógyszertártulajdonos gyógy

szerészek, Dr„ Winkler· Lajos az analitikai és gyógyszerészi kémia 

professzora voltak, kik mellett meghivott szakél't6kként közr·emüköd

tek: Kossa Gyula állator"Vosi főiskolai ny„ r .. tanárr aki az orvoska

ron a méregtan magántanára volt~ Lengyel Béla a gyógyszerészi ké

mia első magyar· professzora, Mágócsy-Dietz Sándor· a botanika 

professzora és Ströcker Alajos gyógyszerész„ A névsort n~hai Than 

Károly neve zárja be„ Miután csak 1908-ban halt meg, érdemes lesz 

egyszer· majd közelebbr61 megvizsgálni, vajjon meggyengiilt egész

ségi állapota miatt kerillt-e az első két kiadás főszerkesztője szinte 

kültagként a lista végére. 

Ez az egász kérdés a.mlál figyelemre méltóbb, mivel 1892 május 

12-én az Országos- Köz-egészségügyi ranács saját kebeléb61 k:ikiil

·~ ~ gyóg;<s=i<!hzy'vi bizottság felállitliSát hatá<<>zta el, 

~k elnák:í>t?l. Than KáraJ\yt, tagjainl pedig Bó!<ay Árpád (gy6gy-

T'Z. 

.szerhatástan), Kétli Kár·oly (belgyógyász), Kovács József (sebész) 

orvoskari egyetemi tanár·okat javasolták, valamint Kiss Károly 

gyógyszer·észt (gyógyszer tár tulajdonos), jegyzőként pedig az L és 

II.. Gyógyszerkönyv kiadásai szerkesztőbizottságainak jegyzője-

ként már bemutatott Csatáry Lajost. A Belügyminisztérium ezt az 

intézkedést köszön€ttel tudomásul vette A ranács e határozatában 

elvi álláspontját is kifejezésre ,juttatta, amit gyógyszer·észtörténeti 

szempontból jelentőségére tekintettel a 11Gyógyszer-észi Közlöny 11 (VIII 

364 .. 1892„) nyomán szószerint közlök: 

L A tanács saját kebelében állandó bizottságot állit fel, amely

nek neve: 
11
a közegészségi tanács állandó gyógyszerkűnyvi bi

zottsága11, tagjai: egy belgyógyászati, egy sebészeti, egy vegyésze

ti, egy gyógyszertani és egy gyógyszerészi szakértő jegyzője, a 

tanács jegyzője„ Feladata a bizottságnak a felmerült uj gyógysze

reket figyelemmel kísérni s azokat, melyek gyakorlatilag haszná

latba vétettek, számon tartani,. 2„ A bizottság évenként ülést, vagy 

üléssorozatot tart, melyben az uj gyógyszerek felőli figyelemre 

méltóbb mozzanatokat tárgyalja, ezekr·ől minden évben az o. k. 

tanácsnak jelentést tesz, javaslatba hozván azokat, melyeket a 

pharmacopoeaba felvételre alkalmasnak vél~ kiterjeszkedvén ezen 

gyógyszerek g.yógyszertani tulajdonaira, valamint vizsgálati rnódo

zataira és ár·szabályozására„ 3 .. A bizottság ezen előadása alapján 

saját kezdeményezése folytán előterjesztést tesz a tanács a belügy

minisztériumhoz a pharmacopeába felveendő uj gyógyszerek tárgyá

ban. 11 

l\ Tanács határozata a bizottsági tagok személyének kiválasztá

sában csak szakma szerinti csoportositáshoz 
1 

ragaszkodott, de nyit

va hagyta, azt a kérdést, hogy ezek közül ki legyen az eln9k (f6szer

keszt6) Az ismertetett előterjesztésben Than Kár·oly elnökként jelö

lése nyilván az 1 és 11 kiadás megszerkesztése terén szerzett érde-

1nei elismeréséül történt 
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Ezzel szemben, mint láttuk az 1892-es tanácsi előterjesztés-

ben található névsorban szereplők nevei közül a III. kiadás -szer,... 

keszt6 bizottság tagjai között Kétli Károly {belgyógyász), Kovács 

József (sebész), Kiss Károly {gyógyszerész) sőt Csatáry Lajos 

{az OKT jegyzője nevét sem találjuk Ezzel szünt meg a gyakorlat, 

hogy az Országos Közegészségügyi Ianács tagjai és a gyógyszer

könyv szerkesztőbizottsága ugyanazon személyekből álljon Ezek 

szerint az OKI revideálta az 1892. évi állásfoglalé.sát, s mindéb-

ből némileg arr·a is lehet következtetni, hogy a gyógyszerkönyvi gon

dolat jelentősége a Tanácson belül csökkent, minek következtében az 

állandó gyógyszerkönyv szerkesztőbizottság gondolata több mint fél

évszázada feledésbe is merült A gyógyszerkönyv TV kiadását sz-er

keszt6 bizottság összeállitása sem történt az 1892-ben kimondott elvek 

alapján 

Gyógyszerkönyvünk IV kiadásának megjelentetésére a:i L világ

háborut követő első években már megtörténtek az intézkedések .. A 

szerkesztőbizottság elnök-e ez izben is a gyógyszertan orvo!!lpro

fesszora lett Vámossy Zoltán személyében„ Ö azonban már· sok 

vonatkozásban igen közel állott a gyógyszer·észekhez„ Az az orvos

kari gyógyszertani intézet, melynek igazgatója Bókay Árpád volt# 

foglalkozott a medikusoktatás mellett a gyógyszerészhallgatók 

farmakognoziai oktatásával is. Bókay kezdeményezésér·e ebb611914-

ben kivált a gyógysz-erészeket oktató gy-ógyszeris.rnereti (mai nevén 

gyógynövény és drogismereti) intézet s annak élér-e Bókay addigi 

adjunktusa Vámossy Zoltán került„ Bókay halála után 1922-ben 

Vámossy tanszékvezető pr·ofesszorként visszakerült a gyógyszertani 

intézetbe de az addig eltelt 8 év alatt igen intenziv kapcsolata ala

kult ki a gyógyszerészettel„ 

Nemcsak az 1919-es első tanácsköztársaság idejében felállitani 

szándékolt 11Gyógyszer·észi főiskola 11 szex_vezéséberi töltött be ve

zető szerepet Winkler Lajos, l\IJ:atolcsy Miklós# Deé.r Endre~ 
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Andriska \Tiktor stb., melett, hanem közreműködött a Magyar 

Gyógyszerésztudományi Társaság létrejöttében (1924) is. 

A IV„ Gyógyszerkönyv szerkesztő bizottság tagjai Winkler 

Lajos, az analitikai és gyógyszerészi kémia professzora, .Jakab

házy Zsigmond, a gyógyszer ismeret egyetemi tanára és Deér 

Endr·e gyógyszerész voltak„ Felkért szakértőkként szerepeltek 

Dr„ Mágócsy Dietz Sándor, a botanika pr·ofesszora, Dr„ Bugar

szky 1-stván az általános és szervetlen kémia professzora, vala

mint Dr. Matolcsy Miklós, az Egyetemi Gyógyszertár igazgató

professzora szerkesztés befejező menetében azonban itt-ott már 

hallatta szavát az 1927-ben alakult Országos Közegészségügyi 

Intézet, közelebbr·ól a kémiai osztály vezetője Schulek Elemér·, 

aki mint Winklernek 1921-1926 között asszisztense az egyetemr 61 

eltávozása előtt már igen sokat dolgvzott professzora mellett a 

kémiai rész kézirata tervezetének összeállitásán. 

A Ph Hg III (1909) és a Ph Hg IV (1934) megjelenése kö?:ött ne

gyedévszázad telt el Ez rendkivül hátráltatta a magyar gyógy

szerészet általános fejlődését, mert egy gyógyszerkönyv nemcsak 

az illető ország~ gyógyszervizsgálati, gyógyszerkészitési szabvá

nya, hanen-i abban az időben szinte deter·minálta a gyógyszerészek 

egyetemi oktatásának tartalmát, terjedelmét annak sok!'étüsége 

és mélysége, vonatkozásában is. Ezt a hátrányt csak még fokoz

ta, hogy a Ph Hg IV lényegében a szó pejorativ értelmében vett 
11
klasszikus

11 
gyógyszerkönyv volt. (A vele egyid6ben megjelent 

IV„ svájci gyógyszerkönyv, ezzel szemben a mai értelemben vett 

modern gyógyszerkönyvi gondolat első képviselője volt„) IV. gyógy

szer könyvünk kézirata tulajdonképp 1926-ra elkészült,. Az ez évben 

megjelent német VL gyógyszerkönyv szellemében még a klasszi

kus gyógyszerkönyvek közé számit. A magyar szerkesztő bi

zottság pedig ennek alapján látott neki a saját kézirata reviziójá

nak s ez a müvelet ma már érthetetlen személyi motivumok miatt 
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eltartott 1933-ig„ Ekkor pedig már 6 éve megindult volt az OKI 

Kémiai Osztályának működése Schul!'!k Elemér vezetése mellett, 

aki erre az időre már nagyjában kié:Pitette a magyar hatósági 

gyógyszerellenőrzést, melynek 11legforradalmibb11 vonása éppen az 

volt, hogy nemcsak a gyógyszertári, hanem a gyógyszergyári ké

szitmények minősitésére is kiterjedt a figyelme„ E szempontok 

gyógyszerkönyvi érvényesitése azonban a Ph. Hg. V„ megjelené

séig váratott magára. A Ph Bg IV (1934) és a Ph Hg V (1953) megje

lenése között eltelt idő csak formailag 19 év, 1alójában 1926-tól 

kellene azt számitani hogy a maga teljességében felmérhessük 

Schulek Elemér működését, amit az V„ gyógyszerkönyv megalko

tásával kifejtett„ 

A II. világháboru közbejötte megakadályozta a gyógyszer könyv 

V„ kiadásának el6kéazilleteit .. Ennek a korszaknak történeti feltá

rása szintén hálás feladat lesz Johan Béla államtitkár s ága alatt, 

amikor Schulek Elemér· OKI igazgató lett, már határozottan elő

térbe került az uj kiadás gondolata, de a szerkeszt6 bizottság fel

állítására már csak a felszabadulás után, 1948-ban, került sor·, 

Közben Schulek Elemér 1944-ben professzorként visszakerült az 

egyetemre, sőt 1948-ra már végképp megvált az OKI-tól,, Egy -uj 

gyógyszerkönyv sikeres megjelenésének azonban annyira az ősze

mélye volt záloga, hogy senki sem talált azon kivetnivalót, hogy 

az 1948-as, akkor még népjóléti minisztérium Schulek személyében 

egy természettudományi-kari professzort bizott meg ennek az el

vitathatatlanul egészségügyi jellegű kiadványnak a szerkesztésével. 

Ebben szerepet játszhatott nyilván, hacsak tudat alatt is az a kö

erülmény, hogy Schulek Elemér az egyetemen annak a tanszéknek 

lett birtokosa, melyet tulajdonképpen az I. és ll, Gyógyszerkönyvek 

szerkesztője, Than Károly alapított és birtokolt. Bár ezen a cimen 

némi 11történelmi11 hagpmányról is beszélhetünk, de Schulek szemé

lyének minden feltétel nélküli elismer·ését valójában az Országos 
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Közegészségügyi Intézetben, mint a Kémiai Osztály alapitója, el

töltött közel két évtizedbs mult magyarázza, amely idő alatt mind 

a gyógyszertári, mind a ~ógyszergyári gyógyszerkészitmények 

min6ségi szempontjain~k kifejlesztője és nemzetközi szinten is 

elismert szigoruan tudományos alapra támaszkodó szakértőjévé 

vált„ Az egyetemr~ visszatérve ott meginditotta az analitikai kémia 

elméleti irányba fejlesztésével és a müszeres analitiJ:ca bevezetésé_vel 

azt a r·eform .u1ozgalmat (11mutatis mut_andis 11 ebben is követte Than 

Károlyt, aki saját ::idejében a tudományos kémiát teremtette megl 

hazánkban), kutatási irányzatot, mely kés6bb a gyógyszeranallzisben 

is igen termékenynek bizonyult 

Még a 'Személyi kultusz11 vádját vállalva is el kellett :rtiindeze:<et 

mondani, hogy magyarázatát adhassuk annak a szó legkonstrukti

vabb értelmében vett for·radalmi változásnak. amit az V„ gyógy

szerkönyv megjelenése hazánkban a gyógyszervizsgálat terén oko

zott„ Ez kitartott a:.i;után nemcsak a gyógyszer·tárak 1950-ben bekö

vetkezett államositása után kialakuló szocialista gyógyszertári 

gyógyszerészet és a termelésben rendkivül felfutó szocializált 

gyógyszergyárak min6ségi szinvonal-őrzésér·e, hanem végső de 

nem utolsó sorban a gyógyszerészet egyetemi oktatásának uj 

szemléletére is„ 

Az 1-IV. kiadásu, valamint azV, kiadásu magyar Gyógyszer -

15,önyvek közös vonása, hogy mint minden gi6gyszerkönyv a gyógy

szer és a gyógyszerkészitmények minőségi szabványai.. A mélyre 

ható különbség viszont közöttük, hogy mig az első négy csoportba tar

tozók csak a gyógyszertári gyógyszerkészitésre voltak tekintet-

tel és igy ellenőrző módszer·eik is a gyógyszertári lehetőségek-

hez egyszer·üsödtek, addig az 1953-ban megjelent háromkötetes 

uj kiadás a gyógyszerellátás egészének szabványa lett. A gyógy

szertári gyógyszerkészités valamint a gyógyszerellenőrzés egJ 



jól körülhatárolt részt képez az egyes cikkelyekben (ez az egyes 

cikkelyek végén található 11 rájékoztató gyorsvizsgálat11 fejezet). 

A teljes cikkely azonban a g;yógysze:rellen6rzés lEJ},'S egészét felö

leli.. Vonatkozik mind a gyógyszertári, rnind a gyógysze1·gyári 

készitmények ellenör·zésére és nem szoritkozik csak a kéni.iai 

vizsgálatokra, hanem felöleli ·· szükségszerint nen1csak a 

műszeres analitikai, hanem a mikrobiológiai és a biológiai elle

n6r·ző módszereket is,, Igy mentette át Schulek Elerriér a klasszi

kus gyógyszerkönyvi elvet a modern gyógyszerkúnyvbe„ Ezzel a' 

gyóg-yszertári-gyógyszergyári vizsgálati kettősséggel a világon 

elsőnek a magyar gyógyszerkönyv jelentkezett.. Sajnos, hogy ép

pen ez az elvileg teljesen uj farmakopeánk csak magyar nyelven 

jelent meg, ami ennek a prioritásnak igazolását megnehezít 

Az első négy gyógyszerkönyvünk szerkesztőbizottságai 4-5 tag-

ból álló exkluzív kört alkottak, akiket többé-kevésbé az Országos 

Közegészségügyi Tanács már ismertetett 1892-i határ·ozatának meg

felelően válogattak össze. A zömében orvos-professzorokból álló 

együttesben egy-egy kémia illetve botanikai egyetemi professzor mel

lett egy-két gyógyszerész képviselte szorosan véve a gyógyszeré-

szi szakmát. Schulek már a Ph Hg V, szerkesztése során rájött, 

hogy ha a gyáriparig mindent felölelő gyógyszeI·ellátás számára ki·

ván normát felállítani, akkor az érintett területek legjobb szakem

bereinek véleményére kell támaszkodnia, a Ph Hg VI szerkeszté

sében pedig már· érvényesitette is ezt a felismerését. A Ph Hg 

V„ ill. VL kiadás el6készitésében foglalkoztattak névsora tanusit-

ja ezt„ 

Az V„ gyógyszerkönyv szerkesztésére összeállitott bizottság 

névsora is már jelzi e nagy változás kezdetét.. A Népjóléti Mi

nisztérium 1948-ban ugyanis külön szer·kesztő bizottságot és kü

lön szakbizottságot nevezett ki Schulek Elemér· elnöklete alatt.. A 

Bizottság jegyzője Végh Antal, tudományos munkatársa Karlovitz 
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László, tagjai pedig a következők voltak: négy orvoskari pro

fesszor: Alföldy Zoltán (mikrobiológia) Issekutz Béla (gyógyszer

tan), Lipták Pá (gyógyszerismeret), lVIozsonyi Sándor (gyógy

szerészet). Közülük is csak az első kettő orvosi tárgy tanára„ A 

rermészettudományi -Kart Schulek Elemér mellett Széki Tibor 

(szerves és gyógyszerészi kémia professzora) és Végh Antal, 

utóbbinak az intézeti tanára képviselte, A Szerkesztőbizottság 

tagjai voltak még Augustin Béla, a Gyógynövénykisérleti Állomás 

igazgatója és Vastagh Gábor vegyészmérnök, aki az OKI-ban 

Schulek Elemér örökét, a Kémiai Osztály vezetését vette át„ Az 

Országos Közegészségügyi ranács az orvosi szemlélet képvise

letét a Szakbizottságban kivánta biztositani.. Annak 16 tagja közül 

hat volt az egyes orvostudományi szakok kiváló képviselője: An

gyal Lajos (elme- és ideggyógyász} Babics Antal (urológus), Fe

kete Sándor (szülész), Fodor Imre (belgyógyász), Rajka Ödön 

(bőrgyógyász). Melléjük azonban felzárkóztak a sokrétű gyógyszer

min6sités egy-egy ágazatának neves művelői is. A szerves kémiát 

Széki ribornak egy másik munkatársa, Müller Sándor professzor 

képviselte, mig a gyógynövény vonalat Sárkány Sándor, Halmai 

János professzorok és Rom Pál, a Minőségvizsgáló Intézet főmér

nöke, a gyakorlati mikrobiológiát és a szerobakteriológiát pedig 

Vitéz István magántanár. A Szakbizottság gyógyszerészi jellegét 

er6sitette az egyetemi gyógyszertárak vezetőinek részvétele: 

Csipke Zoltán (Budapest). Dávid Lajos (Szeged) professzorok és 

Bari Zsigmond (Pécs) magántanár·, valamint Kedvessy György 

magántanár· Mozsonyi Sándor vezető munkatársa. E névsor végén, 

de közremüködésben éppen hogy nem az utolsók között emlitem 

meg a felszabadulásunk utáni kor·szaknak mind emberi magatar

tásban, mind szakmai tudásban egyik legjelesebb gyakorló gyógyszeré-

szét: Kun Ferencet„ 
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A Schulek-i koncepció megvalósitása ennél még szélesebb körü 

szakember gárdát igényelt. Ezek :nint a Szerkesztőbizottság által 

felkért tanácsadók, illetve s·zakértők müködtek közre„ Ezek név

sorában nemcsak olyanok nevét találjuk (Bruckner Gy6z6 a szerves 

kémia professzora, Erdey Gruz Tibor a fizikai kémia professzora, 

Kár-páti Zoltán a kertészeti növénytan docense, Mittelmann !.ászló 

gyógyszerész, eü-minisztériumi előadó), akikkel Schulek bóvitette 

a Szakbizottságban foglalkoztatottak sor át, vagy akikkel (Rózi;;a Pál 

gyógyszer-analitikus, Szongott Ilöna biológus, Erdős László szero

logus) az Országos Közegészségügyi Intéz~t részvételét erősítette 

meg a szerkesztési munkában, hanem két uj ír ányt is nyitott„ Egyik 

a mérge.zési első segély nyujtás (Balázs Gyula a baleseti közkórház 

toxikológiai osztályának vezetője, Kovács .János az Országos Mentő

szolgálat igazgatój~), másik pedig a gyógyszerkönyv ter·ületének ki

bövitése az állatgyógyászati gyógyszerek irányában (Manninger Re-

z§6 az állatotvosi-járványtan, Kovács .Jenő az -~ll_!.t0rvosí gyógysz:,ertan, 

~Ócsy: János az állatorvosi belgyógyászat professzorai és Hirt Géza 

az Országos ,Állategészségügyi Intézet igazgatója). 

Schulek Elemér azonban nemcsak összeválogatta a megfelelő szak

embereket, hanem négy albizottságba szervezte őket„ Ezek élére 

(farmakognoziai: Augusti:n Béla, galenusi: l\.1ozsonyi Sándor· és bio„ 

lógiai: Issekutz Béla) a Szerkesztő Bizottság egy-egy tagját állitotta, 

fenntartva magának a kémiai albizottság vezetését„ Minden nagyvona

lusága ellenére sem vezetett volna sikerre ez a gigantikus és a magyar 

gyógyszerkönyvek történetében sor s dönt 6 munka, ha Schulek Elemér 

rendkívül éles pr·obléma felismerő képessége nem tudta volna kézben 

tartani valamennyi albizottság ir ányitását Az egyes bizottságok mun

kájának értékelésér·e és egységesitésére Schulek professzor· Végh 

Antal, Karlovitz László, Kedvessy György, Halmai János, Vitéz 

István és Mittelmann László közremüködését vette igénybe„ 
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Az V .. Gyógyszerkönyv szerkesztési munkáiban az ipar szakem-· 

ber ei még nem vettek közvetlenül részt, de mindig konzultáltak 

az őket érdeklő cikkelyeket észrevételeik~t, sőt az elkészült szö

vegtervezeteket a Nll\II kulturtermében a gyáripar vezető jelenlété

ben Schulek Elemér· i-smertette illetve indokolta A gyógyszerkönyvi 

nszigoruság 11 annak idején, amikor a gyógyszeripar felfuttatását 

még nem előzte meg a kellő gyártási feltételek megteremtése, csak 

Schulek tudományos tekintélyén€k teljes sulyával volt érvényesithe

tő„ Az ötvenes $vek e~ején még erőteljesen kellett védelmezni az 

'~gészségügyi szempontokat11 az itt-ott egyoldaluan csak termelé

kenységre törekvésekkel.. A gyógyszeripar müszaki vezetői, élükön 

Pillich Lajossal azonban korán felismerték a minőségi igényesség 

jelentőségét 8 ezzel vetették meg a magyar gyógyszer export bázi

sát„ A közös ér·dekek ilyetén találkozásából, mint látni fogjuk azóta 

szoros együttmüködés alakult ki a gyógyszerkönyvi bizottság és a 

gyógyszeripar· minőség ellenőrző főosztályai között. 

Schulek 1948-ban azzal a feltétellel vállalta a gyógyszerkönyv szer

kesztését, ha a kor·mányzat gondoskodik egy állandó gyógyszerkönyvi 

bizottság felállításáról, amely nyomon követheti a gyógyszer-vegyé

szet és a'Z orvostudomány fejlődését„ Az egészségügyi minisztérium 

a Ph Hg V előkészitő munkája kapcsán felmérve a modern gyógy

szerkönyv jelentőségét és megváltozott feladatát, felállitott egy ál

landó bizottságot az Egészségügyi Tudományos Tanács keretében„ 

(Ez a nGyógyszerészeti és Gyógyszerkönyv Bizottság11 néven mü-
K U 

utóbb az MTA-Orvostudományi Osztálya és az ErT ködöt! 

közös bizottsága lett). Ug-;.ranakkor· a gyógyszerkönyv szerkesztési 

munkákkal kapcsolatos kísérletek ellátás ár a is labor·ató-

riumot létesitett a minisztérium„ Ez el6bb 1954-ben Schulek pro

fesszor intézetében müködött, majd 1955-ben önállósult "Müszaki 

fejlesztési osztály 11 néven. Vezetőjük Bayer István lett, aki a Ph 

Hg v„ nyomtatásban megjelenését közvetlenül megelőző kritikus 

x MTA = Magyar Tudományos Akadémia 81 

xx E rT = Ev;észségüzyi Tudományos ranáca 



napokban, mikor Karlovitz László tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

mint technikai szerkesztő sikeresen kézbe vette a nyomdai mun

kák szakmai ir ányitását. Bayer· István vezetése mellett gyakorla

tilag is beigazolódott egy ilyenféle laboratórium szükségessége, 

ezért azt a Minisztérium 1962-ben 110rszágos Gyógyszerészeti 

Intézettérr fejlesztette„ Ebbe olvadt bele 1968-ban az Országos Köz-

egészségügyi Intézet Gyógyszerellenőr·ző Csoportja is. , 

Még érvénybe sem lépett az V„ gyógyszerkönyv, az egészségügyi 

kormányzat máris íelállitott a 
11Gyógyszeré~zeti és gyógyszer·

könyvi Bizottság 11 tagjaiból egy 11Addendum" szerkesztésér·ől gon

doskodó bizottságot„ Ez munkájában már sok haszonnal támaszkod

hatott a Műszaki fejlesztési Osztály közreműködésére„ A bizottság 

(elnök: Sch11lek Elemér, helyettese Végh Antal, titkára Bayer Ist

ván, tagjai: Bölcs Béla Eű„ Min„ osztályvezető, Halmai .János, 

Kedvessy György, Mozsonyi Sándor professzorok, Nikolics Ká

roly gyakorló gyógyszerész, Pandula Egon gyógyszer·ész alezredes, 

Rózsa Pál, Vastagh Gábor, Vitéz István) munk~át annak elnöke, 

helyettese és titkára fogták össze„ 

Az nAddendum 11 szerkesztésében felkért szakértők és tanácsadók 

névsorában több olyan névvel találkozunk, akik a Ph Hg v szerkesz

t~sében nem vettek részt.. E ek felemlitáse egyben mutatja a gyógy

szer könyvi gondolat további kiterebélyesedését.. Az egyetemi in

tézetek részéről: Buzágh Aladár a kolloidika professzora, Kőszegi 

Dénes a szegedi egyetem gyógyszerészi kémiai intézetének igaz

gatója, Tarján Imre az orvosi fizika;_ pr·ofesszora„ valamint a 

Schulek intézet felfejlődött munkatársai: Pungor Ernő műszeres a

nalitika, Kőrös Endre komplex~metr'ia, Laszlovszky .József gyógy

szer ellenőrzés„ A mikrobiológiai és biológiai értékmérések érté

kelését igénylő magasabb matematikai fejezetek (biometria) Rényi 

Alfr·éd matematika pr·ofesszor és elsősorban Juvancz Ir·éneusz or

vos-matematikustól származnak.. Az olaj-zsiradék rész korsze-
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rüsitése .Jáky :r1Iiklós nevéhez füz6dik, mig a gyakorló gyógysze

részi szemlélet, a gyógyszerkészités és a gyógyszerellátás gyógy

szertári kérdéseivel Karlovitz Adolf, (a néhai Karlovitz László 

édesapja), Küttel Dezső, ill.. a· IVIüszaki Fejlesztési Osztály és a 

minisztérium részéről ÉÍlő István és -Hunfalvi Géza foglalkoztak 

A gyógyszer-adagolásnak a gyermekgyógyászat terén jelentkező kü

lönleges igényeinek kivánt az 11Addendum 11 eleget tenni, midőn 

Lénárt György főorvost kérte fel közreműködésre, Láng Béla neve 

a névsorban a 0Gyógyért~' vagyis gyógyszer·kereskedelem labora

tóriumának a gyógyszerellenőrzés területén szerzett tapasztalatai

nak figyelembe vételét jelenti. \Tégül, de jelentőségben éppen nem 

utolsó helyen a gyógyszergyárak ellenőrző laboratóriumai képvi

selőinek a nevét kell megemlitenem, hangsulyozva, hogy rajtuk l,<:e

resztül a gyógyszeripar először vett részt a szerkesztésben: Rigó 

László főorvos (Gyógyszeripari Ellenőrző Laboratórium), Flóde

rer István (EGyI ), Nyiredy Szabolcs (Kőbányai) és Wessel Flóra 

(Chinoin) 

A magyar gyógyszerkönyvek 1negreformálása az nAddendumn 

megjelenésével utolérte (sőt több szempontból is meghaladta) a 

külföldi gyógyszerköny;veinek szinvonalát. Nemcsak, hogy behoz-

tuk a csaknem félévszázados lemaradást, hanem minden irányban 

fejlődésképesen alkalmazkodni tudunk a rohamos fejlődéssel együttjá

r·ó mind mennyiségileg, mind minőségileg növekvő igényekhez„ Az 

ehhez szükséges folyamatosság alapfeltételeit biztositja a kor·mány

zat részéről egyrészt az állandó 11Gyógyszerészeti és Gyógyszer

könyvi Bizottság11 felállitása, másrészt az "Országos Gyógyszeré

szeti Intézet 11 megszervezése,. 

A VI, gyógyszerkönyv szerkesztés, tehát már megindulásakor lé

nyegesen kedvezőbb tényezőkből indulhatott ki, mint az eddigi gyógy

szerkönyvek „ Leglényegesebb talán az volt, hogy a szerkesztő bi

zottság felállitása során (1959) Schulek Elemér a két előző kiadvány 
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szerkesztése sor·án szey·zett tapasztalatait érvényesithette 

A szerkesztő bizottság élére ismét Schulek Elemér került, ki 

Végh Antal elnökhelyettesből és Bayer István titkárból szűkebb 

körü szerkesztőbizottságot alakitott. A szerkesztőbizottság tag-

jai azonban már nem négy, hanem öt albizottságban fejtették ki 

tevékenységüket, mivel célszerűvé vált a Ph Hg V készitése so-

rán közremüködött farmakológiai bizottságot a biologiának a gyógy

szervizsgálat terén igen erősen megnövekedett jelentőségére te

kintettel megnövelni illetve kétfelé választani, egyrészt biológiai és 

farmakológiai albizottságra, másrészt mikrobiológiai albizottság-

ra„ 

Il.•Iindkettő élén orvosprofesszor (Issekutz ill. Alföldy) álltak, 

mig a másik hárorn bizottságot gyógyszerésztudománykari pro

fesszorok (Schulek, lVIozsonyi, Halmai) vezették, Schulek pro

fesszor ugyan az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen volt a ter·mé

szettudományi kar professzora, de mint az egyetemen a gyógysze

rész hallgatók két évfolyamának is oktatója, tagja volt az orvos

egyetemi gyógyszerésztudományi kar tanácsának„ 

A kémiai albizottság vezetését Schulek Elemér változatlanul ma

gának tartotta fent. Ennek az albizottságnak a két közvetlen gyógy

szerkönyvi munkatársán (Végh Antal a gyógyszerészi kémia egye

temi tanára, Bayer István az Országos Gyógyszerészeti Intézet 

igazgatója) kivül az OKI Kémiai Osztályának vezetője (Vastagh 

Gábor) és a tudományos fómunkatár sa(Rózsa Pál)mellett most nemcsak 

a budapesti, hanem a szegedi gyógyszerészkari egyetem tanárai és tag

ia.i voltak: gyógyszerészi kémia (Kőszegi Dénes) szerves kémia (Clau-

der Ottó, Vinkler Elemér), müszeres analitika (Pungor Ernő, 

Veszprémi Vegyipari Egyetem)„ Mindkét gyógyszerész kart képvisel

te egy-egy vezető asszisztens (Laszlovszky József és I<:ovács Lász

ló docensek) a lényeges változás azonban a bizottság összetételében 

a gyógyszergyárak minőségellenőr·zó laboratóriumai vezetőinek 
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megjelenése volt (Prof. Gyenes István és Nyiredy Szabolcs: Kő

bányai, Gyógyszergyár Simonyi István: EGYT, Wessel Flóra: Chinoin) 

és a gyógyszertári kémiai ellenőrzés ( 11 Tá,jékoztató gyorsvizsgálatn) 

szakembereként egy gyakorló gyógyszerész (Nikolics Károly, 

Sopron) lett 

A galenusi albizottság tagjai sorában is megjelentek az egyete

mi tanárok mellett (Mozsonyi Sándor és Pandula Egon, Budapest 

és Kedvessy György, Szeged) nemcsak az Országos Gyógyszeré

szeti Intézet (Éllő István), hanem a gyári gyógyszerkészités szak

emberei (Flóderer István, Láng Béla) is, míg a gyógyszertári 

gyógyszerkészités ügyét egy budapesti (Ku~ Ferenc) és egy vidéki 

(Ragettli Ji!nos) gyógyszerész képviselte. 

A farmakognoziai albizottságösszeállitásában is hasonló elvek ér

vényesültek„ Az egyetemi tanárokon (Halmai János a budapesti, No

vák István a szegedi gyógyszerészkar tanára, Sárkány Sándor a buda

pesti ELTE-TTK és Kárpáti Zoltán a Kertészeti Egyetem profesz

szora) kivül a g:yógynövény szabvány ill ellenőrzés szakemberei 

(Buchman Othrnár, Giovannini Rudolf, Rom Pál), valamint a 

gyógyszergyárak képviseletében a 11 K6bányai11 növénykérnia osztá

lyának vezetője (Szász Kálmán). 

A biológiai és farmakológiai albizottságban (elnöke Issekutz Béla} 

a szegedi farmakologus professzor (Jancsó Miklós) és a gyógysze

részhallgatókat oktató far·makologus professzorok (Fritz Gusztáv 

Budapest és Dir·ner Zoltán, Szeged) mellett az állatorvosi hatástan 

professzora(Kovács Jenő}, valamint egy gyógyszergyár- farmakolo

giai osztály vezetője (Fekete Györ·gy, Kőbányai Gyógyszergyár"), 

valamint a gyógyszeripari biológiai-mikrobiológiai belső ellenór·zés 

képviselője (Simon Sándor pr·of. ) is r·észt vett. 

A mikrobiologiai albizottságban az elnök {Alföldy Zoltán) az Or -

Szágos Közegészségügyi Intézet oltóanyag ellenőrző osztálya (Er

d6s László osztályvezető, Vitéz István tudományos főmunkatárs), 

85 



és a szerumtermelés szakemberek (Tvianninger Rezső, Phylaxia 

és Réthy Lajos, Szathmáry József, Human) mellett a szakértő

ként utólag felkért Habán György O~ főigazgató helyettes rnun

kájára támaszkodhatott„ 

A szerkesztőbizottság a kinevezetteken kivül még 54 szakembert 

kért fel közreműködésre az albizottságok egy-egy részproblémá

jának megoldásához Na bb 1 ~ gyo vo umenü ilyen feladat volt a mérge-

zés esetén nyujtandó első segély (Bordás Sándor prof , Csiky Pál 

főorvos), a gyermekdózistáblázat (Lénárt György prof. Szórády 

István gyermekgyógyászok), a radioaktív izotópok (Nagy János, 

Pál Imre, Péntek Lászlóné), zsirosolajok (Jáky Miklós}, vérké

szitmények (az Országos Haematologiai és Vértranszfuziós Illté

zet: Novák Ernő, Gerendás Mihály }, biometria (Juvancz Iré

neusz}, antibiotikum standardok (Horváth István prof..) kötszerek 

{Hidvégi Gyula) 

A revolució_t követi az evolució,. Ez történt a két legujabb magyar 

gyógyszerkönyv esetén is. A Ph Hg Vl-nak már nem kellett 11 forra

dal •11 ál mi v tozást hoznia gyógyszer szabványunk elvi ujra fogalmazá-

sában, ellenben már zökkenőmentesen bekap:! solódhatott és be is 

kapcsolódotb.az V kiadás megjelenése óta eltelt idő alatt bekövet

kezett fejlődésbe, amin a gyógyszervizsgálati szabványok estek át, 

nemcsak az egyre ujabb tipusu gyógyszerek megjelenése következ

tében, hanem a vizsgálati módszereknek egyrészt a műszeres ana

litika, másrészt pedig a biológiai értékmérés, de méginkább a 

mikrobiológiai értékelés {pl. antibiotikumok) irányában. 

Schulek Elemér működésének értékálló mivoltát mi sem jellemzi 

jobban, hogy szemlélete, elképzelései személyétől függetlenül to

vább élnek, A Vl kiadás szerkesztése közben _ tiz évvel ezelőtt _ 

bekövetkezett váratlan halála {1964. okt„ 14. ) nagy megrázkódtatást 

jelentett, de a kezdeményezésére megvalósult Gyógyszerészeti és 

gyógyszerkönyvi Bizottság és első sorban az Országos Gyógy-

86 

szerészeti Intézet gondolatait intézményesitett formában viszi 

tovább„ Enélkül ma már elképzelhetetlen, hogy a nemzetközi é

letben érvényesülhessünk, holott arra nemcsak a multunk, hanem 

élvonalban álló gyógyszeriparunk s ebb61 kifolyólag a közgazdasági 

ér·dekeknek az egészségügyi szempontokkal egyensulyban tartása is 

kötelez„ 
Mindeme feladatok megoldási lehetőségét csak a gyógysze.rkönyv 

szerkesztés és a gyógyszervegyészet min6ségellenőrz6 osztályai 

között surlódásmentes együttmüködés teszi lehetővé. Az ehhez szük

séges és állandó kapcsolat szinte spontán alakult ki A Kölcsö:tDs 

Gazdasági Segélynyujtási Tanács (KGST) gyógyszermin6ség standar

dizálási bizottságában résztvevő magyar delegáció immár több mint 

egy évtizedes müködése - nyugodtan állithatjuk - tekintélyre tett 

szert. A delegáció vezető tagjai az egészségügyi minisztérium és a 

nehézipari minisztérium közös kijelölése és megállapodása alapján 

a Gyógyszerészeti és gyógyszerkönyvi bizottság véleroényezését61 

' függően közösen alakitjakki álláspontjukat a szocialista országok 

egymás közötti gyógyszerker·eskedelem minőségi szabványának, a 

11 coropendium medicamentorum11 elóiratainak megszövegezésénél. 

Lehel:. hogy a fejlődésnek e legutóbbi szakaszát ismertetve lát

szólag tuljutottam a nemzeti gyógyszerkönyv fogalom körén, vi

szont ezzel tudtam és kellett kézzelfoghatóan ér·zékeltetni a gyógy

szerkönyvi gondolat - a modern technika fejlődésével lépest tartó

egyr·e inkább határozott körvonalakban kialakuló fejlődési irányát, 

amely egy nemzetközi (internationalis}, de sokkal inkább a téma 

jelentőségét kifejezőbb, nemzetek fölötti (supernationalis) gyógy

szerkönyv kialakulásához vezet, amikor majd killön fognak foglal

kozni az egyes nemzeti gyógyszerkönyvek a saját államuk killönle

ges gyógyszerszabályozási igényével. (Ílyen tendenciák a Nyugat

eur·ópai államokban a közös piac államai között is megfigyelhetők, 
sőt a WHO a 11Phar·macopoea Internationalis 

11 
szerkesztésével vi-
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lágméretüvé fejlesztette ezt a törekvést..) 

Befejezésül megjegyzem. hogy a gyógyszerkönyveket szerkesztő 

bizottságok tagjai névsorának ismertetésén illetve magyarázásán 

keresztül próbálkoztam első megközelitésben közelebb jutni ahhoz 

a célhoz, amit a magyar gyógyszerkönyvek fejlődéstörténete je

lent Ezt véltem a legrövidebben járható utnak. Némi kiegészité

sül szolgálhatnak a rnellékelt táblázatok. 

Az I/A táblázatban Gyógyszerkönyveink drogjai, a !/B-ben alap

anyagai és az I/C-ben gyógyszerkészitményei áttekinthető kimuta

tását nyujtom A II. táblázatban azt ér·zékeltetem, hogy mily ro

hamosan fejlődött a gyógyszervizsgálat, ami a reagensek (mér6-

oldatok.. standardok) számának növekedésén mérhető le. 

A UI. táblázatban Gyógyszerkönyveink terjedelmének fejlődését mu

tatom be 
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DR. VÉGH ANTAL 
egyetemi tanár 

I ÍA, IÁBLÁZAI 

A magyar Gyógyszerkönyvek drogjai 

!. II. m IV. v VI. 
18 71 1888 1910 1934 1954 196'7 

fll;,li r.redetü 6 6 4 2 2 2 
l~al8amum 3 4 4 3 1 
C:ortex 5 4 4 4 
l'los 12 ' 6 7 
Folium 18 13 13 12 13 12 
Fructus 15 12 11 9 10 
Herba 7 4 5 11 10 10 
Pericarpium 2 2 2 
Radix 15 15 13 13 I2 12 
Re s ina 12 10 8 7 
Rhizoma 10 8 6 " Semen 10 9 8 5 2 
T'uber 2 2 
Egyéb 28 20 16 12 13 6 

I/B IÁBLÁZAI 

A magyar Gyógyszerkönyvek alapanyagai 

I. Ad dit. II Addit III. IV. v. Addend, VI. 
18'71 1883 1888 1898 1910 1934 1954 1958 1967 

Vegyület homo-
gen keverék 1I6 28 153 14 166 200 332 2I 347 

Süritett gáz 4 

1116-olaj 19 19 14 22 21 15 

Zsiros olaj 6 6 4 4 

Zsir viasz 8 

Szervetlen/szer -
ves százalékos 

.„ x 
megoszlásban 68,2/31 8 65, 5/34, 5 57, 7/42, 3 39, 0/61, 0 31_ 4/68, 6 ~u ~ /'73, 6 

.HA gyógyszerill alkalmazott szervetlen alapvegyilletek a1ánya a kezdeti több, mint 
2/3-ról az 1/4-ére csökkent 
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l/C. TÁBLÁZAT 

A magyar Gyógyszerkönyvek gyógyszerkészitményei 

I. Addlt. II. Addit. III. IV. v. Addend. 
1871 1883 1888 1888 1910 1934 1954 1958 

Ga.lenikum stb. 215 208 7 187 169 164 23 

Injekció 
,.. 

6 77 8 -
Infuzió l l 

Tabletta - 10 47 9 

Humán oltószer - 3 32 

Veterin oltószer - - 27 

Radioakt. izotóp -
Vérkészitmény. -
Kötszer 7 12 - 11 10 7 

x Megyjegyzés: A sterilizálás általános elveit már el6irja 

:s 

]] . TÁBLÁZAT 
A magyar gyógyszerkönyveK 1<emszere1 

Reagens 

Indikátor 

Mérőoldat 

Orvosi labor 
kérnszer 

Szenny. mér
ték oldat 

Szinmérték 
oldat 

Tornpitó oldat 

Kromatográfiás 
J<émszer 

l. 
1871 

40 

4 

2 

Kémiai (fiz. Kém. ) 
standard 

Olvadáspont
standard 

Addit. 
1883 

4 

!!. Ad dit. III. JV. 
1888 1898 1910 1934 

64 89 100 

6 9 8 

9 8 10 

31 

v. 
1954 

397 

19 

35 

32 

10 

39 

32 

Addend. 
1958 

15 

2 

5 

Vl. 
1967 

512 

36 

47 

68 

9 

32 

30 

14 

31 

9 

VI. 
1967 

135 

67 

10 

62 

34 

33 

6 

6 

12 
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THE DEVELOP1'IENT OF THE HUNGARIAN 
PHARMACOPOEIAS 

\Ve can go back till the 18-th century with full security to evo-· 
cate the tin1e before the publication of our first independent phar·
macopoeia in 18 11 \Vhen the state or ganization of the Hapsburgian 
and later Hapsburg-Lothnr·ingen imperial fa.mily extended to our count
ry~ then without issuing a.ny specia! orders or laws the successive 
edition of the Dispensatorium Pharmaceuticum Austr'iacum Viennense 

{D P l\ \' ) in 1'729, 1'731, 1744 and l'i51 were in usage for the re
gulation of the pharn1aceutical &ctivities and preparation of rnedici
nes, and afterwards the 1'774, 1775, 1778/79, 1'780, 1783, 178í' and 
1794/95 editions of the Pharmacopoea Austrie.ca Provincialis (P 
A P ) were used 

But fr·om this age tv;.'O publications of Hungarian relation a.re known 
too, the "Antidotarium of Kassair and the 11 Tar-iff oi Charges of Po-
zsony'' The '' ·'\ntidota,r ium ( asso\. iensis ' 1 

(1732) was n1ade on the hasis of the dispensatoriun1s in Ausburg a.nd 
Vienna by the Ap1 obation of the chief n1edical officer 11 medicus ca1n
pestris et stabilis 11

s the rr1edic:al offic:er physicus or jinarius of Aba
ujváros and Kassa and et Eperjes The 11 raxa Pharmaceutica Poso
niensis" {1745) "'as n1ade already for the request of the governor' s 
councíl, drawn up by I Torkos fustus rnedical officer /It was used 
until 1820 / 

The years of publishing the Pharmacopoeia Austriaca 1 11 111 are 
1812, 1818~ 1820, 4..n order from 1821 n1ade this third edition compulso
ry in Hungary as well and the royal order from 1829 put ínto force a 
"Taxa pro R,egno Hungariae" in three languages fhe effect of the nati
onal reforrn-age could be felt in the fields of pharmacy too: on the 
den1and of the pharmacists, the governor„ s council by 1\1 
LEKHOSSEK professor of medicine Budapest, the Chief Medical 
Officer of the country (11 protamedicus 11

) to take car·e about the writing 
of t.he dispensatorium and taxa adapted for the Hungarian relations in 
harrnony \vith the l\ledical Faculty of Budapest The governor' s coun
cil only declared in 1835, but did not make compulsory in our country 
the fourth Austrian Pharmacopoeia edited in 1834, but even so it urged 
the Medical Faculty It reaced to this only much later in 184'7, namely 
by asking for the revision of the Austrian Phar macopoeia vaiid at that 
time, but in reality it came back to the question of the e ''tion of an 
independent Hungarian phar·macopoeia only ín January, li 8 hower·er 
no steps were taken to the direction of realization Since : ~43 the 
governor" s council had made compulsory the fourth edition of the 
Austr·ian pharmacopoeia in our· country too, and it was valid till the 
publishing of the fifth edition ín 1855 ln the meantime, in 1838, a 
11Supplementum 11 to the "Taxa11 was published and in 1843 "Tariff of 
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Charges of medícines ín Hungary and ín provinces connected 11„ ín 
three la.nguages It \vas modifíed hvíc.e duríng the war of líberatíon 
by míníster Klauzál It should be rnentíoned that the chief of the 
medical department of the revolutional lVIinistry of \Var FLOR 
tríed to draw up a milítary pharmacopoeía ín I-íungarian language 
(so called independent field 11Elemchus 11

) 

But it is much more important that at the days of the natíonal 
revolutíon„ the pharrnacists ín Budapest raised an issue of the sett
lement of the case of pharmacy by 1egíslation. Accordingy for 
the request of mínister Klauzál a bíll was ma.de by D WAGN"ER a 
pharmacist ín Budapest ín which the iollowíngs can be found in 1 

connection 't1le pharmacopoeia: 11As our country has nO pharmacopo
eia„ of íts ovtn ;,, committee forrned by the excellent men of the l'v1edi.:. 
cal and Pharmaceutícal Professions should be set up to work out 
a Hungarian pharmacopoeia without any delay "But wíth the loosíng 
of the V..'ar of liber atíon„ this ínitiatíve failed In the Bachera the 
fifth editíon of the Austrian phar n1acopoeia was published and be
came compulsory However ín the Austrian Italian-French war 
ín 1859 the Austrian Empire wavered and in 1866 the lost Prussian
Austr ían ·war for ced the ím per ial fa.mily to give up the principle 
of "Gesammtmonarchie 11 Thís led to the compromise ín 1867 and 
the foiming oí the dualistic Austrian-Hungarian Monarchy Ihe 
national feelings depressed for 20 years were awaken The Hunga
rian physicians and natural scientists had a congress ín Pozsony 
already in 1841 \vhere the sei!ing of the case of public health was 
ur ged rhís thought emer ged again at the next congress and ín 
1865 ínítíatives were taken to set up the Hungarian Public Health 
Council The next congress in 1867 presented an application to 
the fir st r esponsible ministry~ and the demand was fulfilled ín 
1868 rhe 11

v.•01 king rules 11 (4 th part l~ 5 point} of the Hungarian 
Publíc Health Council indicated as urgent task the publishíng of the 
independent Hungarian Pharmacopoeia Further delays were"ifuPósSie
le because of the 6th Austrian Pharmacopoeia had been issued and 
it was unimaginable that 2 year·s after· the cornpromíse in 1867 another 
Austrían order should be íntroduced ín our country Our· leaders did 
not take notíce of the publishing of the new Austrian Pharamcopoeia 
- the 5th edition .remaíned valid-and the editor ial boar d of the I-Iungar ian 
Pharmacopoeis. was founded urgently 1-Iowever it seems that ít could 
not he.ppen without any problems An order of the Miníster· for Home 
Affairs from 14 june 1869 established an 8-membered .~oard headed 
by J \VAGNEH professor for internal medícine(P RATH an<l B 
Mt'TLLER \Ver e the pharmacíst members of the board), but after a few 
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weeks the Hungarian Public Health Council submitted a list to the 
Miníster of Home Affair s as its luperior. futhor'ity, tn which Pro
fessor K THAN che,mist-pharmacist:;6h&.1r~an and J. WAGNER 
only a member of the hoard The apprecíation of the importance of 
the Hungarian Pharmacopoeia can be seen the Hungarian i we c:on
sider '.hat the other member·s of the board were famous ~ 
of the Hungar ian medical public life~ F KORÁNYI professor of 
internal medicine K B~OGH pr·ofessor of pharmacology and 
T MAR GO pr·ofess~ of zoology for·mer professor at the Medical 
Faculty ín Kolozsvár~ a man of wide íntellectual horizon,, a real 
polihístor member·s of the board were L GROSZ„ the honorary 
lecturer of the subject 11exeminatíon of adulterated nutriments 11 

Dr B MÜLLER, G J ÁRIV1AY„ P. RÁTH phar·macísts (the last name 
is not included ín the list publíshed in the Pharrnacopoeia). The 
editorial boar d got a r ather shor t ter m to fulfill its du ty„ because 
the 11Pharmacopoeia Hungarica Editio Prima 11 was published 
alr·eady ín the autumn of 1871 and came into for·ce on the 15th 
March 1872 

Our First Pharmacopoeia was edited mainly on the basis of the 
6th Austrian Phar macopoeia. Our close connection the fields of 
medical cultu.r e and,, last but not at least„ because of the situation 
of the wholesale trade of drugs the radical br·eak would have caused 
only serifis problems The chairman of the boar d,. C THAN, knew 
very well the life of pr·actícal phar·macists as between 1849 and 1855 
before his unvers~D7 atudies ín Vienna. he worked as apr·entice 
the phar·macies o{'k.örösladány, Hódmez6vásárhely and Szeg_ed This 
circunstances must have contributed not only to the fact that the 
editorial boar·d could do his job so quickly. but to the fact that 
íts activity was always based on r·ealities It could not be easy 
in that heated iiatíonal atmospher·e Anyway the cont tempor·ary 
pr·ofessional pr ess makes to dr'&W that conclusíon. But the offi~ 
cial cir·cles agr·eed with Tharf s, since he was methods the General 
Editor of the second edition too. 

In the editorial boar·d of our Sooond Phar,macopoeia. medical 
professor s were domínating again. Beside the gener·al editor· C 
THAN again L. GROSZ as he Hungarianized his name L. CSATÁRY 
was the secr·etary. The member s of the board wer·e F KORÁNY1 
and .r WAGNER pr·ofessors of ínternal medicine K. BALOGH the 
professor of pharmacodynamics L TÓTH,. honor·ary lecturer of 
gener'al pharmacology, and two pharamcy owner·s Dr B MÜLLER 
and G JÁRMAY 

95 



As the chairman of the editorial boaI'd of the third edition a 
pharmacist pr·ofessoI' can be found Dr„ A. BOK...\Y Its members 
weI'e dr· E DEÁK and dr·. Gy. ,J ÁRMAY phar macy owner pha
macists, Dr·. L WINKLER professor· of analitical and phar·maceu
tical chemistry and besides thése as invited specialists were work
ing Gy. KOSSA retJ.r·ed teacher· of the Veterinary college„ hona-· 
rary lectur·er of toxicology at the Medical Faculty B. LENGYEL 
the first Hungarian professor· of phar·maceutical chetnistry, S~ 
MÁGOCSY-DIETZ pI'ofessoI' of botanics and L STRÖCKER phar·
macist The name of K THAN closes the list As he died only 
in 190~1 it would worth whileto once wetheI' the geneI"al editor 
of the for mer two editíons became only an associate beca-
use of his weakened health 

This whole question gets even moI'e inter esting if ope knows that 
on 12th May„ 1892, the Hungarian Public Health Council decided 
to set up a PhaI"rnacopoeia Comrnittee, consisting of its 
own members The chairman of this Committee was te be K. THAN, 
the members of it A. BOKAY (Pharmacodinanics), K KÉTLI 
(internal medicine), J KOVÁCS (surgery) pI'Ofessor·s of the Medi
cal Faculty„ further on K. KISS pharmacy owner phaI"macist, and 
as secretary L CSAT.ÁRY :rrentioned in the editorial boards of 
the firts two phar macopoeias. The Ministry for Home Affair·s took 
notice of these steps with acknowledegement The Council declar ed 
its principal point of view~ considering its importance fr·om the 
point of the history• of phaI"macy the folloing is quoted fr om the 
Pharmaceutical Journal (VIII. 364 1892 ) 

1. rhe Council will set up in its own frames a committee, named~ 
Public Health Council Per·manent Committee for Pharmacopoeia, its 
member s should be a specialist of internal rnedicine, sur geon

1 
a 

chemical, a phar·maceutical and a phar·macological expert# its sec
tretary that of the Council. The task of the Committee to follow 
with attention the medicines recently developed andto recoI'd the 
pI'actically used ones 

2. The Committee helds a meeting every year where the moI'e inte,.. 
resting details of the new medicines ar e discussed and the Commit· 
tee r·eports about it to the Council suggesting those medicines which 
seem to be proper to be included in the Pharmacopoeia. ln this report, 
the pharmacological features of these medicines should be reviewed 
just as their· modifications and proposed price r·egulating 

3. By this r epoI't of the Committee by its own initative the Council 
makes a pr·opoqal to the Ministry for Home AffaiI's which rnedicines 
should be taken to the phar macopoeia " 

The Council decided only ab out the pr ofessions fields which should 
be r·epr·esented in the Committee. but it did not decide which member 
should be the chair man OI' gener al editor K THAN was appointed 
chair·man because of the appreda.tion 
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of his meríts at the publishing the fir·st and second Editions 
rhus the Hungarian Pu~lic Health Council and the Phaemacopoeia 

became independent rhe PHC r·evised its attitude of 1892„ and it 
seems that the impor·tance of the thought about the phar·macopoeie. 
became less. and the thought of the permanent pharmacopoeia 
coni.mittee had been for·gotten too. The editorial board.of the 4. th 
edition was not formed by the pr·inciples of 1892. The measures to 
the publishing of our 4 th Pharmacopoeia wer·e taken in the first 
years afteI' the first world war. The chair·man of the board was 
this time Z VÁMOSSY profe•eor· of phar·macology„ The Phar zna
cological lnatitute of the Faculty ef Medicine, the dir ector of 
which was A. BÓKAY. dealed beyond the education of medical 
students„ with the teaching of Pharmacognosy to the phar·macy 
students For the initative of BÓKAY, from thia inatitute sepa
rated the Phar·macological Institute, educating-only pharma-
cists, and its director was the for·mer ftr•t uai1tant of BÓKAY.t 
Z VÁMOSSY After· the deaih of BÓKAY in 1922 V'mossy came 
back to the Pharmaceutical Institute as the first pr·ofessor:, but 
those 8 year~ spent in teaching of pharmacognoay took him closer 
to pharrnacy~ took very important partin 1919 in the organization 
of the college Of Pharmacy together· with L WINKLER„ M MA .. 
TOLCY, E. DEÉR, V. ANDRISKA, and ln the farming of the 
Hungar·ian Society of Pharm.aceutical Science• (1924). The rnembers 
of the edltor·ial board of the 4th Phar·macopoeia were: L. WINKLER„ 
pro!'essor· of pharmacology4 and E DEÉR phar·macist. Invited 
experts wer·e S. MÁGÓCSY ·DIETZ profeseor of botanica. S 
BUGARSZKY professor of gener·al and inorganic chemiatry and 
M. MATOLCSY the directing professor of the Univer·sity Phar·macy

11 

SCHULEK. thtf head of the Chemiatry Depar·tment of 
the Hup.garian Public Health lnstitute. He wor·ked as an assis
tant of prof. WINKLER Between 1921· 26 and before be left the uni
ver·sity" he worked beside his professor on the chemical par·t of 
the manuscript 

Between the publishing of the Pharmacopoea Hg Ili nD09) and 
Pharmacopoea Hg IV (1934) a qua,..r·ter· of a century passed„ This 
r·etarded the gener·al development of the Hungar-ian phar·macy very 
much because a Pharmacopoeia is not only the standard of a count-
ry about the pr·epar·ation and examination of drugs„ but at the sawe time 
it also deter·mined the univer·sity trainint 'rhis disadvantage was even 
increased by the fact that the Phar·macopoea Hg IV was a "classicaln 
phar macopoea in the pejorative n1eaning of the wor·d (The 4th 
Swiss pharmacopoeia published at the mame time was just the oppo
site, the first r·epI'esentative of the modern pha.r·macopoeía ) 
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Ihe manusscript of our 4 th pharrn~copoeia was ready in 1926. Ihe 
4 th Ger man phar macopoeia published in the same year ca.n be still 
considered as a classical one too The Hungarian editorial board 
started to review its own manuscript~ on the hasis of this and this 
lasted till 1933 because of persona! reasons But at that time the 
Cemical Department of the Hungarian Public Health Institute had 
started to work for 6 years already with the direction of E SCHULE~ 
who had developed at that time the Hungarian official mediciríe cont-
r ol system The most 11 r·evolutionary 11 feature of it was that not 
only the quality of medicines ma de in phar macyes# but also those 
manufactured in factories should be controlled But for the vali
dation of these principles in the pharmacopoeia too~ we had to 
wait till the publishíng of the Sth Pharmacopoea Hg Between the 
publishing of the Pharmacopoea Hg IV (1934) and the Pharrna
copoea IIg V (1953) the passed 19 year s are only forma.ly so 
short# because ín fact it should be counted from 1926 to see 
how much E SCHULEK had done with the Pharmacopoe Hg V 

The Il world war ínterrupted the preparatíon of the Sth edition 
of the pha.rmacopoeia. It would be a grateful task to discover thís 
era hisktorícaly During the pesiod when B. TOHANN under-secre
tary of state was and E SCHULEK became dír ector of the Nati
onal Institute of Public Health„ the thought of another edition ar"Ose# 
but the formíng of the editorial board took place only after· the li
beration, ín 1948 

ln the meantíme E SCHULEK r·eturned to the Univer síty as a 
pr·ofessor· ín 1944# and in 1948 he left the National Institute of Pub
lic IIealth fínally. But the success of a new pharmacopoeía depended 
so much on hí~ that no one had any olject that the Ministry of Pub
lic Welfare - ín 1948 it was called so - entrusted ín the person of 
SCHULEK a professor from the Faculty of Natur·al Sciences with 
this definítely medical kind of publícation In this decision the 
fact had a partJI that it is the same professorshíp wher·e the gener·al 
editor of the I ·'8.nd II Pharnacopoeas worked. By this right it could 
be called historical tradition_ but the appr·ecíation of SCHULE~ s per
son in completely explanned by his work at the foundation of the Chemi
cal Department and those two decades spent ther·e which made him to 
be an even internatiofialy appr·eciated expert of the quality r-elations of 
medicines made in phár·macies or in factories„ strictly on scientical ha
sis Returning to the Universíty.._.h~ star·ed that refor·m movement by the 
starting · 
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analítical chemistry (he followed K rHAN ín thís too- 11 mutatis 
mutandis"-who ínitiated scientific chemistry ín our coutry )~ and 
thís way of resear ch later pr·oved to be very useful ín drug ana
líais too 

All thia had to be said e~en íf it accuses the char ge of "persona! 
cult 1'# to explane in the most constructive meaníng of the word re
volutional changes, caused by the publishing of the Vth Phar ma
copoea, in connection to drug analysis This had an effect not only 
in the cotr·ol the quality of the medicines but it also influenced the 

new conception of the univer s:ity education of phar·macists 

ln the I-IV edítions and in the V th edítion of the Pharn1acopiea 
Hg, there is one common feature, each is a standard for the medi
cínes as every pharmacopoeia But the gr·eat differ·ence between 
them is that the fir st ones car ed only about the medicines ma de ín 
pharmacies, and consequently their contr·ol systems wer e simpli
fíed to the pharmacíes' possibílitíes, but the new edition published 
ín 1953 became a standard of the whole medical supply 'The pre
paring of the medícines in phs.r·macíes and their control a.re very 
well defined parts in certain par agr-aphs (and at the end of each 
paragraph can be foun9: the chapter: Informatory quick examinatíon) 
But the whole par agraph deals with the totality of ihe ruedical cont
rol. It concerns bOth medícines ma de in phar macies or in factor íes 
and it is not confined only to the chemícal examinatíons~ but comp
rises as necessary instrumental analitical control and the biologi
cal and microbiological methods as well. So SCHULEK could sal
vage the pri.nciple of classical pharmacopoeia to the moder·n one 
It was the Hungarian Pharmacopoeía which first which arosed the 
thoilght of dr·ug control in pharmacies and ín factories as a qua
lity. It is a pity that this principally completely new pharmaco
poeia of our s was published only in Hungarian, and this fact makes 
harder to prove the priority. 

The editorial board of our fir·st 4 phar·macopoeias consisted of 4-5 
members chosen more or less by the decision of the Public llealth 
Councíl in 1892 and it was an exclusive circle. ln the board consís
ting mainly of medical professor s ther e wer e one or two professor s 
of chemístry and botanics. and only one or· two phar macists wer e 
representíng pharmacy ín t~e strict meaning. Already at the edi
tíng of the Vth Phar macopoea Hg. , SCHULEK noticed that to set 
up a standard for the whole medicine supply, the factories inclu
ded, he must cooper ate with the best experts of the fields ín 
question and at the edíting of the 6th phar macopoeia he asser ted 
these prínciples It can be proved hy the list of the names ta-
king partin the preparations of the V th and the VI th phar·rnaco-
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poeia Even the editorial boar·d of the Vth edition denotes the 
start of this important change The Minstry of Public Welfare 
appointed an editorial board and independently from it a board of 
experts under the leading of E SCJIULEK The secr etary of the· 
editorial boar d was A. VÉGH., its scientific collaborator L 
KARLOVITZ„ the members of it were the f0llowings: 4 pr·ofessor·s 
from the Medical Faculty: Z. ALFÖLDY (microbiology)., B. ISSE
KUTZ (pharmacology). P LIFT ÁK (pharmacognosy). S. MOZSO
NYI (pharmacy), Fr.om them only the fir·st two were professors 
of medical subjects. Fr·om the Faculty of Natur al Sciences except 
E. SCH:tJLEK T SZÉKl (the professor· of organic and pharmaceu
tical chemistry) and A. VÉGH rectores of the intstite of the Íatter„ 
were present Other member,s of thé board wer·e Augustin 
the director of the Medicinai Plant Research Station and G. VASTAGH 
chen1ical engineer who was the successor· of E SCHULEK at the 
Chemical Depar tment of the National Institute of Public Health 
The HPHC intended to guarantee the medical point of view in the 
board of experts„ It had 16 mernbers and 6 of the was the best 
representative of each medical subject: L ANTAL (psychiatrist)„ 
A BABICS (urologist).:i D FEKETE (obstetrician)„ I. FODOR 
(specialist for internal medicine)„ Ö RAJKA (dermatologist) 
Beside them can be found the famous repr·esentatives of the branct., 
es of the rnany sided medicine contr ol The or ganic chemistry 
was r·epresented by another colleague of SZÉKI. by professor S. 
MÜLLER~ as the fields of medical plants by pr-ofessors S.SÁRKÁNY„ 
J HALMAI and by ROM chief engineer of the Quality Controling 
Institute of Medical Plants„ the practical microbiology and the se-
r obacteorology was repr·esented by 1 VITÉZ honorary lecturer 
The pharmaceutical character of the boar·d was confirmed by the 
directors of the University Pharrnacies~ Z. CSIPKE (Budapest) 
L. DÁVID (Szeged) and professors Zs BARI (Pécs)a Gy. KED-
VESSY by honorary lectur er s„ the latter the first assistant of 
S MOZSONYI L. ast but not least the best pharmacists of this 
F KUN Should He mentioned 

But the r ealization of the conception of SCHULEK an even wider 
specialist boar d was neces_sary. These co-oper,ated as consultati-· 
ves or specialista f;or the request of the editor'ial boar·d. ln this 
list not only those names can be found with which SCHULEK exten
ded the experts• board as V. BRUCKNER pr·ofessor of or·ganic 
chemistry, T ERDEY GRU Z professor of physical chemistry„ 
Z KÁRPÁTI~ lecturer· of phatology~ L IVTITTELMANN pharmacist 
reader at the Medical Ministry„ and those who str engthened the 
HPIIl in the editorial work, as P. ROZSA medicine analitic, 1 
SZONGOrT biologist„ L ERDŐS serologist~ but SCHULEK opened 
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BALÁZS the directo-r of the toxicological department .of the acci
dent hospital., T KOVÁCS the director of the ambulance service)~ 
the other is the completing. of the phar·macopoeia in the subject of 
veterinary medicines (as R MAl'rr-.111\TGER professor of veterinary 
epidemics„ J KOVÁCS pharru-acology of animals, J MOCSY spe
cialist of animals' internal diseases and G HIRT the director· of 
the Hungarian veterinary Health Institute) 

E. SCHULEK did not only choose the proper- expertS.:i. but organi
zed them to 4 sub-commities Th_e chief of these were: E. AUGUS
TIN subcömmittee of pharmacognosy grouP,. S MOZSONYI s _e of 
galenica Pharmacy~ B ISSEKUTZ se. of biological control., keep
ing for himself the directing of the chemical Subcommittee ln 
spite of its gr·eat extend, this gigantic and in the history of Hunga-
r ian pharmacology decisive work it would have succeeded without 
the sharp judgement of E SCHULEK who could keep in hand and 
direct the job of every sub-committee with his sense to organization 
and to recognize problems as they really are To the evaluation of 
the contribution the differellt sub-committees and unification of views 
pr·of SCHULEK was helped by A. VÉGH„ L KARLOVITZ. Gy 
KEDVESSY, T. HALMAI, 1 VITÉZ, and L MITTELMEN 

In the editorial works of the Vth Pharmacopoea industrial experts 
did not take directly part. but they were always consulted and the 
plans of the final tet were presented to the leader s of the Pharma
ceutical industry by E. SCHULEK The strict accuracy of the Pharmaco
poea could beforced only with the authority of E SCHULEK at a time 
when the rapid increasing of drog produding was not always based 
on the pr·oper technical conditions. In the first half of the 50 is. 
sometimes it was rather hard to fight for· the "medical reasons 11 

as in many places only pr oducivity was important. But the technical 
leader of the pharmaceutical industry ead by L PILLICH soon 
recognized the importance of quality and the founded the hasis of the 
Hungarian drug export From the common interests mentioned abovea 
a strong cooperation has developed between the editorial board of the 
Phar macopoeia and the quality contr·ol department~ of the phar·ma
ceutical Industry 

ln 1948 Schulek undertook the editing of the Phar·macopoea on the 
condition. that the government provides for a per·manent Pharma
copoeia Commission which board should take notice about the deve
lopment of the pharmaceutical chemistry and medicine The Ministry 
of Health measur·ed the importance of a modern Phar macopoea and 
80 set up the 1'Board of Pharmacy and of the Phar·macopoeiau in the 
frame of the Medical Scientic Council. Later· it became the common 
depar tment of the Hungarian Academy of Sciences. Section of Medi
cine and of the Soientific Medical Council of the Ministry of Health 
At tÍte same time the ministry formed a laboratory for the experiments 
ín connection to the Pharmacopoea ln 1954 it worked in the 
institute of prof SCHULEK,, but laterin 1955 it became indepen-
dent under· the name rechnical Development Department headed 
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BAYER who took part already in the publishing of the 5th edi
tion„ Vi'hen L KARLOVIrz suddenly died: he acted as the techni
cal editor and successfully managed the printing. The necessity of 
such a laboratory was proved practically as well under the direc
tion of I BAYER„ ln 1962 it waS developed to the uHungarian 
Pharmaceutical Institute 11 by the Ministry .Into this joined the 
Dr·ug Control Department of the Hungarian Public II~alth Institute 
as Vi•ell in 1968 already The V. th Pharmacopoea did not come 
still into íor ce >vhen the :'.\'Tinistry had established fr om the mem
ber s of the 11 Pharmaceutical and Pharmacopoeial Board11 a com~it
tee taking care about the edition of an 11Addendum 11 An important 
part of its >vork Vi as based on the help of the Technical Develop
ment Department The work of the committee was organized by its 
chaiman and secretary. Its members were E. SCHULEK (chairman)„ 
his secondary .A. -VÉGH, its secretary I. BAYER„ members: B. 
BÖLCS chief of a department of the J\.Tinish:y of Health J HAL1\.1Al„ 
Gy KEDVESSY„ S. I\iTOZSONYI professors„ Nikolics practical 
pharmacist, Lt. -Co"'l E PANDULA pharmacist P. ROZSA„ G 
VASrAGH, I VIrÉZ ln the list of the names asked to take part 
in the editing of the 11Addendum 11 some had still countributed to 
the edition of the V th Phar·macopoea Hg This extending 1shows· 
the incr·easing of the thought of the Pharamcopoea From the Uni
versity Institutes; A BUZÁGH professor of colloidics„ D KŐSZEGI 
the dírector of the Pharmaceutical Chemistry institute of the Uní
ve:r sity of Szeged, I TARJÁN the professor• of medical physics„ 
and the developing team of assistants of the Institute of SCHULEK: 
E PUNGOR. instrumental analitics~ E. KÖRÖS komplexometry, 
J. LASZLOVSZKY drug control The pharagraphs dealing with the 
the evaluation of the r esults of exper iences in the subject of micro -
biology and biology„ higher mathematics biometry are needed„ and 
in this job helped A. RÉJ\TYT prof of mathematics and I JUVANCZ 
physician-mathematician Ihe modernizíng of the paragraph deal
ing with tats and oils is linked to the name of M J ÁKY„ while with 
the problems of pharmaceuticas compounding, medicine supply and 
practical pharmarists„ point of view A .KARLOVITZ ~he father of 
late L KARLOVITZ) D KÜrTEL and from the part of the rechní
cal Development Department and the Mínistry of Health I ÉLŐ and 
G HUNFAL VI dealt The 1tAddendum11 should have fulfilled the duty 
to help the pediatrists in the special dosing too„ so Gy LÉNÁRD 
was asked to cooperaze The name of B LÁNG means the appre
ciation of his experiences about drugcontrol in the central Control 
Laboratory of the drug wholesale Company uGyógyért„ 1t At last 
but not at le:ast the name of those should be mentioned who as heads 
of the quality control departments of the pharmaceutical factories 
contibuted to the work pharmaceutical industry took partin the 

102 

edition and just by these persons L. RIGO chief physician (Control 
Laboratory of the Pharmaceutical lndustry)I FLODERER (EGyT), 
Sz. NYIREDI (Richter l„ F WESSEL (Chinoin} 

Ihe leve! of the Hunga:rian Pharmacopoeias has reached {or in 
some respects even surpasse_d) the leve! of the foreign ones by the 
publishing of the nAddendum 11 Not only backwardness of half a 
century had been overtaken„ but the possibility of keeping pace 
with development acceletating more and more was opened to every 
directioh both in quality and quantity rhe basic conditions of 
permanency reguired for that has been provided by the 11 Pharma
ceutical and Pharmacopoeia Board11 and the "Hungarian Pharmaceu
tical Institute ", both set up by the Minist:ry of Health 

So the edition of the VI th Pharmacopoea had much better circumstan-
ces already at the start than a.ny other once before. The most 
important was probably that at the setting up of the editorial board, 
E SCHULEK could utilize his experiences obtair.ed at the two for -
mer editions 

The head of the editorial board was again E SCHULEK,, the 
secondary was A. VÉGH and the secretary I BAYER They 
for med an exclusive editorial boar d But the member s of the board 
wor d already not in 4 but in 5 subcommittees„because it seemed 
useful to increase and separate te two parts the pharmacologi
cal group contributing in the preparation of the Paramacopoea Hg V 
So considering the increased importance of the biology in the drug 
control„ these two new subcommitties were the biological and phar
macological and the mícrobiological ones. Both were headed by me
dical professors (ISSKU'IZ and ALFÖLDY) while the othernthree 
subcommítties were healded phar·macist professor·s (SCHULEK,, 
1\IOZSOJ\"'Y"I„ HALMAI) SCHULEK was still professor of the Fa
culty of Natural Sciences„ but as the l~cturer of the pharmacy 
students~ he was a member of the Council of the phar·maceutical 
Faculty of the Me,dical University 

The chemical subcommittee was led by SCHULEI< again. Besides 
the two phar·macopoeial Coworkers (A VÉGH and I BAYER)„ G 
VASTAGH (head)„ P ROZSA (senior coworker of the National In
stitute of Hygíene) there were included some me1nbers fr·om the 
University of Szeged as professor D KŐS7EG1 prof 
0 CLAUDJ<:::R and prof E \lí.1INKLER 

Both plia1 n1aceutical fa
culties wer·e rep1 esented by two first assistants l LASZLOVSZKY 
and L KOVÁCS, but the most interesting clla1wl ín 1he board was 
the appearii1.g of the heads of the quality cont1ol !h partn1ents of 
the pharmaceutical lactories see above and a pi a< tical pharma-
cist as the expert of the 11lnformátive testes J-...: -,, J<OI.JC: S (Sop-
ron)„ In the subcomittee of galenics a.ppea1 • d~ beside lhe pro
fessor s (S IV10ZSO"i\TYI~ E PANDl~LA f'ro11 Budapest, Gy 
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KEDVE::i;:;Y 
forn1 Szeged) not only the National Pharmaceutical 

Institute (I ÉLŐ) but tt:e experts of industrial 1pharmacutical 
technology (I. FLODERER.t B LÁNG) Practi~al Pharmacy v,.ras 
represented by F KUN (~udapest) and J R.A._GETTLI !Békéscsaba) 

In the forming of the Subcommittee of pharmacognosy similar 
principles were dominating In addition to the professors .J HAL-· 
MAI (Budapest) I NOVÁK (Szeged), S SÁRKÁNY (!rom the Fa
culty of Natural Sciences Budapest,) Z. K-4.RPÁTHY (University 
of Agricultural Scienses) the experts of medical plants O Bllf'HlVIAN, 
R GIOVANNI.t P ROM and as the representatíve of the pha1 n1a
ceutical factories„ K SZÁSZ took part In the biological and pha1 -

macological committees lVT JANCSO from Szeged and G 'FRITZ 
Bp . .t Z. DIRT\TER Szeged as the professors of pharrnacology„ J 
KOVÁCS prof of \teterinary pharmacologist a chief of such a 
pt:_armacological department of a drug f9.ctory Gy. FEKETE.t as 
well as the head of Biological and lVIicrobíological Control S 
SIMO,~ participated too. In the _comrnittee for microbiology L 
ERDOS„ I. VITÉZ and the experts of serum production R. IVIAN
NINGER, L RÉTHY, J. SZATMÁRI and the Iater invited Gy HA
BÁN the deputy general director of NIPH too_k part 

:r~e editorial boar d invited in addition to those nominated by the 
Min1stry of Health 54 moI'e experts to cooperate in the solving of 
some special detail pr·oblems of the subcommittees One of the more 
important task of that kind was the first aid at poisoning„ (S. BORDÁS„ 
P. CSlKY).t the dosing for childr·en (Gy. LÉNÁRD„ L SZORÁDY) the 
radioactive isotops (J. NAGY I PÁL„ Mrs L PÉNTEK)„ the' 
fats and oils (lVI JÁKY) rnedicines made from blood (E NOV Á~ 
M GERENDÁS).t biornetry (I .JUVANCZ) antibíotic standards 
(1 HORVÁTH), bandages (Gy HIDVÉGI) , 

_The revolution is generary followed _by evolution This happened 
w1th the two latest Pharmacopoeias. The Pharmacopoea. Hg VI 
had no need to bring revolutional change„ in the principles of 
drug Standards but it could joín into the development accurred since 
the publishing of the V. th edítion 

This development proceeded on the fíeldn drug control only because 
of the development of new medicines, but because the improvement 
of the analytical rnethodics„ in the inter·oduction of instrumental 
procedues" biological test methods and methods of evolu tion even 
ina greater extent. The activity of E SCHULEK proved to be of 
stable value.t as his ideas live independently from his sudden death 
in 1964. okt 14. It \Vas a great shock„ but the Pharmaceutical and 
~harmacopoeial Board and the NPI formed by hím carries hjs prin-
c1ples further „ V'i'ithout this it is impossible think on a.ny success in 
~h: international life being not only a duty against our· past„ but 
it is necessary too because of the economical interests of the 
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highly developed Phar mac-eutical induety too 
This tasks can be solved only if there is no friction between 

the edition of the Pharmacopoeia and the qua lity control depart
mentrof the pharmaceutical factories The permanent connéction 
necessary to it developed spontaneously ln the Comrnittee Drug 
Standar dization in the fr:arne of the Comecon the Hungarian - it 
may be right by Stated - achieved a good reputation dur'ing its 
work of more than a decade The leader s of the delegation -
appointed by the Ministry of Health form their opi
nions about th~4mality of the medicines in the trade between the 
socialist countries by depending from the Pharmaceutical -Board 
at the formulating of the provisions of the 11Compendium medi
camentorum" May be lt has gone beyond the thought of the 
national phar ?1-acopoeia., but only this could point out the way of 
development takíng pace with the development of technics lt leads 
to an inter national Pharmacopoeia when 
the national phar macopeias will consis of only of monographs of 
special medicines of the country (Such tendencies can be seen 
ín the western countríes too wíthin the Common Market, and 
even the WHO extends this thought by the edition of the 11Pharma
copoeia Inter natíonal«s 11 to a global íssue 

At the end., it should be noticed that the best way to get know the 
hístory of pharmacopoeas seerned to r·ecount the member s of the 
boar·ds taking part in the edition of the sever-al phar·macopoeias and 
explaining their activites The following tables can com
plete all that have been written rhe I/A presents the drugs of vege
table orígin of our phar·macopoeas table I/B telates the chemical 
substances.t table I/C shows the pharmaceutical preparations 
Table II. is tq indicate the rapid development of the analitícal test 
methods as demonstrated by the number of the (Volumetric solu
tions· and standards). 
Table III shows the íncreasing of the Hungarian Pharma
copoeias. 

Professor ANTAL VÉGH 
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TAl>IE I/A 

Vegetable end Animal Iaugs of the Eu.ngru:ian Pha.nmcopoeias 

I II III IV v 
1871 lBB8 1910 1934 1954 

Animal d:rugs 6 6 4 2 2 ..,_,,, 
' 4 5 4 ' Coztex 4 4 

Flos 12 7 6 7 
Folium l8 l3 l3 12 13 
Fzuctus 15 12 ll 9 10 

HeI'ba 4 ll lO 

Perica:rpium 2 2 2 l l 

Radix l5 15 l3 13 1' 
Resina "' lO 8 1 7 

Rhizo11111. lO 8 6 6 

Seai.en lO 9 8 5 

Tube:r ' ' 2 2 2 

Othe:r'8 28 20 16 l2 13 

TAIILE I/B 

Chemical Subata.nces of the Hunga::i:ian Phannacopoeia 

I Addit 0 II Addit 0 llI IV v Addendum. 
18'71 lBB3 l8BB 1898 1910 1934 1954 1958 

Co111Pounds, homogenous 
mixTIL·e_- 116 28 153 14 166 200 "' 21 

Compr-essed gasee 2 

Esaential oils 19 19 14 22 21 

l'ixed o'J:ls 6 4 

Pats 1 1"1Xea 5 9 8 8 

Fez· cent ratio of 
ino:r·ganic/ore;~nio 

subatancee x 68„2/Jl.a 65.5/34.5 57.7/42.J 39.0/610 0 31,4/68.6 
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xihe cratio of ino:i:eam.c compounda used as pha.rma.ceuticals decz·eased 

f:i:·om the oziginal of ove:i: 2/3 to a'bout 1/4„ 

VI 
1967 

2 

l 

4 

7 

12 

9 

lO 

l 

13 

3 
3 
2 

6 

VI 
1967 

34'7 

4 

15 

4 

5 

28.4/'7J.6 

Phazinaceutical P:r·epa.:r:o.tio< s of the liungazia.n Phannacopoeias 

I Ad.dit. II II' lT v Addend. VI 
1871 l883 lBBB '. J 1910 1934 1954 1958 196'T 

Galenicals etc. 2l5 208 l87 '" l64 23 l35 

Injections x 
6 77 8 67 

PaJ:-enteml infusions l l lO 

Sera. and vaccines for 
hUlllail use 3 32 34 

SeI'B. and vaccines fel: 
veterinary use 27 " 

Radioactive isotops 6 

lllood p:r<Spa.iations 

Stu·gical dl:-eseinge 
a.nd sutUI'ea l2 ll lO l2 

xGenecr·a.1 roles of sterllization alcr•eady speoified 

TADIE II 

Chemical Rea.gents of the Hunge.:rian Pharma.copoeiaa 

I Addit 0 II Addit 0 III IV v Addend. 

Reagents 

Indicato1s 

1871 188)„ 

40 4 

VolumetiiC solutions 2 

l~edics.1 laboz-ato:ry 
reagents 

limit test aolutions 
for contamina.tions 

Colou1il11etJ:ic rnetching 
solutions 

Buf:f'ez· eolutions 

Cbrollla.tographic 
:i:eagents 

Chemical /physico-che-· 
tnical/ 11ta.ndards 

Melting point atands.:rds 

1886 1898 1910 

64 89 

6 9 

8 

1934 1954 1958 

100 39'7 l5 

8 19 

10 " 5 

31 32 

10 

" 32 

VI 
1967 

512 

11'7 

36 

47 

68 

32 

JC 

)1 

9 
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AZ ELSŐ l\!1AG-YAR EGYEIEMJ GYÓGYSZERTÁR RÖVID 

TÖRTÉNETE (KOLOZSVÁR-SZEGED) 

1872-ben, a Kolozsvári Egyetem megalapitásával a második magyar 

egyetemen a gyógyszerészképzés is kezdetét vette„ Az Egyetemnek 

első évében 258 hallgat&ja volt, ezek közül 5 első éves és 5 másod

éves gyógyszerészhallgató Ez a szám a k:ét évfolyamor. fokozatosan 

60- 7{}-re emelkedett. A gyakorlati gyógyszerészet oktatását 1883-ban 

HINT z GYÖRGY DR, a gyógyszerészet magántanára kezdte meg, majd 

halála után e tár gy tanitását ISSEKUTZ HUGÓ dr , vette át A gyógy

szer ismeret oktatása a gyógyszertani tanszék keretében történt, ame

lyet később gyógyszer hatástani és gyó~szsrismereti tanszékre válasz

tottak szét A gyógyszertani tanszék mellett alakult ki a későbbi egye

temi gyógyszertár, n1elynek magvát az ISSEKU rz HUG6 dr által ki·· 

alakitott két kis laboratórium képezte a rr·efort utca 8, szám alatt, ahol 

a hallgatók gyakorlati oktatása folyt. 

1898-ban vetette fel a Kar·olina országos kórház klinikai bizottság& az 

orvosi karhoz intézett átiratában a gyógyszertani intézet ker·etén belül 

házi gyógyszertár felállitását egyrészt a kórház anyagi érdekeire való 

tekintettel, m&srészt a gyógyszerészet ei edményesebb oktatása cél

jából. Az orvostudományi kar 1900 már·cius 30-i ülésén foglalkozott 

a javaslattal és felterjesztette az egyetemi gyógyszertár létesitésér·e 

vonatkozó javaslatot a vallás és közoktatásügyi miniszterhez, aki az 

engedélyezés ügyében megtette a s :i.:ükséges lépéseket a belügyminisz ·· 

ternél Az 1902, julius 17-én kelt 60 541/1902 belügyminiszteri sz. ren

deletben a következőket olvashatjuk: "„ ,. , az 18 76 XIV t. e. 135 §-a 

alapján a kolozsvári Ferencz József Tudomány Egyetem Gyógyszertani 

intézetével kapcsolatosan házi gyógyszertár felállitását megengedem> 

oly feltétellel, hogy a házi gyógyszertárt mindenkor az egyetem gyógy

szerészeti-mütan magántanára, okl. gyógyszerészmester és gyógy

szerésztudor, saját felelősségére vezeti s abból a gyógyszerszükségle

tet csakis a Karolina kórház betegei és ápolói személyzete részére szol

gáltatja ki.. n EÚnek megfelelően ISSEKU I z HUG6 dr, -t 1902. noveraber 

21-én egyetemi gyógyszer·ésszé nevezték ki, egyben megbizást kapott 

a gyógyszerészet gyakorlati és elméleti oktatására ISSEKU I Z HUGÓ 
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n1egtette a szükséges lépéseket a gyógyszertár felállitására és a 

személyzet kineveztetése érdekében, igy került 1903-ban FERENCZ 

ÁRON dr és LUKINICH DEZSŐ az egyetemj gyógys~ertá1·hoz, Ez 

az év a gyógyszertár üzembehelyezésével telt el és 1904„ január l

én megkezdte működését.. lVIár ekkor 800 k.linikai ágy és nagy ambu

lancia gyógyszer ellátásáról kellett gondoskodni.. A gyógyszertár 

egyre növekvő for·galma és a tudományos munka intenzivebbé tétele 

a létszám emelését tette szükségessé,. 1910-ben került gyakornok

ként DÁVID LAJOS az egyetemi gyógyszertárhoz„ A napi receptu

rai tevékenységen kiYül az érkezett gyógyszereket is megvizsgálták 

az érvényben lévő Gyógyszerkönyv szerint.. A „izsgálatok egyre nö

vekvő száma indokolta gyógyszertári vegyészi állás megszervezését, 

melyet először 1912-ben FERENCZ ÁRON DR töltött be„ A rrefort 

utca 8 .. szám alatti intézet officinából, materiálisból, kis laborató

riumból, lepárló és mosogató helyiségből és két inspekciós szobából 

állott. 

Uj fejezet kezdetét jelentette az egyetemi gyógyszertár életében 

1914,. májuS 5-e. amikor a Tr·efort utca 61. szám alatti, ISSEKUTZ 

HUGO elképzelései alapján átalakitott épületbe költözött az intézet„ 

Itt a gyógyszerkészitéshez szükséges gépek már r·endelkezésre álltak. 

ISSEKU I z HUGÓ 1915-ben bekövetkezett halála után FERENCZ ÁRON 

gyógyszertári vegyész kapott megbizást a gyógyszertár vezetésére, 

1918-ban DÁVID LAJOS dr -t nevezték ki gyógyszertári vegyésszé, 

A gyógyszertár Kolozsvárott a világháborus események miatt 1919. 

október l-ig folytathatta tevékenységét. 

A Ferencz .József Tudományegyetem ideiglenesen Budapestre köl

tözött„ A munkaügyi és népjóléti miniszter 14 163/1920 sz„ rendele

tében 11a klinikai betegek részére házi gyógyszertár tartását 11 meg

engedte, mely 1920,. december 9-én kezdte meg működését Buda

pesten az Országos Hadigondozó hivatal Révész utcai gyógyintéze

tének házi gyógyszertárában, rendkivül mostoha körülmények között„ 

A gyógyszerészi teendőket kezdetben KUTHY GIZELLA látta el. 
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1921.. juliusában az Egyetem Szegedre költözött„ A g-yógyszertárat 

a Kálvária-téri fém- és vasipari iskola (jelenleg Gépipari rechni-

kum) szárnyépületében helyezték el. A részben uj ber·endezést köl

csönzött butor·zattal és edényzettel egészitették ki, igy a gyógyszer-

tár 1922„ január 7-én megkezdhette működését a munkaügyi és népjó

léti miniszter 109 919 /92_3„ sz„ engedélye alapján„ Az egyetemi gyógy

szertár berendezése, .elhelyezése, a tansegédszemélyzet megszer··

vezése DÁVID LAJOS dr érdeme volt, akit 1922-ben - mivel FERENCZ 

ÁRON DR„, a volt igazgató nem foglalta el állását - megbjztak a gyógy

szertár vezetésével.. DÁVID dr -t 1922-ben magántanár·rá habilitál-

ták, 1926-ban az intézet igazgatójává nevezték ki, mely feladatának 

1958 október l-én történt nyugalomba vonulásáig tett eleget. Az okta-

tás és kutatás mellett az Egyetemi Gyógyszertár vezetése nehéz prob

lémák elé állitotta„ Az első világháboru utáni sulyos gazdasági hely

zetben az orvostudományi kar klinikáinak viszonylag alacsonyan megál

lapitott gyógyszeráltalányának jobb kihasználására bevezette a háziké

szitmények előállitását. Ezek ára lényegesen alacsonyabb volt, mint a 

külföldi és belföldi gyógyszerkülönlegességek ára és igy jelentékeny 

összeget tudott megtakar'itani.. 11A m kir „ vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek 410-0/30-1930, sz. r·endelete a Tudományegyetemek há-

zi gyógyszertárainak szervezete és ügyrendje tárgyában 11 
- mely az 

Egyetemi Gyógyszettárak működését szabályozta - lehetővé tette, hogy 

a két érték közötti különbözetet az igénylő klinika, intézet és a gyógy

szertár ·javára elszámolja„ Igy vált lehetségessé, hogy a gyógyszer-

tár évről é\rre gazdagodott felszer·elési tár·gyakkal és gépi berendezé

sekkel. 193.7-ben például a IV. Magyar Gyógyszerkönyv készitményein 

kivül az u„ n nosocomiális készitmények között 92 féle injekciót, 72 

féle tablettát és 211 féle egyéb gyógyszer formát találunk.. HISSEKU rz 

tanár iS mindig azzal a gondolattal küzdött az Intézet felállítása ér·de

kéhen, hogy igy mód adassék egyfelől a gyógyszerészképzésben a 

Gyógyszerészet sikeres tanitására, másfel61 a Gyógyszerkönyv 
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el6irta készitmények szaporitása által további lényeges megtakar·itá

sokat lehessen elér·ni. E kettős cél lebegett mindig szemeim el6tt, 

a Főnököm és Tanárom elgondolását törekedtem minden erőmmel 

e~bre vinni11 
- irja DÁVID professzor 1931-ben. 

A Dóm téri (akkor Templom tér) éÍJületek elkészültével 1931 tava

szán költözött az Egyetemi Gyógyszertár jel~nlegi helyére, a Dóm 

tér 11. szám alá. Itt az intézet mind helyiségek, mind felszerelés szem

pontjából az akkori igényeknek mindenben megfelelő elhelyezést nyert, 

Helyiségei a következők voltak: officina, anyagraktár, gyógyszervizs

gáló laboratóriuma, poritó helyiség, doktorjelölte-k laboratólriuma, 

mérlegszobája, ·tanterem, tanári mérleg- és optikai szoba, tanár·i la

boratórium, iroda, tanári vegyszer·raktár, hallgatók két laboratóri

uma, gépterem, mosogató, olvasztó-f6z6 laboratórium, pincék, gyógy

szerkülönlegességek raktára, ampullatöltő helyiség, sterilező helyi

ség„ 193 7 ,..ben az Egyetemi Gyógyszertár fővegyészévé NOVÁK ISTVÁN 

dr -t ne~ezték ki, aki e feladatát 1950-ig látta el,. Meg kell emliteni, 

hogy a szegedi E'gyetemi Gyógyszertárban dolgozott BARI ZSIGI\!IOND 

dr is, aki később a pécsi Egyetemi Gyógyszertár vezetője lett 

Az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet a gyógyszerész

hallgatók oktatásán és a klinikai gyógyszerellátáson kivül ebben az időben 

a Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyamnak és a Gyógyszerésztovábbképző 

tanfolyamoknak is helyet adott„ Az Egyetemi Gyógyszertár jelentős fe

ladatot töltött be a magyarországi gyógyszer·észdoktor· képzésben is„ 

Bár konkrét adatokkal nem rendelkezünk> de feltételezhető, hogy a ko

lozsvári egyetem 65 gyógyszerészdoktora közül többen az egyetemi 

gyógyszertárban készitették disszertációjukat„ Szegeden pedig 1957-ig 

(az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet különválásáig) 

59 gyógyszerészdoktori értekezésből 34 az Egyetemi Gyógyszertár és 

Gyógyszerészeti Intézetben készült. 

1944-ben az Egyetemi Gyógyszertár és Gyógyszerészeti Intézet tan

székké alakult át. A Gyógyszertár 1946-ban a megüresedett tanári la-
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kással bővült, ahol galenusi laboratóriumot és gyügyszerraktárat 

alakitottak ki. 

l'i. 2 7 /1951/I. 28. l\'[ T. sz„ rendelet alapján 1951-ben az Orvostu

dományi Kar kivált a Tudományegyetem kötelékéből. Szintén 1951-

ben alakult meg a Gyógynövény- és Drogisrnereti Intézet NO\T ÁK 

IS rv ÁN pr cifesszor vezetésével, aki már korábban a gyógyszer is

meret megbizott-előadója volt. 1955-ben pedig a 4 7 /1955 /VIII. 13„ / 

lVI. I. sz„ rendelet alapján önálló Gyógyszerésztudományi Kar kezd

te meg működését. Ennek következtében az Egyffemi Gyógyszertár 

külön vált a Gyógyszerészeti Intézettől és közvetlenül a Rektor fel

ügyelete alá tartozó központi intézetté minősitették.. 

DÁVlD professzor nyugalomba vonulása után 1958-ban FRÓHLICH 

AJ\'DRÁS dr egyetemi adjunktus kapott megbizást a gyógyszertár ve

zetésére, majd 1960-ban kinevezték az Eg'yetemi Gyógyszertár veze

tőjévé„ E feladatkört 1973„ április l-én történt nyugdijba vonulásáig 

látta el. FRÖLICH dr tevékenysége alatt a nosocomiális készitmé

nyek sora néhány uj gyógyszer·rel gazdagodott és a szegedi müvese

programm beindulását nagy mértékben segitette a dializál.!5 koncentrá

tum ellátás megszervezésével.. 1973„ augusztus 1.. -tőle sorok ir6já~ 

nevezték ki az Egyetemi Gyógyszertár vezetőjévé. 

A rohamosan fejlődő orvostudomány ujabb és ujabb igényeket támaszt 

az Egyetemi Gyógyszertárral szemben is„ Ezen feladatunknak az ISSE

KUTZ HUG6, FERENCZ ÁRON, DÁVID LAJOS által megkezdett uton 

haladva szeretnénk eleget tenni és az E~yetemi Gyógyszertár multbeli 

sulyának megfelelően résztvenni az Egyetem oktató~ gyógyitó és kuta

tómunkájában. 

DR. MEZEY GÉZA 
Szeged 
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Felhasznált forrásmunkák 

Dr. Ferencz Áron és Dr .. Dávid Lajos: _A Ferencz József Iu
dományegyetem Gyógyszerészeti Intézete és Egyetemi Gyógyszer -
tára története {Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Érte
sitője 193 7 évi 13. sz 320 old. ) 

60 541/1902„ sz. belügyminiszteri rendelet a kolozsvári Ferencz 

József Tudományegyetem gyógyszertani intézetével kapcsolatban 

felállitandó házi gyógyszertár engedélyezési ügyében. 

A m„ kir ,. népjóléti és munkaügyi minisztériumnak az egyetemi 
házi gyógyszertár· engedélyezése tárgyában Szeged szab„ kir „ vá
ros közönségéhez intézett 109 919/923 sz„ leirata 

Dr Novák István: Hogyan dolgozik Dávid professzor szegedi in
tézete'? {Gyógyszerészi Szemle 1938 évi 3. sz 182 old ) 

Dr. Novák István: A gyógyszerészoktatás röVid története a Sze
gedi Egyetemen {Gyógyszerészet 1962 évi 6 sz 348 old ) 

Dr,. Dávid Lajos: i\_ négy Egyetemi Gyógyszertár felállitása és 
megszervezési tervezete (Kézirat 1931 szeptember ) 

Dr„ Zalai Károly, Dr. Mezey Géza, Dr,. Zbory Bertalan; Gyógy
szerészdoktor-i értekezések a Sz_egedi Orvostudományi Egyetemen 

(Acta Pharm„ Hung. 42„ 75-86 1972 évi 42. sz 75-86 old. ) 

SAJTÓIDBÁK HELYREIGAZITÁSA: A Gyógyszer·észtörténeti Diá
rium 1974 áprilisi III évf 1 (9) számába 20, 22, 23, 24 oldalán 
értelemzavaró sajtóhiba került Rádóczy Gyula: Magyarország te
rületén hivatalos régi gyógyszerészi taxák árai és pénzegységei 
e cikkébe 

A denár magyarázatánál a jelet mindenütt a gépíró (dettó 11
) jel

zésnek irta Ezért a 20 oldal 3 sor·a helyesen: 

ll4 

3 kr·ajcár· (kr, xr) = 5 dénár (ti} 
a 22 oldal 3, 4, 5 sora helyesen: 

1 font (560 g) disznóhus = io..J:' 
l font {560 g) marhahus = 9 ;J-
1 font (560 g) bár inyhus = 6 rr 

a 22 oldal 11 sor·a helyesen: 

1 tá.ska 95 t8-' 
a 23. oldal 6- 7 sorában a helyes szöveg: 

1745 ,:r 
Flx gr 

1780.,,,... 
Fl xr 

a 24 oldalon az 1- 2 sor helyesen 

1745. 1780. 
Fl gr Af' 

x x 
Fl xr /1' 

HISIOIRE BREVE DE LA PREMIÉRE PHARMACIE 
UNIVERSIIAIRE HONGROISE (KOLOZSVÁR

SZEGED) 

e' esten 1872 que débuta la formation des pharmaciens a la 
seconde univer sité hongroise par la fondation de l' Univer sité de 
Kolozsvár Au cours de la prkmiere année de son existence l„r~ 
niversité a eu 258 étudiants dont 5 étaient en premiere année et 
S en deuxieme année étudiants en phar·macie Ce nombre s' est 
élevé successivement a 60-70 étudiants. L" enseignement de la 
pharmacologie pratique a été commencé en 1883 par Dr HlNTZ 
GYÖRGY„ professeur de pharmacologie, aprés sa mort ce fut 
ISSEKUTZ HUGÓ Dr qui a repris l' enseignement de cette dis
cipline L" enseignement des connaisances des médicaments a 
été effectué dans les cadres de la chair de pharmacologie qui a 
été plus te.rd divisée en une chair de pharmacodynamique et en 
une chair· des conna.issances des médicaments La pharmacie 
univer sitair e a été cr·é e par a1e11ement é. la chair de phar maco
logie: le noyau de cette nouvelle installation a été 1„ ensemble for -
mé gar les deux petits labor atoires d' ISSEKU rz HUGÓ DR dans 
len 8 de la rue Trefort oU s" effectuait l" enseignement pratique 
des étudiants 

C' est en 1898 que le comité clinique de 1" hópital national Karo
lina a mentíonné dans sa demande adressée ii la Faculté de Me
decine la création d' une phar·macie intérieur·e dans les cadres 
del' institut de pharmacologíe d" une part en vue de aer·vir les 
intér€ts fínanciers de 1"1 hŰpital, d" autr·e part en vue d' amélíorer 
11 enseignement de la pharmacologíe La Faculté de Médecine 
s" est occupée de la proposítíon 9. l' occasíon de sa session tenue 
le 30 mar s 1900 et a pr ésentée la r·equete visant la cr€fion de la 
pharmacie universitaire au ministre del" enseignement public et 
de la r·eligíon quí de son cOté a fait les démarches nécéssaires 
aupres du ministre de 11 Intérieur en vue d" obtenír la permission 
Nous pouvons líre dans 1' arr·eté du mínístre de l"lntérieur datant 
du 17 juillet 1902 (N° 60 541/1902) ce qui suit: 1

' a- apres le l35e 
§ del" artiele XIV de la loi de 1876 je dt5nne la permission pour la 
créatíon d' une pharmacie intérieure étant en rapport avec l' Insti
tut de Pharmacologíe del' Université Francois Joseph de Kolozs
vár·„ a condítion que ce soit toujour·s le professeur de pharmacolo
gie del' Uníversité - pharmacien et docteur en phar·macie - quí 
assume la responsabilité de la direction et que les besoins en mé
dícaments des malades et du personnel ínfirmíer de 1" hOpítal Ka
rolina en soit - exclusivement - satisfait " En foí de quoí ISSE
KUTZ HUGO DR a été nommé phar·macien universítaire le 21 no
vembr e 1902 et a été char gé en merne temps de l' ensefgnement pr a-
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tique et théortque de la pharmacologie ISSEKUTZ HUGO a fait 
les démarches nécéssaires en vue de créer la pharmacie et d' em
baucher le personnel requis et de procéder a la nomination des 
collabor ateur·s„ e" est aínsi que DR. FERENCZ _4.RON et LUKI
NICH DEZSŐ se retrouvent en 1903 8. la pharmacie universitaire 
Cette année s" est écoulée sous le signe de la mise en r"Oute de la 
pharrnacie qui a commencé a fonctionner le ler janvier 1904 Des 
cette époque elle a du se charger del" approvisionnement en n1édica
rnents de 800 lits de clinique et d' un grand dispensaire L" activité 
de plus en plus accroissante de la pharmacie et l" intensification du 
travail scientfique a entrainé une augrnentation nécéssaire du nomb
r·e du personnel. DÁVID LA.JOS a été employé en 1910 9. la pha'rma
cie univer sitair·e en qualité d' assistent. En dehor s des activités 
journelles ayant trait aux ordonnances on devait égalernent procéder 
á. l" examen des médicarnents enr egistrés selon la pharrnacopée en 
vigueur Le nornbre de plus en plus croissant des analyses a nécés
sité la création cr un poste de chimiste de pharmacie qui a été 
occupé cf abor d jusqu" en 1912 par DR. FERENCZ ÁRON L" insti-
tut du n°8 de la rue Trefort était composé dJ une officine d' un . . 
dépót„ d" un petit laboratoire, d" un local déstiné a la distillation 
et au nettoyage et de deux charnbres de gar de 

La date du 5 mai 1914 a r·eprésenté une nouvelle étape dans l" his
toire de la pharmacie universitaire„ car e' est a. ce moment qu 
l" institut a déménagé dans le b8.timent du·N° 61 de la rue Trefort • transformé selon les intentions <Í ISSEKUTZ HTJGO Tci déja ils 
ont eu a leur disposition les machines nécéssaires a la fabrica
tion des médicaments. Apres le decés d' ISSEKUTZ HUGÓ surve
nu en 1915 e• est FERENCZ ÁRON - chimiste de pharrnacie - qui 
a été chargé de la direction de la pharmacie et DÁVID LAJOS DR 
fut nommé en 1918 chimiste de pharmacie. En conséquence des é
vénements de la premiére guerre mondiale la pharmacie n" apu 
poursuivre ses activités que jusqu" au ler octobre 1919 

L" Université des sciences Francois Joseph a été transférée 
provisoirement 9. Budapest, L" arreté N° 14 163/1920 du ministr·e 
du 'Iravail et du Bien-Etr·e Public a accordé sa permission pour 
le maintien 11 d" un pharmacie intérieure destinée aux malades de 
la clinique 11 qui est entrée en fonction le 9 décembre 1920 á Buda
pest„ dans la pharmacie intérieure del' institut thérapeutique de 
l' Office National des Mutilés de Guer·re de la rue Révész - dans 
des circonstances particuliE!r·ement défavor·ables. Les tá:ches de 
phar macien ont été d" abor d acomplies par KUTHY GIZELLA 

L" Univer sité a déménagé en juillet 1920 8. Szeged La pharma
cie a été placée dans les dépendances de lJ école de métallur-
gie de la place Kálvá-ria (actuellement lycée technique d' industrie 
mécanique). Leur équipement en partie renouvelé fut copmlété 
par un mobilier et par des ustensiles pretés: ainsi la phar·ma-
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cie a. pu etre démarrée le 7 janvier 1922 en vertu du pe-r1nis x0 

109 919/923 du ministre du fravail et du Bien-Etre Public L" ins
talla.tion et 1" équipement de la phar·macie; ainsi que le recrut~
ment du personnel d' aide sont incontestahlen1ent les fruits des 
efforts de DÁVID LA,fOS DR qui a été chargé en 1922 - puiSque 
l' ancien directeur - .FERENCZ ÁROX DR - n• a pas repris ses 
fonctions DÁVID DR a acquis en 1922 le titre de prhratdocent 
et fut nommé en 1926 directeur de 1' institut - tache qu" il a accoinp
lie jusqu" au ler octobre 1958 (date a laquelle il a pris sa retraite) 
Paralellement a la recherche et l" enseignement il e. du affronter 
les problemes durs de la direction de la Pharmacie líniversitaire 
Sous l" influence de la situation grave del" économie au cours des 
années suivant la premiere guerre mondiale il a du faire intro
duire la. fabI ica.tíon intérieure des produits pharmaceutiques en 
vue de n1ieux exploiter le forfait relativement restreint des médi
ca1nents aux cliniques de la Fe.culté de :VIédecine Le prix de 
ceux-ci étaient beaucoup plus bas que celui des médicaments hong
rois et étrangers, ce qui lui a permis de faire des économies 
considérables 11L" arrété N° 410-e/30~1930 du ministre royal de 
l" enseignement public et de la religipn au sujet del" organisation 
et du r€glement des pharmacies intérieures des universités des 
sciences 11 - déterminant le fonctionnement des Pharmacies Uni
\ersitaires - a rendu possible que la différence entre les deux 
valeurs puisse etr·e re1nboursée a la clinique qui en a fait la 
den1ande, ainsi qu" 8 l" institut cu 9. la pharmacie Ainsi il fut 
possible que la pharmacie dispose d' année d" un nombre de plus 
en plus élevé de inachines et d" autres objets nécéssaires a son 
fonctionnen1ent En 1937 p. e nous tr·ouvons - en dehors des pro
duits faisant partie de la IVe Pharmacopée Hongroise - parmi les 
soi-disants pro duits nosocomiaux 92 sortes de piqlires, 72 sor-
tes de compritnés et 211 sortes de diverses sortes de médican1ents 
11Le professeur ISSEKl1T7. a toujours pris en considération celatn 
luttant pour la créstion del~ institut pour que l~ on puisse ainsi rend
re possible 16 enseignement efficace de la pharmacologie au cours 
de la formation des phar·maciens et que - d' autre part - on soit 
en mesure de faire des économies considérables par l' intermédi
aire del' augmentatic„-: du nombre des produits prescrits par la 
Pharmacopée CJ es·~ ce double but que r ai eu toujours présent 8. 
l' esprit et i' ai tá:che toujours de ioutes mes forces d" appliquer la 
conception de mon Chef et de mon Professeuru - a écrit le pro
fesseur DÁ \,11) en 1931 

.A.pres l' achevement du b8.timent de la place de la Cathédrale 
(a cet1e époque la place del' Eglise) la Pharmacie Universitaire 
a dé111énagé e. sa pTace e.ctuelle - sous le numéro 11 de la place 
de la Ca:thédrale L/ inE:titut a obtenu ici des locS:Űx qui satisfai
saian-:: par f::dtement a.ux exigences d' alor s et du point de vt1e des 
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dimensions et du point de \rue de r équipement Les locaux en 
étaient les suivants: officine„ dépOt„ laboratoir e destiné a r ana
lyse des médicaments„ piece de pulvérisatio11o laboratoire <les 
candidats au doctorat„ ainsi qUe leur piece de mesurage„ bureau.. 
le dépot des produits chimiques des professeurs„ chambre optique 
(et de mesurage) des professeur ~ deux laboratoires pour les étu
diants„ salle des machines„ salle de rincage„ labor·atoir e pour cuir e 
et pour fondre„ caves„ le dépot des médicaments spéciaux„ piece 
de remplissage <les ampoules„ piece de stér ilisation. DR NOVÁK 
ISTVÁN a été nommé chimiste en chef de la Phar·macie Uníversi
taire et a gardé ses fonctions jusqu' en 1950. Il est encore 8. menti
onner que BARI ZSIGMOND DR a également travaillé dans la'Phar
macie Universitaire de Szeged, il est devenu plus tar·d le directeur 
de la Pharmacie Univer·sitair e de Pécs 

La Pharmacie Univer·sitaire - en dehors de 11 enseignement dis
pensé aux étudiants et de r appr·ovisionnement en médicaments des 
cliniques - a acueilli i. cette époque„ ainsi que 11 J,pstitut Phar·maco
logique„ le stage des aBBistents de phar macie et ies cour·s de perfec
tionnement des pharmaciens. La Phar·macie Univer·sitaire a joué 
également un rOle trf!.s important dans la formation des docteur·s en 
phar·macie dans notre pays Bien que nous ne disposions pas de 
données concretes, nous émettons l'' hypothese que par·mi les 65 
docteur·s en pharmacie del' Université de Kolozsvár· ily en a plu
sieurs qui ont prépar·é leur dissertation dans la phar·macie uni
ver·sitaire A Szeged - jusqu' en 1957 (jusqu" au moment de la sé
paration de la Pharmacie Univer·sitair·e et de 11 Institut Pharmacolo
gue) - ily a eu 34 dissertations de doctor·at en pharmacie sur· un 
nombr·e total 59 qui ont été réalisées sous l" égide de la Phar macie 
Universitaire et de l'Institut Pharmacologique. 

En 1944 la Pharmacie Univer·sitaíre et 11 Institut Pharmacologique 
ont été tr ansfor més en chair La Phar maci e s' est vue attr ibuer en 
1946 l'' appartement vacant du professeur - qui a été affecté au la
bor·atoire galénique et au dégOt des médicaments. 

En vertu de la loi !\.1 T X 27 /1951/I 28 la Faculté de Médecine 
s" est séparée des cadr·es r l,niversité C" est égalament en 1951 
qu' a été créé 11 Institut de la Connaissance des Dr·ogues et des 
Plantes !\Iédicinales sous la dir ection du professeurs NOVÁK IS r
V ÁN - qui était déji. aupar·avant le maitre de confér·ence chargé d 
l' enseignement de cette matiére La Faculté des Sciences Pharma
ceutiques est entr·ée en fonction ·· sépar·ée également des autr·es 
facultés - en 1955 en vertu de I' arr·été M r N° 4 7 /1955 (VITI 13) 
La Pharmacie Universítair·e s' est par conséquent séparée de 
11 Institut de Phar·macologie et a été qualifiée d' institut central pia
cé directen1ent soua le contr·ole du Recteur 
Apr~s le départ du professeur DÁVID qui a pris sa retr·aite en 

1958 cest DR FRÖHLICH ANDRÁS. adjoint <f univer·sité qui a été 
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chargé de la direction de la phar·macie6 ensuitf:: - en 1960 - il R 

été nommé directeur de la Pharmacie Universitaire Il a assumé 
ses t&ches jusqu" au ler avril 19 73, ~~e a laquelle il a pris n. 
retr·aite L• activité déployée par FROLICH DR a enrichi de 
quelques nouveaux médicaments la série des produits nosocomi
aux et il a fortement contr-ibué a la mise en route de pr·o~!amme 
de rein artificiel de Szeged en or ganisant l' appr·ovisionneilt en 
produits concentrés dyalisateurs. Le ler aoút 1973 e" est r auteur 
de ces lignes qui a été nommés directeur de la Phar·macie Uni
ver sitaire 

L" essor· acceléré du développement des sciences médicales 
contraint égalernent la Pharmacie Universitaire i etr·e de plus en 
plus exigeante Nous voudrions accomplir cette táche en progres
sant sur le chemin fr ayé par ISSEKUTZ HUGÓ11 FERENCZ ÁRON„ 
DÁVID LAJOS et en participa.nt - confor·mément au poids antérieur 
de la Pharmacie Universitaire - au tr·avail de didactique„ de rec
herche et d' enseignement de 1' Université 

Bibliogr aphie des ouvr ages utilisés: 

Dr I\l[ezey Géza 
Szeged 

Dr F erencz Áron et Dr Dávid Lajos~ 11L" histoire de la Pharmacie 
Universitaire et del" Institut Pharmacologique del" Université des 
Sciences Francois Joseph 11Bulletin del" Association Phar·rnacologique 
Hongroise 13 320 (1937) 

L" arreté N° 60 541/1902 du ministre de l"Intérieur au sujet de la 
per·mission de la pharmacie intérieure devant gtr·e cr·éee en liaison 
avec l~ Institut Phar·macologique de l" Univer sité des Sciences Fran
cois .Joseph de Kolozsvár 

Rescrit N° 109 910/923 du Ministere hongrois r·oyal du rravail et 
du Bien-Etre Public„ envoyé 8. la ville royale de Szeged au sujet du 
permis de la pharmacie universitaire intérieure 

119 



AZ OFFICIJ\TAI GYÓGYSZERÉSZET FEJLŐDÉSE J\ilAGYAR
ORSZÁGON 

I ÖR TÉNEL MI VISSZAPILLANT ÁS 

Mint Európa más or·szágaiban„ Magyarországon is a gyógyitás

sal foglalkozó szerzetesrendek kolostor·aiban voltak a mai gyógy

szertárak ősei. Korabeli okmányok szerint a pécsváradi bencés 

kolostorban már a XI században müködött gyógyszertár Az els
1

6 

ir ásos okmány„ amely gyógyszerészi müködésr 61 r·endelkezik„ az 

1244-t61 1421-ig vezetett Budai Törvénykönyv Ennek 102 pontja ir -

ta elő~ hogy a gyógyszerészek csak azt árusithatják, 11ami már rég

től fogva a gyógyszertárakba való 11„ egyuttal utalt az állandó szolgá

lat kötelezettségére is: "a betegek testi szükségletére kivánö.tos 

gyógyszerket 

jel 11 (1) 

minden időben ki kell szolgáltatniok nappal és éj-

Az első névszerint megemlitett személy PETRUS "physicus etapot

hecarius Budensis" volt 1303-ban (2) Az első nyilvános gyógyszer-

tárakat a szabad királyi városok állították fel A XVI századik nem 

is találunk a gyógyszertárak müködését szabályozó rendelkezések kö-

1.öit országos érYényüt Az 1552-ben kiadott ORDO POLITIAE - mely 

eli endelte a gyógyszertárak évenkénti vizsgálatát - már az akkor 

Habsburg uralom alatt álló„ a török által meg nem szállt ország e

g6szé1e \onatkozott \ LEX SA:'.\1IIARIA FERDINANDINA (1644) 

1nFgtiltotta az Or\ asi és gyógys7erészi hivatás egyidejű gyakorlását 

t s iés?letPibEn Sl'.ahályozta a gyógyszerészi működést 1678-ban a 

1 1 \ S\ \T 1 \ ll I \ 1. r:Ol 'OLDI:\'.·\ pedig - többek között - a gyógysze-

1 t·:-;.fk leltiőssPgé1 is hangsulyozta 

1:11JJtn a1. id6\H-·11 1µ-(-tl ke\és gyógyszertárunk volt: 1720-ban mind

öi-;~-; E- Hi~ ll-l1-ilE-n '1-B-at irtak össze (3) 1821-ben is csak 254 gyógy

s f 1 'ái 1 ül t 11d a k(lJ rás {4)„ létesitésük a XIX század 1násodik felé

lH-11 g;-01 suli nitg \ s1ázadfo1 dulón kereken 1500 közforgalmu gyógy

s:-:~1 tá1 1nüködö1t a1 üJ szágban, Horvátország és Szlavonia nélkül 
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(5) Itt jegyzem meg. hogy a kés6bbiekben hazánk mai területére 

vonatkozó adatokat ismeI'tetek 

17 70-ig a hazai gyógyszeI"észképzés csak gyógyszertárakban tör_ 

tént„ a jelöltek a tisztiorvosok elnöklete alatt !illó orvosi-gyógysze

részi bizottslig előtt vizsgáztak MÁRIA TERÉZIA az 1769-ben fel

állított nagyszombati orvoskar·ra bízta a gyógyszerészek vizsgázta

tását 

Az első két "magister phar maciae11 oklevelet 17 71-ben adták ki Nagy

szombatban_ a következő évben heten nyertek oklevelet Ezzel a gya

korlatban is megvalósult a GENERALE NORIVIAIIVU!VI IN RE SANI-

TA TIS rendelkezése„ mely a képzés mellett a gyógyszeI"ek eltartását.., 

készitését„ sőt az orvosi kézigyógyszertárak működését is szabályoz

ta. továbbá el6irta a gyógyszerészi eskü szövegét 

Az első magyaI' egyetem orvosi és gyógyszerészi diplomái azonban 

csak átmenetileg - II József idején - jogosítottak a Habsburgok örö

kös tartományaiban való pI'axisra„ ezt a megkülönböztetést csak 1860 

november 30-án szüntették meg A tárgyilagos megítélés szükségessé 

teszi annak elismerését, hogy e diszkriminatív intézkedés folytán nö

vekedett hazai szakembereink - amugyis alacsony - száma„ mert nieg

nehezült elvándorlásuk 

Négy évtizeddel kés6hb azonban - az orvosi és gyógyszerészi n1egél· 

hetési \ iszonyok rosszabbodása miatt - 1899 január 1-i hatállyal a 

93. 289{1898 n \-1 sz rendelettel kölcsönösen visszaállitották a 

nosztrifikálás kötelezettségét (6} 

GAZDASÁGI {;s POLITIKAI V1SZOXYOK A XIX sz lz.~DRAX 
A tőkés fejlődés ellentmondása \·olt, hogy egyfelől ehnar adott 

egészségügyi viszonyok„ másfelől "felesleges" orvosok \Oltak a fő

városban 1899-·ben a fővárosi orvosok nagyohhik fele 
1
'az intelligens 

nyo1no1 áldozata, a n1unkátlansd.g proletárjan \"Olt„ e1er or\OS közül 

}eglel jebh 200 élt anyagi jóléthen_ a töhbi nyon101 gott ( 1) \lindez 

kilia1011 a 1-.ry,·)gys.1 e1 tárak helyzetére is: terheik nőttek, for galn1uk nen1 
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Az ellentmondások feltárása szükségesse teszi e. gazdasági és po

litikai viszonyok főbb vonásainak felvázolását 

Nyugateurópa gazdasági fejlődése és az ipari forradalom nyomán a 

Habsburg-birodalom nyugati része:inek iparosodását a keleti tartomá

nyok finanszirozták Sok hátrány mellett ez azzal az előnnyel járt„ hogy 

mezőgazdaságunk a moder·nizálódás utjára lépett Iparunk alig volt„ a 

XIX század közepéig kb 400 manufaktura működött Az 1848/49 évi 

forr·adalom nyitott utat a további fejlődésnek. A szabadségharcot le

verhették„ de vivmányait - a jobbágyság felszabaditását„ a polgári 

jogegyenl6séget stb - nem semmisithették meg Egyre nagyobb sze

r·ephez jutott a - hitelekkel megnövelt - t6ke mind a mezőgazdaságban_ 

mind az iparban Kialakult a hazai mez6ga.zdasági ipar• Eur·ópa legna

gyobb malomipara A fejlődés a f6vár·osban volt a leggyorsabb Gyor

sitotta ezt az 186 7 évi kiegyezés, mely Pest-Budát jogilag is a biro

dalom második f6vár·osává tette (rénylegesen a königgratzi csata

vesztés után vált azzá„ amikor az állampénztár és az uralkodó család 

Budára menekült ) A dualista Monarchián belüli ' 1közös piac" a munka

megosztás fokozódásához vezetett 

KÖZEGÉSZSÉGl,GY! HELYZET 

A lakosság növekedését hátráltatták a járványok„ csak a hetvenes évek 

elején pusztitó kolera halottjainak szá.mát negyedmillióra becsülték En

nél is nagyobb hatást gyakorolt a kivándorlás Bá.r a születési ráta ma

gasabb volt a nyugatiná.1~ de nagyobb volt a halálozás is Az átlag élet

kor fö évvel volt rövidebb A falusi lakások jórésze az istállóval volt 

egybe épitve Az emberek többsége analf'abéta volt Ehhez képest a 

városi munkásság körülményei még akkor is jobbak voltak„ ha pince

lakásokban laktakJ bá1 az urbanizáció miként másutt„ hazánkban sem 

tudott lépést tartani a szükséglettel 

A magyar fővárosban a csecsem6halandóság annyira lB.ssan javult, 

hogy a különbséget - Béccsel szemben - máig nem tudtuk felszámol

ni (8) 1878-as adat szerint Budapesten a lakosság csak a bevándorlás 
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következtében szaporodott, mert ha csak a születést és halálozást 

vesszük tekintetbe~ f6városunk "Európa legutolsó városai közt fog

lal helyet~ leginkább halnak a gyerekek" (9) 

FODOR r ózsef egyete~i tanár mutatta ki,, hogy "a munkásélet egy

harmaddal rövidebb l\1Iagyaror·szágon11„ megállapította.a hogy az ország 

társadalmi elmaradottsága a dolgozók r·osszabb helyzetéből származik 

Vizsgálta a magyar nők életkorát, és kiszámitotta„ hogy a förangu nők 

63~ 7~ a nem f6ranguak 51. 6 éves korukl:ian haltak meg (10) A magyar 

munkás heti 11, g koronás átlagkeresetével szemben Belgiumban 21„ 4„ 

Franciaországban 25~4 kor·onának felelt meg az átlagbér„ de Ausztri

ában is 15 %-kal meghaladta a hazait (11), pedig ekkor - a századfor

dulón _ a dinamikus fejlődés már keresletet támasztott a városi mun

kaer óvel szemben 

KÖZEGÉSZSÉGÜGTI TÖRVÉNY 

Az ellentmondást növeli„ hogy ekkor már é:tvényben volt hazánkban 

Európa egyik leghaladóbb közegészségügyi törvénye„ az 18 76 évi 

XIV t. A közegészségügy vezetése állami feladattá vált A törvény 

rendezte a gyógyszertárak felállitásának, kezelésének„ ellenőr zésé

nek kérdéseit. Megszüntette az un reáljogu (örökölhet6 és szabadon 

átruházható) gyógyszertári jogositvány adományozását, és bár a szer

zett jogokat fenntartotta.. kizárólag személyes jogu uj nyilvános gyógy

szertárak felállítását engedélyezte. Szabályozta a fiók-, házi- és Ol'.

vosi kézigyógyszertá1ak ügyét is. A közegészségügyi viszonyok meg

javitásár-a el6irta az egészségre ártalmas anyagok forgalomból való 

kivonását Biztositará kivánta a levegő és a talaj tisztaságát, a lakó

házak épitésének ellenőrzését, az ipar üzemek közegészségügyi fel

ügyeletét~ külön intézkedett a gyer·mekek egészségi állapotának el

lenőr zésér·61 Megszervezte a járványügyet„ a halottvizsgálatot és 

a temetórendészetet A nagyobb községeket községi orvosok alkal

mazására kötelezte~ a kisebbeket orvosi körökben csoportositot-

ta A teendők végrehejtá.sát a megyei tiszti föorvosokra és a járási 

tiszti orvosokra bizta 
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Haladó jellege:r értékes részletei„ a prevenció elvének alkalina

zása ellenére a törvény - kellő végrehajtás hiányában·· gyökeres 

változást nem hozott !\ lakosS~g szegény volt„ az adókból a tö1·1:ény 

végrehajtásához szűkséges fedezet ·· f~ként vidéken - ne1n \·oh hiz -

tositható -:'v'Iég a hatóságok sem ismerték íel az egészségügy jelen

tőségét 18 78-ba.n FODOR professzor kifogásolta, hogy a hatóságok 

nem hajtják vég1e a törvény el6irásainak tizedrészét sen1 Az akkor 

duló difté1 iajárvánnyal kapcsolatban kor1nánybiztos kikü,ldését sür

gette riBezzeg, ha baroiniárvány üt ki valahol az ország legtávolabb 

zugában. rögtön ott te1 121n a kormánybiztos s a járvány csakhamar el 

van nyomva De ha az or s:::á.g ren1énye, az ifiu nemzedék pusztul 

százanként„ ezrenkint '\·eszélyes jár\ ány által, s ez egyre magasabb 

hullán1okat '° et„ a;; zal alig tör 6dik \.alaki 11 (12) 

A GYOGYSZERÉSZET'Er: BEL l Ll ELLENFÉIEK 

A szabadságharcot kö\ et6 második évtizedtől kezdve ineggyor sult 

a,: uj gyógyszertárak li?1esitése Ezzel párhuzamosar. fokozódott 

- különösen városokban - a gazdasági verseny Felszínre kerültek 

az érdekellentf>tek a ké/igyógyszertárral rendelkező orvosok és a 

közeli községekben müköd6 gyógyszerészek között is (13) - 1862 

óta folya1natosan megjel{:n1 a n•agyar nyel\·Ü Gjógyszerészí Hetilapa 

ez el6seglte1te, hogy 10 f\'\el kés6hb n1egalakuljon a gycigyszertár

tulajdonosok 01 s:;>:ágos tg:yesületP T:;;::~f'l 1oko1.ódott az azonos dip

lon1á\al rendelkező~ df 111er6bf·n fllt-nlétes é1 dE·kii g-yogyst:eiés;;:ek 

polarit:áh'1dá:~a (14) \z ftdfk1r'd(l1:ii eg}t-Síill-T kö\'etkezetesen ha1-

colt az uj jogadon1ánJn/ások fllt-11 1: téren olyn1P1tékü p101ekcioni~~

mus érvényesült) hogy a bo11 án;yokkal is1né1 ellen foglalkozolt a napi 

sajtó„ s6l a pa1 larnen1. is 11:)) 

'.\ '\· idéki gycigys?.E 1 1 á1 akban 1nég doniinált a pat r iar chalis 'urarn -

bátyá111J Ö<srin1-u1a11: \ÍS/OI\)"., 1nelynek alapja a!'. u1i középosztály

hoz \·alu ta1101ás~ \ag)„ oda \Bltl tö1ek\és \'Olt \ g;··ógyszerészeknf·k 

a tö11f>n~l111i kö1éposE1ál.) pE1 en1én tá1 sadalnd tö1 ekvésük az \olr, 
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hogy minél in, enzivebben bekapcsolódjanak a gentry életformába, 

részt vegyenek a társaság vadászatain.i kaszinói kártyacsatáiban 

A pályakezdó fiatalok számára - különösen ha alacsonyabb sorból 

jöttek - csak a principális személyén keresztül vezetett az ut e 
11 jobb társaságba 11 

E régi patriarchális viszonyok felbomlása azonban megkezd6dött 

akkor~ amikor az alkalmazotti sor s egyre kevesebb önállósodási 

kilátással kecsegtetett„ ennek arányában egyre fenyeget6bbé vált az 

öregkor a a betegség, vagy munkaképtelenség r éme„ A helyzet éle

ződése oda vezetetta hogy a budapesti alkalmazott gyógyszerészek 

1914 junius 6-án egy hétig tartó sztrájkba kezdtek (16) !!arcuk el

bukásában egyéb körülmények mellett közrejátszott a világháboru 

kitörése is (17) 

A GYÓGYSZERÉSZET HELYZETE A KÉT VILÁGHÁBORU KÖZÖTT 

A világháboru nem kedvezhetett az egészségügy„ így a.gyógysze

részet fejl6désének sem. A háboru után kikiáltott Magyar Tanács

köztársaság 1919 áprilisában szocializálta a gyógyszertárakat„ a 

gyógyszeripart és a gyógyárunagykereskedelmet A Tanácsköztár

saság 133 napja alatt megvalósult a gyógyszerészek régi óhaja: az„ 

hogy a. gyógyszertár·ak ellen6rzését erre alkalmas gyógyszerészek 

végezzék (18) E célból kidolgozták a gyógyszertári felügyelők ki

képzésének módszereit és meghatározták a gyógyszertárak ~llenór-· 

zésének szempontjait is E haladó törekvések tényleges megvaló

sitására azonban a Ta.nácsköztár·saság bukása után még több évti

zedet kellett várni Az Országos Közegészségügyi Intézetben 

- a SCHULEK ELEMÉR által vezetett kémiai osztályon - 1936-ban 

külön alcsoport alakult a gyógyszertárak helyszini ellenórzésére 

ragjai kezdetben a tiszti orvosok meghívására,, 1940-t61. pedig az 

1940 évi VI tc. alapján végezték a gyógyszertárak szakellen6rzé

sé-t E gyógyszerész-·doktorokat 1944-t61 gyógyszerügyi felügyel6k

ké nevezték ki (19) Létszámuk azonban elégtelen volt 
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A lakosság egészségügyi körülményeinek javitását az 1929-ben 

kezd6d6 és évekig tartó gazdasági krizis is akadályozta A társa

dalombiztositás alacsony fokon állt„ még 1938-ban is csak a la

kosság mintegy 31 o/o-ára terjedt ki. A gazdasági válság évében fel

számolták a világháboru után életrehivott Népjóléti Minisztériumot 

is„ éppen akkora amikor a legnagyobb szükség lett volna r·á 

Az a csekély fejl6dés~ amely a két villlgháboru közötti évtizedek

ben bekövetkezett1 a II. világháboru során megsemmisült. Sulyos' 

károk érték az egészségügyi hálózatot„ ezen belül a gyógyszertárak 

épületeit„ felszereléseit, berendezését is A budapesti gyógyszer

tárak 6 7 %-a er6sen megsérült.1 a vidéki gyógyszertár·ak közül 119 

nem működött (20„ 2j). A működő gyógyszertárak gyógyszerkészle

tei kimer·ültek és a sulyos infláció is nehezítette az ellátást 

A GYÓGYSZERÉSZET SZOCIALISTA FEJLŐDÉSE 

A háboru után a lerombolt egészségügyi hálózat helyreállitására 

ismét életrehivták a Népjóléti Minisztériumot„ amelyet 1950-ben 

Rgészségilgyi Minisztériummá szerveztek át. A tulajdonos nélkül 

maradt~ elhegyott gyógysz·ertár·akat hatósági kezelésbe vették A 

gyógyszerellátás biztosítására 1948-ban államosították a nagy gyógy

szergyárakat~ majd 1949-ben a gyógyárunagykereskedéseket is. 1950-

ben valamennyi - addig magánkézben lévő -gyógyszertár· állami ke

zelésbe ker·ült Az egységes irányítás érdekében a főváros és minden 

megye gyógyszer tár hálózatát önálló vállalati szervezetbe tömörítették 

A gyógyszertár·hálózat fejlesztése során a cél els6sorban a gyégy

szertárral el nem látott nagyobb települések gyógyszerellátásának 

biztosítása volt. Ez - részben - a városokban egymáshoz közel fekv6 

gyógyszertáraknak a községekbe történt áthelyezése utján valósult meg 

Ezt az tette lehetóvé„ hogy a hálózat sürüsége megfelel6, az egy gyógy

szertárra es6 lakosság száma hazánkban kisebb, mint sok más országban 

A rohamos forgalomemelkedés.J az igények fokozódása szükségessé 

tette a rekonstrukció meginditd.sát Bár· az államosítást követ6 els6 
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évtized inkább az utkeresés időszaka volt;. az utóbbi 10-15 évben 

a fejlődés meggyorsult és az elért eredmén_yekre büszkék lehetű.."'lk 

Sokszáz korszer~ nagy kapacitásu gyógyszertár létesült_,, bár szá

:rr;uk nem növekedett {lásd 1 sz táblázat\ 

Hazé.nkban a. gyógyszertárak felszerelését norma szabályozz~ 

épitésükre - több típusterv mellett - irányPlvek szolgálnak A ki

vitelezési tervek illet6leg irányelvek a vidéki gyógyszertárakhoz 

kapcsolódó korszerű szolgálati lakások előirányzatait is tartalmaz

zák A lakosság gyógyszerfogyasztása - forintértékben kifejezve -

az álle.mositás óta. több mint tizszeresére emelkedett Ez összefügg 

azzal is„ hogy míg 1951-ben a lakosság 48 o/o-a volt biztdsitott„ nap

.iainkban a tár sada.lombiztositás gyakorlatilag az egész lakosságra 

kiterjed _A.. jelentősen megnövekedett gyógyszerfogyasztás utánpót

lásáról a decentralizált: minden megyében és a fővárosban külön

külön települt ellátó bázisok szolgálna~ ezek az országos készle

tezést Iebonyolitó Gyógyáruértékesitő ·vállalattól szerzik 1)e gyógy

s 7 P.rszükségletükei. 

A megsokszorozódott feladatokkal nem tartott lépést a gyógyszeré

szek létszáma! az egyre növekvő munkafeladatok ellátását igy egyedül 

az biztosíthatta,, hogy mind nagyobb számban asszisztensek végzik el 

a nem egyetemi tanulmányokat igénylő feladatokat. A közforgalomban 

mükőd6 gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek létszámának 

alakulását a 2 sz táblázat szemlélteti 

Ide tartozik annak inegemlitése„ hogy a gyógyszerészek között fo

ko~atosan tért hódítottak a nók~ számuk immár jelentősen meghaladja 

a férfiaké! (22) 

!'JIÉZETI GYOGYSZERTÁRAK 

A mai értelen1ben vett intézeti gyógyszertárak hazánkban később 

szerveződtek mint a közforgalmuak A fóvárosi István kórházban 

1885-ben létesült az első~ 1894-ben a László~ 1898-ban pedig a 

János kórházban állitottak fel gyógyszertárat 1945-ig - a katonai 
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gyógyszertárakon kivül - inindössze 18 kórházi gyógyszertár nlÜ·· 

ködött, ez ös:_szefügg azzal„ hogy a kérdést jogszabály sem rendezte. 

Miután n1egjelent az EgészSégügyi Ivlinisztérium utasitása rilely 

az intézeti gyógyszertárak léte.Sitését elóirtaa majd működésük rend

jét is szabályozte.a 1953 óta a fejl6dés rohamos volt. Napjainkban 

60 intézeti gyógyszertár segiti a fekv6betegek gyógyszerellátását 

(23) 

A FEJLŐDÉS TÁVLATAl 

Már hazánkban is régen elmult az az idő„ amikor a gyógyszerészi 

foglalkozás és a gyógyszertár fogalma szor·osan azonosult Napjaink

ban a gyógyszerészet sulypontja mindinkább áttevódik a gyógyszer

rel kapcsolatos egészségügyi tevékenység GYOGYSZERT ÁRON KI

VÜLI munkaterületeire is. A jónevü magyar gyógyszeripar· alapjait 

gyógyszerészek rakták le„ a gyógyszerellen6rzés és regisztrálás 

hatósági feladataiban - több mint 4 évtizede - hazánk világviszony

latban is élejáró szerepet vállalt 

Nem tartozik szorosan e témakörbe azoknak a nagys.,.;á.rnu és I'end

kivül sokrétü.:r komplex munkaterületnek még vázlatos ismertetése 

sem, amelyek a gyógyszerészet fogalmához ma máI' elválaszthatat

lanul hozzátartoznak„ hiszen e munkaterületek zöme ma már önálló

sult Egy dologban azonban megegyeznek: közös bölcsójük a gyógy

szertárakban volt 

Dr Kempler Kurt 
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l sz. táblázs.t 

.A közrorgalmu gyógyszertárak számiinak ala
kulása hazánk mai területén 

1747 
1801 •. 1810 
1841 • 1850 
1871 •. 1880 
1901 - 1910 
1921 - 1930 

1938 
J.:$50 
1966 
r968 
1970 
1912 

Forrás: 1747 
1801-1966 

1910, 1972 

26 
99 

242 
395 
843 

1280 
1395 
1429 
1408 
1412 
1406 
1406 

Dörnyei: Kéziratos adatgyüjtés 
Vidovszky K: A gyógyszerellátó hálózat fejleszm 

tése. Magyar gyógyszer·észet Medicina Bu
dapest 1968. 98 old .. 

Az Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti 
Fóosztályának statisztikai tájékoztatója 

2. sz. táblázat 

Szakmunkaer·ók létszámának alakulása a közfor·galmu 
gyógyszertárakban 

1947. 
1951. 
1957 
1960 
1965 
1970 
1972 

For r·ás: 194 7 - 196 5 

1970-1972 

gyógysz er·ész asszisztens 

kb 1950 ? 
2433 181 
2929 1701 
3257 2830 
3474 3949 
3444 4466 
3440 5132 

Bölcs B : lVTagyar Gyógyszerészet Szervezeti 
felépítés Medicina Budapest, 1968 34 -35 o 

Egészségügyi Minisztérium Gyógyszerészeti 
Fóosztályának statiszikai tájékoztatója 
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THE DEVELOPMENT OF DISPENSING PHARMACY IN 
HUNGARY 

HISTOR!CAL SURVEY 

As in other eountr ies in Europe in Hungary, too the pr edecessors of 

the present dispensing pharmacies were functioning, in the cloi-

sers of monastic orders occupied \Vith sick nursing. According to 

contemporary documents, in the Pécsvárad cloister of the Bene-
th 

dictine Order there was a phar·macy operating already in the 11 

century. The fir st -..vr itten document including dispositions on phar

maceutical activities Vi'as the La\v-Book of Buda recorded fr·om 

1244 up to 1421 Point 102 of that document orders that pharmacists 

are entrusted to sell only uitems deriving írom ancient times 11 

simultaneously an allusion ·was made to the obligation of cont~nuous 

service by ordering, that "all drugs necessary to satisfy the petienfs 11 

corporal needs must be dispensed at any time, day or night '' (l) 

The first person mentioned by name was PETRUS 11physicus et 

apothecarius Budensisn, in 1303 (2),. The first dispensing pharma

cies destined for civil needs v.1ere established by the Royal Free 

rowns and Cities„ Up to the 16th century no decrees valid for 

the whole country can be found among the ones regulating the acti

vity of phar·macies„ The first document of that kind the ORDO PO

LITIAE issued in 1552 which decreed the examination of the phar

macies every year regarded the whole part of the country being 

at that time under Hapsburgian rule and not occupied by the Turks. 

The Lex sanitar ia Fer dinandina (1644) pr·ohibited simultaneous 

practice of the medical and pharmaceutical professions and also 

r·egulated the pharmaceutical functions in particular s. ln the 
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LEX SA::\TIT .. \RLI\ LEOPOLDINA., issued in 1678, aniong other ín

structions the responsibilities of the apothecarierswere emphasised„ 

In that period, there were very few pharmacies in the country. ln 

1720only16, in 1747 48 could be recorded {3)„ Even in 1821 only 254 

pharr::1acies \\'ere known by a contemporary source (4} The founda

tion of them accelerated only in the second half of the 19th century 

At the turn of the century, the number of functioning pharmacies 

was about 1500 without Cr·oatia and Slavonia (5), This data are réla

ted to the contemporary territories of Hungary white the following data 

concern the present territory of the country. 

Ihe education of apothecaries was performed ín Hungary, up to 

17 70, exclusively in the pharmacies, the candidates were examinE!d 

by a medical-pharmaceutical board presided by the Medical Officer 

of the tov.:n The Medical Faculty, founded in 1769 at the University 

of Nagyszombat, \vas entrusted with the examination of Pharmacists 

by Queen Maria Theresa 

Ihe first two diploms of 11 Magister Pharmaciae 11 were issued in 

Nagyszombat in 17 71, in the follov.:ing year seven pharmacists were 

awarded with the degree„ By these facts the order of the Generale 

Normativum in Re Sanitatis was realised also in practice, which 

regulated beyond the education, the storage and prepar-ation .of me

dicines even the functions of the physicians medicine cases, furt

hermore the Apothecaries Oath \vas prescribed„ 

Ihe medical and pharma?eutical degrees (diploms) issued by the 

first Hungarian Univeristy gave the right of per-farming practice in 

the Hereditary Provinces of the Hapsburg Monarchy only transiently, 

under King Joseph II, this discrimination had been abolished only 

on the 30th November, 1860„ For the sake of impartial judgement it 

should be noted, that by these dischriminating measures, the 

- otherwise rather low - number of health specialists incr·eased in 

Hun[;ary by rendering their emigration rather difficult 
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Ihe compulsory, mutual nostrification of the medical and phar·

maceutical diploms vvere, hov.rever·, restored again by the No„ 

93„ ~89/1898 B„ 1\l Orders of the Home Office {6) 

ECONOMJC AND POLirICAL CONDITIONS IN THE 19th CENTURY 

It '-"·as the contradiction of the capitalistic pr·ogress, that sanitary 

conditions were underdeveloped but at the sarr1e time in the Capita.1 

the number oí the physicians was incregsing In 1899 the LARGER 

part of the doctors \•;;as subject to nintelligent pauperismn and was 
11 proletarian of unemployment 11 From 1000 doctors? 200 lived in 

material prosperity, the others lead miserable existence {i)„ _4.11 

that affected the conditions of the pharmacies too: their char ges 

increased, but the turnover· lagged behind„ To disclose the contra

dictions, it is necessary to dra-..v up the main lines of the contempo

rary economic and political circumstances,. 

The industralization of the \Vestern provinces of the Hapsbu:rg 

Empire following the economical development of \Vest-Europa and 

the industrial revolution \~as financed on the expense of the eastern 

pr-ovinces .. ln spite of its many backsides, this fact involved the 

advantage, that the Hungarian agriculture had to step for,vard on 

the way of modernization. Ihe country had scarcely any industry, 
. th 

up to the m1ddle of the 19 century only about 400 manufactur es 

were working The Revolution in 1848/49 opened the way íor further 

development. Ihe War of Liberation could be suppressed, but its 

achievments could not be anihilated: the serfdom remained abolished, 

the civil equality before la\\' prevailed„ The role of the capital, en

larged by credits, increased both in agricultur-e and industry„ The 

Hungarian agricultural industry, the largest milling industry of 

Europe, had formed out. Development was the most rapid in the 
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Capital accelerated by the compromise betw·een the Nation and the 

Hapsburg dinasty in 1867, according to which the united Pest-Bn?a 

became the second Capital of the Empire„ ln fact it was realized 

only after the lost battle at Königratz when both the royal fa.mily and 

the imperial Treasury found refugee in Buda, 

The 11 Common Market11 in the frame of the dualistic Monarchy 

lead to the advancement of the division of labour 

CONDITIONS OF PUBLIC HEALTH 

The increase of the population was retarded by epidemies, only 

the victirns of the cholera epiderny in the early seventies was estimated 

to a quarter of a million The emigration decr·eased the number of 

'rhe population, too The birth rate surpassed that of the Western 

c0untries, but the mortality na.te was alSo higher rhe average life 

span was by 10 years less than in the '\Vest The most of the village 

cottages "'ere in the same building with the stalls or sheds of animals 

Ihe majority of the population was illiterate rhe conditions of the ur

ban \vorkers were Comparatively better, even if many lived in besement

flats, since the rate of urbanization in Hungary, asin other countries, 

could not keep pace with the demands 

The infant mortality decreas.ed in Hungary slowly, and the dif-. 

ference - compared to Vienna - could not be eliminated up tO 1882 

(8)„ According to data from 1878, the population of Budapest incr·ea

sed only as a consequence of the immigration, since if only the birth 

rate and the mortalityrate are considered, our capital is "among the 

last cities of Europe, becaouse the infant mortailty is here the 

highest 11 (9) 

It \vas demonstrated by professor József FODOR, that 11the workers' 

life is by 1/3 shorter in Hungaryn than elsewhere, He established, that 

the social backwardness of the country is due to the bad living condition 

of the wor king people„ He examined also the life span of the Hunga-

r ian women and established, that the average life span of the aris-
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tocratic \\Omen is 63„ 7 years. ·whereas working class '\VOmen 

die at 51.. 6 year·s (10), rhe Hungarian worker· earned only 11 9 

crowns on an average, wher·eas the earning of a Belgian worker 

was the equivalent of 21.. 4 crowns, and in Fr·ance the weeks 

earnings arnounted to 25., 4 crowns, even in Austria., the loans 

were by 15 per cent highér, than in I-Iungary (11), however in that 

period - at the turn of the century - the demand for urban labour was 

caused by the dynamic development 

THE PUBLIC HEAL rH AC I 

A factor, incr·easing the contradictions, was the existence and 

validity of one of the most advanced health acts in Hungary, the 

No,. XIV. Act of the year 18 76„ The control of public hygiene be

carne the task of the state„ Ihe erigation, management and cont

rol of pharmacies were regulated by the Act too„ rhe donation of 

the so-called 11 Pharmacies of real right 11 Antheritable and freely 

tr·ansferable to anybody) was discontinued and still the acquired 

rights wer·e maintained, further- on orÍly concessions of per soqal 

rights were donated for establishing public pharmaceutical dis

pensaries. Ihe status of the affiliated and hospital- pharmacies, 

and of medical 11apothecary cases 11 was regulated as vrell,. For 

improving the public health condicions products, injuriuous to 

health had been prohibited, rhe act intended to protect the 

cleanness of the air and the soil, to control the building of houses 

and sanitary conditions of workshops and factories and a special 

provision was directed for the control oí the childr-en' s health 

condition,. The epidemiological service, the post-mortem exami

nation and cemetry order were regulated„ The larger communities 

wer·e compelled to engage muhlcipal physicians, the smaller ones, 

were organized into medical circles, The execution of the agenda 

was commissioned to the county chief medical officer s and to the 

district or town medical officers„ 
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Despite the advanced char acte r of the \c:t, ir did n0~ 

bring a fundamental change, because i·-.s valuar>lc 1neasures_ thé 

introduction of the principle of pr.ev_ention, could not be prop~ ly 

executed, rhe population was poor and the filnds necessary for 

the execution oí the pr ovis ion s oí rhe act could not be cover ed by 

the taxes, especially in rural regions The importance oí public 

hygiene had not been recognised even by son1e of the authorities„ 

It was reproached by professor FODOR in 18i8, that not even 0r:c 

tenth of the provisions of the Act had been enforced by the authori

ties„ In connection with the raging diphther"Ía epidemy, be urged 

to send out a gouvernment comrnissionary. !!ro be su1 e, J.f 

poultry epidemics occur·s in any rernote corner oí the count1y,the 

gouvernment commissioner· appears there ín ihe v~ry moment 

and the epidemics is rapidly suppressed„ But v_chen the hope of the 

country, the young generation is camic:el awau hundreds and thousands 

by a dangerous epidemy spreading rapidly scarcely 

anybody car·es. (12) 

CONFLICTS WITHIN rHE PHARMACEUTICAL PROFESSION 

After the second decade íollowing the war of libe1 ation~ the 

foundation of pharmacies became faster. Sirnultaneously, the com

petition between the pahrmacists increased too, especially ín towns„ 

Contrasts of interests emerged between the physicians ruming me

dicine cases dispensíng self-prescr'ibed drugs and between the pharma

cists oí vicinal communities too (13) Ihe Hungar'ian 11Pharmaceutical 

Periodical 11 publishe since 1862 every week pro-

moted the foundation of National Association of f'harmatists (owners of 

dispensing phar·macies) ·which was realised 10 years later By the foun

dation of the association of concession owner s, the polar ization between 

pharmacists of thE:: san1e qualifícation, bnt oí co1npletely &.ntagonistic 
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-.ni.:erests got even str·onger {14)„ rhe associationsafeguar·ding the ow

ner' s interests, fought consequantly against the granting of new 

concessions .. ln this subject such high grade of patronagf: pr·e

vailed, and the scandal~ were r·epeatedly discussed in daily jour

nals and even the Parliament had to deal with them (15). 

In the rural pharmacies, a patriarchal nepotism dominated based 

on the belonging in some measure to the so-called gentry middle 

class or· on the aspiration to belong there„ rhe pharmacists at the 
11
periphery of the histor:ical middle class" strived for· participation 

in the possibly most intense manner in the way of life of the gentry~ 

to participate in huntings of the nsociety 11
1 

in car d games in the 

gentlemans' casinos. Far young pharmacists, especially if ascen

ded from lo\ver social classes, the only \Vay into the 11better· society' 1 

led through the person oí his principal. 

The dissolution of these social relations, however, started when 

the fate of the employed pharmacists became more severe, the 

chances far getting independent wor sened and simultaneously the 

thr eat of getting old, ill or invalid became increasingly mar e immi

nent. The sharpening of the confrontation lead to the strike of the 
th 

pharmacists employed in the capital started on the 6 Tune, 1914 

last ing toc one week(l6) The íailure of their struggle was due, 

among others, to the outboak oí the first world war (17)„ 

IHE POS!IION OF PHARMACY BETWEEN THE TWO WORLD WARS 

Ihe \VOrld v.rar could not promote the development oí eitherpublic 

health, of phar·macy within its frames„ rhe dispensing pharmacies, 

the pharmaceutical ·wholesale companies and the pharmaceutical 

industry \ver e socialized on the 19th April, 1919 by the Hungarian 

Soviet Republic proclaimed after the world war. In the 133 days long 

period of the flungarian Soviet Republic, the old claim oí pharmacists 
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\vas realized to the control of the parIPacies pr·operly qualified 

for the task (18)„ For this purpose~ the training of pharmacy 

inspector·s was elaborated and the principles of the control of 

pharmacies were established,. The realization of those advanced 

ambitions could not be effectuated until several decades follow-

ing the overthrow of the Hungarian Soviet Republic. ln the Natio-

nal Institute of Hygiene - at the Departnient of Chemistry direc-

ted by ELEMÉR SCHULEK - in 1936 a special tean1 v.ras fÖr med 

for the inspection of dispensing phar·macies„ The members oí' 

the team performed their activities initlally on the invitation of 

the medical officer s of the municipal author ities, later, after the 

issue of the Act No„ VI, 1940 dealing with public health relations, 

the pr ofessional inspection of the pharmacies was entrusted to the 

specialists of the National Institute of Hygiene, doctors of pharmacy, 

to whom the Pharmacy Inspector title was given (19).. But the 

staff number of the corporation was inadequate„ 

rhe impr ovement of the health conditions of the population was 

delayed also by the economic crisis lasting írom 1929 enwar·ds 

rhe level of social security was low, in 1938 only 

some 31 per cent of the population was subject to social insurance. 

During the years of the economic crisis, the Ministry of Vilelfare 

set up after the \vorld 'var was liquidated too, in the very 

moment when its actívities were most urgently needed 

The minimal development achieved between the two world 

war s, lost of its all results during the second wor1d \var,. The net

work of the health serviCe was seriously damaged, including the 

buildings, equipment, furnishroent and stocks of the pharmacies„ 

From amona the pharmacies of Budapest, 6 7 per· cent were ser'iously 

damaged an.d 119 of the rural phar·macies did not function at all (20, 21) 

rhe stores of the pharmacies were empty and the severe inflation 

rendered the drug supply even more difficult 
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IHE SOC!ALISrIC DEVELOPMENT OF PHAR!VIACY 

After the second world war~ the Ministry of Vlelfa.r-B V.'as estab

lished again for the regeneration of the demolished network of 

health service„ ln 1950# the Ministry \vas reor·ganized and desig

ned as Ministry of Health„ The abandoned pharmacies wer e or

ganized by the health author ities in a national system„ Subsequently, 

in 1948 the pharmacies„ in 1949 the wholesale druggists were 

nationalized„ 

ln 1950 all pharmacies, still in private pos

session, had been nationalized„ To secure the uniformity of 

dir·ection and control, the pharmacies of Budapest and of the 19 

counties wer·e organized in the form of independent establish-

ments 

rhe principal aim of the development of the network of natio

nalized phar macies was to pr ovi de for the drug supply of all major 

communities in which ther e was no dispensing phar macy. This-- aim 

could be achieved in addition to the establishing of nev.r pharmacies, 

by transferring pharmacies being near to each other in the central 

areas of towns. Thus a proper density of the pharmaceutical net

work could be established due to which the number of inhabitants per 

pharmacy is now lower ín Hungary than in many other countries„ 

Ihe r·apid increase of the turnover and the demands for drugs 

render·ed the reconstruction of the net\vork of dispensing phar1na-

cies unevitable, However· the fir·st decade after the nationalization had 

been only, in fact, a period of path finding, in the recent tv.·-o deca

des the development acceler ated and the achievement is r emarkablE 

indeed Hundreds of modern dispensing phar·macies of high turnover 

ca.pacity have been created, without the incr·ease of the number 

already existing units (see Table I. } 

In Hungary, the equipment of dispensing pharmacies has been 

of 
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standardized„ rhere are standard designs and guiding principles 

available for the construction of pharmacies providing for up to dak, 

service flats adjecent to the pharmacy itsel.t: 

rhe drug consumption of the population has increased by more than 

tenfold - calculated in Forint value - since the nationalization OÍ the 

pharrnacies This has been partially due to the fact, that whereas in 

1951 only 48 per cent of the population 1vas subject to social insur--

r ance, it has been latel~ extended to the whole population The incr·ee.-

demand for drugs is being satisfied by supply bases decentralized 

to the Capital and the 19 counties of the country, \Vhich obtain their 

stocks fr·om the Central Drug \~1holesale Company 11GYOGYÉRr" of 

the IVIinistry of Health wher·e adequate stocks ar e stor·ed 

rhe number of graduated pharmacists did not held space with the 

increased work. I'he continuously increasing demand can be thus 

satisfied only by entrusting the tasks which do not keen pac:e \Vith ~he 

sity education more and more to properly trained pharmaceutical 

assistants, The developrnent of the number of gr aduated phar ma

cists and of trained pharmacy assistants is illustrated with the data 
of Table 2„ 

It seems proper to mention, that among graduated pharmacists 

the relative number of women increased gradually, and up to the 

present that of the men has been mar·kedly surpassed (22), 

HOSPirAL PHARMACIES 

Hospital pharmacies, according to the present meaning of the 

term, wer·e organized later· than those opened for the public. The 

first hospital pharmacies we.re established in the municipal hospi

tals of Budapest: István Hospital (1885), László Hospital (1894) and 

János Hospital (1898). Up to 1945 only 18 hospital pharmacies exis

ted in Hungary except the military phar·macies
1 

it is in connection 

with the fact, that there were no legal regulations rege.r·ding 
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hospital pharmacie~1„ 

ln 1953, a decree of the I>Iinistry of Health had been issued, pro

viding for the establishing of hospital pharmacies,. Subsequently.1 

the order of the v.rork of the hospital pharmacies \~ras regulated and 

since that time the development has been rapid„ At present about 

60 hospitalpharmacies are helping in our country the care of 

patients (23) 

PERSPECTIVES OF THE FURTHER DEVELOPMENT 

The period in which the pharmacist' s profession had been identi

fied with the work done in the dispensing chemise s shop - called 

at present public pharmacy - has passed also in our country a long 

time ago .. we are 1~.itnessing no\\' the transposition of the centre of 

gravity onto health activities concerned with drugs, outward the pub

lic pharmacies, The foundation of the Hungarian pharmaceutical in-

df has been carried out dustry enjoing goo ame, 

pharmacists In the official drug control, in the organization of drug 

r·egistr ation _ for 1nor e than 40 year s - the phar macists of our country 

have undertaken leading role 

The manyfeld and complex actoce of the work which ar e al

ready irreversibly associated to the term 11pharmacy0 can not be 

related here even ina roughly outlined manner as the majority of 

those factors became independent„ But they agree at least 

in one r espect: their common e rad dle used to be in the 

dispensing pharmac1es. 

DR KURT KEMPLER 
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22„ Kempler K.: Acta Pharmaceutica Hungarica 41, 181- 7 (1971) 
23, Gyógyszerészeti Évkönyv (Pharmaceutical Yearbook} 

lVIEDICINA Budapest, 1971. 

Translator' s note: Differently to the general custome, the 
titles of papers and literature sources published originally 
on Hungarian, have been translated to English and presented 
(between brackets) too for the sake of the readers' better in
formation. 

TABLE 1 

IHE DEVELOPMENT OF THE NUMBER OF PUBL!C DISPEN
SING PHARMACIES !N THE PRESENT TERRITORY OF 

HUNGARY 

174 7 26 

1801 - 1810 99 
1841 - 1850 242 
1871 - 1880 395 
1901 - 1910 843 
1921 - 1930 1280 

1938 1395 
1950 1429 
1966 1408 
1968 1412 
1970 1406 
1970 1406 

Sources of the data 

1747 Dörnyei, S.: Collection in manuscript 
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1801 - 1966 Vidovszky, K„: Hungarian Pharmacy, 
MEDICINA, 1968, p,. 98. 

19 70 - 1972 Statistical information of the Department of 
Pharmacy, Ministry of Health. 

IABLE 2 

DEVELOP.\IE:\"I C>F DEVELOP:\IE\'I OF IRAJ:\I'.:D SPí.CL\L 

PERSOXAL l:'\ IHE Pl'BLIC DISPENSIG PHARl\L\CIES 

194 7 

1951 

1957 

1960 

1965 

19 70 

19 72 

Sources of the data 

Graduated 
phar macists 

1950
1 

2433 

2929 

3257 

3414 

3444 

3 440 

I rained 
assistants 

7 81 

1701 

2830 

3979 

4466 

5132 

194 i - 1965 Bölcs B.: Hungarian Pharmacy, pp 34-35 
\IEDICINA, Budapest, 1968 

1970 - 1972 Statistical information of the Departnient oí 
Pharmacy of the l\Jinistry of Health 

1 
Estilnated :nnnbe1 

~ :\ot recorded, 
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A l\1AGYAR NYELVÜ GYÓGYSZERÉSZETI SZAICSAJIÓ 

KIALAKULÁSA 

Az irás, ~könyv szerepe a kultura, a műveltség fejlesztésében 

és terjesztésében már régóta nagy jelentőséget és lehetőséget rej

tett magában, melyet egyre inkább ki is használtak. Ennek a fejlő

désnek a könyv megjelenése után egy másik fontos állomása a szak

sajtó, a periodika kialakulása... Nem véletlenül jöttek létre, s azért 

nő a számuk egyre rohamosabban, mert funkciójuknáJ. fogva - a tu

domány és ismer·etterjesztés leggyorsabb eszközei - szinte törvény

szerű a jelenlétük és hatásuk. A szaklapok az egyre szaporodó számu 

iilformáció és az ismeretterjesztés leggyorsabb eszközei, hiszen jel

legüknél fogva gyakran, folyamatosan, rendszeresen jelennek meg, 

s tudósitanak az egyes periodika jellegének megfelelő tudomány, vagy 

tudományterület fejlődéséről, az ott állandóan bekövetkező változá

sokról, az ujabb tudományos er·edményekről. 

A magyar nyelvű gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása a XIX„ szá

zadban indult meg. Ennek előzménye, hogy a nagyszombati orvosi 

fakultás megalapitását (1769) követőleg megindult a magyar gyógysze

részképzés, melynek eredményeként kibontakozott az önálló magyar 

orvosi és gyógys-zer észí tudomány„ A kezdeti lépések, a bizonytalan 

kibontakozás és a határozott megjelenés után mind a gyógyszerésze

ti tudományok, mind a gyógyszerészeti szaksajtó fejlődése töretlen 

ivben emelkedett és jutott oda, ahol ma is van. 

A szaksajtó kialakulásának vizsgálata visszanyulik Magyarorszá

gon a nemzeti ujjászületés és a polgári átalakulás korába. E kor a 

gyógyszerészet 11 h6skorának 11 is tekinthető, hiszen a század eleje az 

az időszak, amikor a gyógyszerészek is kezdenek öntudatra ébredni, 

kezdik mellőzésüket egyre gyakrabban emlegetni különböző nyilvános 

fórumokon. Mellózésüket, mind tudományos, mind társadalmi té-
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ren egyaránt elósegitette az, hogy nem voit rnagyar gyógyszer

könyv, nem voltak tudományos magyarnyelvü gyógyszerészi fo

lyóiratok_ s nem voltak olyan egyeSületek, melyek védték volna 

érdekeiket s ahol tudományos tevékenységet fejthettek volna ki. 

Az első eredményt hozó megmozdulásuk voit 1809-b-en a B-t:H:J:A..;· 

PESTI GYÓGYSZER.ÉSZ TESTÜLET megalakulása,. A restül-et 

jelentős fóruma lett a gyógyszerészeknek egyrészt társadalmi 

szinten érdekképviseleti szer'V, másré·szt, s nekünk ez tudo~ány

történeti szem-pontból a lényegesebb, a gyógyszer·é-szek tudomá

nyos n1üködésének egyik ir·ányitója, szervez6je, az oktatás, a 

gyógyszerészképzés állandó figyelője és javaslattevő szerve volt. 

(1, 2) 

A gyógyszerészet elmaradott helyzetén némileg tovább segitett, 

hogy a reformkor· idején, 1831-ben létréjött az ORVOSI TÁR, az 

első magyar nyelvü or-vosi szakfolyóirat BUGÁT PÁL és rOLDY 

FERENC szerkesztésében, mely többszöri megszakitásokkal 1848-

ig müködött, bár· a politikai viszonyok miatt beszüntette müködését„ 

A lapban nagy számban jelentek meg gyógyszerészek által irt 

előadások, értekezések. A BUDAPESTI KIRÁLYI ORVOSEGYESÜ

LEr és a rERMÉSZErrUDOMÁNYI rAI\SULAT is az ORVOSI 

T ÁR-t választotta publikációs fór·umának, ami növelte a sulyát 

az egyre nagyobb számban található gyógyszerészeti közle~ények

nek„ Már itt találkozunk WÁGNER DÁNIEL nevével, akinek munkás

sága a későbbiekben bontakozott ki. (3) 

1841-ben indult el a MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁ

L6K VÁNDORGYÜLÉSEINEK a sorozata, melynek elinditója és meg

szervezője BENE FERENC, majd BUGÁT PÁL volt„ Jelentősége, 

hogy ujabb fórum nyilt az ország nyilvánossága eló~t a gyógyszeré

szek számára a tudományos tevékenység területén. A Vándorgyülé

seken számos gyógyszer-ész jelent meg, s közülük sokan előadások

kal is szer·epeltek. 1848-ig 9 gyógyszer-ész 16 előadást tartott, 
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rne1yet publikáltak is egyrészt a 1'I\1UNKA.LA IOK11 -ban, másrészt 

a GYÓGYSZERÉSZI HETILAP példányaiban„ (1) 

,\ közeljöv6 1848-49-es események, majd a Bach korszak miatt 

csak az Októberi Diploma (1860) után enyhült a politikai helyze~, 

s a kiegyezés i?lószele is éreztette hatását, igy nyilt lehetőség uj -

ra a VándorgyJlések ujabb megtartására„ E korban még nagyobb 

intenzitással indult el 1863-ban szélesebb körben a Vándorgyülés 

sorozat, ahol ujabb nagy nevekkel ta1álkozhatunk: THAN KÁROL ·y 

lVIANI\'0 A LAJOS, I\TENDT\VICH TAMÁS, ROZSNYAI lVIÁIYÁS 

IRAJANOVJIS ÁGOSIOI\' FEHÉR IPOLY BOLE1\'1ANN EDE 

gyógyszerészekkel, kik előadásokat és értekezéseket tartottak 

- 7 gyógyszer ész 15 előadást - melyeket a íentiekhez hasonlóan pub

likáltak is a nMUNKÁLAIOK11 -ban, valamint más folyóiratokban 

is főként a GYÓGYSZERÉSZI HETILAPBAN„ (5) Ezek az előadá

sok és gyülések az ország nyilvánossága előtt is meiiSmertették 

a gyógyszerészek komoly szakmai tevékenységét, publikálásukkal 

pedig n szakirodalom gyógyszerészi munkáinak számát jelentősen 

növelték. 

A Vándorgyülések 1841-es megindulása után kronológiai sorrendben 

az 1848-49-es forradalom éve következik„ LÁNG ADOLF FERENC 

inditotta utjára 1848-ban Nyitrán az első magyar nyelvü gyógysze

részeti folyóiratot, a GYÓGYSZERÉSZI HIRLAPOT, mely minden 

törekvés dacára még abban az évben megszűnt. Jelentősége abban 

áll, hogy LÁNG megmutatta, hogy létre lehet és kell hozni végre 

egy olyan szaklapot, :rnely csak a gyógyszerészek lapja, s érdeke

ik képviseletén tul, tudományos tevékenységet is kifejthetnek saját 

fórumukon Ebben példát is mutatott LÁNG, hiszen a rendelkezés

re álló megjelent példányok vizsgálata alapján ő publikált leg

többet, szám szerint 6 közleményt. A lap tehát puszta megjelené

sével is lelkesitőleg hatott s ujra felmerült az igény egy végre 

már folyamatosan müködő gyógyszerészi szaklap inegalapitására, 
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de e11e csak 1862-ben ket ulhetetl so1. 

::1_. szabadságharc le\·erése utáni időszak a neoabszolutizmus ko

rába vezet el, mely CiZ 01 vosi szaks"ajtó ujjászületésének és a 

l\IAGYA.R OR\ OSOK :f;s TERATÉSZEIVIZSGÁLÓK VÁNDORGYl'

LÉSEI ujraindulásának a kora„ 

A szabadságharc leverése, a Bach korszak sötétsége minden 

politikai és szakmai törekvést megbénitott, csak a 60-as évek fe

lé kezdődött némi enyhülés. Ezt kihasználva az orvosok 185 7-ben 

megalapitották az ORVOSI HE IILAPOr, mely az ORVOSI I Áll lÍ

tán az első folyamatosan működő magyar nyelvű orvosi szakfolyó

irat volt l\1ARKUSOVSZKY LAJOS szerkesztésében„ A gyógysze

résztudomány-történet szempontjából különösen jelentős az 18G2-

ig terjedő időszak, me1t eddig az id6ig nem lévén a gyógysze1 észek

nek saját megnyilatkozási lehetóségÜk, az ORVOSI I-IEIIL i\PB \:\ 

fejtették ki tudományos tevékenységüket. Fzt jól reprezentálja a 

lapban évfolyamonként megjelent munkák száma, valamint a publi

ká~ó gyógyszerészek neve: KÁTAI GÁBOR, l\T( LLER BERI\'ÁI, 

TÖRÖK JÁNOS és SZillPA GYÖRGY. (Fi} 

Csak az 1860-as évek hoztak változást a politikában, s a politikai 

légkör enyhülése azonnal él·eztette hatását minden területen„ Gyógy

szerészi szempontból a kor nagy eseménye a gyógyszerészi szak

sajtó ujjászületése és fellendülése, melynek eredménye lett a két 

uj gyógyszerészi szakfolyóirat, a GYÓGYSZERÉSZI .HETILAP, és 

a VEGYÉSZEI ÉS GYÓGYSZERÉSZEI„ Ez a szaksajtó rnár n1éltán 

nevezhető 11 önálló gyógyszerészeti szaksajtónak", hiszen rnost ala

kul ki először a gyógyszerészek saját, önálló folyamatosan megje

lenő lapja Ez fórumot teremt mind tudományos, mind társadalmi 

téren, és igya gyógyszerészet problémái megjelenhetnek és a la

pok hasábjain keresztül együttesen keresnek rá megoldást a folyó

irat biztositotta nyilvánosság bevonásával 

A GYÓGYSZERÉSZI HETILAP 1862 jan. 2-án jelent meg elő-
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c.;,'.ör Pesten, SCHÉDY Si\NDOR szerkesztésében, (7) mely, mint 

emlitettem, az első folyamatosan megjelnő periodika volt. E 

folyóirat nagyszámu és értékes adatot közöl az egyes tudomány

ágak fejlődésér 61, illetőleg a lap működése során kiemelkedő 

tevékenységet folytató gyógyszerészekről és azok munkásságáról, 

valamint publikációs tevékenységükről. (8) 

E korban másodiknak jelent meg 1863-ban a VEGYÉSZET ÉS 

GY6GYSZERÉSZEI cimü szaklap, melyet FELLETÁR EMIL 

szerkeszte!t„ A lapot csak igen rövid ideig, mindössze egy évig 

adták ki, arilinek oka FELLETÁR szerint az, hogy e lapnak1nincs 

hely e hazában
1 

a nagyfoku részvétlenség miatt. (9) 

A lap összesen csak 16 számban jelent meg, melyben ennek elle

nére a gyógyszerészek által irt ön&lló ml!lnkák száma viszonylag 

sok: 13. A közlemények szerzői a már hiressé vált gyógyszerészek: 

FELLETÁR EMIL, KÁTAI GÁBOR, MÜLLER BERNÁT és THAN 

KÁROLY 

Az 1860-as évekkel lezárul a magyar gyógyszerészeti szaksajtó 

kialakulásának időszaka, s kezdetét veszi nagy lendülettel a továb

bi erősödés és fejlődés, mely egészen napjainkig tartott és tart, 

és igyekszik lépést tartani a tudományok fejlődésével. Az áttekin

tés alapján a gyógyszerészeti szaksajtó kialakulásának jelentősége 

az alábbiakban foglalható össze: 

1. A magyar nyelvü gyógyszerészi szaksajtó kialakulása két dátum

hoz kötődik: 1848 és 1862. Az első kisérlet (GYÓGYSZERÉSZI HIR

LAP) részvétlenség és a politikai események miatt n1eghiusult, a 
; , 

második (GYOGYSZERESZI HETILAP) eredményesen megvalósult. 

2„ Az időpont értékeléséhez összehasonlitást kell végezni más 

szakterületek periodikáinak megjelenési időpontjával. Megállapit·· 

ható, hogy a folyamatos gyóg<JSzerészi szaksajtó az orvasival hason

ló kezdeti nehézségek után csaknem egyidőben, mindössze öt év kü

lönbséggel indult meg. 
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3„ Az orvosi és gyógyszerészi szaklapok megjel2nésének idő

pontja Európa többi államához képest tul későn indult meg (1769-

ben i az egyetemi orvosi és gyógyszerészképzés, magyar nyelvű 

oktatás csak a XIX,. század közepén valósulh~tott meg„ 

4, A magyar gyógyszerészi és orvosi szaksajtó kialakulása szo

ros összefüggésben van a gyógyszerészek és orvosok egyesülési 

törekvéseivel, az érdekvédelmi és tudományos egyleteik megalapi

tásávaL 

5. A szaklapok kialakulását befolyásoló tényezők mellett alapve

tően fontos volt megfelelő képességű és vállalkozó szellemü egyén,. 

A gyógyszerészi karban három férfiu volt, aki rendelkezett ezekkel 

a készségekkel és vállalni merte a kockázatot: LÁNG ADOLF FERENC, 

SCHÉDY SÁNDOR és FELLETÁR EMIL 

6„ Bár a szaklapkiadás terén az első kezdeményező LÁNG A. FE

RENC volt, mégis a magyar gyógyszerészeti szaksajtó megalapitó

ja SCHÉDY SÁNDOR, mivel lapja az első folyamatosan megjelenő 

gyógyszerészi szaklap, amely a kor tudományos igényének megfele

lő szinten jelent meg 1862-től kezdve„ 

7. Az önálló gyógyszerészeti szaksajtó kialakulását megelőzőleg 

a gyógyszerészek az orvosi periodikákban publikáltak. 

Ezek: ORVOSI TÁR, ORVOSI IIEIILAP„ 

8„ A periodikák nagy szerepet játszottak a.magyar gyógyszeré

szeti szaknyelv kialakHása, fejlesztése és művelése terén, mert 

azelőtt magyarul nem jelentek meg gyógyszerésztudományi munkák„ 

9„ A periodikák a tudomány és kultur történelem szempontjából is 

fontos források, mert sok tudományos eredményt és egyéb szakmai 

eseményt csak a periodikákból ismerünk, lévén azok egyedüli publi

kációs fórum és egyben a kor krónikája is„ 

A fentiek alapján látható tehát, hogy a kiegyezés éveiben valósult 

meg a magyar nyelvű gyógyszerészeti szaksajtó végleges kialakulá-
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sa és megszilárdulása. Ett61 az időtől kezdve már az uttörők 

nehéz és áldozatos munkájának eredményeként az egyre erőtel

jesebb kibontakozásról és fejlődésről kaphatunk képet, s ez az 

ut elvezet a mához, melyben a gyógyszerészet a többi tudomány

ághoz hasonlóan, ma is foiytatja a tudományos közlés és továbbkép

zés egyik leggyorsabb és - amint látjuk az eddigiekből is - nagy

multu Útját a periodikák hasábjain keresztül„ A multhoz, a kezdet

hez álljon itt a mai, jelenkori gyógyszer·észi periodikák sora: ACTA 

PHARMACEU rJCA HUNGAR!CA, GYÓGYSZERÉSZET, HERBA HUN

GAR!CA, MAGYAR GYOOYSZERÉSZETI ÉS DOKUMENTÁC!OS 

SZEMLE, valamint a GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁRIUM, melyek, 

mint a multban is, ma is publikációs lehetőséget nyujtanak a gyógy

szerészek számára„ 
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LA FORl\'fA TION DE LA PRESSE SCIENTIFIQUE DE 
PHARMACOLOGIE DE LANGUE HONGROISE 

Le r·ole (joue de par) l' écritur·e et du livr·e dans le développement 
et la diffusion de la culture et_ de la civilisation recélait depuis long
temps d' une tr es grande importance- et d' immenses possibilités 
qui sont de plus en plus exploitées Une deuxi_erne étape tres im
portante de ce développement postérieur a l' apparition du livre 
est incontestablement la formation de la presse scientifique, ain-
si que celle des périodiques Leur existence n' est absolument 
pas l' effet du hasard et la croissance de leur nombre est due 
justement au fait que de par leur fonction - ils sont les moyens 
les plus r apides de la diffusion des connaissances et de la scien 
celeur présence, ainsi que leur influence est pour ainsi dire condi.
tionnée par la for ce des choses Les pér iodiques scientifiques 
sont les moyens les plus r apides de la tr·ansmission des connais
sances et des inforn1ations de plus en plus nombreuses, puisqu' ils 
par aissent - de par leur· car acter .. cl' une m&nier e permanente et 
réguliere et contiennent des rapports - confor·mément a leur pr·o-
fil - sur 1' évolution d'' une science ou d' une section scientifique 
données, ainsi que sur les changements intervenus dans· ces domai
nes et sur les résultats scientifiques les plus r·écents 

L' apparition de la presse scientifique de pharmacologie de langue 
hongroise repr·ésente par conséquent une étape décisive du point 
de vue de i• évolution de la science phar macologique 

Le dévelppement de la presse scientifique de pharmacologie de 
langue hongroise a été amor·cé au début du XIXe siecle. Les an
técédents de ce processus sont les suivants: la formation des phar
maciens hongrois a débuté ultérieurement a la fondation de la fa
culté de médecine de Nagyszombat (1'769), en conséquence de 
laquelle les sciences pharmaceutiques et médicales hongroises ont 
pu assur·er leur indépendance. Aprés les pas initiaux - allant du 
déploiement incertain jusqu• a l' apparition décisive - l' évolution 
de la presse scientifique de phar macologie, ainsí que celle des 
sciences pharmaceutiques a pris un essor continu et a pu aboutir 
le ou elles se tr ouvent actuellement 

L' examen de la formation de la pr·esse scientifique remonte en Hon
grie a l' époque des changements bourgeois et de la r·enaissance na
tionale Cette époque peut etr·e considér·ée comme la 11p~riode hé
roique" de la pharmacologie hongroise~ puisque le début de ce siecle 
est également le moment de la príse de conscience des phar·maciens 
qui évoquent de plus en plus souvent aux autorités leur· mise a l• écart 
Leur omission - et dans le domaine social et dans le domaine scien
tifique - a été facilitée par le fait qu' il n• existait pas de pharmacopée 
hongroise, qu' il n' y avait pas de périodiques scientifiques de phar·ma
cologie de langue hongr·oise et qu' il ne possédaient pas d" associations 
capables de protéger leurs intérets et ou ils 11.ur·aient pu déployer une 
activité scientifiQue Leur premier·e action avant atteint des ré 
hongroise, qu' il n' y avait pas de périodiqu~s scientifiques de phar·ma
cologie de. langue hongroise et qu' il ne possédaient pas d" associations 
capables de protéger leurs intérets et ou ils auraient pu déployer une 
activité scientifique. Leur premiere action ayant atteint des résultats 
a été la fondation en 1809 du CORPS DES PHARMACIENS DE BUDA
PEST .. Le CORPS devint un organe important des phar·maciens: il fut 
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d' une part une association repr ésentant s.u niveau de la société la 
protection des intérets pr·ofessionnels, d' autr·e par - et e~ est ce qui 
nous pare.it etr·e le plus impor tant du point de vue de 1' histoire de la 
science - ii assuma les devoir·s de l' orientation et de l' or·ganisation 
de l" activité scientifique das phar·maciens, ain.si que ceux de l' obser -
vateur et examinateur pel'ma.nent de la for mation des phar·maciens 
(!, 2) 

Les cir·constances défavor ables de la phar·macologie ont été en par·
tie atténuées par· le fait qu' a l' époque de la r·éfor·me - en 1831 - on 
a fondé le premier périodique scientfique médical de langue hongroise, 
le BULLETIN MEDICAL rédigé par BUGÁT PÁ et TOLDY FERENC -
qui n' a cessé de par·aitr·e malgré plusieurs inter·ruptions jusqo' en 
1848 

La r·evue a publié en gr·and nombr·e les traités et confér·ence r·édi
ges par les phar·maciens L' ASSOCIATION ROYALE DES MEDE
CINS DE BUDAPEST et !' ASSOCIATION DES SC!ENCES NATU
RELLES ontchoisi égalenlent le BULLETIN ?\r1EDICAL pour publier· 
leur·s recherches - ce qui a considér·ablement accru le poids des 
publications phar macologiques devenant de plus en plus nombr·euses 
Nous y rencontr"Ons dé,ja le nom de WAGNER DÁNIEL dont l' activité 
se déploiera au cours des années suivantes. (3) 
C' est en 1841 que débuta la série des CONGRES AIYIBULANrS DES 
r>BSERVATEURS DE LA NATURE ET DES MÉDECINS HONGRO!S 
dont 1' animateur et or·ganisateur a été d' abord BENE FERENC, en
suite BUGÁT PÁL. Son importance consiste en ce qu' elle a per·mis 
aux pharmaciens cf avoir acces au grand public dans le domaine de 
l' activité s<;!ientifique. Nombre de pharmaciens ont par·ticipé a ces 
Congres ambulants et beaucoup d' entre eux figurerent au pr·ogramn1e 
avec des conférences 9 pharmaciens ont tenu 16 confér·ences jusqu' en 
1848. ces exposés ont été publiés cl" une part dans les TRAVAUX, 
d' autr·e part dans le .JOURNAL HEBDOMADAIRE DES PHARMACJE"\:S 
(3. ) 

En conséquence des événernents de 1848-49 et de la période Bach la 
situation polítique ne s' est relachée un peu qu' apres le Diplome 
d' Oetobre (1860) - paralellement aux signes pr·écur·seurs du comprO··· 
mis austro-hongrois: ainsi de nouveau il a été possible rf or·ganiser 
des Congres ambulants La série de ces rencontres a été reprise 
avec une vigueur encore plus intense et au cours desquellen nous 
pouvons faire la connaissance des grands noms plus récents: THAN 
KÁROLY, MANNO ALAJOS, NEND'I'WICH TAMÁS, ROZSNYAI MÁ
'rY ÁS, TRAJANOVIIS ÁGOSTON, FEHÉR IPOLY, BOLEMANN EDE 
- tous phar maciens, qui ont tenu des confér'ences et de• expoaés 
( 7 phar·maciens 15 exposés) qui - conformément a ce qui a été dit 
plus haut - ont été également publiés dans les TRAVAUX, ainsi 
que dane d' autr·es revues, en pr·emier lieu dans le JOURNAL 
HEBDOMADAIRE DES PHARMACIENS (5) Ces conférences et 
ces rencontr·es ont fsit conn•itr·e au gr·and public l' activit~ 11ci~ 
entifíque sér·ieuse dea phar·maciens et ont augmenté en meme 
temps: le nombre des publications scientifiques des phar·m•ciens 
Ls. inise en r·aute des Congres ambulants a été suivie dana l• ordre 
chronologique pnr les années révolutionnaires 1848~49 C' eat 
LÁNG ADOLF FERENC qui a lancé en 1848 le premier pér,iodique 
de pharmacologie de langue hongr·oiee„ le JOURNAL DES PHAR·· 
I\1ACIENS qui malgré tous les efforts a cessé de paraitre au cours 
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de la merr1e année Son ín1portan:ce consiste c-n ce que L.'iNG a 
fourni la preuve qu" il était possible et - de plus M qu~ il fallait cré
er un périodique scientifique qui so:it exclusivement celui des phar
maciens et qui donne la possibilité-a ceux-ci - au-de-la de la rep
résentation de leurs intérets - cf exposer les r·ésultats de _leur ac
tivité scientifique dans leur propre organe A ce point de vue 
1' exemple de LÁNG était a suivre, car d' apres l' examen des numé
ros disponibles e• est lui qui a publié ie plus grand nornbre cf exern
plair es, au total 6 La seule appar ition de e ette r·evue a réussi a 
succiter del' enthousiasme et a fair e parler de la nécéssité d' un 
périodique scientifique de pharrnacologíe permanent, maís ce voeu 
n' a pu etr·e réalisé qu• en 1862 
La péríode postérieure a la défaite de la guerre de libér·atíon nous 
conduit a r épöque du néo-bsolutisrne qui est celle de la tenaissance 
de la presse scientifique médicaie, ainsi que celle de la reptise des 
AMBULANTS DES OBSERVATEURS DE LA NATURE ET DES MÉDE
CIN-S HONGROIS„ 

L' écr asernent du soulevement populair e, ainsi que l' obscurité de 
l' époque Bach a paralysé toutes les vélléités politíques et scien
tifiques· et e' est seulernent vers les années 60que1' on peut par
ler· cf un peu de détente. En bénéficiant de ce lent processus les 
rhédecíns ont fondé en 1857 le .JOURNAL HEBD0Iv1ADAIRE DES 
MÉDECINS qui devint - e.pres le BULLETIN MÉDICAL - le pr·e~ 
mier périodique médical scientifique de langue hongroise et dont 
la rédacion a été pr-ise en char ge par MARKUSOVSZKY LAJOS 
C' est surtout la période allant jusqu' a 1862 qui est importante du 
point de vue del" histoire pharn1acologique, car les pharmaciens 
ne disposaient paa jusqu' a celle époque cr' une r·evue indépendante: 
ainsi ils ne pouva lent r·endre compte de leurs recherches que dans 
le .JOURNAL HEBDOMADAIRE M:EDICAL Ceci est bein documenté 
pár· le nombre des travaux parus par année dans le journal, ainsi 
que les noms des auteurs pharmaciens: KÁTAI GÁBOR MÜLL:E:R 
BERNÁT, TÖRÖK .JÁNOS et SZTUPA GYÖRGY (6) • 

Ce n
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est que les années 1860 qui ont apporté un changement dééisif 
dans la politique! la détente del' atmosphere politique ~ est fait 
sentir· taut de suite dans tous les domaines L41 événement primor
dial de cette époque a été - du point de vue des pharrnaciens - la 
r enaissance et le nouvel essor de la presse scientifique de phar·
rnacologie qui a eu pour· résultat la création de deux nouveaux pério
diques de phar macologie, a savoir celle du JOURNAL HEBDOlVIA
DAIRE DES PHARMACIENS et celle de la revue CHIMIE ET PHAR 
MACOLOGIE Cette presse scientifique peut déja etre aisérnent 
appelée 1'une presse scientifique indépendante de phar·macologie11, 

étant donné que e' est a ce moment que l' on assiste pour la pr erni
ere fois a la création d' un périodique scientifique indépendant et 
per manent des phar rnaciens Ceci a doté les pharrnaciens d' un or -
gnae de portée nationale et au niveau scientifique et au niveau so
cial~ ainsi les problemes de la pharmacologie pouvaient etre pré
sentés au grand public en vue de trouver une solution a l"' aide de ( 
l~ opinion publique a laquelle on avait acces par 1~ inter·mediaire 
du journal. 

Le JOURNAL HEBDOMADAIRE DES PHARMACIENS, r·édigé par 
SCHÉDY SÁNDOR, a paru pour· la premiere fois le 2 janvier· 1862~ 
il fut comme (7} nous venons de le rnentionner le premier périodi
que perrnanent Cette revue publie un grand nornbr·e de données 
1S6 

précieuses ayant tr-a.it au développement de cer-ts.ines br anches de 
science, ainsi qu' aux phar maciens ayant déployé une activité émi
nente dur ant 1' exiStence du journal, de merne qu' a leurs tr avaux 
et a leur s publications. 

Le deuxieme périodique scientifique paru a cette époque fut la re
vue scientífique intítulée CIDl\lllE ET PHARMACOLOGIE (1863) ré
digée par FELLETÁR EMIL Le journal n~ a eu qu' une année 
d' existence, car selon FELLE r .ÁR la publication a été condamnée 
a mart par la passivité générale (9). 

Le journal n' a eu que 16 numéros dans lesquels nous pouvons r epé· 
rés un nombre r·elativernent élevé de tr·avaus indépendant écr·its 
par des pharrnaciens: au total 13 Les auteurs des publications sont 
des phar rnaciens entr·etemps deven~s célebr-est FELLETÁR El\1IL.:i 
KÁTAI GÁBOR, MÜLLER BERNÁT, THAN KÁROLY • 

Les années 1860 sígnifíent la fin del' époque de format1on de la pres
se scientifique de phar·macologie hongroise et représentent en ~eme 
temps les débuts d:ynamiques del' évolution ultérieur·e qu~ par'vie~t 
jusqu' aux ternps pr ésents en essayant de suivre de pres 1 évolution 
des sciences Sur la base de cette vue d' ensemble on peut résumer 
l' ímportance de la fOrmation de la presse scientifique de phar·maco
logie comme suít: 
1 La for mation de la pr·esse scientifique hongroise de phar macolo
gíe est liée a deux dates: 1848 et 1862. La premiere tentative (LE 
TOURNAL DES PHARMACIENS) s' est soldée par un échec a cause 

de la passivité et des événements politiques~ tandis que la seconde 
(.JOURNAL HEBDOMADAIRE DES PHARMACIENS) a ét~ réalisée 
avec succes . 
2. En vue d' apprécíer la date il faut procéder a un exacornparat1f 
de la date de parution des préiodique appartenant ad' autres branc
hes des sciences. On peut constater que la presse scientifique de 
pharmacologíe permanente a dérnarré aprés des difficultés semb
lables a celleS des médecins paralellement ou presque - avec un 
écart de s années - a la presse scientifique rnédícale 
3. La date de la parution des premiers périodiques rnédicaux et 
pharmacologiques peut etre jugée réelle~ car il faut prendre_en 
considération que la formation des médecins et des pharmac1ens 
a débuté assez tar d dr~.ns notr e pays par rapport aux autres pays 
européens (en 1769) et que l' enseignernent en langue hongroise n' a 
pu etre réalisé que vers le mili~u d~ _xrxe sie:le. 
4 La formation de la presse sc1ent1f1que méd1cale et phar·tnacolo
gique hongroise esten rapport étroit a;ec les.eff.ort~ d' union dép
loyés par les médecins et les ph.armac1ens, a1n~1 qu avec la for · 
mation des associations scientíhques et pr-ofess1onnelles 
5 Far alellement aux données infiuant sur la for mation des pr éiodi
ques scientifiques il était d' une importance prir:ior·~iale que l' on 
puisse trouver des individus entreprenants et qu1 so1_ent ei:-. posse.
ssion des aptitudes requises. Le corps des pharm~c1ens d1s.posa~t 
de trois hon1mes qui possédaient les qualités requ1ses et qu1 ava1ent 
le courage d' affr·onter les risques: LÁNG ADOLF FERENC~ SCHÉDY 
SÁNDOR et FELLE fÁR EMII 
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6 Bien que ce soit LÁNG A. FERE_NC quí aít pris la premiere ini
tiative dans le domaine de l" éd~tion de la presse scientifique„ e" est 
SCHÉDY SÁNDOR qui doit etre cönsidéré comme le fondateur de la 
pr·esse scíentífique hongr oíse de phar macologie„ puisque son jour
nal fut le premier pér iodique pharmacologique per manent qui a paru 
- représentant un niveau corr·espondant aux exigences des sciences 
de l' époque - a par tir de 186 2 
7. Avant la création de la presse indépendante de pharmacolo
gie les pharmaciens ont fait paraítre leurs publications dans les 
périodiques de médecine: BULLETIN Tu'JEDICAL, JOURNAL HEB 
DOMADAIRE DES MÉDECINS 
8 Les périodiques ont joué un role prépondérant dans la formation. 
développement et pr·atique de la langue scientifique hongroise de 
phar macologie - puisqu" aupar'avant les travus phar·macologiques 
ne par aissaient pas en langue hongroise 
9. Les périoduques ont également des sources importarites du point 
de vue de l" histoir e de la culture et des sciences, étant donné qu" un 
grand nombr e de r ésultats scientifiques et d' événements pr·ofessionnels 
n" est parvenu a notre connaissance que par 1" intermédiaire de pé
riodiques qui étaient les seuls moyens de publication de l' époque -
assumant en merne temps la tache du chroniqueur 
Il est évident <lonc - a la base de ce qui vient d' etre énoncé que e~ est 
au cours des années du compromis austro-hongrois que fut réalisée 
la for mation dáfinitive et la consolidation de la pr esse scientifique 
de pharmacologie de langue hongr·oise. A partir de cette époque 
- grace aux r'ésultats obtenus aux cours des tr·avaux effectués par 
les pionnier s - nous pouvons assister a un développement de plus en 
plus accentué aboutissant el' époque actuelle ou la phar:macologie -
semblablement aux autr es disciplines des sciences - continue a uti
liser le moyen le plus efficace du transfert des information, asa
voir les périodiques scientifiques. Qu'11 il nous soit permis en guise 
de clnusule de confr·onter les débuts avec les périodiques pharma
cologiques contemporains: ACTA PHARMACEUTICA HUNGARICA„ 
RVUE HONGROISE DE DOCUMENTATION ET DE PHARMACOLO
GIE, HERBA HUNGARICA, PHARMACOLOGIE, JOURNAL DE 
L' HISTOIRE DES PHARMACIENS: ces r·evues offrent tout comme 
dans le passé des possibilités de publication aux pharmaciens 

ANDRÁS RIXER DR 
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I;'HARMACOPOEA, RUSS!CA, A XVIII„ SZÁZADI 

GYÓGYSZERKÖNYVEK TUKRÉBEN°' 

A XVIII. század különös jelentőséggel rendelkezik a gyógy

szerésztörténet szempontjábóls hiszen e században születnek 

meg a iatrokémiai. \első összefoglaló jellegü pharmacopoeaL 

Ezek még magukon viselik az alkímia és a iatrokémia minden 

jegyét, de már a helyt adnak a kísérleti-fiziológiai alapon nyug

vó uj terápiás kutatás minden gyógyszertermékének. A gyógy

szerésztörténetirás csak századunk elején kezdett behatóbban 

foglalkozni a XVIIL századi gyógyszerkönyvek ásványi, növényi 

és kémiai összetételeivel, csak ezután történt meg a gyógyszer

kémia periodizálása és vált a további kutatás alapjává. A gyógy

szerkönyvek kutatásánál - tul a szüken vett szakmai kérdéseken 

- elsőrendű problémaként jelentkezik az egyes pharmacopoeat 

kiadó ország vagy terület államjogi és rhüvelődési kapcsolata 

más országokkal, hiszen a kapcsolatok szövevényéből csak ezek 

ismeretében tudunk következtetéseket levonni a tárgyalt terület 

gyógyszerészetének szinvonalára„ 

A XVIII. század legelején Európában még a nürnbergi (1546)~ 

az augsburgi (1564) és a kölni (1565) gyógyszerkönyvek és vál

tozataik voltak legelterjedtebben használatban. Az alkimiát íel

váltó iatrokémiai korban elsőnek a Habsburg Birodalom területén 

alakult ki a tősgyökeres gyógyszerkönyv-tr'adició, követve az 1722. 

évi londoni pharmacopoeat0 Az inditó okot Bécs birodalompoliti

kai törekvéseiben kell keresnünk. A soknemzetiségű, eltérő tör-

xA szerzőnek L Össz-Szövetségi Szovjet Orvostörténeti Kong

r·e,:;szusRn (TDSINYOV, 1973~ október 10-13 • .Általános orvos

történeti szekció)„ 1973. október 11-én elhangzott előadása. 
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ténelmi és közigazgatási hagyományokkal rendelkező birodalomban 

a központositás egyik faitájaként éppen az egészségügy egységes 

alapon való megreformálására is sor került és ezen belül általá

nos érvényű gyógyszerkönyv kibocsátására is igény merült íel 

A bécsi Collegium Pharmaceuticum az orvosi karral egyetértve 

1729-ben kiadta az augsburgi gyógyszerkönyv hagyományait erősen 

tükröző Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Vienense cimü 

elég nagy terjedelmű latin nyelvű gyógyszer könyvet„ Az uj gyógy

szerkönyv azonban még a Habsburg Birodalomban sem volt általá

nos érvényű, mivel a cseh részeken a Dispensatorium medico

pharmaceuticum Pragenset, l\IIagyarországon a bécsi és a prágai 

dispensatoriumot alkalmazták„ 

Az első nyomtatásban megjelent bécsi gyógyszerkönyv a szak

mai kifejezések áttekintésével kezdődött, részletesen tárgyalta a 

sulyokat és az alkimista jeleket, majd az összetett preparátumok 

készítési eljárását adta meg„ Ez utóbbiakat 19 osztályba sorolta, 

amelyból 17 osztáljr olyan gyógyszerkincseket tartalmazott, amik 

használata az ókorig vezethető vissza„ A 18„ osztály 200 kémi

ai preparátumot sorolt és a 19. osztály a simpliciákat rendezte 

alfabetikus sorba,. Ujdonságot alig közölt, inkább a hagyományo

kat l'.'Ögzitette„ 

A gyógyszerkönyvek igazi reneszánsza az 17 70-es években kö

vetkezett be„ Ebben az évtizedben látott napvilágot az 17 71,. évi 

würtenbergi, az 1774„ évi - Mária rel'.'ézia egészségügyi és or

vosképzési reformjaival kapcsolatos - bécsi Phar ma.copoea Aus

triaco-Provincialis e„ gyógyszerkönyv és az 1779-ben Pekán 

Keresztély által szerkesztett Pharmacopoea Russica„ Tartalmi 

és szerkezeti szempontból mindegyik más-más vonatl:cozásban 

lényeges„ A bécsi gyógyszerkönyv mál'.' az egész Habsburg Bi

rodalom területére általános érvénnyel rendelkezett, felszámol-
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va az összes ter·ületi és városi pharmacopoekat,. ::\Iá1 c~l,' [,(it -

zésében iS sok uj vonást tükröz: lényegesen csökkent tt eeahasz-

nálatos gyógyszerkincset. Az egyszerű gyógyszeranyagok e,. fe

jezet 51 ásványi, 421 növényi és 5·1 állati eredet·· u anyagot sorol 

fE"l laltin és nérnet nyelvü rriegnevezésükkel €0"""< ··tt Lé 
. t>JU , ·'nyegesen 

kisebb helyet biztosit a gyógyszerészeti szakkifejezéseknek, az 

alkimiai jeleknek és a sulyoknak Viszont szá1nos a gyógynövé

nyek hegyüjtésé\-el kapcsolatos előírást közöl, rnaid Bbc-rend

ben sorolja fel az összetett készitmények elóállitási szabályait 

A következő évtize 'b ., . . · b . · o en c1z l!J éc.s1 pharmacopoea több latin 

f>o:; német nyelvű tá á . u ~rmyom st é1t meg, s utóbbit főleg a latin 

ll)'Elvet kevésbé "\·agy egyáltalán nem ismeró katonai és polgári 

S(·bészeknek szánták„ Az uj bécsi gyógyszerkönyv abból a szen1 -

pontból is korszakkezdő n1unka, hogy Anton Störck szerkesztő 

egy sor n1é1 egtartalrnu növényt óvatos terápiai kísérlet után be

\ett a hé!SZnálható gyógyszerek sorába, 

\z osztJ 8k gyógyszE>rkönyvek történetében uj irányt jelent az 

li90, c'\i innsbrucki ~eues Quarinisches Dispensatorium az 

r:lséí kói házi gyügysze1 es könyv, amely a Pharmacopoea Aust

riaco-provincialist korházakra \·onatkoztatva egyszerüsitette 

Lz az egyszerlisitési kisérlet viszont a' 1~194.. · „ évi Pharmacopo-

cci '\ustriaco-provincialis e1nendatát vezette be, amely jelen

tős mértékben csökkentette az egyszerii gyógyszeranyagok szá

mát (526-101 296-ra)., Hasonló méretü csökkentés történt a 

kompozitumok és a preparátumok tekintetében is -50 %-ról 

399-re). ,\gyógyszerkönyv bevezetőjében külön kiemelték 

a gyógyszerészet olyan fejltídéSen ment kereszttil, amely 

szükségessé tette a használatban lev6 gyógyszerkincs felül

vizsgálatát. A változások lényegesen nagyobbak, mint ahogy 

azt a puszta számadatok tükrözik A gyógyszerkönyvb61 tö-

rölt alapanyagok helyébe felvett uj összetételek kiszoritották 
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az alkémiai és a iatrokémiai korszak bonyolult készitn1ényeiL Az 

ujdonságokat főleg egyszerű kivonatok és tinkturák adták Iuda

tosan száműzték az 11Emeridatábóln az alkimista szimbolumok

nak nevezett korábbi kémiai technológiai jelzéseket röviditése

ket, hogy helyettük - a mai képleteket megelőző forn1ulák helyé: 

az akkori ujabb kémiai jelek foglalják el és az ugyanebben az 

évben kiadott Pharmacopoea Hispana-val együtt az első olyan 

gyógyszerkönyv lett, amely helyet adott függelékében a flogisz

tonellenes nomenklatur ának is„ 

A XVIII.. század utolsó évtizedeiben a német területen is a 

bécsi gyógyszerkönyvben végbe ment egyszerüsitési folyamatb:i] 

találkozhatunk„ _Az egyszerüsités szempontjából az li99„ évi 

Pharmacopoea Borussica járt az élen. A kor másik jellegzetes

sége hogy sorra születnek meg a katonai gyógyszerkönyvek, e

zek a területükön érvényes általános pharmacopoeák mintájára 

készültek„ Ebből a szempontból az li65. évi orosz Pharmacopoea 

castrensis járt az élen, amelynek egyik összeállitója a n1agyar 

születésű Pekán Keresztély hadosztály-orvos és a Birodalmi Or

voskollégium titkár a volt„ 

I\1Iielőtt az orosz gyógyszer könyvről szólnánk, érdemes elidőzni 

Pekán Keresztély személyénél.. 

Pekán keresztély tősgyökeres magyar orvoscsaládból szárma

zott. 1730. februárjában született a Gömör megyei Rozsnyón, ahol 

apja a vármegye hires főorvosa volt„ Anyja révén rokonságban 

állt a Fukker és a Han1backer orvosdinasztiákkal. Alig fejezte be 

iskoláit amikor meghalt apja és az ifjabb Pekán a magyar protes

tánsok által leginkább látogatott wittenbergi egyetem orvosi kará

ra iratkozott be 1748-ban„ A medicina mellett matematikát is ta

nult„ A következő évtől kezdve Jenában, }lalléban és ujra \Vitten

bergben végzi tanulmányait és 1751-ben a vértódulásról irt disszer-
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tációja alapján ··Jsdoktori oklevelet kap. 

Ianulmányinc:J :Je-.'égzése után visszatér hazájába és apja egy

kori állását iogLüjc1 el.. ralán 3. vármegyével való összekülönbö

zése, talá.'1 a mESS/i távoli vidékek varázsa vezette arra, hogy 

1753-ban elfogadta nagybátyjának Fukker lVIátyás pétervári 

rendőrfelügyelőnek a meghívását és utlevelet kért az uralkodótól 

Oroszországba„ Közvetlen indokul matematikai tanulmányainak 

folytatását jelölte me-g„ Két év mulva,_ 1755 november elején már 

Péterváron van, de még e hónap közepén jelentkezett katonaorvos

nak az orosz hadseregbe. Közel egy évig alorvosi beosztásban 

szolgál, amikor 1756~ szeptember 17-én áthelyezik a moszkvai 

hely6r s égbe hadosztályorvosnak„ 

Pekán oroszországi tartózkodásának negyedik esztendejében é

ri el pályafutásának első jelentős állOmását: 1759. december 31-én 

a pétervári katonai kórház főorvosának nevezik ki, egyben megbíz

ták a patológia és a gyakorlati orvostan oktatásával is. Az oktató 

munkát még el sem kezdte, amikor a trónörökös - k_órházi főor

vosi ~lását érintetlenül hagyva - kinevezte a nemes ifjak tiszti

iskolájának főorvosává is. A viszonylag nyugodt--uj állásában több 

ideje maradt szakmai műveltségének fejlesztésére és hozzáfog el

ső népszerü munkájának 11A házi gyógykezelő avagy a gyógyitás 

egyszE 1 ü 1r ridja" cimü munkájának megír ásához„ E könyvecske 

1765-li1. n j·.i: nP.pvilágo-~, amikor Pekánmár az 1763-ban életre hí

vott bi1utLii1ni ()r\ osi Kollegium titkára, az orosz orvostár·sadalom 

egyik központi alakja„ 

A következCí 111áslél évtizedben az Orvosi Kollegium é.s a Szabad 

Osconomiai 1 8rs<i.ság szinte elszakíthatatlan Pekán Kereksztély 

tevékenységéi.cíl. !~ kor Pekán pályafutásának csucsa, szakirodal

mi tevékenységének legeredményesebb időszaka„ A Szabad Osco

nomiai Társas2g kiadványsorozatában - a rrudi Volnovo Ekonomi

cseszkovo Obscsesztvában - jelenik meg elsőnek Pekán tizoldalas 
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tanulrnán:; a a Köznép l-akásainak épitése amelyben köz~gész8t'g

ügyi szemléletével messze megelőzte korát, A sorozatban meg

jelent népszerüsitó és m:ás szaktanulmányai érlelték meg benne 

a Pharmacopoea Russica kiadásának gondolatát és szükségessé

gét„ lVIielőtt n1ég hozzákezdett volna, 17 70-ben szörnyü pestis

járvány pusztitotta Oroszország déli és középső területeit -és ez 

késztette Pekánt arra, hogy önként elvállalja a szmolenszki kor

mányzóság járványelháritásának megszervezését„ Csak ?- veszély 

elvonulása után tér vissza Pétervárra és irja meg jelentős munká

ját !11\/fiként kezeljék magukat az embei:ek himlő esetén11 cimmel. 

Népszerüsitő munkáival Pekán az orosz szakirodalomban meg

teremtette a lecsebnyik műfajt, amelynek megfelelője az orosz 

birodalom határain tul már ismeretes volt„ Ez a népsz~rü kiad

vány a laikus gyógyászoknak kivánt ismereteket átnyujtani és a 

falusi nép egészségügyén kivánt a maga eszközeivel segitséget 

nyujtani„ 

Pekán számára nem volt idegen terület ::i gyógys7.F>rkönyv szer

kesztése, hiszen már 1765-ben egyike volt az orosz katonai 

gyógyszerkönyv kidolgozóinak. Már ez a katonai gyógyszerkönyv 

is eltért a hagyományosnak mondható európai gyógyszerkönyvek

től, hiszen tudatosan az orosz alapanyagokat keresték és az ol

csóbb, praktikus szerekkel kivánták felszerelni a katonai egész

ségügyet„ A katonai gyógyszerkönyvet kidolgozó és elkészitő kol

legumi felhivás valamennyi orvost és gyógyszerészt ar·ra köte

lezett, hogy minden uj és régi drogot jegyezzen fel és 11kiemel

ked6 szolgálatnak fogja tekinteni h3. az orvosok és gyógyszeré

szek az Oroszországban található anyagokból uj gyógyszereket 

fedeznek fel és hitelt érdemlő kisérletekkel bizonyitjá.k_ hogy 

azok aggály nélkül és haszonnal alkalmazhatók. 11 A felhivás e

redményességét bizonyitja, hogy már a katonai gyógyszerkönyv

ben 80 %-ban olyan alapanyagok kerültek be amik Oroszország-
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ban is megtalálhatók voltak,, 
Az első általános érvénnyel rendel_kező orosz gyógyszerkönyv 

- Pharmacopoea Russica - 1778-ban Pétervár-ott látott napvilágot 

1880 példányszámban. A következő év elején elküldték minden kór -

háznak. gyógyszertárnak és igénylőnek majd módositott formáját 

a hadseregnek is kiadták. Ez utóbbi abban különbözött az állami 

gyógyszerkönyvtől, hogy a végén 212 tételben felsorolták az ezred 

legszükségesebb gyógyszerkészletét. 

A Pekán- féle gyógyszerkönyv szerkezetét tekintve nagy a hason

lósága az osztrák német és az ongol gyógyszerkönyvekhez azon

ban mégsem azok mintájára készült. Az összeállitás elsőrendű szem

pontja, hogy a behozott drága drogok és alapanyagok helyett orosz 

eredetü szereket alkalmazzon. a belföldi drogok feldolgozása alap

ján egységes dispensatoriumot állitson fel 

A Pharmacopoea Russica első ötven oldala az alapanyagokat te

kinti át mindegyiknek megadva latin és orosz elnevezését„ Ebből a 

szempontból lényeges hogy Pekán ismerte az 1745-ben kiadott 

Iaxa Pharmaceutica Posoniensist hiszen annak beosztását követte 

a növényi állati és ásványi anyagok alcsoportokba való rendezésé

nél valamint a compositák felsorolásánál. A növények meghatá

rozásán kivül kitér azoknak oroszországi előfordulásukra is. A 

preparata et composita cimü rész tekintélyes oldalszámot képez a 

Pharmacopoea Russica-ban: közel nyolcvan oldalon tekinti át eze

ket. E rész lényeges vonatkozása, hogy vényirási előirásokat is 

megad amelyeknél az uj gyógyszertani-botanikai nomenklatura 

mellett megadja a régi elnevezéseket is„ 

Pekán nagy elméleti tájékozottságára jellemző, hogy a Pharma

copoea Russica jegyzeteiben szerepel először a Digitalis purpurea 

- mint Oroszországban is előforduló drog - a népi gyógyászatban 

már a 12,. századtól használatos szer, amely az orvostudományban 

Withering 1785-ben irt munkájából ismeretes„ A digitalis puprurea 
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Torkos könyvében még nem szerepel, viszont a Phar·macopoea 

Austr-iaco-provincialisban már hivatalos szer. 

A Pharmacopoea Russicának hamar európai visszhangja támadt 

és már megjelenés után nemsokkal -Baldinger Novum Pr·omptuariu:rn 

Medicum c„ művének első kötetében ismertette„ Az első orosz 

gyógyszerkönyvet a katonai vonatkozásokkal együtt 1782-ben ismét 

kiadták az előzőhöz hasonló példányszámban, 

Pekán Keresztélyt részben a gyógyszer könyve, részben általá

nos munkásságának elismeréseképpen a cárn6 a legmagasabb ál

lami hivatalnokok sorába emelte, de államtanácsosi rangját csupán 

néhány hónapig viselte 1779„ augusztus 24-én 49 éves korában agy

vérzésben Pétervár·on meghalt. 

Pekán Keresztély munkássága csupán egy epizód a magyar

orosz orvosi kapcsolatok multjából, amely mar2dandó nyomot ha

gyott az orosz- és a magyar orvostOrténelemben„ 

Dr„ Kapronczay Károly 

Jegyzetek 

L Kurt Ganzinger: A gyógyszerészet 
története a Mária Terézia korától 
1855-ig kiadott osztrák gyógyszer·
könyvek tükrében (Geschichte der 
Phar mazie im Spiegel der öster -
r eichischen Phar makopöen von 
Mária Theresia bis 1855)„ Gyógy
szer·észet, XV„ évf. 11.. sz„ 1971 
420-427 p. 

2. u„ o, 
3. Dispensatorium Pharmaceuticum 

Austr'iaco-Vienense. Viennae, 1729„ 
4„ Pharmacopoea Austriaco-provin

cialis„ Viennae, Trattner, 17'74„ 
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5. Anton Störck (1731-1803) van 
Swieten hivatali utóda, aki 
gondoskodott a tartományi 
gyógyszerkönyv kiadásáról„ 
Mellette Nicolas J oseph 
Jacquin (1727-1817) és .Johann 
Jakob Well (1725-1787) vett 
részt a szerkesztői munkában„ 
Well személye azért érdekes, 
mivel 6 az első olyan gyógy
szerész, aki szóhoz jutott 
gyógyszerkönyv szerkesztésé
nél, hiszen évszázadokon át 
szinte kizárólag csak orvosok 
készitették a hivatalos gyógy
szerkönyveket„ 

6„ Ganzinger: i, m 
7„ Ganzinger: L rn 

8 Weszprémi István: Succinta me
dicor·um Hungariae et Tr-ansil
vanie. Bibliographia. L tom 
Viennae, Tr·attner, 1787 123 p. 

9. Weszprémi: i„ m. 124. p„ 
10, Schulteisz Emil- Tardy 

Lajos: Fejezetek az orosz
magyar orvosi kapcsola
tok multjából. Bp. Medicina, 
1960„ 58-85„ p„ 

11 Schulteisz Emil- I ar dy 

12. Weszpré1ni, IV .. köt,. 1001 p. 
13. Fortunatov, Sz,, P„: Az el

ső gyógyszerkönyvek tör
ténete. Aptecsnoe delo. 
1952„ 3„ sz„ 65- 71 p. 

14„ Schultheisz- l'ardy: i. n1. 

15. Weszpr . .::mi: i. m, 
IV. köt,. lOOL p. 

16. A kiadást egy bizot
ság rendezte sajtó 
alá, amelynek elnö
ke N. K Kar-ponszkij 
volt.. Fo:rtunatov: 
i.m 

17. Schultheisz-Tardy: 
i. m„ W M„ Richter: 
Geschichte der Medi
cin in Russland. III. 
rész, Moszkva, 1816, 
433, p„ 
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Pharmacopoea Rueeica B aepi!&Jlll ;j)ajll.!8l!Ollel! 

IB-oro BeK&. 

Bocellll!lJlna1'llli Bell l!W3e!l ocoóeHHoe a11aqeHlle e 

W'lKll apelllll! ÍJ8.PMaJI6B:r!Ne<:KOil l!CropHH, ne.zu; B 3!!'01! 

Bese po,lll!Jlllc:r. nep:sue cyi.ruap!ILle ;j)apooKOneH ll!l'p()Xllllll

qecKOro BpeMeHll. O!IH HOCllT eme l!Ce CJ!B)ttl aJIXHllHI! ,11 

aTPQXllWlll• HO llaJJ:I! YJitll uecro Bceu l!eKS.pci'BBHHhl!.! npc

;!lYKTIW HO:SOl'O Tepllll8l9111!'leCKOl'O l!CCl!e)lOB8Jlllll, Jle~ Ha 

S!tCI1ep1we11:ra.ii:r.HO-jll!al10llOI'l!'leCKOl! CCHOBe. 

ToJI:r.KO B l!H'laJ!e arunero B6Ka uatla.llll llCTOPllOI'pa )rui

.QS.pua11e:sT11K11 I'JIYClli!e 33.Hl1L!HTDCH W!HepaJI&JiWlll, pac:rn

T6JI:r.!!bl!All ll Jal!.!ll'leCKIWl! COCTaBllWl lJap!JllEO!!ell 18-cro 

:sei;a, roJI:r.KO noCJie awro OCY!l\0CT!IWlllC:r. cne!lllamrnaium 

}apua!WXl!Wm ll CTIUl!I OCHOBOll )l6JIDHeilmero llCCJie/10ll8HllH. 

„ 11ccJiel!OBW!llll J)apllBKOnell - KPOM8 cne!lllWll'>lWX nonpcco:s -

nep:socreneHHoU npoelneuo~ llBlllle!lea TD, qTQ K8Kall rocy

)lapcTBermo-npaBO:saa H 11Yn1>1'3PHBH CBH3I> CTjlBll !13)!8.IOOlllX 

ilap!J0.KOJI611 C )lpy!'l!Mll CTpaHlllm0 BelU> 113 3Tl!X CBH8e~ 

CJieJ!yeT ypoBeH:r. ll8PMEIU6B'l'llKll i!BHHoll :reppMTOprui. 

ll Enpone B nawne 18-oro BeKa pacnpocTpa!ll!JlllC:r. 

lJapl.l!mone11 HJOpeóepra /1546/, Ayrc6ypra /1564/ 11 Kem.
Ha /l 565/ m: Bapna~HH„ llo OllOH'<lllillll aJIOXll llllXlWllll, B a

noxe flTPOXIIMll~ :s nepll!ill paa na repp>1TOprui lllllleplll! raElc-

6ypro:s C03)lB.JlllCI> TpaJlllllllll JlapuaKOI!ell, Cllellllllll\llX l!Oll

/10l!Clqlll (lajJ!laKOlleID.l 722-oro 1'0;1111.. llo6y1111TeJI:r.11YID IIPll

l!l!HY Ha.M HB,llO l!C!CB.T:r. B CS'pelllleHllll K IlOJlllTll'leCKOllY roM-
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lIOAe'i'lQ' llellll.. R il!IO~ lllllleJl!lll. ~ 

!OOlei! ~ KCwpl!- 11 )iipiililiii!iiill64 .... 

llJl!ll!'llll!I OJ;llllll llll'IOllO!l llfllR'IIPD!!BR'lP 0u Plf!OJllUIPI 1 

ll!le ~ 1111 8JlllllOll -- 11 11 {llUIK8X -

1'0 poJllQPICJo lWlll 1$1111 „...... oCJite i" "'Riii. d!Bll""KOllU. 

B I?2.9-olt l'Qlll ltomlel'IQ'lf ~ -~ e 118D

wwcrn-,(lal!:µa-~ qi&p!1U011811 lio.ll!ol!loro O!l~ 

DB MWllCKOO ~ C upappsaeu: "Dispensat.orium Pharma-

ceutiCUlll Austri~o-Vien•nae" CWI11BO _o~ ~ 

ABltllll· ~pll!lKOllllil A;yrcdnim. B 111111ep11B l'a4c.<SYJJI'Oll an 

HOl!all KlliiI'H Re 11wJ1i1 ~. 9iX BalC 118 'lllll!CKOJ.l 

ftPPIH10pilll IIOllli!M>J!BDCZ. llHlll'Oil "Diapenaawriwa medico

pharmaceuti""'" 1'ragenaet • , a 11 l!elll'pHll ll8llClllOii 11 

upaan1ot1 .1111cm11•1opll&ll, a noilOll e I7~S-cro l'OJlll ;yuoy.. 

~ (jpaDCPBC'IOll -pcDlllUIOll S'lllllllOil 9 callli'Z'V11 

~ llell8]lC!ll9llQI> 1111111'1· llp&Ma, ll 1732-ou rG1fl 

B ropoAe KOlllllll8 BBllRB8DM Antidotariua • HO OK 6wI 

Ilpmil!Dlll TOm.KO B onpe,llU!iHHol! fflpp!120jlllll. 

IleJlllBH BellCKBll ne11&pO'lll81111811 lllllll'&, llO!lOJlllll noa

BWJae:r. B ne'IS'ftlllllll 11&aepaeo:i. e llpCIOllO!pOll oneqpa !JJ.!f!N 

llHp&Berulll 110,llpo<IHO p&OOllB~ 111101o1 11 1U18B11 • l!J!'!Ml!t, 

u OTJIBJl8. cnoco6 11arotoBJlllHllR C.llllBBWt npea&paNll. Te 

CAOmwe npenapaw omocatca 11 l?r ·nacce11, 11a KOto-

p:w: l? KmCCOB COA&plllUlll B ceCle !.'llll08 118118.pcneeKoe 6o

raTCBC, KOropoe Ilom.80BWIOCI> y;;.e :s Wl'lll'lllOl4 llHpe. 
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BocetIBA/mS.~ !Ul!lCC lli!llY'Ule~ B ceC!e 200 XlilllJqecKIDt 

npenaparou ll 19-till Kn!ICC ynOpll,llO'll!B!l.ll Clll.!IUll<l\KYM· 

B ILlllJaBll!l!IWií llOpll,llOK. 0 l!OllOC!ri! Ol! He cooC!ma.u, 'l'Om>

KO o ~11 Hamma.n. 

B 1770-UX ro;iax HaCTJlllUl sac'l'Ollllllllt peseccasc 
1Japwuconeli. B 3'1'0 Bpeilll ll3llaml Á8pM8l!Ol!811 BllprenC!ep

ra I77l-oro l'01l8, ueHCI!Yll JiapwuconeD e HaSHBaB11B11 

Pharmacopoea Austri't:o-Provincialie 1'174-ol'O ro)la, 

n:oropaa ClWIB CBll38Jla e l'lll'tlllll'i&eJmlllll pe<Popilllllll ll 

pe~pYllllll 118;;J;BWlllCKHX IIO)ll'O!O:SOK H ll 1779-oll ro1J.Y 

Phsrmacopoea Russica Cpe)18KR}>Oll8lllll8Jl IleKaBCiM Ke

pecmeii. no co11epl!<8111111 ll C:l!pYKT.YP6 K!UQtas: KHll1'a 

ll llPYl'llX oreomemmx l18311M. BenOK!lll ~PJ.18.Kone11 y-

ze Ha neJioí! Teppr.iropmi ll1mepm1 l'a6c6yproB cwna o6-

lll811Jl11111l!Oll, llll1!ml)tllpDBalllltafl 00 BC0WI OC:ÍJJaCTHUMll l1 

ropo;llCKHlm '1Jap!lllKOne-. Y m B ee pecn0J10EeH1111 1.1110-

ro nomix 'iep'l: 3Hll'llt'l.'eJlldlO yuellI>lllll.1[ yn0Tpe611Te.llll-

11oe .lllll!B.pcnel!Boe Clora!le'l'llO. raBa o npocmx JieKap

CD8% 11opeqao1111eT no npo110XOli;llellllll 51 lllll!epaJW11>1i1, 

42I pacmrelI!olllll! 11 54 mraomoro 11&.TeJllllUIOB uuecre 

e llX JJai'llIICKllW4 11 HeMtllllGDlll ea8HllallllliWI. EOJiee JJa

J18111>110e llCCi'P BaKpellll'l aa cne1111am,m,w, JieKapc!l'BeH

lilBI B!ipBllreHllflll, 3H8KBll H :uecau ll.1IXllllllll. Ho COOCllllll-

e~ MHOro permllltlnrou B cB11a11 mmpcne111WX pacre-

11llll, norou nepe'llICJ!fle:r u !l.llJ/aBllTllH~ nOJl!lllOK npo11a-
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ll0)1C'l'lleHllH6 npaBilJl!>I CJ!OlilHllX npenapa:roll. 

B CJie~ 118Cfl!IWl8'l'llH BOBM BeHCll!lll lf!apu:a

KOllBll mie.m 6oame 11a.J1R!!!!ll na .llll!alllCJIOli r.i eewn-

KOll 88HJ!8Xo 1111118i.- 118J1S.11118 pe!llWlll Allll OOJlllBl'C-

KllX l1I 6~ xap3proll ee BMB'!li"' .118.mHO!lllll &

mm. llOBM B8BC!lllll \f!apllllllllllllll COllpeYllB1181i palloft 

anoD. e 'l'<. :: ; ap8llllft mro, qro peJISKTOP AHOi! u:xepK 

nocne oc~opo~Horo, 28paneB'llNSCltOrG BOCJ1e~Ol18111Ul 

11,P"Ht!Wlll HeCKOlllollO l!llOBll!HX pacmlll!ll ll llOp!lllOE 'j

no:rpe611reJ!IoHlll mKll.pc'fl>. 

B l!C'l'Opllll 8llC~CKlilX I>apuaftO!!llll HOllOe 1!8JI

pw!JJel!ll8 oC!oaaa'laeT nepBM l'OCillll~ <Papu8EOllel! 

1790-oro ro}la - Neues r.tuarinisches Diapensatorium 

llHCC!pymca. - KOropaa COiq>aJJIBeT Ha Clom.1111111>1 

Pharmacopoea Austri~o-provincialis • ~aKoe HCO

llll)!OllBHl!e ynpo!llellllll TOr)la :wit aaBílll Pharme.copoea 

Austri~o-provincialie 1794-oro ro;aa, KOir<>p!ilii 

3HB'IW1'6lll>llO yYBHl>lllllJI 'll!CJIO llpDCTllX J1ell!lpcd1/C 526-

0I'O ea 2 %/. 11o;n;o6eoe yuelil>l!ielille npo11ao111JlO TOEe B 

oreomeHlllll IWMil03l!i'OB a npenaparoe /e 503-oro Ha 599/. 

,; npei111CJIOB1!1< lJapYS.KOne.li ocoC!o oTreHl!Jlll, 'ITO no ue

lllll!l!l!CKllll i!CCJie;n;ollBHllllJ.! 11 ll3YfiBllllml XllWIKOB ,ila.pwl-

1\eBTl!K!l npoxo}ll!JIB qepea renoe paall!Tl!e c)lellBJlllleecH 

llYJ<llW.! itOi!Tpom; yno~peCiltTelll>HliX .lleHllpC!l'B, 
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iiaYeH6Hl!fl 3H8'il!Telll>llO 6oiree ÓOJlDllillllll, K8K C8Hlie 

'!l!CJia TOT O!rjl8S8M. Ho:aue COCTS.BU Ilp!lllllllaJOllUieCll 

:s uecTO OCi!Oll!WX !la!epHMO:s Bll'I8PKllY:BIJUlX ll3 iJap

W!KOilCll Bbllllaml no llpo!I&XO!'Jle!lllE) H8flCHbl8 ll C110"'1!bl8 

npenapam BllXllWl'l6CKOll 11 H2!p(IX11J111118CRO~ SilOXll. 

IlpocTble BHTMIW a Hac,ro!lKH .ri;a.JIH HOBocm. Goauerem;

HO COCJialll! 8JOOllll!1!8CK!le Ci!H:SO.llll 113 3Mell,lla Taol! Bl!ecre 

C Pharmacopoea Hia pa*1!.ll8.IJllllliiCH Clllii :S 3TO 38 Bpel!H 

C'.1'0.Jl ncpB0;1 mxol! .)aJl!la!IODeli B ,110CJa:s.lteH1D1 KOropoi! 

OC'l'aJl.OC:& MeC'l'O WDI SHTH'PltorHCTOHHOfi HOlleHKJIElTYPf;l. 

B ITOCJ16JU!llX ,ll6CHi'lllleTHHX I8-oro BeK8. llll Hel\le!l

KOÜ ?eppl!TOplrn B BeHCKHX :!Japll8.KOll6llX llOli<ell BCTpeTIITl>Cfl 

e npo~ecr.01• ynpoJJ1emm. e TO'IKll apeHlrn ynpoJJ1eH11H caM<ru 

3Hatmre.m,mw HlWLlICJI Pharmacopoea BorussicJ799-o:ro 

ro:zta. APYl'liH oco6eHHOCTI> anoJG:: IlOfil!lllU)TCH coll,llaTC

IG!e ;iapilllllone11, nroro~eca no }ap11e o6nillx ~ap1m1co

neii, KO?op;re 6,,,lll! xapaxwpHhlllll Ha a-cy i-epp11ropHHJ. 

e TOtIKJl apelllllfl aroro aaa11nrem,110'1 6wm pyccxaH '1apMa-

1toneH Pharmacopoea castrenslJ65-oro ro:ita. O~HlH.! Ha 

cö pe!lmtTOOOB ówi Ile1teH Kepeci'e~. po,1101,1 na Bettrp11H 

]UUlU3t!Or!lrllii l3pHR H COKJ>6Ta.p.& i11mepcKO!! : ,e;?tHrtRHCKOii 

Komieruu. 

J!epe,ll re"• KaK nepeili'll K reue pycc&oii ;iapwuw

ue11, crol!T penpOltYJ1l!POBllTI> JIII'IHocn IleKe&a Kepecre;;a. 

1; 2 

Kepecmil Iiel'8H upoe•s••AM" a n~ ~ 

1.!SJllllllll!CBICI ce&111: PolD"""li 111 ~JIPUll 1730-ol'O rQll 

111 l'OJlOM Polllli!, l'1{fl 81'0 Oft~ fllll -- l'•MW 

111pa'lOM llOllllRD. itepea el'O uan OB du B poJ!CDC"!!"Hlm 

C llellH!IMHCKiiMH JlllBllCTmlllll t)IQifp I! l'aliCSamp. SS

'lml CBOll lllKOml 81'0 O!le~ J118p 11 lle- vn.JllUlll B !748 

l'O}ly llOC'1'3IW1 B lffl,llilllll!ICKBI! :yHllBeJICftft Bllne!IClepm, 

Hal!CSOniJe D'V!ft1188!!Nll !leJll'epcillilll ~ C 

CJ!e~ 1'0.lll Oli J'IUCll B iellll 1 B I'U.ae 1! 111 Bn

ftlllÍe}>l'e 11 B 1751-ou 1'01f1 n~ JIODOP mne111Hl)wgP 

~mx- aa CD01D JlllCCGJl9lnD o npt"' +e 1q111a. 

no OBOll'lllllllll ~ J'IÖCI OB BO'"lp'.HOll BO ~ 

poJlllll1 11 118!1!!!!!!8'1' ""-uQI DOC!! lll'O O!'eq. B l 'Z53-

1'01/3 l!Jl"BH""' llptl1'!!1!11'8BPe lle!!eil01J>roBol'O 1W111 nou

!leiiCIROl'O iUWlllJlll-· Mama ti ...... B CllpOOU JlllCOo

nop!! B Poco1111 y B11118Pfl!Opa. OH lCO!ell eDlft B p

- llOllH Ch!n 118 aa ctomm0:ae1111e e llOllll'l'&-, DD 

118 aa HOC'l8lll'lll> K ,ll,!Ulillaal C!!p8111111. noope,ll()nellBOI! 

Upil'llU!oiit aroll uoellJIEll <lwlo Ui>OJIOD811118 11811!1111&ft'leo

KllX :rreCS.'lepea ,llll8 l'OllR,B HB'IUB HOl!Clpltll 1755-ol'O 

I'O;ll!l OH yu B lle'11!1pely}>l'e,BO e~ B oepeAHH8 aroro 

ML e~ C:rllliH' BOellJIYll 111pe:q(JM B pyccKOll &Jlllllll.l'o;a 

OB CJJYZIUloBllR llJl8Jllilllll Bp&'l,UOBE B 17:01'0 C8H'fl!Clpa 

1756-oro l'O~ el'O nepeB8BIUlll 111 Mocl!OJICKllli rapllllllOB 

paCSomn<í,lll!llB3110BBllK 111pa11011. 
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B t!e!lliip- rfl1l3 ero npeeímia&1111 :a Pocclll! ;iioc

ml' nep:aym 8118'1B!lllm.&3JI o~ ollOllll xspMpu: :a 
3I-oro ;iiesa<ips 1759-oro OB 61111 omjl!llllll Dpa'i011 lle

'l'Elp<IYJll'CKOl'O DOeBBOl'O l'OClllilmJia, D m lll8 DPellll no

~ euy npenO.llOllllft namJIOl'Hll 11 npag!INecicyJO 11e

lllll\lllli. OB e111e se Ba'IRllU npelIO;l!Ollliftt KOI'llB npeo

'rO.llOBBCJlll;ll!lllK BB8B81llUI ero - OCTllll ero roCllllTWIT>ll!lil 

llOCT - C'l'llp!llm4 !!p8'IOll o<jlmi;epKOr o ~ 110.llOltHX 

ADOJlllllllB· Onoo11!l9UllO B CllOKOllllOll llOCte y Hel'O 00-

- 6- Dpe!RIBB llll!I paSDH'llll ero CllBqHB nBOI'O 

odpal'O:aans 11 C1pucll neoan nep:&YJI ero nonyupsym 

pa6o9f e 811l'llllDll811 •,llOllel!!l!!lll 'l'Elp&llllC70 Wlll npooll'Olt 

CDOCoG .neuBlUl". S:ta KDm nonanac1i B 1765-ou ~ 

'lfi3o ll01?la IleKeH qepea Jtll8 ~ 1118 oespen.p H11118pei.i

cJIDl! 118JlfflllUICKOll KOJIB8I'llll, 148BTP'"'Maa ilrU'Jpa pyccso

ro ll8JPlllllllCB01'0 OCllileena. 

B cu~ :A8CDUll'llllllt 118Jlll!lllBC- KOU81'1411 

11 BomlODOe SKOBO- OCS.Cno B80'fJllJlllll!M „ e 
,11e11w11Boc&11 ne-. am anDD lllllUllltc11 118Jlllllllloll mpi.

epa neBeaa, cauHil yc1181111d nepaOJl ero Clll'•uuu11>110-mt

repa'YJllloll .llBB:reJlllOCm. B 118,111'!11!!1 Bomloro llKOBCl!necso

ro OC1lllec:r11a - '.Ip~ Bomiol'll llBollCllllf!l80BOI'O OCll!ecna -

DOJIBllJICR D nepBllll paa 1111 ,llBCll!HX C:rp&8PJlllX llll)"IH8ll 

pal1om Ile111111& o c:rpoe!N&Cne Kllllpmp npocmro aa-

POJlll B KO!Opoll 00 e- 3}\paBooxpaHHTeJ!bHblM lllll'ml,!IOI! 

0111188l1Cll B pB8llllWll WpellJI 81'0 8110ll8. 

174 

HOO r~ ero. BHllf»mNUIM smmceJ1 D nöu llCO{}XOJPl

~OC~! m n::m,c.nuH Pbarmacopoea RnM'ca • HepeJt il3.ll8lBf-

':'C P!lUTcpnr;x rcccu cnnpoUCTBODua qyuuan am•.MW•o 

ll lli!ElllllO llOai'OLIJ Ilelilll! tlpw!Cll 811 OprallllSWUll!I onpa

lllelllll! "'D!MHIDI CMOll8BCllO!i ryaepmm,es BCBBJIW!IGllOR 

n 11e'lep(lytll' =no llOC .e DpeEpemellllf! onacROC'ftl 11 

iiallllCllll CDO!I s1111~ paCSt»J e 8lll'llllBlleu: "KaB 

JllllUlllCll B C1JYqaj) ocJ.lllil" • 

eo coomm ~pmailll pa<So\'lllll!l IleHell -

AUJl ZllihJí ".11ll'l0Úlllll!8.n 11 pyccllllli CDe!lllWll>llOll l!llfiJllRJ'

pc, arnJJIOi' WTOpoll OHII - YJll8 aa py(j- .PJOC-

J'.l'O llOllYJliiPllOO 11311!llDle ;l!llÖI' BHllilll~ uec~ B.Pll

'llll.lo i; co coomw Cpe,!IOTBB181 llOIIpo6oOOJIO AO'l.'1. 11~ B 

ar.panooxpmiem111 l!Cpel!BllCl!OI'O Ilt'lJlOJlll• 

.iillfl ilOWlliB. peAllllYl!pCíllallllO JJe'<e<ílll!Ka Jre {ÍHIJO Delllla

mmoll CXíJlac'fei!, 00111> ll I'l65-oll 'l.'011:/I ou <íwl Y$ U-

lla peJlll!\'lopoB pyccmoll BoelDIOll ~11pwl!IOll00. ~'Tn -6 R 

fiapwmoneii OllO,lf;!Jla cn lllJl'WlllllOllllllX e11pormlk:K11X ne'IBCl

lll'll>OB1 Illlllh Ofü! COl!lllllllflmllO l!Cl\'.Slll! PYCCl(IW 0011011118 -

Tepnww, !! XOTeJIM OCíeCllC'lllTI> DOO!lllOe 3Jl]leBOOXpaBllllBe e 

Cio~ee ~CE61n<11m t~ npaK'lMI'lec1GUE .neKa,PCTBrum. I{OJUJeSCmdt 

11Pli3l.ill llh!plilMűU2hlllllfülilllliCll DOOBUYll <;;ap!IWWIIeliJ, o0J!llllll8B 

i:CCX .ll0h"1'0pO!l 11 li'llPllll!ICDTOB llWWCan ooe HOllliO H C'l8pllll 

.r;por.i 11 "Cíy.lle'l! C'111211n a11a'!ll2el11>11oll yo.JJ;i'l'olt0 eca AOUO-
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pN 2 WapMaqeBTH OrKpHT HOBNe Me,ItHKa.MeHT~t Mareplia.JI KOTO

pw:: Haxo,u;e:Tc.a: B Pocnn,n e Hay"Q:HNMH onHTblYH ,u;oKaaHBa.IDT 

npe:ueHHMOCTh 6ea onaceHaa".YcnemHocTb pnHa&Ba AOKyu.ea

TRpyeT '1.l'f'O B BOeHHOtt <!JapMa.KOIIe:lt:·0,13 pa3Mepe BOCeM,D;eca:T.e: 

npoqeHTOB TéUCHe OCHOBHHe KaTepnanH,KOTOpHe HaxOAHTCH H 

B Poccuz. 

IlepBaK o6~enpHHHTa.ll pyccKa.a: !PapMaRonex - Pharmacopoea 

Russica- 6W!a Ha,Ita.Ha a IleTep6ypre, B 1778-o• ro;II:y 

Te:pazow B 1880 aKaeMnxapoB.B Ha1.1a.n:e ~~e.lJ.YID~ero ro,u;a no

cHJia..n• ee aceM rocnHTa.JialJ3IITeKau a aaJIBHTeAax,noaxe na

.Ita.tr:H ee BH)tOH3M€HdHHylO (flopuy ,:z{.nH apMFIH.3Ta f,POpMa <i)ap

Malt0Il€H pasAH'l.laeTCH B TOM OT rocy,ItapCTBeHHoro ~e•e6HHKa 

qTO B KOH~e ee,nepe1.IHCA&nH Ca.Wi6 Ba.JKHHH6 'AnH IlOAKa xe

KapCTBa. 

Ilo crpyKType ~apwaKoneH ITeKeHa rroxoxa K aacTpmicKnu, 

HeMemtHM H aarxRftCKHM ne1.1e6HHKa.M,HO ace-TaicH rOTOBHXaCb 

He'f' no m: ~opwe.IIi11aocTeneHHOtt acpeRT CBO~KR,KaK BM€CTO 

HMilOpTHpOBa.HHHX AOporHX 'APOrOB H OCHOBHblX MaTepHaJIOB 

Ha,11;0 ynoTpe6HTb no pnOHCXOX)l;eHl:UO pycCKHe ,JiexapCTBa, tlT0-

6N Ha IlOJIBe o6pa60TKH OTet1eCTB€HHbIX 'ApOrOB IlOCTpOHTb 

e,ItHHYJO AHCil€H3aTopmo. 

IlepBHe IlHTH)tecnae crpaHHrt :tharmacopoea Russica 

THHCKOe H pyccKoe Ha.3W3a.HHa~ 
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Ua;iull!l ynomuw .:CpcC1'efi ne- 11 OOE~ c111111X 
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A 1\11.AGYAR GYÓGYSZERÉSZI MUZEUMOKKELEI'KEZÉSE 

lVIagyarországon az els6 kezdeményezés gyógyszerészi muzeum 

felállitásár a a XVIII. században volt.. Ez a kezdeményezés közös 

orvos-gyógyszerészi muzeurn terve volt Weszprémi István és 

Kazzay Sámuel részér6L. (1) A terv azonban nem valósult meg, 

Ha ez akkor sikerült volna, megel6zhettük volna ebben szinte az 

egész világot. 

A mult század vége felé indult meg erőteljesebben a törekvés 

mrógyszerészi muzeum felállítására. 1890-ben Karlovszky Geyza, 

majd Nagy Gyula és dr,. Iraxler László gyógyszerészek vetették 

fel és sürgették a muzeum eszméiének megvalósitását., Szorgal

mazták egy olyan muzeum felállitását_. 11 melyben a letett tárgyak 

mindannyia bizonyságot tenne nemcsak szakmánk történetének 

messze való visszanyulásáról. hanem arról is, hogy Magyaror

szágon egykoron a magyar gyógyszerészet volt a természettudo

mányok egyedüli ápolója. művelője és terjeszt6je 11
, (2) 

Az 1892-ben megjelent Gyógyszerészi Közlönyben olvashatjuk: 

11Nagy Gyula felhivást tett közzé a Gyógyszei-észi Hetilapban, a

melyben kéri a régi gyógyszertári edények birtokosait, hogy a

zokat a létesitend6 muzeum számára küldjék be. Ö hajlandó a

zokat a tárgyakat a gyógyszerészi nyugdijintézet javára megfe

lelő áron meg i-s venni"„ A felhivás alapján szép gyűjtemény 

jött össze, melynek jó részét az 1896-os országos egészségügyi 

kiállitáson be is mutatták„ Utána azonban a gyűjtemény elapr 6-

zódott_ elkallódott. (3) 

A kolozsvári egyetemen közben már· buzgó gyűjtés folyt.. A 

gyógyszerészhallgatók segélyegylete határoztr el a gyógyszeré

szi muzeum létesitését„ Dr,, Orient Gyula gyogyszerész, az e

gyetem tanársegédje fáradozott sokat a gyógyszerészi emlékek 

összegyüjtéséveL. Felszólitására sokan beküldték emlékeiket. 

igy Velits Károly tordai gyógyszerész beküldte dédapjának, Velits 

Sámuelnek 1776-ban kelt pergamentre irott oklevelét, egy 1702-

ben kelt vényt .. mely a rheriák elóállitási módját tartalmazza, va

lamint jelekkel szignált állványedényeket. Orient Gyula fáradha

tatlan munkával mintegy 1800 db,. gyógyszertári felszer·elési tár

gyat gyüjtött össze„ Gyűjteményéről ismertető könyvet is adott 
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ki; ''i\z erdélyi Nemzeti IVIuzeum keretében felállitott gyógyszeré-

szi muzeum" · 1 (4) O · G c1mme" r1ent yula u„ i. a gyűjteményt 1902-

ben az Erdélyi Muzeumra bizta, mely -azt szivesen átvette, méltó 

helyet adva számára, Dr. Posta Béla egyetemi tanár, a muzeum 

igazgatója 1902,. szeptember 15·-i levelébe~ megköszönte a gyűjte

ményt és biztositotta Orient Gyulát, hogy annak megfelelő kezelé

sér 61 gondoskodni fog. Méltatta fáradozását, amit 11 nem kevésbbé 

hazafias, mi'1t tudományos jelent6ségünek11 min6sitett.. Az első 

magyar gyógyszerészi muzeum igy Kolozsváron létesült 1902-ben. 

(5) 

Ernyey József 1896. óta sürgette a gyógyszerészi emlékek or

szágos összegyűjtését„ (6) 1905-ben a Magyarországi Gyógysze-

r ész Egylet közgyűlésén ismét inditványozta a gyógyszerészi mu

zeum létesitését.. Célját a Nemzeti lVIuzeum néprajzi osztályának 

keretében kivánta megvalósitani. Inditványát dr, Varságh Zoltánx 

'er,jesztette elő és pártfogolta, amelyet a résztvevők lelkesen fo

gadtak. Karlovszky Geyza hozzászólásában azt inditványozta, hogy 

a inuzeum a Gyógyszerész Egylet keretében valósuljon meg. (7) 

Ernyey szorgalmasan gyüjtötte nz anyagot niuzeum azonban 

Ezuttal sem jött létre,, 

Koritsánszky Ottó 1909-ben cikket irt a gyógyszerészi muzeum 

üg)&t61.. Ebben kifejti. hogy helyes lenne a gyűjteményt a Nemze

ti ~\luzeumnak átadni és egyuttal felszólitani a magángyüjtőket, hogy 

itt helyezzék el összegyüjtött tárgyaikat.. "Iudásorr1 szerint Er

nye} Tózsef neves etnográfus kartársunk igen szl'p gyűjteményre 

tett szert. Ó is átengedné bizon)ára szívesen g)üjti::niényét ha a 

muzeumnak állandó helye \Olna, S talán nen1 voln:t lehetetlen. hogy 

dr,. Orient Gyula kartá1sunk becses kolozsvári g:,11jt(-111énye is ide 

kerüljön"„ (8) 

1908-1909 években az ifjuság is bekapcsolódott :1 g) i1j1 és be. A 

budapesti Gyógyszerészhallgatók Segély és Önképz őeg) letének ke

retében Forgács Dezső, Andriska Viktor és Lőrincz Ferenc lel-

kes munkája nyomán szép gyüjtemény jött össze inelyei az Agg

teleki u„ 8,. sz„ alatt lévő gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam he-
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x 
(A Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője„ 1904-1923) 

lyiségében helyeztek el„ 1913-ban már 9 zsufolt szekrényb-ól ál

lott a gyüjtemény, a szekrénybe nem féró nagyobb tárgyakon 

kivül,. (Szakkönyvek, taxák, manuálisok. laboratóriumi eszközök, 

agyag··· és porcelánedények,,) A Magyar Gyógyszerész Egyesület 

védnöksége alatt a muzeumot az Egyetemi Hallgatók Segély- és 

Önképző egyletének kiküldött muzeu:qi.bizottsága kezelte, őrizte 

és gyarapitotta. .Állandó felügyelői munkabizottság is alakult, 

melynek egyik fontos cselekedete volt, hogy a rnuzeumot a 11 Muze

umok és Könyvtárak Országos Felügyel6_ségének 11 ellenőr·zése 

alá helyezteo Ezáltal azt hivatalosan elismertette, 6 részér·e tá

mogatást biztositott„ Kés.6bb a gyűjtemény annyira felszaporo

dott, hogy már nem fért el az Aggteleki utcai helyiségben, ezért 

a bizottság átadta azt 1917-ben a Nemzeti Muzeurnnak,, Az át is 

vette, mint a magyar· gyógyszerészek nletétjét 11
, az~al, hogy még 

kiegésziti a saját hasonló tárgyu gyüjteményével. (9) 

1918-ban felmerült egy közös orvos-gyógyszerészi muzeum fel

állitásának gondolata.. (10) Dr. Nékám Lajos erre vonatkozó 

javaslatát felterjesztette a belügyminiszterhez, aki még ez év

ben körrendeletet adott ki ebben az ügyben. (11) 

A gyógyszerészek azonban nem lelkesedtek az ügyért. A már 

értékes szép gyógyszer·észi gyűjteményt nem szivesen adták vol

na át az Orvostörténeti Muzeumnak. (12) A háborus összeomlás 

vetett véget dr. Nékám Lajos tör·ekvésének. 

1919-es tanácsköztá!'Saság rövid ideje alatt is tervbevették 

Ernyey József és Karlovszky Geyza jr :·aslatára a gyógyszeré

szi muzeum létesitését, erre azonban már nem került sor. 

A Nemzeti Muzeum a gyógyszerészi gyűjteményt jól megőriz

te, sót tovább gyarapitotta. 

1928-ban a Nemzeti Muzeum kiállitást rendezett, melyen a 

gyógyszerészi gyűjtemény egy !'észét bemutatták. A kiállítás el

rendezése, a kiállitott tárgyak összeválogatása Ernyey József 

munkája volt. Kiállitásra k~rült többek között a legelső Schusz

ter féle cseppszámláló két eredeti példánya, a XVII. századból 

származó ugynevezett 11olajos t6tok11 készitményeivel telt hor

dozható házi patika, és Eötvös József homeopata ké·zi gyógy

szertára. (13) A Nemzeti Muzeumnak és Ernyey József munkás

ságának köszönhető hogy a szép gyüjtemény mindkét világhá-
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boru vihaTát átvészelte. 

A felszabadulás után került sor· az els6 önálló gyógyszerészi 

muzeum felállítására. A szabadságharc centenáriumi évében, 

1948-ban az ünnepségek és megemlékezések mellett egészség

ügyi kiállitást is r·endeztek a vá.rosligeti Vajdahunyad várában„ 

A gyógyszerészek centennáriumi bizottsága ugy döntött. hogy 

nem kapcsolódik a kiállitáshoz hanem az Egyetemi Gyógysze

részeti Intézet udvarán egy romépületet helyiehoz és ott léte

sit egy állandó muzeumot„ :\agy érdemeik \annak ebben dr. :\lo

zsonyi Sándor és dr„ Halmai János professzoroknak. 1948„ oktci

ber 11-én került sor a muzeum felavatására, amelyet Ernyey 

Józsefről neveztek el,. A muzeun1ot an1ely n1os~ n1ár nüntegy 

1500 tárgyból és 3000 kötet könyvből állotr a Gyógyszerészeti 

Intézet kezelte„ (14) 

Egy nagyobb helyiségben áll1ak a régi gyógyszertári edények 

mikroszkópok, Kazay End1 e nrn.gakészitette eszközei és készü

lékei gyógyszerészi el6i1atok a 1ómai korból származó gyógy

szeres edények slh„ T~gy kisrbh helyiségben könyvtár és ok

mánytár Yolt, \ cfntennáiiun. l?\e után a muzeum anyaga az e

gyetem b1rtok<'ibn 1nent át.. 19(i3-b1n R muzeurr,ot a Rektor meg

szüntette„ ·\ köny\ to:ii at és az okt<1tás céljait szolgáló muzeális 

tárgyak egy r0szét a Gyógynöv{,ny és Drogismereti Intézet vette 

át, ahol dr„ Halmai János gyógyszerésztörténelmet adott elő, a 

többi pedig n. s~"er\·ezés alatt álló Semmehveis Orvostörténeti 

Muzeum részé1 e az Országos Orvostörténeti Könyvtár: (15) 

1964-ben elkészült a Semmelweis Orvostörténeti IVluzeum a 

helyreállitott Semmelv.eis-házban. Itt nyert elhelyezést az or

vostörténeti anyag mellett a gyógyszerészi is és itt állitották 

lel a restaurált Gömöry-patikát amelyet Pollack JVlihály épitész 

tervei szerint készitettek 1813-ban (később mint Török-patika 

\olt ismeretes),, A patika szekrényeiben vannak olyan nevekkel 

jelzett fiókok, amelyekben annak idején Kossuth Lajos, Petőfi 

Sándor Eötvös József receptjeit őrizték illetve gyüjtötték ösz

sze. (16) 

A Semmel \' eis Or vostörténfit i !Vluzeum felállitás ával megoldó

dott <t gyógyszerészi történelem kincseinek megfelelő elhelyezése 

!?s gondozása„ 

182 
:\IarosnP 

Lug:osi \Járta 

Felhasznált irodalom 

L Dr.. Hegedüs Lajos: Kazzay 
Sámuel (MGYT IIL dijas pá
lyamunka 1972) 

2. Dr. Orient Gyula: IVIagyar 
Gyógyszerészeti Muzeum. 
Gyógysz. Közlöny 1903„ 125. 

3. Gyógyszerészi Közlöny 1892„ 
158„ 

4. Dr. Zalai Károly!Semmel
·weis„ Gyógyszer·észet 1968., 
28L 

5. Dr. Orient Gyula: Magyar 
Gyógyszerészeti Muzeum„ 
Gy,, Közlöny 1903„ 

6. Ernyey József: A Gyógysze
részeti Muzeumok µgye 
M. GY Tud Társ Ert 
1928, 361 

7„ Losonczy Ernő: .L\ gyógysze
részi muzeum ügye„ Gy. Köz
löny 1905„ 697. 

8 Koritsánszky Ottó: ·\ ::\Iagyar 
Gyógysze1 észeti I\Iuzeum .. 
Gyógyszerészi Hetilap„ 1909„ 
513„ 

9. Dr Forgács Dezső: A gyógy
szerészi muzeurn„ Gy. Köz
löny 1918„ 568. 

10„ Szamosháti Dániel: 45 év e
l6tti tervezet A·'Iagyar Or
vostörténeti Muzeum létesi
tésére. Communicationes 
1963 .. 28„ 

11,. Belügyminiszteri Körrende
let. Gy,. Közlöny. 1918. 661. 

12. Dr„ Forgács Dezső: A gyógy
szerészi muzeum„ Gy„ Köz -
löny 1918„ 568. 

13„ 10 év szerzeményei,, 1919-
1928„ A Magyar Nemzeti 
Muzeurri kiállitásai 

14„ Székely .Jenő szerkesztő be
számolója„ Gyógyszerész, 
1948, 114„ 

15„ Dr„ Halmai János: Az !!Er
nyey József gyógyszerészi 
mu zeumr 61 11„ Communicatíons 
1965, 209. 

16„ Dr. Farkas K. és Dr. F eke
te S, : Semmelweis szülőháza, 
mint orvos-gyógyszerész 
történeti muzeum. Orvosi 
Hetilap. 1965„ 1554„ 

183 



D!E ENTSTEHUNG DER PHARMAZEUT!SCHEN 

'VrUSEEN IN L'NGARN 

Dle erste Anregung der Aufstellung des pharmazeutischen Muse

ums war in lingarn im XVIII.. Tahrhundert„ Diese Anrtcgung \1.'ar 

ein _Plan von István \Veszprémi und Sámuel Kazzay eines gemein

sa1nen pharmazeutisch-medizinischen l\.Iuseums„ Der Plai;i hat 

sich aber nicht ver \Vir klicht.. \Va1 e cs uns damals gelungen, '~ ür -

den wir fast der gan7en \Velt vorangegan?en sein„ (1) 

_,'\rn Ende des XIX„ Jahrhunderts begann ein kraftigeres Bestreben 

zur A.ufstellung eines pharmazeutischen I\1useums. 1111 Tahre 1890 

haben _A.potheker Ceyza Karlovszky, spater Gyula Nagy und Dr, 

T_,ászló Iraxler die Idee der Realisierung des Vluseums aufgev"or-

' lt d" fen und bedrangt. Sie \volltenl ein -:\1Iuseum aufstellen~ \VO alle 1e 

hintei legenden C~\-_genstande nichr nur von den weiten Zurückreichen 

der GeschichrF 11nsr res Berufes bezeugen \vür·den, sondern auch da-

von~ dass all~in die Pharmazie der Pfleger und der 'lerbreiter der 

:\atur\\·issenscha1tt-:n in l_;ngarn \\ar. 11 (2) 

\Vil- können im Pharmazeutischen 01 gan vom .Jahre 1892 lesen:n Gyula 

\a.gy hat im Pharrnazeutischen \\ochenblatt eine Aufforderung 

\·eröffentlicht~ viorin er die Besitzer alter Apothekengefasse biT.tet, 

urn diese íür das ?:ustandebringendes Museum einschicken sollen. 

Er ist geneigt dit::· Cregensta'.nde zun1 \Vohl des pharmazeutischen R.en

teinstitutes un-, entsprechenden Preis zu kaufen. tt\uf Grund der 

'-1..uflorderung ka1n E:-ine schöne Samn1lung zusa1nmen, dessen grosses 

Teil auf dc·i C~t-·sundheitsaufstellung ün Jahre 1896 vor v.ar„ Uann ahFr 

ist die Sam1rilung abhanden gekommen (3) 

\uJ der i ni· ci ~:i1a1 in Kolozsvár ging schon inz,\ischen (-int-' { ir1 tg(: 

Sarnn1elaL1ion uJ )), 1 lfilfs,ere~n der 1\pothekersrud€'lllen !lai dii: 

Cr Lil--:dung cinrs pl1 ti niazeutischen :\Juseu111s entschlo:::1-;r::n lh c:)ula 

l<l·-l 

ORIENT der dams.ls Univer sitá"ts assistent war„ bemühte sich viel 

mit der Sammlung der pharmazeutischen Andenken Auf seiner 

Aufforderung h.a.ben Vielen ihre Andenken eingeschickt Zum Beis~ 

piel: Károly Velits Apotheker in Torda~ hat das auf Pergament 

geschriebene Diplom aus 1776 seines Urgrossvater·s Samuel Velits, 

eines Rezept aus 1702, das die Herstellungsart von Theriak enthalt 

und Gef&sse mit Zeichen eingeschickt. Gyula Orient sammelte mit 

unermüdlicher Arbeit etwa 1800 Stück pharmazeutisch-e Gegenstá'.'nde 

zusammen Er gab ein Buch von seiner Sammlung mit der· Titel aus~ 
11

Im Rahmen des sieber nbür gischen Nationalmuseurns aufgestelltes 

phar·mazeutisches l\1useum " (4) Gyula Orient hat ná:mlich seine 

Sammlung im Jahre 1902 dem Siebenbürgischen Museum anvertraut 

Das Museum hat sie gern angenommen und ihr einen würdigen Platz 

versichert Professor Dr Béla Posta Direktor <les Museums hat sich 

ín seinem Brief vom 15 Sept 1902 ftir· di.e Sammlung bedankt und hat 

Gyula Orient gesicher t, das s für ihre entsprechende Behandlung 

sor gen zu wollen Er wür digte seine Bemühungen., die er 11nicht nur 

mit patriotischer, als auch mit wissenschaftlicher Bedeutung 11 quali

fizierte Das erste ungarische pharmazeutische Museum ist also in 

Kolozsvár im .Jahre 1902 zustande gekommen. (5) 

.József Ernyey betrieb seit 1896 die Sammlung der pharmazeutischen 

Anden~en (6) Er hat wieder auf der Generalversarnmlung des unga

rischen Apothekervereines im Jahre l9í -::: die Gr·ündung des pharma

zeutisch-en Museums wieder beantr·agt. Erwünschte sein Ziel im 

Rahmen der Volkskundeabteilung des Nationalmuseums realisieren 

Dr Zoltán Varságh (SChriftleiter der Apotheker Wochenblattes 1904-

1923) hat seinen VorschlPtag unterE;tütwt, was die Teilnehmer 

begeistert empfangen haben Geyza Karlovszky hat ín sei

nem Diskussionsbeitrag vor geschlagen., dass sich das Museum 

im Rahmen des Apothekervereines verwirklichen soll Ernyey 
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sammelte fleissig das Material, doch ist das Museum auch diesrnal 

nicht zustande gekommen .. (7} 

Ottó Koritsánszky schrieb einen Artikel im Jahr·e 1909„ von der 

Angelegenheit des pharmazeutischen Museums„ Er dachte 

aus, dass es richtig w8:r·e die Samrolung dem Nationalmuseum 

über zugeben und die Privatsammler gleichzeitig aufzufordern 

um sie ihre Sammlungen auch hier unter·bringen zu wollen~ nNach 

meinem Wissen hat József Ernyey, der ber·ühmte Ethnographe!·

Apotheker kollege eine schöne Sammlung„ H§.tte das Museum eine 

sta'.ndige Stelle, würde er auch gern seine S:immlung überlassen, 

Und vielleicht 'Yfu°~~-$ nicht unmöglich dass auch die wertvolle 

Sammlung von Gyula Orient zu erwerben 11 (8} 

ln den .Jahren 1908-1909 hat sich auch die Jugend in die Sammelar

beit eingeschaltet lm Rahmen des Hilfsver·eines der Apotheker·stu

denten kam eine grosse Sammlung zufolge der· eifrigen Arbeit 

von Dezső Forgács, Viktor Andriska, Ferenc Lőrincz zusammen, 

die man im Apotheker-Praktikanthaus unter·gebracht hat Die 

Sammlung bestand schon im Jahre 1913 aus 9 über-füllten SchrS'.nken 

ausser den grösseren Gegenstánden, die inden Schranken bein Raum hatten 

(Fachbücher, Pr eisliste, Labor gerate, Ker amische Gefaese 

Unter der Sc~hutzherrschaft Unter der Schutzher'!'schaft 

des Ungarischen Apotheker'Vereines behandelte das Museum das 

Museumskomitee des Hilfsver eines der Apothekerstudenten„ Auch 

har sich ein sta'ndi6es Aufseherskomitee gestaltet, <lessen wichtige 

Tat war, das Museurn unter· die Kontrolle der 11 Landaufsichtsherrschaft 

der Museeri und der Bibliotheken11 gestellt zu haben„ Damit hat sie 

das Museum offiziell b&stéltigt und für ihm eine Unterstützung gesichert. 

Dann h~ufte sich die Sammlung so an dass sie in Raum in 

Aggteleki Strasse nicht rnehr Platz hatte Darum hat das Komitee 

im Jahre 1917 die Sammlung dem Nationalmuseum übergegeben„ 

pas Nationalriniseum hat sie übergenommen als das 11Depot 11 der 
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lJngarischen Apotheker 1nit de1n Verspreche~ dass diese mit 

seiner ahnlichen Sammlung noch er·gallzt wir·d„ (9) 

Im Jahre 1918 erhob sich die Idee der Aufstellung des gemeinsamen 

medizinischen-pharmazeutischen Museums„ (10) Dr „ Lajos 0,Tékán1, 

hat seinen Vorschlag zu den Innenminister vorgeführt,der indem

selben Jahr eine diesbezügliche Rundverordnung erlassen hat. (11) 

Die Apotheker begeisterten sich nicht um diese Angelegenheit Sie 

1.vollten nicht die -wertvolle, schőne Sammlung dem I\/Iedizinhistorischer. 

J\'Iuseum abgeben (12) Das unglückliche Ende des Welt-

krieges hat mit der Bestrebung von Dr Nékám Schluss gemacht 

Man hat auch v.rahrend der ku:rzer Zeit der Ráterepublik auf dem 

Antrag von József Ernyey undGeyza Karlovszkydie Gründung des 

pharmazeutischen lVIuseums vorgehabt, es konnte aber nicht an die 

Reihe kommen„ Das Nationalmuseum hat die pharmazeutische 

Sammlung recht gut aufbewahrt,sogar hat sie weiter vermehrt lm 

Jahre 1928 hat das Nationalmuseum eine Ausstellung veranstaltet, 

wo auch ein reil der pharmazeutischen Sammlung ausgestellt \Var. 

Die Ausstellungs GEGENSTANDE hat József Ernyey ausgewahlt Es 

\varen zum Beispiel ausgestellt: die erste zwei originalen rropfenzah

ler von József Schuszter eine tragbare Hausapotheke vall mit 

Preparaten, die homeopatische IIandapotheke von József Eötvös (13) 

Es ist der rB:tigkeit des Nationalmuseums und von József Er·nyey 

zu verdanken1 dass die schőne Sammb g den Sturm der beiden Vi/elt

kriege über stand. 

Nach der Befreiung kam die Aufstellung des er sten se lbststiindigen 

pharmazeutischen Museums an die Reihe„ lm Zentenarjahr feier des 

Freiheitskampfes im Jahre 19481 wurde 

im Stadtpar kes eine Gesundheitsausstellung ver anstaltet Das 

Jubil[umskomitee der Apotheker hat sich entschlossen, sich nicht an 

die Landausstellung zu verbinden, sonder·n beabsichtigte man ein 



ruiníert0s Ge!;;::.-_1Li\2 ir:c ·i:roi de.s Pharmazeutischen Institutes der 

!'n.iversi:at t·ekonst":n;ieren und do.rt ein standiges Museum zust_an

debringen. Prof. Sándor IUozsoc.yi und Prof. Tános Halmai hatten 

in dieser· .<\rbeit bedeutende '·;·erdienste„ Iin Oktober 1948„ \v-urde 

das Ivíuseum einge1\0itt, und \.On Tózsef Ernyey benannt 

Das ;\í1Jseurri~ v.-urde ;,on dern J-'ha.rmazeutischen Institut behandelt 

Das J'viuseum bes-::and sc~'lOn aus et"'a 1500 Gegenstanden und 3000 Büchern 
'lll \ I . ·· I' 1 -=; n e1nem grosseren Raurn standen die alten Apothekegefasse_. 

l\'Iikr·oskope~ die seíbstgemachte Geráte von Endre Kazzay •• „ usw„ 

In. einem kleineren Raum waren die Bücher· und Dokumente a.usgestellt 

Nach dem Jubileu1ns_jahr ist das Mater-ial des Mueseums in Besitz der 

rniver·sit8.t ger-aten lm .Jahre 1963 .. hat der Rektor das Mu-

seum geschlossen Die Bibliothek und einige Obiekte wur den vom 

lnstitut für Drogkenntnis - zwecks des Unterrichtes - übernahmen, 

wo Professor .János Halmai dem Kollegium Phar·mazeutische 

Geschichte vortrug Die übrigen Gegenstánde hat die Bibliothek der 

Medizinischen Geschichte über gnommen (15} 

lm .Jahre 1964. wurde das Semmelweis Medizinhistor isches 

IVJ:useum im wieder-he!'gestelle heI"gestellten geborts Haus von Sem

melweis fertig Hier bekam auch das Material des pharmazeutischen Museums 

neben dem Malterial der Medizinhistorie Platz und hier wu!'de auch die erne

uerte Gömöry-Apotheke aufgestellt, die nach dem Plan des Ar·chitekten 

Mihály Polláck im .Jahre 1813 gebaut wurde (Spater· als Apotheke 

Török bekannt)„ ln den Schr·8.nken der Apotheke sind eine mit Nan1en bezeich

nete Landen wo man damals die Rezepte von Lajos Kossuth, Sándor Pet6. 

fi, József Eötvös gehütet~ beziehungsweise gesammelt hat 

Mit der Aufstellung des Semmelweis-Museums hat sich das Pr-oblem 

der Schátze der phar·mazeutischen Geschichte aufgelöst. llier bekommt 

die Sammlung einen entsprechenden Platz und richtige :F'ür sor ge 

(MAROSNÉ) MARTHA LUGOSI 
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A BUDAVÁRI "ARANY SAS" PATIKA-MUZEUM 

A Várnegyed leglátogatottabb hangulatos utcájában.; majdnem a 

Mátyás templommal szemben uj muzeu1n nyilt meg A Semmelweis 

Orvostörténeti Muzeum részlegeként müköd6 gyógyszerásztörténeti 

muzeum éppen a közép}cor-i 11patikusok" utcájában ... a mai Tárnok u 

18. sz. házban nyitotta meg kapuját, hogy a királyi paloták fénye és 

pompája mellett felvillantsa a polgár életét is A városi polgárság 

vezető rétegéhez tartozó gyógyszer ész évszázadokon át - nem csak 

szaktudománya szemp?ntjából ér·dekes -· a vár·os társadalmi életé

nek összefogp_ja1 patikája egyben tal~kozóhely volt 

Az els6 budavári patika a török hódoltság után ebben az épületben 

müködött több mint százhatvan éven át (1750-.1922), gyógyszerésztör·

téneti értéke mellett fontos helytörténeti emléképület 

A kiállitás nemzetközi és hazai tá.r·gyi, írásos és nyomtatott em~ 

lékeket mutat be a reneszánsz és a barokk korából Célja, hogy a 

gyógyszerészet kialakulását, önálló tudománnyá válását végigkö

vesse, ugyanakkor a bar·okk kori hangU;latos patika-interieur és 

"alkémista" jellegü laboratór-ium illetve a XVIlI századi desztil

láló-ber·endezés emeli a kiállítás értékét 

A XV század els6 felében épült keresked6házat többször átala

kitották: 1490 körül épült az udvar-i tr·aktus, 1526-1541 körül a föld

szinti dongaboltozetok, a török kor-i lámpafülke, s a reneszánsz 

kori vakfülke A XVIIl sz. közepén a mai klasszicizáló későbarokk 

(copf·j ajiókeret helyén az Anna utcaihoz hasonló rác-boltajtó volt, 

melyet 1800 körül szüntettek meg. Az i .. lllet jelenlegi klasszcizáló 

homlokzata 1820 körül alakult ki A boltivee belső helyiségeket fal

festés (secco) borítja A legkor·ábbi az 1500 körül készült, szürkéskék 

alapon lév6 "alkémista11 diszitmény jelenleg másodlagos elhelye

zésben a laboratóriumi !'észben látható A patika-interieur fölötti 
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indadiszités és a 11.Jézus és a vérfolyáso_s asszony 11 jelenet a XVIII 

sz elejéről való~ a másik festmény ma már felismer·hetetlen. Ta

lán Strudel Péter, a bécsi képzőművészeti akadémia igazgatójának,, 

az egyik háztulajdonosnak a munkája. 

A gyógyszer ész szakma kétféle tevékenységének megfelelően a 

gyógyszerkészités és a gyógyszer-ker·eskedelem emlékei külön 

helyet kaptak a muzeumban.. Az első terem tárlói az iparművészeti 

értékü ker ámia2 üveg és fa patikaedényeket mutatják be, valaÍnint 

egy XVIII. sz. -i festett barokk officina-interieurt. A berendezés a 

tár a asztal Kőszegen 16 90 előtt alapitott2 éVszázadokon át a Küttel

család tulajdonában lév6 11Szer·ecsen° patika er·edeti fiókjainak fel

használásával készült rekonstrukció Itt kaptak helyet a budavári pa

tika legrégebbi emlékei: a vörösmárvány oroszlános konzolasztalok 

és mozsár (XVII sz második fele) A tár·aasztalon lév6 Szent Rókus 

faszobor· ismeretlen dunántuli mester XVIII., sz-i alkotás 

!. TEREM: A GYOGYSZERÉSZE T KIALAKULÁSA ÉS A GYÓGYSZER
KERESKEDELEM ElViLÉKEI 

A köiépkor-i patika officinája - eladótér táraasztallal és állványzat

tal - főként udvarra nyiló bazár-szerű helyiség A reneszánsz kor

ban jelent meg a vegykereskedés-szerü patika helyett a ffi:ár főként 

gyógyszert árusitó és készitő 11valódi 11 gyógyszertár Két egymásba 

nyíló fő helyisége: az officina és a laboratórium, kiegészitve a rak

tárakkal és egyéb helyiségekkel Az egyszer·ü középkori ber·endezést 

felvliltották a diszes faragásu és festett r·eneszánsz, barokk, r·okokó 

stilusu berendezések Az llllványzat polcait diszitették az értékes 

patikaedények, a r·eneszánsz korában válnak a patikák diszeivé a 

kerámia albar·ellok és csőr·ós kancsók Az első tárlóban a reneszánsz 

kori for·mák - zömök, orsó alaku és öblös formáju edények - Vannak., 

az itáliai majolika a XVI-XVIII. sz közötti szép darabjai a fali tli.r

lóban. A hazai habiu és egyéb (Holics, rata, Stomfa,, Buda stb. ) 

patikaedények a 3-4. asztali tlirlóban 
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l!-III TEREM: A GYOGYSZERKÉSZirÉS ÉS A LABORATÓRIUMI 

ESZKÖZÖK ALKÉMIA ÉS AZ ORVOS-GYÓGYSZERÉSZE r 

A IATROKÉMIA ÉS A FARMAKOGNÓZ!A KIALAKULÁSA 

A tematikai összefoglalást kiegészitik az nalkémista 11 jellegű la

boratórium berendezése: a desztilláló-kemence. A XVIII sz-i üst

sisak-hütó rendszert illusztrálja a desztilláló sarok (III terem)~ a 

nyitott tárló a laboratóriumi munYa alapmüveleteihez (aprítás, szét

választás műveletei), a pilula-, suppositorium-, kenócskészités

hez való eszközöket mutatja be 

!V TEREM: AZ "ARANY SAS" PATIKA TÖRTÉNETE 

Az épületból megmar·adt XVIII. sz -i ábr·ázolások mellett az egyes 

tárgyi emlékek, a Buda felszabaditásakor' itt maradt ágyugolyók, a 

patika megmaradt signatur ája a XVIII sz végér 61, Stocker Lőrinc 

városi fizikus, az el só budai für dókr 61 irt balneológiai mü sz erz6-

jének könyve, aki 1712-től lakott e házban„ Befejezésként pedig egy 

x·v111 sz-i gyógyszerész házaspár képe (felvidék) látható 

A kiállítás legértékesebb képei: Stefano A Ghir-ardini: Gyógysze

rész apáca. 1723. és David Ryckaert III : Az alkémista műhelye 

XVII sz első fele (Mindkettő a Szépművészeti Muzeum tulajdona 

Dr· Vida Mária 

PHARMACY MUSEUM "GOLDEN EAGLE" IN THE CASTLE 
DISTRICT IN BUDA 

A new museum has been opened in ~·ile of the n1ost romantic: 
streets of the Castle District, almost opposite to the Matthias 
Church The museum operates as the pharmaceutical historical 
depar tment of the Medical Histor-ical Museum„ It is to be found in No 
18. Tárnok Street which used to be the 11pharmacists' street 11 in the 
Middle Ages„ 

After the Turkish occupation the fir st pharmacy of the Castle 
District worked in this building for more than 160 years (1750-1922) 
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rhe building itself is an important monument not only from phar
rnacy-historical point of view but fr"Om the viewpoint of regional 
history •. too 

The e~ibition presents international and Hungarian exhibits, 
manuscripts and printed docurnents form the Renaissance and Ba
roque age Its main objective is to dernonstrate the birth of phar
macy and its development as an independent branch of science. At 
the same time it presents an elegant pharmacy interieur from the 
Baroque age

3 
as well as a an alchemist labor·atory and destilling 

apparatus from the 18th century 
The building was erected in the first half of the 15th century. Du

ring the centuries it had been reconstructed several times : the 
inner courtyar d wing was built about 1490, the vaults in the ground
floor were erected between 1526-1541~ together with the rurkish 
niche far a lamp and the b:!.ind niche from the Renaissance period 
ln the middle of the 18th century ther e used to be a selling door with 
counter opening in place of the neo-classic, Late Baroque door-fra
me~ similar to the one which can be seen now orr the Anna-street 
side of the building The neoclassic facade of the building was const

ructed about 1820 
The vaulted rooms are covered with wall-·paining (secco) The 

earliest str atum was painted about 1500~ this 11alchemlst
11 

star 
decor ation on gr ey-blue backgr ound is to be seen now in the alche
mist laboratory in secondary rP.placen1ent The second layer con
sists of a foliated scroll decoration and a scene repres~ting 
11Christ and the vtoman sufforing froni an issue of blood

11 
~t originates 

from the beginning of the 18th century It is a supposed work of Peter 
Strudel, director of the Vienna Art Academy, once owner of the house 

Corresponding to the twofold activity of the pharmacists# the r·e
lics of the medicament# s preparation and that of the medicament~ s 
selling are separately exhibited in the museum The show-cases of 
the first room present valuable wooden~ glass and ceramic phar·macy 
vessels. Here you can see a painted officina furnishing in Bar·oque 
style The furnishing is a reconstruction from original remnants of 
the counter of the 11Szerecseny" Pharmacy in Kósze~ once owned 
by the Küttel family Here are the oldest remnants of the pharmacy 
of the 11 Gol<len Eagle 11 in Buda exhibited: lion stands made of red 
marmor· and mortars dating from the late 17th century The statue 
on the counter represents Saint Rochus and is the work of an unknown 
master· from 'I r·ansdanubia frorn the 18th century. 
! ROOM THE BIRTH OF PHAR!\lACY AND MONUMENTS OF 

MEDICAMENT -TRADE 
The pharmacy in the Middle Ages was a shop opening to the street 

or to a court-yard. The pharmacy of the Renaissance differed 
from the grocery-like medieval shop and consisted of two main parts. 
the officina and the labor atory Instead of the simple medieval fur .. 
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nishing, carved and painted furniture was used in Renaissance 
Baroque~ on Rococo style The shelves of the cou t d' 

t d 
. n ers were e-

cora e w1th valuable pharmacy jars From th R · 
wards th f e enarssance on-

e use o cer amic albarellos and syrup jars spr ead all 
ove_r ~urope ln t'1e showcases of the fir·st room there are Italian 
Ma1ol1ca pharmacy vessels from the 16th 18th t · F - cen ury exh1bited 

rom among Hungarian phar macy vessels Haban Holic T t 
Stomfa, Buda cer amics can be seen ~ 8

# a a~ 
II-III ROOMS: PREPARATION OF MEDICAMENTS AND LA

BORATORY INSTRUMENTS 

ALCHEMY AND MEDICO- PHARMACEU rrcs 
DEVELOPIV!ENT OF !ATROCHE!YITSTR.Y AND PHAR}1ACOGNOSY 

In _the alchem1st lab.o~·atory instr·uments of the pr·epar ation of 
med1caments s.re exhib1ted There is a destilling apparatus in the 
III r~om whe~·e the var:ious processes of cooking; rosting, eva
~oratm~ heatm~ burn1ng and destilling were carried out The 
1nstr'llments on the shelves refer to the basic processes of the 
l~boratorJ-'.' :-ror~: contusiaz concisio, rasio~ expressio, percola
t10~ clar1f1ca.t1oz etc T'he Pr ocedur e of making pills~ supposi
tor1ums and 01ntments is also illu;;trated 

IV ROOM: IITSTORY OF THE GOLDEN EAGLE PHARMACY 

18th century r epr esentations of the building1 and single exhibits 
are to te seen here. Cannon-balls [rom the period of the Turki h 
occupation, the signatur e of the phar macy from the end of the i:th 
century. a~d the bal~eolo_gical work of L 6rinc Stocker town physicus 
are exh1b1ted who l1ved 1n this house from 1717 onwa d Th · ·r . . r s e n1ost 
s1gn1 1cant pa1nt1ngs of the exhibition are: Stefano A Ghirardini 
N~n apothecary 1723 David Ryckaert III The alchemist' s sho~ 
F1r s.t half of the 1'7th century (both in the possession of the Mus: 
of Fine Arts) um 

Mária Vida Dr 
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A BÁCS-KISKUN MEGYEI GYOOYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

GYÜJTEMÉNY RÖVID ISMERTETÉSE 

A gyűjtemény tulajdonképpen már 1966-ban kezdett kialakulni.. 

Hivatalos szakgyüjteménnyé csak egy évvel később válhatott, ami

kor szakir ányitás végett a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári 

Központ kapcsolatot teremtett a budapesti Semmelweis Űr'VOstör·

téneti Muzeum vezetőségével és azóta, mint annak kecskeméti 

részlege müködik jelenleg is„ 

1973 márciusáig a gyógyszertári központ .Jókai u„ 14„ sz„ alatti 

székházának kulturtermében és az abból nyiló kis helyiségben ka

pott helyet a gyűjtemény. 1973,. év elején lehetőség nyilt, hogy a 

kulturterem melletti kis helyiségből az ott összezsufolt anyagot 

KECSKEMÉrEN a(l2/ll-es gyógyszertár mellett) Batthyány utca 7 

sz„ alatt lévő utcáról is megközelithet6 - különbejáratu szobába 

telepitsük át. Jelenleg ott müködik jóval nagyobb látogatottság és 

nyilvánosság mellett Az épület jellegtelen, - klasszicizáló eszté

tika stilusjegyeit mutató - ám a benne lév6 gyógyszertár (melynek 

egykori iroda helyiségében kapott helyet a gyüjtemény,) valamikor 

K.A rONA ZSIGMOND patikája volt„ A muzeum patika butorát a vá

rosi tanácsterem berendezésével azonos stilusban és kivitelben 

egy Zimonyi nevü jeles fővárosi mű'butorasztalos készitette .. A be

rendezés készitésein, faragványain, üveg- és tükörmar-atásain a 

csucsives neogótika és egyes szecessziós elemek eklektikusan ol

vadnak harmonikus egységgé„ Ennek a gyógyszertárnak volt iroda

helyiségében három klasszicizáló eklektikus és három tiszta sze

cessziós officinai cor·pusában, egy kis táraasztalon és egy iróasz

talon nyert elhelyezést a gyűjtemény egy része, mely felöleli me

gyénk valamennyi patikájának mozaik történetét és számos szak

matörténeti tárgyat mutat be„ 
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'\ Str:1meJ.weis :\'luzc:um Gs a rr1egyei Gy6gyszE:·r~.:'-:_ri i~.:JLpor1t kb

zötti jogi kapcsolatot külön szerződés szabáiyozza, melynek egyik 

pontja szerint a Gyógyszertár-i Központ vállalja a gyüitemény mu

zeumszerü ideiglenes elhelyezését és nyitvatartását, addig, amig 2 

városi tanáccsal közösen µlegfelelő kiállitási helységet nem tud biz. -

tositani. 

Munkaeszközök közül emlitést érdemelnek a különböző régi tára

mérlegek, kézimérlegek, öntöttvas-, fa-, réz- porcelán-, fekete

fehér- és vörösmárvány mozsarak, Sterilező, vizfürd6s főzőedé

nyek, kupnyomók és öntök, tinktura prések perkolátorok, korabeli 

vizszür·6k, A különféle régi munkaeszközök mellett gazdag gyógy

szertári edény kollekció is található a gyűjteményben, Egyedi példá

nyok megyei vonatkozásban:a holicsi, budai (KUNY DOMOKOS), kör -

möcbányai, pápai és felvidéki keménycserép, fajansz kenOcstége

lyek, valamint a megyei patikákra jellegzetes elbogeni cseh porcelán 

és az altwien bécsi porcelán edények. Szórványosan található még a 

pécsi Zsolnay és a Drasche gyár ken6cstégelyeib6l is, valamint na

gyobb kőedények és vidéki fazekasok, magyar gölöncsérek által ké

szitett raktári pincetégelyek„ 

Az üvegedények között egyar·ánt láthatunk fuvott hutaüvegeket, ha

sábostestü pincetokot, szines kobalt, rubin szurok, és tejfehér ü

veget, egyszerű és díszes kartusokkal 

A gyüjteményt kiegésziti a közel hár·omszáz kötetből álló könyvgyüj

teményünk Érdemes e1r6l pár sorban megemlékezni.. A könyvtár e-

gyik legrégibb darabja egy 1762-ben Bambergben készült latinnyelvü 

kémia.könyv„ De vannak 1819-b61, 1829-t l.1855-·b6l származó küliöldi 

Pharmacoepeák és megvan az 1871-es első magyar gyógyszerkönyv is 

Találunk még 1843 évtől kezdve háromnyelvü gyógyszer taxát. manuáliso·· 

kat egyéb könyveket és r·égi folyóiratokat a könyvtárban Ir ásos emlékek kö

--zött:néhány régi kutyabőrre irott pesti és a kolozsvári egyetem által kiál

lított gyógyszerészi diplomát Láthatunk gyűjteményünkben számos 
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kéziratot, ROZSNYAY MÁTYÁS levelét, KATONA ZSIGMOND-hoz, 

HANDrEL K-4.ROLY gyógyszerészi törvényjavaslatának fogalmazvá

nyi példányát, kolera járvány idejéből való nyomtatványokat„ Ezen

kivül felhivások rendeletek, fotokópiák állnak a kutatók rendelkezé

sére gyüjteményünkben Kecskeméten Battyhány u„ 7 ,. sz alatt in.:.. 

kább raktározott, mint muzeumi körülmények között, 

Aki a hir ős Bugac pusztát szeretné megtekinteni előbb ejtse utba 

Kecskemétets ahol magyaros jellegű patika muzeumunkat is 'meglá

togathatja, 

L6RÁND NÁNDOR 
a Gyűjtemény vezetője 

Kecskemét 

SHORT SURVEY OF THE COLLECTION OF COUNTY OF 
BÁCS-KISKUN ABOUT THE !IlSTORY OF PHARMACY 

The collection started to take shape already ín 1966„ but it could 
became an official special collection only one year later·, when the 
direction the Pharmacy Centre County of Bács-Kiskun establi~ 

sed contact with the Board of the "Semmelweis Medical Historical 
Museum 11 of Budapest Since that time it wor·ks as the depar·tment 
of the Museum in Kecskemét 

Till March, 1973 the collection was situated in the cultur·e hall of 
the residence building of the Phar·macy Centra and ina little room 
opening to there. In the firts part of 1973, there was a possibility to 
move the material stuffef into half little room, to a room with an 
entrance from Batthyány street 7 too. At present it is located there 
and has much gr eater attendance and publicity. The building is 
characterless - with some neoclassical mar·ks, but the pharmacy mu
inside, in the bur eau of which the collection is placed, was once the 
pharmacy of Zsigmond Katona The furniture of the muzeum-phar
eeum was made in the same style and quality to that of the council-
r oom by a good cabinetmaker from the capital, called Zimonyi The 
cavings and the mirrors and glasses are·of a mixed style of the 
Neogothic and Jugendstil ln the former bureau of thís pharmacy. in 
three classical-electical and in three secessionist officina! corpu
ses, on a little table is that part of the collection placed which 
demonstr·ates the history of all pharmacies of the county and 
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presents many historical tools 
rhe official contact between the Semmelweis Museum and the 

Phar macy Centre is r egulated by a special contracts according 
to which the Pharmacy Centr _e car es about the temporary, museum
like housing and exhibiting of the collection there till no other mor·e 
pr·oper room will be provided for in cooper ation with the Town 
Council. Among the instruments the old scales, the mortars made 
of foundry iron, wood, copper·, porcelain, black„ white or red marble, 
sterilizers, suppository-moulds, percolatorss old water-filter s ar e 
interesting Besides the different old equipments there is a rich 
collection of pharmacy utensiles in the museum. Individual samples 
in the district are several earthen vessels from Holics, Buda, Kör
möcbánya„ Pápa and the Highlands, faience jars, and typical in the 
pharmacies of the district, the Czech porcelains fr·omEllenbogen 
and several 11Altwien 11 pieces of Wienna..Some jar·s of the Zsolnay 
and Drasche factories can be found too and several lar ger stonewa
r·es made by old Hungarian potter·s. 

Among the glass pots there are coloured cobald, ruby, black and 
white ones, with simple and decorative cuttings as well. 

The collection is completed by a book collection., of about 300 
pieces It is worth to mention them ina few lines One of the oldest 
pieces of the library is a Latin book of chemistry printed in Bamber g 
in 1762 But there are some foreign pharmacopoeias írom 1819, 1829, 
1855, and the first Hungarian Pharmacopoeia from 1871 can be found 
too In addition lists of chartes in thr·ee languages can be found 
since 1843, ancient periodicals, and som e phar maceutical diploms 
written on dogskin, issued by the University of Kolozsvár and Pest 

Many manusscripts. a letter of Mátyás Rozsnyai to Zsigmond Ka
tona, (both famous apothecaries) the pharmaceutical bill of Kár·oly 
Handtel, prints fr·orn the age of a cholera epidemic can be found here 
as well Besides, requests orders, photos are at the service of the re
searchers in the collection in Batthyány street 7 in Kecskemét more 
arnong depository than among rnuseological conditions The one who 
would like to see the famous 11puszta n of Bugac, should first make his way 
to Kecskemét to visít our pharmacy museum 

NÁNDOR LÓRÁND 
the manages of the 
collection Kecskemét 
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A GYŐRI SZÉCHENYI MŰEMLÉKGYÓGYSZERTÁR 

A gyűjteményt 1971-ben hoztuk létre, az 1650-es években je

zsuiták által alapitott gyógyszertár helységében, A jezsuiták 

kezelésében a gyógyszertár az 1770-es év végéig müködött.. A 

rend feloszlatásával megszűnt és 1968-ig a helyiség különböző 

szerepet kapott. 1848-49-ben beteg katonák szálláshelye volt, 

majd 1860-tól 1969-ig vaskereskedés működött a. gyógyszeitár he

lyén„ IVIegyénk egyetlen olyan gyógyszertár· helyisége volt, a

melynek mennyezetén XVII. századból Szár·mazó barokk emlé

kek láthatók.A gyógyszertári helyiségnek kereskedelmi célra tör

tént felhasználása során veszélybe kerültek az emlitett értékek, 

ezért mindent elkövettünk annak megmentéséért. Győr· város Ta

nácsa rendelkezésünkre bocsátotta a helyiségeket és megkezdtük 

annak feltárását, restaurálását„ E törekvésünkben felbecsÜlhetet

len értékű erkölcsi és anyagi támogatást kaptunk a Semmelweis 

Or"Vostörténeti muzeumtól és az Országos Műemlék Felügyelő

ségtől, valamint a Győri Xantus János Muzeumtól. Megnyitására 

1971 májusában városunk 700 éves évfordulója alkalmából Győrött 

rendezett Gyógyszerész- és Orvostörténeti Konferencia kapcsán 

került sor„ A három-napos rendezvényen több mint 300 hazai és 

külföldi szakember vett részt és tekintette meg a Széchenyi Pati

kát. A gyógyszertár müködő gyógyszertár és egyuttal muzeum. 

mely a Széchenyi-téren a Bencés Rendház északnyugati részén he

lyezkedik el.. A bejárat felett Széchenyi Patika felirat és PÉRI 

JÓZSEF ötvösművész által készitett cégér látható. A bejárati aj

tó külső része bronz boritásu~ a belső ajtó tele-üveg, amely jó 

betekintést biztosít a gyógys,:ertár ~ls6 helyiségébe, ah0 1 tárlókat 

helyzetünk el A régi gyógyszertár· officinájában gyógyszerkiszol

gáltatás folyik, de e mellett lehetőség nyilt klUönböz6 anyagok be-

mutatására is. Az officina mennyezetén öt fali freskót ta-
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lálwik er·edeti szépségében„ 

Rosa Mistica 

Olíva speciosa 

Mir·rha Electa 

Lilium inter spínas 

titkos értelmű r·ózsa 

= diszes olajfa 

válogatott mir·r ha 

liliom a tövisek között 

és. Mária mennybe menetele„ A freskót a négy évszakot ábrázo-

ló stukkók veszik körill,. Stukkó díszítésű keretben láthatjuk Széc

henyi püspölt képét, akinek adományai döntően járultak hozzá a pa

tika több mint 300 é'\rvel ez előtti létr·ehozásához„ Az officinán és 

a kiállitó helyiségeken kivül a mük0dó gyógyszertárhoz kapcsolva 

alakítottuk ki a gyógyszertár vényez6jét, raktárát, laboratóriurnát 

és egyéb helyiségeit. A gyógyszertár eredeti butor zatának: felsze

r·eléseinek. anyagainak sorsAt.. hova··kerülését csak részben tud

tuk követni, Ezért uj butorzatot készitettfu'IJ:: NIEZEI GÁBOR belső 

építész tervei alapján,, akinek sikerült a régi mennyezethez olya..• 

berendezést tervezni, amely a régi és uj összhangját biztositja 

A butorzat antropoid jellegű„ Ez tulajdonképpen egy gyógyításért, 

segitségért esengő kinyujtott karu embert jelképez. Ezeknek az 

egyszerű, sima vonalu vitrineknek - amelyek az első helyiségben 

vannak • nagyon szép és mutatós kiegészítői ERDÉLYI ETA festő

müvésznó monokróm tábláképei, amelynek témája a gyógyitás kez

dete, multja, a gyógyítással kapcsolatos hiedelmek és a görög mi

tológia gondolatvilága„ A mennyezet és butorzat harmoniáját biz

tosítja a fehér márványpadozat és az officina közepén elhelyezett 

márvány ivókut. A fontosabb kiállított +ár·gyak a következők: az 

officinában láthatjuk I Rákóczi György" erdélyi fejedelem mozsa

rát er·edeti felírással. Szemben egymással helyezkedik el a szere

csen figurák által tartott rokokó gyógyszeres szekrény. Ezekbe el~ 

helyezve kerill bemutatásra a XVIII. századból származó holland 

és magyar fayance mázascse:rép- és üvegedényzet, továbbá a XJX 

század végéről származó fehér-fekete feliratu porcelán tégelyek 
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hasáb alaku üvegek sora kor·onás cimerrel A táraasztal vitri'o.jében a. 

X'lIII-XIX. századból származó világos és fekete fa patikaedények 

láthatók„ 

Az L sz. tárlóban a bejárattal szemben van elhelyezve a homeo

patha gyógyszer·ek gyűjteménye és a XIX. századbeli k6tör·6, hófogó. 

fecskendő fémb6l, csontból, bonctani fűrész, dr„ Petz-féle gyomor

var·r ógép (XX„ század elejér 61),. A 2,. sz,. tárlóban XVIII. és XIX. 

századból származó patikaedények, achát kever·6 edény, ón'm~r·6e

dény, lat-sorozat látható„ A fali vitrinekben a XVIII. századból 

származó itáliai fayance patikaedényekben gyönyörködhetünk„ A tár

gyak mellett oklevelek, emlékér·mek, ir·ásos dokumentumok, könyvek 

egészitik ki a gyógyszerésztörténeti anyagot.. Dr. KOVÁCS PÁL győri 

or·vos 1833-ból származó orvosi diplomája mellett megtaláljuk a Ma

gyar Orvosok és rermészetvizsgálók XVII.. vándorgyülésének 1874-

ből származó emlékérmét és MISKOLCI FERENC 1742-ben készült 

győri orvos sebészeti kézikönyvét. 

A bejárattal szemben lévő vitrinben Kőműves céh fáklya cimere 

Szent Rókus ábrázolásával és Matyus 0 Diaetética 11 -ja tárul elénk„ 

Örvendetes, hogy működő győri és a látványos soproni patika mu

zeum létrehozása nem volt hiábavaló, mert a látogatók és betegek 

véleménye tükrözi azt, hogy jól szolgálja a gyógyszerésztörténeti em

lékek megmentését, a gyógyitást és a közmi.jvel6dést egyaránt, 
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JÓZSA ALAJOS 
Győr 

~ SOPROl\"1 P_l"\..TIKA-J'vIUZEU:!Ví 

A soproni Patika-muzeumct a város főterén, a Stornci-házzal 

szemben a XVII. században (1680) már müködéi Angyal gyógyszer

tár helyiségeiben 196 7-68„ évben helyeztük el 

Az épület felujitása során olyan maradványokra (oszlopfő, bolti

vek stb. ) bukkantak, amelyek lehetetlenné tették az officinai bu

torzat visszahelyezését és ezért vetődött fel az a gondolat, hogy a 

városban több helyütt meglévő gyógyszerészeti tárgyak, irott a

nyagok kiállító helyéül használjuk fel. A gyűjteményt a Győr-Sopron 

megyei Tanács Gyógyszertári Központja, a MGYr megyei szer

vezete, a soproni Liszt Ferenc Muzeum patronálta. A soproni 

gyógyszerész kollegák sikeres szorgalmas, gyüjt6, rendező és 

helytörténeti kutató munkát végeztek. 

A Patika-muzeum megnyitására 1968„ junius 11-én került sor Ez 

alkalomból a lVIagyar Gyógyszerészeti Társaság megyei szervezete 

ünnepi ülésszakot rendezett„ Itt alakult meg a Társaság Gyógysze

résztörténeti Szakosztálya A kétnapos rendezvényen a nagyszámu 

hazai vendégeken kivül csehszlovák, osztrák és NDK-beli kollegák 

is részt vettek„ 

A gyógyszertár muzeum jellegű, napi 6 órát tartjuk nyitva, Az 

épület a belváros köz.epén, szemben a Storno-házzal fekszik. A 

bejárat két oldalán Aesculap és llygyea képe, a bejárat felett 

Patika-muzeum felirat látható„ Az officina oldalsó boltive nagy ab.

lakán a ' 1Soproni Muzeum gyógyszer·ész .i gyüjteménye 11 e. felirat 

található. 

A régi officina a volt camera materiálissal együtt képezi a nagyob

bik kiállitó helységet„ Belül a régi, mult század elejéről származó 

butorzatában az Angyal, az Oroszlán gyógyszertár edényzete Oldalt 

még két helyi gyógyszertárból származó mintegy 40-50 éves edény

zetet helyeztünk el Előtte a táraasztalon két mérleg, egy gyógy-
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szeres folyadékot tartalmazó habán cseréphordó, cseresznyeszár 

főzet tárolására (Anno, 1666)., 

A tára elejében részint munkaeszközök, illetve könyvek láthatók„ 

A többi anyag tárlókban került kiállitásra. 

A butor három oldalon illeszkedik a falhoz,. A fekete alaptónusu 

butort arany ornamentikáju oszlopfők diszitík. A felső nyitott kor

puszok alatt fiókok, feliratok, a II. Magyar Gyógyszerkönyv sze

rinti nornenklatur át tükrözik 

A fontosabb tárgyak: bronz-mozsár a soproni Oroszlán gyógy

szertárból (1771) az akkori tulajdonos neyének feltüntetésével. A 

falon S,. Cosmas és S„ Damianust ábrázoló olajfestmény (Oroszlán 

gyógyszertárból a XVIII.:- század közepér 61, állitólag Dorfmeister 

müvei.. 

A felsorolt tárgyak a falon szabadon, az oldalkirakatnál, illetve 

a táraasztalon állnak. Láthatók még korabeli mérlegek, sulyok, 

térfogatmérő eszközök, retorták kupönt6 formák stb A fal mel

lett szabadon még egy régi mozsár törővel és egy réz dekoktórium„ 

Oklevelek, írásos dokumentumok, könyvek, Molnár Lajos okle

vele a mult század közepéről a Budapesti Egyetemről, egészitik ki 

a gyűjteményt,. A könyvek külön üvegajtós kor pus _ ban találhatók, 

részint Österreicher Jeromos egykori soproni gyógyszerész hagya

tékából származó: Omnia, Opera Paracelsi, Iaxa Medicamentorum 

PosoniensisJ füvészkönyvek. 

A levéltár anyagából fotokópiák soproni gyógyszerészekre vonat

kozó adatokról (XVI.. századtól kezdve) a tárlókban láthatók, és 

Frankovich Gergely Gyógyitással foglalkozó könyvének fotokópíája, 

amelyet 1588-ban adtak ki, aki egyéhként soproni orvos volt. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Megyei Szervezete a megnyi-

tó alkalmából a 11 Sopr·oní Muzeum Gyógyszerészeti Gyűjteménye" cím

mel füzetben megjelentette a gyűjtemény anyagát a soproni gyógysze

részet multjára vonatkozó dolgczatok ismertetésével, 

202 JÓZSA ALAJOS 
Győr 

DIE SZÉCHE:'\YISCIIB DE:'{K:'.\-lAL-APOII-IEKE 

IN GYŐR (RAAB) 

Diese Sammlung wurde im T 1971 in der A.potheke zustande 
gebracht Raumlichkeit der inden 1650-er Jahren von den .Jesuiten 
gegründeten. Die Apothe'ke war in der Administr·ation der .Jesuiten 
bis zum Ende des T 1770 in Betrieb Als man den Orden aufllSste„ 
erlosch sie und bis zum J. 1968 hatte die Raumlichkeit díe ver·schi
edensten Funktionen erfüllt lm 1848-49 war sie Unterkunft für kran
ke Soldaten, dann aber war ab 1860 bis 1969 eine Eisenwarenhandlung 
an der Stelle der Apotheke in Betrieb Sie ·war die einzige Apotheke 
unseres Komitats„ an deren \Völbung Barockdenkmaler aus dem 17 
.Th zu sehen sind Im Fall von Benützung der Apothekenr·aumlich
keit für Handelszv.lecke sind die erwahnten Werte in Gefahr ger·ate~ 
eben darum habeu wir alles unternommen um sie zu !'etten Der 
Stadtrat von Győr stellte uns die Raumlichkeiten zur Verfügung und 
wir fíngen derer Auflegung, Restaufation an ln unseI"en Bestrebun
gen erhielten wir eine unschatzbare moralische und materielle Un
terstützung seitens des Sammelweis Medizinhistorischen Museums 
und der Landesaufsichtsbehörde für Denkmalschutz, sowie des .János 
Xantus lVTuseums in Győr Die Eröffnung fand im Mai 19'71 anlasslich 
der zur '700 Tahrfeier unserer· Stadt in Győr veranstalteten Medizin
und Pharmaziegeschichtlichen Konferenz statt. An dieser dreitagigen 
Veranstaltung nahn1en n1ehr als 300 in- und auslandische Fachmanner 
teil und sie besichtigten die Széchenyi Apotheke. Die Apotheke ist im 
Betr ieb und zugleich ein Museum„ das sich am Széchenyi Platz, im 
nordwestlichen Teil des Ordenshauses der Benediktiner befindet. flber 
dem Eingang ist die Aufschrift "Széchenyi Patika 11 und ein von JOZSEF 
PÉRI Kunstlegieer verfertigtes Schild zu sehen Die Aussenseite der 
Eingangstür ist bronzbedeckt, die innere Tür ist Vollglas, das einen 
guten Einblick in die er·ste Raumlichkeit der· Apotheke gewahrt, wo 
wir die Ausstellungsvitrine untergebracht haben. ln der Offizin der 
alten Apotheke geht die Arzeienausfolgung vor sich, daneben gebot 
sich jedoch die IVIöglichkeit zur Ausstellung ve!'schiedener Stoffe an 
An der Wölbung der Offizin finden wir fünf Mauerfresken in ihrer 
ursprünglichen Schönheit 

Rosa '.\1ystica 
Olíva speciosa 
:!\1irrha electa 

" Rose geheimPr Bedeutung 
S' schmuckhaft :Jlive 
= auserlesene i\.1irrhe 

Lilium inter spinas = Lilie unter Dornen 
und die Himmelfahrt -:\'Iariens Die Fresken sind umgeben von 

Stucken mit Abbildungen der vier fahreszeiten ln einern mit Stucken 
ver zierten Rahn1en sehen wir auch die Abbildung des Bischofs Széc
henyi3 dessen Schenkungen entscheidend zurn Entstehen der Apotheke 
vor mehr als 300 Jahren beitrugen Nebst der Offizin und den Ausstel
lungsraumlichkeiten haben wir die Rezeptur, das Magazin, das Labo
ratorium und andere Raumlichkeiten mit der Apotheke in Betrieb 
zusamn1enfügend ausgebildet Nur teilweise ist es uns gelungen das 
Los der u1 sprünglichen Einrichtung, Ausstattung und 1\ilaterialien zu 
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veríolg·en \'i ir liessen darum eine neue Einrichtung auf Grund 
E::iner Planung von GÁBOR l\IIEZEI1 einem Innenarchitekt verferti
zen~ d:n1 .:s gelunge~ ist eine Einrichtling ZUT' alten \Völbung zu pla-· 
"en, d1e aie Ilarn1on1e vom Alten und Neuen gewahrleistet Die l\/Iö
beleinr ichtung ist von antr opoidem Charakter Sie ver sinnbildet ei
gentiich einen lVIenschen mit vor gestrecktem Arm„ der um Heilen 
und Hilfe fleht Diese einfachen~ glattlienigen Vitrinen - welche in 
der ersten Raumlichkeit zu finden sind - sind sehr schön und attak-· 
ti': durch die monochromen Tafelbilder von Kunstmalerin ETA ER
DELYI erganzt„ die zu Themen den Anfang des Heilverfahrens sei
ne 'lergangenheit, Aberglauben betreffs der Heilung u~d die G:dan
kenwelt der griechischen Mythologie haben Die Harmonie der Wöl
bung und der Einrichtung wird durch das weisse Marmorgediele 
und durch einen ín IVIitte der Offizin aufgestellten marmorenen Trin
brunnen gesichert. Die wichtigsten ausgestellten Gegenstande sind 
die folgenden: In der Offizin ist ein lVIör ser des siebenbürgischen 
Für·stes György Rákóczi I. mit ur:sprünglicher Aufschrift zu sehen 
Gegeneinander stehen zwei Apotheker schranke aus der Rokokozeít 
die von Negerfiguren getragen sind In diese hereingelegt werden" 
die aus dem 18 Jh stammenden hollandischen und ungarischen 
Fayencegefasse aus Schmelzton und Glas gezeigt, weiters die vom 
Ende des 19. Jahrhunderts herr·ührenden Porzellantiegel mit weíss
schwarzen Aufschr-iften~ eine Reihe prismenförmiger Flaschen mit 
gekrönten Wappen. In der Vitrine des Taratisches sind Apotheker
gefasse aus hellem und schwar zem Holz zu sehen., die aus <len 18 
und 19. Jh stammen 

In der Ausstellungs-vitrine Nr„ 1 dem Eingang gegenüber eine 
Sammlung homöopathischer· Medikamente aufgestellt samt Stein
bruch. Steinfange, Metallspritze, Spritze aus Bein., anatomische 
Sage aus dem 19 Jh. und einer Magennahmaschine nach Dr Petz 
vom Anfang <les 20. Jahrhunderts ln der Ausstellungsvitrine Nr· 
2 kann man Apotheker gefasse aus den 18. und 19. Jh , ein Mischge
fass aus Achat, ein Messgefass aus Zinn und eine Lotenreihe sehen 
ln den Wandvitrinen können wir uns ín italienischen Fayence-Apot
hekergefassen aus dem 18 .. Jh ergötzen Als pharmaziegeschicht
liche Er·ganzung findet man neben den Gegenstanden Diplome, Geden
kplaketten„ schriftliche Dokurr1ente und Bücher. Nebst dem Ar·ztedip
lom von Dr. PÁL KOVÁCS, eínem Gy6rer Arzt aus dem J 1833 
wir· die Gedenkplakette der XVII. Wanderversammlung der Ungaris
chen Arzte und Naturforscher aus dem J 1874,:µnd das im J. 1742 
verfertígte chirurgische llandbuch des Gy6rer Arztes FERENC 
MISKOLCI 

In der· Vitrine d.g_m Eingang gegenüber liegt uns das Wappen der 
l\.Taurer zunift mit Fackel und mit einer Abbildung <les Heiligen Ro
"Diaetetica 11 

\ 01n :\IÁfYUS vor 
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Es ist er freulich.. dasa' die Entstehung des mit einer in Betrieb 
befindlichen A potheke verknüpften Gy6rer und des sehenswür digen 
Sopr·oner Apothekenmuseums nicht nutzlos war, <lenn die Meinungen 
der Besucher und der Kr·anken bestatigen die Tatsache, dass diese 
sowohl der Rettung der pharmaziegeschichtlicher· Denkmaler, als 
auch der· Heilung und Allgemeinbildung gute Dienste leisten 

Alajos Jcizsa 

Győr 

DAS APOTHEKENMUSEUM IN SOPRON (Ödenbur g) 

Das Apothekenmuseum haben wir inden .Jahren 196 7-68 a.m Haupt-· 
platz der Stadt Sopron. gegenüber dem Storno-Haus inden Raum
lichkeiten der bereits ím 17. Jh (1680) im Betrieb gewesenen Apot
heke zum Engel installiert 

Wahrend der Restaur·ation des Gebaudes traf man solche t'berreste 
(Kapitele, Schwibbogen usf ) an„ die eine Zurückversetzung der Offi
zineinrichtung unmöglich machten und darum war der Gedan~e auf~ 
gewor-fen worden, man solle es für Ausstellungsrauxn der· ín dE:r Stadt 
mehr·erorts aufbewahrten pharmazeutischen Gegenstande, Schrift
materialien benützen. Die Samrnlung wurde von der Zentr·alstelle für 
Apotheken beim Rat des Komitats Győr - Sopro~ der Komitatsorga
nieation der· Ungarischen Phar·mazeutischen Gesellsche.ft und dem 
Sopr·oner· Ferenc Liszt Museum unter Patronat genommen Die Apot
heker-Kollegen aus Sopron leisteten eine er folgreiche, fleieeige 
Sammlunge-, Ordnungs- und Forschungsarbeit von ortsgeschichtlic

her· Bedeutung. 
Zur Eröffnung des Apothekenmuseums kam es e.m il Juni 1968 

Bei dieser Gelegenheit hat die Komite.tsorganisation der Ungarischen 
Pharmazeutischen Gesellschaft eine Festtagung ver·anstaltet. An 
dieser konstituierte sich die Pharmaziegeschichtliche Sektion der 
Gesellschaft. An der zweitagigen Veranstaltung nahmen nebst einer 
grossen Zahl inlandischer Gaste auch Kollegen e.us der rschechos
lowakeio aus Österreich und aus der D { teil 

Die Apotheke hat musealen Charakte1·, sie wir·d taglich 6 Stunden 
lang offen gehalten. Das Gebaude efindet sich im Stadtzentrum, ge
genüber dem Storno-Haus. An beiden Seiten des Eingangs sind die 
Bilder von Aesculap und Hygieia zu sehen. ober·halb des Einganges 
die Aufschrift: Apothekenmuseurn Am grossen Fenster im Schwib
bogen der· Seite der Offizin finden wir die Aufschriftt 

11

Phar·mazeutis
che Sammlung des Soproner Museums" 

Die alte Offizin samt der ehernaligen Came!'a materialis bilden den 
grösseren Teil der Ausstellung In der Einrichtung(Anfa.ng des vorigen Jh s) 
sind die Gefasser der Apotheken zum 0 Engel 11 und zum nLöwen

11 
ausgestellt 
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Die weiter·en Gefassen stammen aus 11.nderen hiesigen Apotheken Taratisch 
zwei Vilaagen ein habanisches Gefass für flüssige Arzneien, zum Aufbewah
ren, von Kirschenstenli!eldekokt (Anno 1666) 

Im \Tor·derteil der Tara sind teils Arbeitsgerate, teils Bücher sichtbar 
Das übrige Material sind in Vitrinen ausgestellt. 

Die lVTöbeleinr ichtung lehnt sich dr eiseitig an die Mauern. Die Ml'bel mit 
schwarzem Grundton wird mit apiteln mit goldenem Ornament gezie-rt Die 
Schubladen, Aufschriften unter dem oberen offenen Korupus 
widerspiegeln die Nomenklatur des II-ten Ungarischen Arzneibuches 

Die wichtiger·en Gegenstande: Ein bronzerner Mörser aus der 
Löwenapotheke von Sopr·on (1771) mit der· Bezeichnung de damaligen 
Besitzer s An der Wand Ölgemalden, die den IIl Kosmas und den 
IIl Damian abbilden (aus der Löwenapotheke, von der Mitte des 
18. Jahrhunderts„ angeblich Werke von Dorfmeister) 

Die aufgezahlten Gegensta'.nde sind frei an der Wand, bzw am 
Tar·atisch Es sind noch zeitgenössiche Waagen, Gewichte„ Instru
mente zum Volumenmessen„ Retorten„ Formen zum Kegelgies
sen usw Frei bei der Wand ist noch ein alter Mörser mit einem 
Stössel und ein eher nes Dekoktorium 

Die Sammlung wir d dur ch Diplomen, schriftliche Dokumente, 
Dücher, ein Diplon1 fUr Lajos Molnár aus der Mit te des vor igen 
Jahrhunderts ausgegeben von der Budapester Universitiit ergánzt 
Die Bücher sind in einem besonderen Korpus mit Glastür zu fin
den. Es sind: Omnia Opera Paracelsi, Taxa l\'Iedicamentorum Po
soniensis, Krá:uter·bücher, die teilweise aus dem Nachlass von 
Jeromos Österreicher, eines ehemaligen Apothekers von Sopron 
stammen 

Fotokopien aus unserem Archivmaterial mit Angaben über Sop
roner Apotheker (seit dem 16. Jh. ) sind inden Vitrinen zu seben„ 
s owie eine Fotokopie des sich mit Heilverfahren befassenden Buc
hes von Gergely Fr ankovich er schienen im J 1588. Der Autor 
dieses Buches war übrigens ein Soproner Arzt. 

Die KomitS:tsorganisation der Ungarischen Pharmazeutischen 
Gesellschaft hat anla.sslich der Eröffnung den Bestand der Samn1-
lung in einem Heft betitelt 11 Pharmazeutische Sammlung des Sop
r·oner Museums 11 ver·öffentlicht mit gleichzeitiger Bekanntmachung 
von Aufs8.tzen, welche sich auf die Vergangenheit der Pharmazie 
in Sopron beziehen 
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Alajos Józsa 
Győr 

A KŐSZEGI ,JEZSUITA PATIKA 

A VI IVIagyar Gyógyszerésztudományi Kongresszus (Congressus 

Pharmaceuticus Hungaricus VI ) emlékplakettje a k6szegi volt je

zsuita patika officinai berendezését ábr ázol,ja Miután lapunk jelen 

ünnepi számában valamennyi muzeumpatikánkról rövid képet adunk, 

fontosnak tartjuk„ hogy a k6szegi jezsuita-patika néven ismeretes 

és jelenleg a budapesti Iparművészeti Muzeumban kiállított és majd

nem eredeti szépségében fennmaradt gyógyszertár történetével is fog

lalkozzunk 

A vasmegyei Kőszeg, nemcsak a Bécs ellen vonuló törököt fel tar -

tóztató vár·a h6s véd6ir6l, hanem több mint 60 év óta muzeumi tár gy

ként őrzött s annak idején a jezsuiták által remekbe készült barokk 

officinájáról is ismeretes 

A rend - a levéltári adatok szerint - 16 75 januárjában telepedett le 

a városban - az ellenreformáció célkitűzéseinek megfelelően - az 

akkor jór·észt protestáns Kőszegen. A Rákóczi-féle szabadságharc 

után - bár a vár·osban már 1690 óta működött a 0 Szerecsenyn patika 

a Herpiusz család tulajdonában - a jezsuiták, hogy szélesebb körben 

gyakorolhassanak hatást a lakosságra,, 1743 február 8-án a városi 

magisztr átustól nyilváno.s gyógyszertár nyitására engedélyt kértek 

Miután azt megkapták, az adófizetés alóli mentesülés fejében köte

lezték magukat a szegények ingyen gyógyszerrel való ellátására. A 

patikát 1744-ben nyitották meg a je ~suita kollégium földszinti részé

ben. az akkori bejárattól balra esö szárnyban. A berendezést az 

asztalosmesterségben és a íQfaragásban járatos laikus rendtagok 

(fráterek) készítették az ausztriai Graz-ban lév6 rendház könyvtá

rával azonos stílusban, müvészien ötvözve az északolasz és az 

osztrák barokk stílusjegyeit A berendezésr 61 a szakirodalom így 

emlékezik meg: 
11A patika berendezése európai viszonylatban is az egyik legszebb 

barokk patika Anyaga tölgyfa és diófa Polcai a terem hár·om falát 
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foglalják el Az alsó részén felnyitható fedelü padok vannak Fe

lettük kihasasodó fiókok sor a következik A hét nyitott polcból álló 

állványzatot hatalmas, h.-f716 vonalu csikos furnérozással diszitett 

párkány zárja le Az egymás melletti állványokat egy-egy ajtónyilás 

köti össze A patika berendezéshez tartozik még egy szarkofág ala

ku; sok fiókos„ ivel6 vonalban kidomborodó. faragásokkal díszített 

tára asztal is " 
A patika 1773-ig - a rend feloszlatásáig - működött jezsuitS; veze

tés alatt 17 74- ben a helytartó tanács r endeletér·e élár ver ezt ék s 

ekkor került polgári kézbe. Svalla. IVIátyás gyógyszerész tulajdonába 

A piaristák letelepedéséig 1777-ig még továbbra is a rendházban 

működött a patika. majd Svalla a .Jurisich tér 11 számu házba köl

töztette át A patika fennállása alatt többször cserélt gazdát„ szemben 

a régebbi "Szerecseny11 patikával. mely 1716 óta a Ktittel-család tu

lajdonát képezte egészen az államosításig (1950) 

1910-ben a jezsuiták remekbe készült officináját berendezésével 

együtt„ az akkori tulajdonos eladta a budapesti Iparmüvészeti Mu

zeumnak. s igya berendezés elkerülte a modernizálással járó áta

lakitásokat ! 

Kőszegen a patika volt helyén (Jurisich-tér 11) a Vasmegyei Gyógy

szertári Központ a Semmelweis Orvostörténeti I\1uzeum támogatásá·· 

val 
11
Gyógyszerésztörténeti Időszaki Kiállitáse' rendezett be, a.hol a 

megyéből összegyüjtött régi gyógyszertári edények és eszközök stb 

láthatók 

Mind a budapesti jezsuita-patikát„ mind a k6szegi Gyógyszerész

történeti Kiállítást melegen ajánljuk kedves Vendégeink szíves fi

gyelmébe! 

Irodalom 
1 /Baradlai .J -Bársony E 

2 / Nékám Lajosné: 

3 / Nékám Lajosné: 
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SZJGETV ÁRY FERENC 
Szombathely 

: A magyarországi gyógyszerészet tör·
ténete Budapest, 1930 
Magyar patika.edények Budapest, 1964 

Régi magyar patikák Budapest, 1971 

IHE JESUII PHAJU\lfACY OF KŐSZEG 

Ihe memorial plaque of the Congressus Pharmaceuticus Hunga
ricus VI repr·esents the_officina of the .Jesuit Phar·macy of Kőszeg 
Since this special number of our periodical gives a short survey of 
all the Pharmacy Museums of Hungary~ it is important to deal with 
the hlstory of the Jesuit Pharmacy of Kőszeg, the furnishing of which 
is exhibited in the Budapest IVíuseum of Applied Arts 
Kőszeg, the town in County Vasin famous not only for the heroic 

defenders of its castle against the Turks advancing against Vienna, 
but for the unique Baroque interieur of the above mentioned pharma
cy~ preserved as a museological exhibit for mor e than 60 year s 

According to the data~ the .Jesuits settled down in the Protestant 
town of Kőszeg in 1675 in accordance with the aims of the Counter
Reformation Although there had already been a town phar·macy in 
Kőszeg operating since 1690 in the possession of the Kerpiusz fa-
.mily - the municipal administration granted the monks the r ight to 
open their own pharmacy on 8.February 1743 Absolved fr·om the duty 
of paying taxes, the monks wer·e obliged to supply the poor with me~ 
dicaments without accepting payment for it. 'I'he pharmacy was opened 
in 17 44 in the left wing of the monastery building rhe fur nishing of the 
pharmacy was e:x:ecuted by monks who had been skilled in carpentry 
and wood-carving The furnishings are similar in design to the farmer 
Jesuit Library in Graz. combining the stylistic featur·es of North
Italian and Austrian Bar-oque The scientific literature analyzes the 
inter ior· decoration as follows~ 

110f Eur-opean significance as an example of the Baroque style of 
construction is the phar·macy of Kószeg. The material is oak and nut 
The oak counter and stands lined three walls of the phar macy. The 
lower part of the fixtures consists of a settle with a hinged §eat backed 
by a bulbously curving set of drawer·s. 'I'he upper· part of the fixtur·es 
consists of seven open shelves linked at the corners of the room by fou:r 
richly carved glass-fronted cabinets The fixtures are topped by avast 
curving cornice„ The sides of the stands are decorated with carvings 
of high relief. A richly carved counter· with numerous dr·awer s and 
Bhaped like a sar·cophagus stands in fr·ont of the shelves. 

11 

Th~ phar·macy remained in the hands of the .Jesuits until the Order 
was dissolved in 17'73 After that the furnishings "'·ere sold at auction 
by the Governor' s Council 'Ihe first lay owrrer of the pharmacy was 
the phar macist MÁTY As Svalla 'llhen the Piarists settled down in 
1777 Svalla tr·ansferred the pharmacy to No 11. Jurisich Square, 
where it remained under a succession of c·wnership. unlike the ol
der "Szer·ecsenyn Pharmacy which was o' .ed since 1716 by the Küttel 
family until 19 50 when the state eover nment teok contr·ol of it 

ln 1910 the owner of the pharmacy sold the famous interior to the 
Budapest Budapest Muzeum of Applied Arts, thus the significant work 
of ar·t could be preserved 

ln No. 11. Jurisich Sn,ar·e, wheie the Jesuit Pharmacy used to be. 
there has been a temporary exhibition arranged by the PhaI"maceutl
cal Centre of County Vas and the Semmelweis Medical Historical 
Museum.. Old phar·maceutical vessels and instrurnents collected ft·om 

the territory of the county ar·e on show. . . . . 
We r·ecornrnend you both the Jesuit Pharmacy furn1sh1ng exh1b1ted 

in the Budapest Muaeum of Applied Arts and the Pharrnaceutical 

Exhibition at Kószeg. Ferenc Szigetvliry 
Szombathely 
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lVIGYI GY6GYSZERÉSZIÖRIÉNETI SZAKOSZrÁLY 
KÖZLElVIÉNYEI 

A MGYI Gyógyszerésze.történeti Szakosztálya 1974 febr,. 27-én 
vezetőségi gyűlést tartott Budapesten -az Orvostörténeti Könyvtár 
I örök utca 12„ sz„ alatti tanácster méhen„ Dr „ Végh Antal pro
fesszor, szakosztályi elnök által ismertetett napirendi pontok 
tárgyalása során nagy ér dekl6dést és több hozzászólást váltott ki 
a tervezett történész továbbképzés ügye, Voltak vélemények, me
lyek az 19'72. évi tanfolyam megismétlését javasolták, de sokan 
ugy vélték, hogy a tematika pr·ogr essziv legyen és épüljön rá a 
már me~artott tanfolyam anyagára továbbképző jelleggel A ter;
vezett U.] tanfolyam résztvevői közül azoknak, akik most jelentkez
nének először, az elmult előadások irásban összefoglalt anyagát 
lehetne rendelkezésére bocsátani,. Ilyen összefoglaló már jelent is 
meg megyei szinten Dr„ Rédiger Béla, Lórárld Nándor· és Dr„ 
Tóthné Seb ők Eszternek beszámolóiból. Felmerült továbbá az u„ n 
alaptudományok ismertetésének valamint a gyógy-
szerészeti tevékenység különböző ágainak történeti ismertetéSének 
szükségessége és az elméleti oktatás mellett több gyakorlati be
mutatás lehet6ségének biztositása A sok hasznos javaslatot végül 
is ugy sikerült összehangolni, hogy a gyógyszerésztörténeti tanfo
lyamo~ folyamatos megrendezése mellett azok tematikája pr og
ressz1v legyen és egymásra épüljön, Függőben maradt azonban az 
egyes tanfolyamok elvégzése után szükségessé váló szóbeli ir ás
beli, vagy dolgozat, cikk. tanulmány for·májában történő be~zámoló 
megoldása. Aiok helyét pedig, akik az 1972-es első tanfolyam el
végzése után lemorzsolódtak, vagy passzivakká váltak, uj, aktivabb 
tagokkal kell pótolni, hogy ha már tanszéke nincs is a gyógyszerészet 
történetének, önképzéssel minél többen megismerkedhessenek szak-
mai multunkkal 

A következ6 napirendi pontban Végh professzor· az Egészségügyi 
Szakszer-vezet nevében felkérte a szakosztály tagjait, hogy a gyógy
szerészek munkásmozgalmi multjáról igyekezzenek minél több ada
tot felkutatna és összegyűjteni. 

Dr„ Antall h„ főigazgató tájékoztatta a szakosztály vezetőségét a 
nemzetközi orvostörténelmi kongresszus előkészületeinek állás ár ól 
közölve, hogy a külön gyógyszerésztörténeti szekcióra 13 előadás ' 
érkezett be, ebből 8 külföldi,. Hasonlóképpen megbeszélte a veze
tőség a MGYr jubileumi kongr·esszusának előkészületeit is„ Ez után 
a m.~d?n vezetőségi gyűlés állandó témája, a DI.ÁRIUM problémája 
ker·ült ismét tárgyalásra. Uj változat szerint a Gyógyszerészet 
e„ lappal közös kiadásban jelenne meg, esetleg, mint annak mellék
lete. Igy több adminisztrációs nehézség hárulna el a megjelentetés 
körill és Dr .. Hegedüs Lajos f6szerkesztőnek nem kellene energiá
ját annyira szétforgácsolnia,.„ Felmerült a kér·dés, hogy ez az ut jár
ható-e? 
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Befejezésül Hegedüs_ doktor ismertette Répay Lajos kadarkuti 
kollegánk levelét, melyben bejelenti, hogy Dr-. Vágó István Somogy 
megyei vezető szakfelügyelővel történt megbeszélés alapján 1975-ben 
tavasszal az 11Arany Oroszlán11 gyógyszertár 200 éves fennállás al
kalmával ünnepséget és gyógyszer·észtörténeti kiállitást kivánnak 
rendezni a patika falán. elhelyezend6 Rippl-Rónay emléktábla fela
vatásával egybekötve .. Felkérik a Szakosztály vezetőségét, hogy ez 
alkalommal egy országos gyógyszer·észtörténeti konferencia meg
rendezésének el6készitéséhez is tegye meg a szükséges lépéseket„ 

Ezután került sor a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a Ma
gyar- Gyógyszer·észeti Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosz
tályának 1974. február 27-i elóadói ülésére„ 

Els6nek Dr·. Réti Endre: 11Az orvos- és gyógyszer·észtörténeti mun
ka eszmeiségének néhány kérdése 11 e .. előadásában ér·dekesen tárgyal
ta a történetir ás lehetséges, különböz6 szemléleti módjait példákon 
mutatva be, hogy ugyanezt a történelmi tényt különböz6 szempontból 
megvilágitva mennyir·e másként lehe~ beállítani, anélkül, hogy a meg
történt események hitelessége csorbát szenvedne, kizár·ólag azzal a 
módszert e~ h9gy az iró mit emel ki és mit hallgat eL 
Az el6ad6 hoséc;u példákon keresztül bemutatta. hogy külföldön 

milyen nagy gondot for-ditanak az orvostörténet oktatásár·a,. 

Felvetette a kérdést, hogy pl. ki állított emléket azoknak az orvo
soknak, egészségügyi katonáknak, akik életük ár á.n is hősökként azon 
tevékenykedtek, hogy minél több ember·életet mentsenek meg, mialatt 
környezetükben az élet pusztitása tombolt, akár· a Donnál, akár· Vor·o
nyezsnél, vagy azelőtt a hirhedt Doberdón„ Előadásában kifejtette, 
hogy a historizmus a fejlődésmenet logikáján alapul, or-voS- és gyógy
szer·észtörténelemr61 is csak átfogó szemlélettel beszélhetünk# felül
emelkedve a nemzeti és nemzetköziség kérdésein, figyelembe véve a 
!'ész és az egész kapcsolatait„ El kell vetni a feudális és polgáI'i szem
lélet ir·ányzatait, a tudomány nemzetköziségének érvényesülnie kell. 
Példának hozta fel Semmelweis életét, akit nem mondhatnánk magun
kénak, ha külön csak a nevét, vagy szár·mazását, vagy nevelését, csa
ládját tekint"enénk: és nem vennénk figyF- c.:mbe munkásságát és saját 
vallomását magyar·ságár·ól. BefejezéSL leszögezte, hogy a történet-
ir ásnak mindig emberközpontosnak1 humanistának kell lenni a táI"gyi
lagossághoz és a valósághoz hűnek„ Könnyebb azt megmondani, hogy 
hogyan nem szabad történeteket irni, mint azt, hogy hogyan kell. 

LÓRÁND NÁNDOR 
KECSKEMÉT 

(A BESZÁMOLÓ FOLYTATÁSÁT ALÁBB KÖZÖLJÜK ) 
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A második előadó 1974. február· 27-én DR. KAPRONCZAY KÁROLY 
volt. 11Az orvostársadalom tudomlinyos és társadalmi tör·ekvései a 
századfordulón° e. ~16adásával 
18'76-ban lépett életbe a közegészségügyi törvény„ amely nem tárta 
fel a XIX. század II. felében ·az or'VOS és az állam viszonyát„ A me
gyék nevezték ki az or'Vosokat, igy nem az állam alkalmazta 6ket„ 
Hiányzott az egységes dijszabá.s, ami anyagi problémákhoz vezetett, 
1879-ben a kör-or·vosok kihar·colták maguknak az egységes fizetést és 
nyugdijat. A megalakuló önálló OI'VOSi kamar·a eleget tesz az or'Vosok 
óhajának: nem a megye, hanem az állam alkalmazza 6ket. 
Az 1895-t61 sorra megalaki.Jló or'Vosszövetségek is csak r·észben tud
ták az orvosok anyagi, ér·dekvédelmi, tudományos pr·oblémáit megol
dani 
A századforduló Or'Vosai nem tudtak társadalmi szer·epet betölteni a 
közéletben. Hiányzott az önilló szakszer'Vezet. 
Har·madiknak DR. LAI\tIBRECHT MIKLOS tar·tott érdekes el&ldást 
Wir·chow és Petrik két neves tudós munkássligáról és kapcsolatár·ól. 
Végül DR. VARGA PÁL gyógyszerész szakmai és kulturtörténeti 
szempontból is jelentős előadása következett: Vidéki orvosok és 
gyógyszer·észek összefogásából 1930-ban szilletett debr·eceni szaklap 
cimen. Kiemelve annak jelentőségét, hogy a két rokonszakma önkén
tes összefogásliból ilyen or·szágos jelent6ségtl. igen tartalmas szak
lap jöhetett létr·e. Ez volt a nVidéki Or·vosok és Gyógyszer·éezek Lapja", 
melynek ele6 száma 1930. februárjában jelent meg. Főszerkeszt6je; 
DR. EDELÉNYI PÁL or'VOS volt„ mig a gyógyszer·észeti r·észt Dr·. REX 
SÁNDOR és DR. REX FERENC szerkesztette. A lap felelős szerkesz
tői) fennállása folyamán egymásután: DR„ LENGYEL ZOLTÁN orvos. 
DR. REX SÁNDOR és DR REX FERENC gyógyszerész, DR lVIIKÓ 
GYULA voltak. (Mikó Gyula gyógyszerész. a debr·eceni egyetemi 
gyógytár· ve.zetóje. Rex Sándor a budapesti egyetemen hosszu ideig 
a gyógyszer·észek oktatója volt. Szerk, ) A széleskörű szerkesztő 
bizottságban_ az or·szág különböző tájairól Or'Vosok és gyógyszeré-
szek vettek r·észt. mintegy harmincan. 
A havonta megjelenó folyóiratban eredeti tudományos közlemények, 
irodalmi szemle s különböző egyéb r·ovat is találhatók voltak Az 
1938„végén, az akkori 11sajtókamara11 r·endelkezései folytán meg
szüntetett„ tartalmas szaklapban mintegy 430 er·edeti orvosi és 
gyógyszerészi tárgyu tudományos közlemény jelent meg 1937 már
ciusától kezdve minden számban, a lap öntllló r·észeként külön fej
léccel "Or'Vostörténelem11 rovat található. {Sajnos itt kifejezett gyógy
szerészi tárgyu tanulmány nem jelent meg. Szerk.) A lap elsőként 
közölte Szent-Györgyi pr·ofesszor Nobel ér·mének képét„ Az el6ad6 
ér·dekes ismertetőjét szemléletesebbé tette a - folyóirattal kapcso
latos - bemutatott képek közr·eadásával 

(H L. - Sz .. L. ) 
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KÖNYV ÉS LAPS7.EMLE 

A ME.DIMPEX GY6GYI T ÁS I ÖR TÉNE TI KIADVÁNY A! 

A 25 éves fennállását most ünneplő Tu!EDIMPEX Gyógyszerkülker·es
kedelmi Vállalat - a kfilföldi jelentósebb gyógyszer·gyártó és - keres
kedeimi vállalatokhoz hasonlóan - olyan idegen nyelvü kiadványok meg
jelenésének tlhnogat'sával is igyekszik a magyar gyógyszer·ek és 
gyógynövények nemzetközi elismer·ését fokozni. amelyek nem keres
kedelmi jellegüek~ hanem az or'Vostudomány, a gyógyszer·észet rnult
jával foglalkoznak. 
A_sort még 1962-ben a 11 Nymphis medicis" cimü, angol és német 
nyelVÜ kiadásban megjelent kötet nyitotta meg„ Ez 75 képben (közte 
24 szines) a magyarországi orvoslásra és gyógyszerészetr·e vonat
kozó emlékeket. valamint hazai gyüjteményekben ór zött, külföldi 
er·edetü tárgyakat mutat be. Az óegyiptomi amulettekt61 a tr·epanált 
koponyákon., betegséggel, gyógyitással összefüggő középkori minia
turákon át a mult század különböző emlékeiig mozaikszer·ü áttekin
tést nyujt az egyes kor·ok gyógyitásár·ól. A képeket Palla Ákos. ör
kény István., Pap Mildós„ Székely László és Vör ösházy Lajos válo
gatta és látta el r·övid kisérő magyarázattal. A fényképeket Gink Ká
roly és Horvai József készitette. Gyógyszerészettörténeti szempont
ból is figyelembre méltó a kötet, mert r·ómai kor·i üvegedényekt61 
kezdve XVI. századi kézir·atos recepten át XVI-XVIII. századi gyógy
szertári edényekig és eszközökig számos szép tábla utal a gyógysze
r·észet fejl6désér·e. 
öt évi szünet „ után jelent meg a következő kötet: dr „ Pethes Edit 
könyve a magyaror·szági gyógynövényekr 61 angol„ fr·ancia, német 
nyelvü kiadásban. A bevezetés a növények gyógyászati felhasználá
sának rövid történetét fogl&lja össze, majd 41 hazánkban honos gyógy
növényr61 ad tömör· leir·ást.. Ebben kitér a gyógyitásban való alkalma
zás történetére. az előfordulásra„ a virágzási időre, a drog megje
lölésére, a hatóanyag·okr·a stb Minden növényr61 igen szép szines ké
pet is közöl (Holics Gyula felvételei) 
1968-ban jelent meg (az előzőhöz hason1 "'an a Corvina X.iadó gondozá
sában} a gyógyszerésze.ttörténeti ezen ontból legjelentősebb kötet: 
~ékám Livia 11Régi magyar patikák 0 cimü könyve angol, német és 
orosz nyelven. A köztörténeti összefüggésekbe ágyazott gyógyszeré
szettörténeti vázlat keretében ismerteti az egyes kor'Okból fennmar·adt 
legjelent6sebb (ma is er·edeti helyén álló vagy közgyiljteményben 6r -
zött (gyógyszertár·i ber·endezéseket és felszereléseket. Az eléggé is
mert kószegt. azékesfehérvár·f. debr·eceni Arany Egyszarvu, pesti 
Szentlélek (Gömöry) patika mellett mind szövegben. mind képben be
hatóbban foglalkozik a Pálffy-család alapította vöröskői, a pozsohyi 
Szent Er·zsébet-r·endf. valamint a kevéssé ismert zalalövői„ mohácsi 
gyógyszertár·r·al A mi.lemlék jellegi.! gyógyszertár·aknak ez az el
ső közzétett összefoglalása az iparmi.lvészeti szempontot helvezi elő
térbe, de igy is alapvető jelent6ség0 a további~ más ir ányu kutatá„ 
soknak is. A szöveget 15 fekete-fehér· és 40 színes kép teszi szem~ 
léletesebbé. 
Ugyancsak 1968-ban a Vesaliue-évfor·duló alkalmából adták ki e. 11 De 
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humani corporis fabr·icá 11 -ból készitett válogatást a magyar nyelvű 
mellett angol, fran( la és német nyelvű változatban is, Ez a könyv 
az anatómia történetében mérföldkövet jelent6 müvet ismertet~ s 
ugyanakkor felhivja a figyelmet a művészettörténeti szempontból is 
kiemel.ked6 ábr·ákra, Ja.n Stephanus Calcar· rajzai!'a„ A kötethez 
Szentágothai János irt Vésalius tudománytörténeti szerepét és az 
anatómia Vesaliusig terjed6 'fejlődését összefoglaló bevezetést, va
lamint az ábrákhoz magyarázó szöveget 
1972-ben jelent meg (az Ak9démiai Kiadó gondozásában) facsimile 
kiadásban az 

11
Index horti botanici Universitatis Hungaricae, quae 

Pestini est'
1 

Az egyetemi botanikus kert növénykatalógusát Winte!l 
.Jakab, az orvoskar els6 botanika és kémia professzor·a állitotta össze 
és adta ki 1'788-ban„ Winterl-nek és a botanikuskertnek jel~nt6s sze
repe volt az orvoskar keretében megindult gyógyszerészképzésben is. 
Az 1656 növényt r·endszertani nevük betürendjében felsoroló és rövid 
leir ássa! ismertet6 szöveget 25 élethű növényáb:t'ázolás egészíti ki. 
Ezek legnagyobbrészt Tischler· Antalnak, a XVIII„ század legjobb 
magyar r·ézmetsz6jének a müvei A hasonmás kiadáshoz Priszter 
Szaniszlónak, az Egyetemi FűvészkeI"t jelenlegi igazgatójának a ta
nulmánya csatlakozik„ Ebben Winterl élet!'ajzán,, tudomlinytörténeti 
értékelésén tul az Indexben szerepló növényeknek a mai bota_nikal no
menklatur ával való azonositása. is megtalálható 
A Tu1EDIMPEX támogatásával elkészült legujabb kötet Dr·. Antall József 
(szöveg) és Szebellédy Géza (képek) munkája,. amely 1973-ban "Ké
pek a gyógyitás mu~tjából 11 cimmel a magyar· kiadás mellett angol. 
német és or·osz nyelven is megjelent. Ez a Semmelweis Orvostör
téneti Muzeurn és Kön:Yvtárban őrzött tár·gyi, kéziratos és nyomta-
tott emlékek bemutatásával kiván képet nyujtani az orvoslás és gyógy
s2erkészités fejl6déséI"6L Az els6 rész Semmelweis pályafutásá-
nak és a vele kapcsolatos emlékanyag felsorakoztatásával„ majd a 
szülőházában létesitett Orvostörténeti Muzeum létehozásának is
mertetésével foglalkozik. A második rész a szines táblák gazdag 
sor·ozata segitségével az 6skori és ókori leletekt61 a XIX század 
második feléig tartó sok évszázados utat teszi szemléletessé a ki
emelked6 és jellemző állomások ernlékanyagáVal. Az orvostörténeti 
tárgyak mellett számos kép a gyógyszerészet multját idézi, igy lát
hatunk gyógyszertári eszközöket (mozsarak, mérlegek, sulyok stb„ ), 
fából, fémb61„ üvegb61, fajanszból és porcelánból készült patika
edényeket, gyógyszertári berendezést, homeopata kézigyógyszertárat. 
Ez az ismertetett hat könyv szervesen illeszkedik be a MEDIMPEX 
- elsősorban külföld felé ir·ányuló - pI'Opaganda-kiadványai (kata
lógusok, brosurák, művészi naptárak stb,) sorába, ugyanakkor a
zonban messze ki is emelkedik közülük, Nemcsak a r·endkivül iz-
léses küls6, a szemet gyönyörködtető képek szines sokasága szol
gáltat er·r e okot, hanem az egyes kötetek tudományos szinvonala, 
több esetben forI'ás értéke, s ezért éreztük kötelességünknek. hogy 
a gyógyszerészettörténet művelőinek a figyelmét felhívjuk I'ájukx 

Dr. Dörnyei Sándor 

x A kiadványok létrehozásában és megjelenésében ERDEI rrBOR 
gyógyszerésznek a MEDIMPEX vezérigazgatójának érdemei 
vitathatatlanok 
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KÖNYV ÉS LAPSZEMLE 

A BARANYA MEGYEI LEVÉLI ÁR ÉVKÖNYVE L 1973 

A Baranyai Helytörténetir ás c. kiadványában jelent meg BARA
hTYAI AURÉL szakosztályunk választmányi tagjának éI"tékes, le
véltári kutatáson alapuló legujabb tanulmánya: 11Bar anya megye 
gyógyszerészeti emlékeiből" cimmel 
Rövid történelmi visszatekintés után rátér a Baranya megye gyógy,.. 
szertárainak történetére. Pécsváradon az 1030-as években a ben
césrendnek szer·zetesi gyógyszertáI'a létesült Néhány földesurnak 
is volt házi patikája, melyben versatus gyógyszerész is n1üködött 
1720-ban összesen 16 gyógyszertár volt a magyar városok teI'ü
letén. A 19. sz elején Baranya vármegyében 4 gyógyszertár álli-

· ns "159· tottak fel Hármat Pécsett, l lVIohácson.. A pécsi zerecsen 
11 

1-

ben„ Ez a patika még ma is fennáll a Ge1sler Eta utca sarkán, Sze
I"ecsen" vagy Sipőcz-patika néven ismeretes 1788-ban nyíl~ meg az 
nArany Sas 11

, a har·madik a Gr·ánátalma 1705-ben, mely az II'galmas
rendé volt a Széchenyi tér és a Munl<:ácsy Mihály utca kereszteződé
sében, Els6 mohácsi gyógyszertáI"at II„ Lajosról nevezték el. 
A pécsváradi rendház a XL sz„ -beli patikája nemcsak a t-end kórhá
zaiban ápolt betegeket látták el gyó©rszerI'el, hanem a lakosságot is 
A török hódoltsácr alatt megszűnt. A törökök kivonulása után Budavár 
felszabadulása után jezsuiták és ferencesek létesitenek házi gyógy
szertárakat. 1712-ben BRUBER .TÁNOS pécsváradi vár császári pro
vizor a 1712-ben vá1 asi patikát nyit. 172 7 - ben a Szerecsen patikát 
LAUT JÁNOSTÓL WERNISCNEK ÁGOSrON GYÖRGY 1763-ban pedig 
1000 Ft-ért megvásárolta a ferencesek házi patikáját és Tőle 1968-
ban eszéki származásu Höbling György vásár·olta meg a Szerecsen 
patikát. Művészeknek és a szegényeknek pártfogója volt Igen tisz
telték értékes személyiségét a vármegye határán tul is. 1818···1848-
ig fia HÖBLING IGNÁC vezette a patikát Nyolcgyermekes család
apa egész életét a gyógyszertáI"nak és családjának áldozta. Dtó.da 
HÖBLING JOZSEF 3 évig vezeti a gyó~yszertárat és eladta a pati
kát SIPÖCZ FERENCNEK, budapesti gyógyszerésznek 24 500 forin
tért 
1788 január 3- án létesült a második gyógyszertár Pécsett "AI"any 
Sas" néven, melynek tulajdonjoga FRANZ ANTAL gyógyszerészé 
volt a F6 utca 5 sz. házban volt felállítva. 1806„·ban NENDTVICH 
IAMÁS (1792-1858) késmárki gyógyszerész vásárolta meg 12. OOO 
forintért keI'ttel,házzal együtt 
NENDTVICH TAMÁS a baranyai gyógyszeI'észek kiemelked6 alakja 
Keresked6 család gyern1eke, édesapja Kristóf vászon, posztó
keresked6 volt. 1782-ben született. Alap és középfoku iskoláit Kés
márkon fejezte be Egyetemi tanulmányit Pesten végezte 
Kiváló botanikus, zoológus, paleontologus (őslénytan) pomologus 
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(gyümölcster·meszt6) volt. Mecsek és Baranya fioráját tanulmmiyoz
ta,. Nagy fáradsággal éS költséggel végig barangolta Bar·anya várme
gyét és Szlavónia részét. 
Összeköttetésben és buátságban iill.ott Dr .. SADLER .JÓZSEF 
(1791-1849) gyógyszeréssZe~ a 'későbbi pesti egyetemi kémiai„ 
botanika professzorával Neki küldte el a Mecsekben talált zer -
gefüvet (Dorenicum caucasicumot) és róla nevezte el a Nemzet
közi tudós társaság a zergevirágot, Dorenicum Nendtvichinek. Ez 
lett ~és6bb a 11 Mecsek Egyesillet 11 jelvénye is 
Tudományos munkásságáról 1845-ben a Pécsi Magyar Or·vosok és 
Ter·mészet vizsgálók VI. nagy gyűlésén számolt be. Ugyszint 
Pécsnek lepkéiról is beszámolt. 795 lepke fajt említ. Err6Í a gyüj
teményr61 ir ja a 11Hölgyfutár u ir·odalmi folyóit at 1858 évi 182 szá
mában közölt meteorológiába, 11hogy hazánkban ennek párja nincs 11 

Pomologiával is foglalkozott Három nagy gyümölcsössel rendel
kezett. Munkásságáért Baranya megye el6ljáróságától l840-ben ki
tüntetést kapott. 
Kiváló kémikus is volt Arzénmérgezés gyanusitási ügyben felhiv
ták szakvizsgálatok elvégzésére Err61 tanuskodik fennmar·adt pontos 
pr·eciz jegyzőkönyve Botanikai tudását fiainak adta át: 
1\TENDTVICH KÁROLYNAK a későbbi József Nádor Műszaki Egyetem 
(ma Budapesti Műszaki Egyetem) első kémiai professzor ának1 aki 
doktori disszertációját éppen botanikáb61 állította össze„ Vilmos fia 
is nagy érdeklődéssel foglalkozott botanikával. 1858 augusztus 3-án 
bekövetkezett halila után fia Nendtvich Vilmos vette át a patikát, aki 
eladtaa azt KUNCZ NÁNDORNAK és családjával Eszékre költözött, 
majd ott patikát vásárolt. 1893. december 22-én halt meg. 
1796 decmeber 9-én nyert engedélyt az irgalmasrend nGránátalma11 

nevü gyógyszertár· II. Ferenc apostoli király hozzájárulásával 12944/ 
1796 sz. engedéllyel„ mely KRAUTSACK JÁNOS GYÖRGY timármes
ter adományából létesült Később 1859-ben SZENTM!KLOSSY .JÁNOS 
pécsi b6rgyár·os adományából bővült, modernizálódott a patika. Veze
tője VASS ELIZIUS volt 
Továbbiakban értékes adatokat _sorol még fel a szerző az 1795-ben lé
tesült mohácsi 11 Szenthár·omság11 és a dárdai 11 Magyar honvédasszo
nyához11 címzett gyógyszertárakról VégUl ismerteti az 1843-ban kia
dott hivatalos magyar gyógyszerszabást és pécsi Janus Pannonius 
Muzeum Művészettörténeti Osztályán található gyógyszerészeti 
emlékeket, tárgyakat Alapos, precíz munkáját, végén korabeli ké
pekkel, r·ecept fotókopiával~ fényképekkel támasztja alá 

Dr·. Táplányi Endr·e 
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BARANYA MEGYE GYÓGYSZERÉSZErI HIRADÓJA - A M. GY. r 
Baranya Megyei Szervezetének lapja, 1973. 3. száma BARANYAI 

AURÉL hangulatos be·számolóját közli a tatai 1973. május 30 - junius 
2-a között megtartott V„ Országos Gyógynövény Konferenciár·ól 

DUN.t\.NIULI NAPLÓ 
Baranya megye lapjának 19.74. február· 14-i számában "Patikamuzeum 

Anyag van b6ven! Pécsváradon volt az első'' cimmel glosszát olvasha
tunk a pécsi gyógyszertár·ák történetér c5l. A honfoglalás után 150 év
vel~ az 1030-as években Pécsváradon gyógyszertár létesUlt.. Els6 
dél-dunántuli nyilvános gyógyszertárat 1697-ben Pécsett alapitották. 
Ez a patika még ma is fennáll a Geisler Eta utca sarkán„ SZERECSEN 
vagy SIPÖCZ patika néven ismert. A másik pécsi gyógyszertár 1'788-
as évben nyílt meg, ez volt az nArany Sas"„ a harmadik 1793-ban a 
11Gránátalmához 11 cimzett patika irgalmasoké volt a Széchenyi-tér 
és a Munkácsy Mihály utca kereszteződésében A ,Janus Pannonius 
Muzeum raktárában számos gyógyszer·észkönyvtári és patika.beren
dezési anyag van, amelyeket majd a kés6bb felállítandó gyógysze
részi muzeumba közkinccsé teszik 

Dr. Táplányi Endre 

EGÉSZSÉGÜGY! DOLGOZÓ 
1974„ I. 4 számában rövid beszámolót olvashatunk Dr. Zalai 

Károlytól a M Gy. T f6titkárát61 a Magyar Gyógyszerészeti Tár
saság 1973 december 12-én tartott közgyülésV61 
Napirendi pontja volt a VI. Magyar Gyógyszerésztudományi Kong
resszus, amelyet 1974 szeptemberében r·endeznek meg a Társaság 
alapitásának 50. éves évfordulójára. Er·re az elnökség pályázatot 
is hirdetett meg. Bejelntette LÓRÁND NÁNDOR„ hogy kiváló gyógy
szerészünk: ROZSNYAY MÁTYÁS emlékér·e szabadszállási községi 
tanács s.zobrot óhajt felállítani. A közgyülés~ az elnökség ezt a legna
gyobb örömmel fogadta és megigérte támogatását 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ ugyanazon számában olvashatunk: 
A "Fehér Angyal 11 és a 11Fekete Elefánt 11 házassága cimen képes cik·
ket a soproni gyógyszerész muzeumr·ól 
SOWITSCH PÁL 11Fehér· Angyal 11 -hoz címzett gyógyszertár tulajdo
nos 1696-ban Sopronban megvette GENSEL KORNÉL gyógyszerész 
özvegyétől az 1626-ban létesült "Fekete El fánt 11 -hoz cimzett pati
kát és egyesitette a két gyógyszertárat,. 
A műemlékké nyil\ ánitott patika a T'üztoronnyal szemben Stornó
házzal, a 1'Kecske" templom mellett található, melyet a régiek 
is 11patikaháznak 11 neveztek el. A mai alakját 1850-ben nyerte„ A 
háboru alatt a bombázáskor sulyosan megsérült s 196 7-ben a Sem
melweis Orvostörténeti Muzeum támogatásával a XVII. század 
formájának megfelel6en helyreállitották„ 
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11.:'l,z ódon muzeumpatika megőrizte a multat 11 
- irja a cikk irója -„ 

Első gyógyitásról szóló emlékek 1220 tájáról valók Johanniták 
alapitottak itt kórházat, de gyógyszertárat nem„ gyógyszerek hi
ján imádsággal, vizzel, borral, gyógyvizzel gyógyitottak. Itt ta
lálható a seborvosok 1620-ból való pecsétje 1666-ból való habán 
hordó, melyben cseresznyeszárból kész·ült teát tartottak,. Itt ta
lálhatók még a szemverés és egyéb betegség ellen védő amulettek, 
a gyógyszerek bevétele alkalmával elmondandó imádságok, a 11 gyer -
mek- frásztól" óvó sapka,, A bucsuhelyekre lehelyzett 11viaszbábuk11 

(offerek). FRANCOVITH GERGELY orvos 1588-ban kiadott könyve: 
11
Hasznos és fölötte szükséges könyv az Isten fiának és őtet félő hi-

veknek lelki vigasztalására és testi épülésükre .. , 11 
, 

Sopron gyógynövényeit leiró könyve: 11Flóra Soproniensisn és a pol
gárjogot megszerző gyógyszer'észek oklevelei 
Hauser Anna bábaasszonyról is találunk feljegyzést, aki 1601-1699-ig 
élt és 5000 gyermeket segitett a napvilágra hozni. Itt találjuk kiál
litva az 11 0roszláni: gyógyszertár 1'7'71-ből való bronzmozsarát, 11vil
lanyozó" gépet, a gyógyitás szimbolizáló ókori istenek a mellszob
rát stb„ A berendezés a régi gyógyszertár tulajdonos 11müvészi izlé-
sét11, és gazdagságát tükrözi. , 
Ugyancsak ebben a számban olvasható NEUWALD ALFRED ALADÁR 
USA-ban élő gyógyszerészkollegánk 11Igy emlékszem .. ,. 11 cimü él
ménybeszámolója az 1919„ március 21-én megalakult ranácsköztár -
saság igen nagy gondot forditott az állásnélküli gyógysze~.és.~i ~lkal·· 
mazottak elhelyezésére, gyógyszerellátására. A drága külfold1 gyógy
szerek behozatalától sem riadt vissza, A Tanács akkor 20 millió 
Koronát szavazott meg a külföldi gyógyszerek behozatalára„ A so-
r·ok irója is 17 millió Kor·onát juttatott el a bécsi követsé~re, hogy ér·
tékes gyógyszer·eket hozzanak érte lVTagyar·országra„ Az osszeg ren
deltetéséről és a gyógyszerek megérkezésér 61 sajnos további ada-
tot nem tudunk, és ő sem tud, mert 1919. őszén HORTHY lVIIKLÓS 
és az 1 ellenforradalom vezérei megszállták az országot„ A Tanács
köztársaság tagjainak pedig menekülni kellett, a cikk irójának is 
Szőny, Komáromon keresztül Csehszlovákiába~ majd az USÁ-ba. 

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ 

1974„ március 1 számában: 11EGY ÉRDEKES ÉS HASZNOS KIAD
VÁNY; A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DI.ÁRIUM11 cimmel LÁNG 
ÉVA tollából olvashatunk értékes kiértékelő tanulmányt a szakosz-
tályunk időszakos kiadványár 61. . 

11A Diárium: napló, jegyzet. Nemcsak a pillanatnak, hanem a le
tünt időknek tanuja, dokumentuma„ Egyik formája, a történetirás
nak. Az utódok tiszteletadása, az idő mérJöldköve, győzelem a fe
ledésenn,. Igy kezdi a bevezetőt LÁNG ÉVA, az irónő A továbbiak
ban méltatja a Diárium eddigi fontos szerepét, szakmatörténetünk 
további ápolásába Felsorolja az eddig mejelent 8 füzetben a fon
tosabb érdekesebb témákat és azok tudományos eredményeit össze
gezi.. .kiemelten foglalkozik DR. HEGEDÜS LA.JOS nyugalmazott fő
gyógyszerész, a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum Er·nyey Jó
zsef gyógyszerésztörténeti könyvtár munkatársának a Diárium fő
szerkesztőjének áldozaltos munkájával Neki köszönhető a Diárium 
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a sza}~osztályunk időszakos lapjának nivos tartalomban és külalak
ban való megjelentetése„ Iviuri_l.;:áját a szerkesztőbizottság is támogat
ja„ Örvendetesnek könyveli el3 hogy a lap méltóan reprezentálja a 
Syógyszerésztörténeti Szakosztály célkitűzéseit: vagyis a hazai 
gyógyszerésztörténet irás haladó hagyományait ápolva és továbbvi
vójeként felhivja a figyelmet a sok helyen még megtalálható gyógy
szer észtörténeti emlék.ekr e, relikviákra, muzeumi tárgyakra, 
szaktörténeti irodalomra, bibliografiára„ Kezdeményezi, hogy a jö
vőben nagyobb példányszámban jelenjen meg~ esetleg valamelyik 
gyógyszerészi szaklap (Gyógyszerészet) mellékleteként is. Ke\:·és 
a 800 példány„ Az eddig megjelent n:)r6lc számának egyes füzetei 
máris ritkaságszámba mennek. Hangsulyozva a példás szerkesz
tési inódot is, mely minden számán végig vonuL Végül közli a 
Diárium kiadásában versengő gyógyszertári központok tevékenységét 
is l\_z induláskor nyolc megye jelentkezett anyagi támogatással és szak 
anyag publikálási óhajával A legközelebb Szolnok vármegye szerepel: 
Szolnok város 900 éves jubiluma alkalmából ielenik meg a III. év
folyam első száma (Azóta megjelent A Szerk ) 

EGÉSZS-'ÉGtGYI DOLGOZÓ e számában olvashatunk DR. SCI'IUl..rI
HEISZ EMIL egészségügyi miniszterré való kinevezéséről,, l\. Díá
rium Szerkesztőbizottsága meleg szeretettel gratulál és munkájá
hoz sok sikert kiván„ A cikk vázlatosan közli DR. SCHULTHEISZ 
EMIL életrajzi adatait, megemlitve, hogy DR. SCHULTHEISZ EMIL 
több hazai és külföldi tudományos orvostársaság tagja is, ezenkívül 
az elmult év végéig a Semmelweis Orvostörténeti l\IIuzeum főigaz
gató tisztét is ő töltötte be. 

ESTI HIRLAP 

A lap 1973. december· 10-i száma arról tudósit, hogy 1974 .. ju
lius l-én megnyitják a budavári "Arany Sas 11 patika-muzeumot„ A 
cikk azt is közli, hogy a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum 
11

Képek a gyógyitás multjából 11 c„ kiállítása 1974„ májusában ujra 
megtekinthető .. Az augusztus 25-É ' összeülő nemzetközi orvostör
téneti kongresszus idején orvostö.r téneti - népi gyógyászati kiállí
tásokat is láthatnak majd az ér deklődök„ 

(Szmodits László) 

Esti Hir lap 19 73, december 30-i száma: Ma zárják a kiállitást, 
Kigyófétis, sztetoszkóp. Gyógyszer fűből, mumiából. „ • 11 címen 
háromhasábos cikk jelent meg a Semmelweis Orvostörténeti Mu
zeum időszakos kiállításáról, 1974. január 1-ével a "Képek a gyó
gyitás multjából 11 cimü kiállitást megszüntették és csak május l-től 
átrendezve~ uj formában nyitják meg ujra kapuit és várják a látogató· 
kat. Sok külföldi fogja majd felkeresni az augusztus 26-31-ig tartandó 
XXIV„ orvostörténeti kongresszus alkalmából. 
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fILJ\I SZINHÁZ l\Il!ZSIK!\ 

~974, február 16-i XVIII. évfolyam 12 oldalon, 7. számában BOR
SANYI VERA 1'Egy filmnovella nyomábari 11 A magányos cédrus alattn 
cimmel HUBAY TuilKLOS legujabb filmnovellája: Csontváry Kosztka 
Tivadar (1853-1919) gyógyszerész fest6müvészr61 szól li cikk kie
melten foglalkozik DR GERLOCZY GEDEON épitészmérnök (nyug. 
egyetemi tanárral) a készül6 filmnovella f6h6sével, aki megmentette 
a Csontváry képeket a végs6 rnegsemmisitést6l. Végül a pécsi Csont
váry Muzeumról ir, ahol a Csontváry képek végs6 méltó hajlékot 
kaptak 

GYŐR SOPRON MEGYE 
A sopr·oni patika Muzeumról szóló riport a bécsi rádióban„ 

Az osztrák rádió 19'74„ február 9-én sugár·ozta 11Bei Nachbarnu 
(nSzomszédainknál11

) cimü sorozatában az elmult hónapokban Ma
gyaror·szággal foglalkozott és több riport hangzott el hazánk éle
téb61,. Ennek ker·etében a Magyar Rádió és a helyi idegenforgalmi 
szervek kezdeményezésére a soproni Patika Muzeumban is ké
szült riport„ Itt Dr„ Nikolics Károly gyógyszerésztörténeti szak
osztályunk tagja, az osztrák riporterrel folytatott németnyelvü 
15 perces beszélgetése sor·án bemutatta a gyűjtemény nevezetessé
geit, a soproni patikák multját és a helyi műemlékvédelem törek
véseiről is szólt„ 
HAJDU-BIHAR MEGYEI GYÓGYSZERÉSZETI KRÓNIKA 

A Hajdu-Bihar megyi szervezetének lapja 1973. 3. számában rész
letes beszámolót olvashatunk BARTAL ZOLrÁNTOL nz 1973, szep
tember 28-ántartott WESZPRÉIVII ISTVÁNernlékel6adásról. Az ünnepsé
get a Kossuth Lajos Tudományegyetem aulájában DR„ SCHULIHEISZ 
EIVllL, az egészségügyi miniszter első helyettese, a Semmelweis 
Orvostörténeti Muzeum főigazgatója nyitotta meg„ Előadásában 
WESZPREMI ISTVÁN helyéről az európai orvostörténeti szakiroda
lomban emlékezett meg. Majd Dr. Szodoray Lajos egyetemi tanár 
DR. SPIELMANN JÓZSEF (Marosvásárhely) egyetemi tanárnak és 
DR„ DUKA ZÓLYOlVIT NORBERT (Pozsony) tudományos munka

társnak átadta a Weszpr·emi emlékérmet„ Ezután a kitüntetettek 
megtartották az előadásukat .. DR. SPIELMANN JOZSEF: 11Ujabb 
adatok a XVIII. sz„ -i Erdély orvosi irodalmának történetéhez", 
Dr·„ DUKA ZOLYOIVII NORBERT pedig: 11A magyarországi orvos
tudományi fejlődés gócpontjai a nagyszombati orvostudon1ányi kar 
megalapitása el6tt 11 cimmel tartottak előadást. 
A .Semmelweis Orvostörténeti Muzeum r·észér ől még DR. ANTALL 
JOZSEF fóigazgató helyettes, DR„ BUZINKAY GÉZA és DR„ VIDA 
TIVADAR méltatta Weszpremi érdemeit. 
Az impoz~.ns ünnepséget BENKŐ FERENC - CSIHA ANTAL - D. 
SZABO DOl\IIE kartársak előadásai. zártáktt11Weszpremi István Deb
recen város physicusa korának gyógyszerészete 11 cimmeL Ezt az 
előadást a nay9gyszerészeti Krónika 11 teljes terjedelemben közli.. 
11

Nyi.tott kapuk ·a debreceni 11Rozsnyay Mátyás 11 gyógyszertárakon„ 
róth Anikó cikkében a gyógySzerészi pályaismerteté.sr61 számol 
be., inelyet a 11Csokonai Vitéz Mihály 11

, 
11Tóth Arpádn, 11Fazekas 

l\1ihály 11 gimnázium érettségi előtt álló diákok részére rendeztek, 
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1973„ november 21-én Hajdu-Bihar megyei Gyógyszertári Központ
jában Debrecenben. Ez alka.lommal Dr. CSE.JTEI ISTVÁN megyei 
főgyógyszerész a gy6gyszer·észetr·61, a gyógyszer·észeti hívatásr ól 
tartott előadást a 30 fl';!-.)61 álló ér·dek16dö diákoknak„ MAJOR LÁSZLÓ 
vezető szakfelügye16 vetitett képes élőadás keretében ismertette a 
megye gyógy.szertár·&J.t„ Fe~vta a figyelmet a modern gyógyszer·
tárak berendezéseire$ a helyiségekben folyó munkákra. KÓSA IST-
V Ál\1NÉ gyógyszertárvezető-helyettes a gyógyszer·ekr 61 tartott 
i.smaretter'jesztó clóadást. 
A ~eszámoló után a diákok megtekintették a 11Rozsnyay Mátyás 11 el
nevezésü debreceni patikát, annak berendezéseit, könyvtár át„ 
Végül BORBÉL1'.- GABRIELLA értékes. élményszer·ü beszámolóját 
olvashatjuk r.riég az 1973, augusztus 28-31-e között Szarvason meg·
tartott Gyógyszerlechnológiai Konferenciár·ól és Eszköztörténet1. 
Kiállításr·ól„ Ezen. a Konfer·encián Hajdu-Bihar megyéből 10 köponti 
dolgozó vett r·észt: Dr·. Stenszky Er·nó, Dr·. Muraközy Gá.borné~ Ma
jor· László, Remetey F„ Tibor·; Sipos József, Benkő Ferenc, Hor·
váth Zoltán,, Borbély Gabriella~ Becsy István. Becsy Istvánné értékes 
elóadásaikkal,hozzászólásu..tm:al nagyban hozzájárultak s. Konferencia. 
siker·éhez. 

HÉTFŐI HIREK 

1914. j8.Rú&i- 2-i:Szátnáhan: 11Remekek regénye, Csontvá.rye.k vándor·
utja, a zseniális patikus-piktor hagyatékának eyomában" cimmel két 
hasábos cikk jelent meg Czippán Györ·gy tollából.- A cikk Csontváry
Kosztka Tivadar festményeinek kalandos, szinte r·egénybe illó utját 
és sorsát irja le, addig, amig nemr·égen Pécsett a Technika Házá-
ban végleges otthonra talált, és belőle megnyilt a Csontvár:.y-muzeum... 

A neves festő 122 db festményt és grafikát hagyott maga után. 1919-
ben bekövetkezett halálakor ezek a Fe~rvári-uti mütermében maradtak, 
- irja Dr. Németh Lajos„ Az örökösök, a Kosztka család tagjai a képeket 
felbecsültették egy laikus, 11müért6veln, aki ugy nyilatkozott: "a vásznak 
rendkivül jók, kár· volt rájuk kenni a festéket„ "E müitélet alapján azután 
árverésre bocsájtották a képeket, s erre meghivták a környék fuvar·osa.ít, 
akiknek a nagyméretű képeket zsákanyagként ajánlották megvételre 
Közben érkezett Münchenből haza DR. GE~ ·_,oczy GEDEON épitészmérnök, 
aki éppen müter·emlakást keresett„ Megte .. „J.Iltette a műtermet, közben rá
akadt még a megmaradt Csontváry festményekre, megvette a fuvar·osok elől. 
Igy jutottak GERLÓCZY GEDEON tulajdonába Csontváry legszebb képei:k5zill a 
11 Magányos cédrus 11

, a 11Panaszfalu és 50 festménye. A Kosztka-család 
tagjai 10-15 képet megtartottak maguknak„ Ezek Szegedy-Maszák Györ·gy 
festőművészhez kerültek,. A hagyaték egy része a Csontváry vidéki, Gácsi, 
padlásár·ól került elO: az "önarcképtt, a ' 1 Madonna-festő11 stb„ 
A 122 Csontváry müb61 jelenleg csak 11 db van a magyar állam tulajdonában. 
7 a Nemzeti Galériáé, 4 pedig a pécsi muzeumé .. Pozsonyi Galériában 1 
darabot őriznek. Több képe magángyüjtők tulajdonában van„ Igy pld. a mis
kolci Dr. Petrü Sándor f6orvosnál Rodolfó büvész-mesternél van Csont
váry kép„ A pécsi muzeum további célkitüzése az, hogy a következő évek
ben a magángyüjtők:től a Csontváry képeket megvásárolja„ 
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i:1;:i„ rlE>cemhc1 2~-i szán1á.ban C,<;AKVÁRY MARGII tollából 11Muzeumi 
,·n1l<·kt:'k csa1fidi otthonokban'' cim€n há1om hasábos cikkben tár·gyalja a 
ki:<;pr s1i liidógonrlozó 60 éves fennállása alkalmából !'endezett gyógyitás mult
,i:i1 p1·f 1rontéló kiállitás látványosSágát, mely orvos-gyógyszerésztörténeti 
s7r mpontból is érdekes anyagót tartalmaz. Például 4. OOO éves ó-egyipto-
mi ~karabe-us-amulett, r·ómai kori gyógyszerész csésze, indián méregtartó 
s:·.a1 \ X századi Kor·án egészségügyi tanácsadást tartalmazó szent könyv 
látható. 

"'.'11agyarország savanyu és orvosságos vizeinek összeirása 11 cimü diszes 
bőrkötésll munka, 1772-ben alapitott "Arany Oroszlán11 pesti gyógyszertár 
fa és a X\rlII. századvégi naltwien11 por cellán edények, fa pixisek' és a · 
patika volt tulajdonosának, a schaffhauseni származáSu OCHS GUSZTÁV 
később .Jármay Gusztávra magyar·ositott gyógyszer·ész diplomája is itt v~ 
kiállitva,. JÁRMAY GUSZTÁV (1816-1890) a B_udapesti Gyógysze!'ész Tes
tületnek volt hosszabb ideig elnöke és az els6 magyal' homeopata gyógy
szerész, Széchenyi Istvánnak, Kossuth Lajosnak, Vörösmarty Mihálynak a 
házipatikáit is 6 állitotta össze„ A szabadsághar·c idején a honvédeket gyógy
szer!'el segitette - irja tovább: 

11
Egy Semmelweis-kép, mellette patinás gyógynövénytartó edény, mely le

het hogy Nemeskéri Kissnek volt valamikor· tulajdona„ NEMEKÉRI KISS 
MIIG... ÓS honvédezredes, (Kossuth párizsi diplomatája .. a Ill. Napóleonnal 
való kapcsolat egyik létI'ehozója, vagy utódja, gyógyult meg esetleg az edény 

tartalmától.. Az értékes kiállitási anyagot a Semmelweis család 
késői lelszármazottjával, szépunokájával rokon: BERCZELLY 
MARGIT a kispesti tüdőgondozó nyugdijas vezetőnővér gyüjtemé-
nyéb61 állitották össze 

Dr ráplányi EndI"e 

Április 24-i számában a győri Széchenyi-patikáról 1974 olvashat
nak "Csodálatos patika tr cimmel. 
A gyógyszertár·at 1654-ben alapitották a jezsuiták. A szabadság
harc idején katonakórház volt 1860-tól BORDÁS ANTAL vaskeres
kedést nyitott a patika helyiségeiben. 
1969-ben nyílt meg a hajdani patika helyén az uj miiemlék gyógyszer_ 
tár. Mennyezetét 5 rokokó stilusu freskó disziti, amelyeket a Győr
be érkező turistáknak is éI"demes megtekinteni 

Szmodits László , 
M GY r BUDAPESTI HIRADO 

4 száma tetszetős for·mában és gazdag tartalommal jelent meg. 
DR. VINCZE ZOLTÁN a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógy
szertárának tanár·segéde tollából olvashatunk az 1973. december 12-
én megrendezett Magyar Gyógyszerészeti Tár·saság közgyülésér61 
és az ott elhangzott javaslatokról, DR. BRANTNER ANTAL a Gyógy
szer·észi Kémiai Intézet tanársegédjét61 pedig a stockholmi 33. F' I p 
kongresszusról. A kongresszuson magyar .r·észr61 Dr. ZALAI 
KÁROLY egyetemi docens tartott előadást; "A tudományos infor·má
ció az uj gyógyszer·ek bevezetésénél11

, valamint DR SZÁSZ GYÖRGY 
docensse~ a Gyógyszerészeti Kar· dékánjával közösen is tartott elő
adást: uEgyes keleteurópai államok gyógyszerképzése, kiemelten a 
magyar gyógyszerképzésr61" Előadást tartott még DR KEDVESSY 
GYOOY egyetemi tanár 

11
A kenőcs st!'uktur·a stabilitásróln DR SÁR-

KÁNY SÁNDOR a "Máktermesztésr6J." " 
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Továbbá RÁZSÓ ISTVÁN a Fővárosi Tanács Gyógyszertári 
Központ igazgató-f6gyógyszer·észe 1973. október 16-18-á.n Tas-
kentben az Üzbég Szocialista Szovjet Köztársaság fővárosában meg
tartott "l\'lagyar Gyógyszerésznapok'' cimü r·~ndezvényr 61 értéke~: él
vezetes sZakmai beszámolóját olvashatjuk 0 is előadá~; t~rtott: A gyógy
szertári hálózat szerepe a magyar gyógyszerellátásban c1mmel Az 
előadás 250 üzbegisztáni gy.ógyszer·ész előtt hangzat: el. Meglát?ga-
tott egy modern közfor·galmu gyógyszertárat is, ma~.d a kulturális 
program keretében megismerkedett Taskent és a muemlékekb_en,, tör
ténelmi eseményeir 61 hire s Szamarkand vár·ossal és az o_ttam ~ógy
szer·észekkel, ezekkel s~éleskörü szakmai kapcsolatot ép1tett k1 
DR. VINCZE ZOLT ÁNTOL ismételten olvashattunk értékes be
számolót a francia-magyar gyógyszerész kapcsolatokról és DR. ZALAI 
KÁROLY egyetemi docens párizsi Gyógyszerésztörténeti Kongresz

szuson tartott előadásáról. 
A gyógyszerésztörténet is képviselve van e HIRADÓBAN„ DR. 
ZBORAY BERTALAN 11Winkler Lajos emlékel<"iadástr cimen 19'i 3„ 
november 28-án a Magyar Kémikusok Egyesületében a Nyugdijas 
Kemikusok Klubjában DR VÉGH ANTAL pr·ofesszor által megtartott 
el6a.dását ismertette,. Előadását az Orvosi Hetilap és a 11Gyógy
szer·ászet" cimü lapunk is leközOlte, (Referátumát a Diárium 
1973. 4-i számában is közöltük.) 
11 Több figyelmet 0 cimen DR. KOVÁCS LÁSZL6NÉ, a tulzott gyógy
szerfogyasztás ártalmair·ól adott éI"dekes képet. 
BENYHE KÁLMÁN: Uj hirek a VI. Magya!' Gyógyszerésztudományi 
Kongresszus cl6készülcteir·6l cikkében a Szervező Bizottság eddigi 
munkájáról számolt be. 
CSAPÓ ZOLTÁN: nujitó kiállitás 11 cimü cikkében a F6váI"osi Tanács 
1973„ december 14-18-ika között megrendezett ujitó kiállitással, az 
ujitó mozgalom 25 éves jubileumának megünneplésér·61 olvashattunk 
beszámolót. 
DR. KÁLMÁN LÁSZLÓ referált az 1973. novembet 27-én az Óbuda 
Tsz. vezetősége által r·endezett toxikológiai találkozásról. 
OZSGÁN PÁLNÉ VI„, ker. MOTESZ titkár·: Ter·ézvároS1..0r·vos-Gyógy
szer·ész napok" cimü cikkében Pest, Buda és Óbuda egyesitésének 
100 éves évfor·dulójára rendezett 1973 .. október 25-26. Otvos-Gyógy
szer·észnapokról irt„ Az érdekes rep!'ezentativ rendezvényen két„ 
gyógyszer·észtörténeti előadás is elhang-')tt. Az egyik; DR. BÁNO 
TIBORNÉ: 11A gyógyszeI"észet ~elyzete : ..1.dapest főváros kialakitásá
nak évében, 1872-ben" és SIMÓ MARGIT "A gyógyszeI"észet és műem
lékvédelem kapcsolata 11 cimmeL 

NÉPSZABADSÁG 

1974. január 27. számában 11 Muzeumról muzeumra, A felfedező te
henek11 cimmel POLESINSZKY VERONIKA tollából olvashatunk éI"de
kes, hangulatos cikket a győri 1654-ben alapított jezsuita patikáról, 
mely müköd6 müemlék gyógyszertár 
Cikkében f6l.eg MÁTYUS ISTVÁN (1725-1802} volt kiváló erdélyi ma
r·osvásárhelyi orvos~ természettudós, polihisztor, kémikus 1762-1766 
között Kolozsvár·on kiadott: 11Diabetica 11 cimü műveivel foglalkozik. 
A könyv, amint a cime is elárulja, a helyes táplálkozással, étkezés-
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sel foglalkozik„ A táplálkozás mellett a gyógynövényekr 61 is érteke
zik benne. Többek között elmondja, hogy a fekete kávé izgató hatá
sát OLEARIUS neVÜ perzsa szerzetes találta fel, amikor megfigyel
te a legelésző teheneket és ha azok a karácsonyi termésből ettek 
mindannyiszor izgaomba jöttek, ttmegbokrosodtak11

,. Az állatok eme 
viselkedését azzal magyarázta.. hogy az elfogyasztott kór·óban valami 
tásu anyag lehet„ Önmagán is kipróbálta, f6z_etet készitett belőle és 
egész éjszaka ébren maradt tőle„ MÁTYUS ISTVÁN OLEARIUS per
zsa szerzetesnek tulajdonitja a kávé izgató hatásának felfede~ését„ 

Tőle terjedt el a fekete kávénak izgatószerként való használata 

egész Eur·ópában a törökök később közmondássá vált 11fekete levese"„ 

ORVOSEGYETEM 

1974. február· 18-i számában (VIII. évf. 3. sz,. 4„ oldal. Semmel -
weis Orvostudományi Egyetem hallgatóinak és dolgozóinak lapja„) 
Az 1974. február 14-én megtartott gyógyszerészek és gyógyszer·ész
doktorok avatásáról olvashattunk,, 

SOMOGYI NÉPLAP 

1974. február 3-i számában: 11Boszorkák, babonák, bánatok" cim
mel RÉPAY LAJOS kadarkuti gyógyszerész tollából olvashatunk ér
dekes cikket a babonás gyógyitásró~ gyógyszereki:6l, népszokásoki:ól 
és boszorkányperekr61, r·égi verses szemelvényekkel dokumentálva„ 
A közöltek egyik fejezete a vallástörténeti, az orvosi, a néprajzi és a 
lélektani tudományoknak, A babonának és a népies gyógyításnak a ter·
mészettudományok fejlődésével, az egészségügyi kulturával, felvilá
gositással egyre inkább kihaló szerep jut„ A babonákat a századfor
dulón LEHMANN A. a Ter·mészettudományi Társulat kiadásába 1900-
ben "A babona és varázslat cimü két kötetes munkájába gyüjtötte ösz
sze„ FONAGY IV AN; HA mágia és s. titkos tudományok története" cím
mel is jelent meg 1943-ban könyv a BiblioÍheka kiadásában Legutóbb 
DRóSEHRAM FERENC a Mezőgazdasági és Semmelweis Or·vostörté
neti Muzeum munkatár·sa 11Magyar·or·szági boszorkányperek 1529-1768-
ig (AKADÉIVIIA KIADÓ 1970.) címmel jelentetett meg két kötetes mun
kát,. A gyógyszer·észek közül: D:r. ERNYEY JÓZSEF a Nemzeti Mu
zeum igazgatója és TÖMÖRKÉNY ISTVÁN a szegedi Somogyi-könyvtár 
és Muzeum igazgatója foglalkozott babonák gyüjtésével. 
A babonát az ősmagyarok Ázsiából hozták magukkal. Alapja a samániz
mus a tulvilági szellemekben való hit: egyes kiválasztott személyek pl.. 
a papok izgatószerek hatására önkívületi állapotba ke!'ülve érintkezésbe 
kerülhetnek a r·ossz szelemekkel, ezeket a beteg emberből kiüzhetik„ 
Az ősmagyarok papjai: a táltosok r áolvasássaL rossz szellemeket üz-
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tek ki. Ezt a módszert a katolikus egyház is elismerte„ az ördögi meg
szállottságot exor·cizmus • ör·dögüzésnek nevezte el. Imával. füstölés
sel üzte el a gonosz szellemeket,. A babonák elter·jedésének kedvezett 
ez a körülmény is, hogy· Magyarországon kevés képzett orvos volt„ 
1769-ben a nagyszombati egyetem orvoskarának létesitése előtt csak a 
külföldi egyetemeken tanulhattak a magyar ifjak orvostudományt. Igy 
magára maradt az egyszerű nép. kialakult a népies gyógyászat és a 
babonás hit. MÁRIA TERÉZIA ugyan a nagyszombati egyetem_ megalaku
lása után elr·endelte. hogy minden megye székhelyén legyen orvos és 
gyógyszertár felállitva, de ez sem változtatott az akkori közegész-
ségügyi ·vt~olfy-okon mert a járhatatlan í"Ossz utak miatt 
rnegközelithetetlenek voltak az orvosok és a gyógyszertá.!'·ak A gyógy-
szerek ára is magas volt. megfizethetetlen volt a szegény nép szá
mára. Az egyszerü nép a borbélysebészek, szülésznők tudományára 
támaszkodott. Ők is drágán dolgozt~ ezért TORKOS JUSTUS JÁNOS 
(1699-1770) pozsonyi főorvos a 11 Taxa pharmaceutica posoniensis" ci,.
mü,. 1745-ben megjelent müvében szabályozta a gyógyszer·árakat és 
az egészségügyi szolgáltatásokat.. Szegény embereknek ingyen gyógy
szert és orvosi szolgáltatást irt elő. 
Ezzel a n1ódszer·ével küzdött TORKOS JUSTUS JÁNOS a lepra ellen i-s 
A középkorben alakult ki a boszorkányokban való hit. KÖNYVES KÁL
MÁ..'f\J magyar kir·ály eltörölte a boszorkányper·eket. és a kivégzése
ket„ Végleg megszüntetni 6 sem tudta a XV-:XVI-XVII.. században eu
r·ópaszerte dívott a boszorkányhit és boszorkány üldözés és sok ár·
iatlan embert végeztek ki m_áglyán., Magyar or·szágon is több megye 
székhelyén lévő törvényszéken tárgyaltak boszorkányper·eket,. Végül 
MÁRIA TERÉZIA vetett végett a magyar országi boszorkányüldözésnek. 

Dr. Táplányi Endre 

SZABAD FÖLD 

1974. február 10-i (XXX„ évf„ 6, ) számának 11 Tudomány 11 rovatában 
IFJ„ BARTHA LAJOS 11 Százéves a méterrendszer 11 címen 3 hasábos 
cikket irt. A mértékrendszer· történeti uisszapiJ.lantásában DR„ SZO
PORI NAG·Y KÁROLY (1797-1868) neveE ;yógyszer·észmatematikus
ról emlékezett meg, aki az ETALON rud hiteles másolatát a Magyar 
Tudományos Akadémiának ajándékozta„ Elgondolásának megvalósi
tása az 1874. VIII (a n:iéterr·endszer bevezető} törvénycikkelyben 
r e.aliz álódott. 
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1.rESZPREI\T ::\TEGYEI HIRADÓ l\T Gy r ·veszprén1megyei szervezete lapja 

V. évf.. 6. számának tartalma két téma köré csoportosul. Első 
\VESZPRÉ?>Il ISTVÁN {1723-1799) neves magyar orvostörténész szü
letésének 250 éves évfordulójának megemlékezéséről szól, a másik 
1973. november 15-17-ig Egerben megtartott Országos Gyógyszer·é
szeti TuTunkaszervezési Konferenciáról való beszámolójáról olvas
hatunk„ 
\VESZPRÉ::\TI ISI\tA.N orvos, orvostöi ténész, iró, költő, természet
tudós, a magya1· tudománytörténet egyik legkiemelkedőbb alakja„ 1723„ 
augusztus 13-án született Veszprémben. Alapfoku iskoláit szülőváro
sában, középiskoláit a Debreceni Református Kollegiumban végezte„ 
Hat\ani István (lí'18-1786) professzor volt kedvenc tanára, aki 'll'"~is 
ner'2ri .-"s n1egkedvelter;i vele l kén1lát, fizikát, természettudományo
kat. 1752-ben ösztöndijjal Zürichben tanult, 1'753-ban az ultrechti 
egyetemen, majd Londonban, Oxfordban orvostudományt hallgatott 
1136-ban orvosdoktorrá avatják Utrechtben,. 1757-től Debrecen vá
rosának or-1.:osa„ 43 éven át praktizált mint városi orvos Kora va

lamennyi tudományát művelte„ 1lilágviszonylatban is uttörő munkás
ságot fejte.tt ki a pestis elleni védőoltás bevezetésével. Élettani, 
korélettan1, gyógyszertani kutatásaival fejlesztette a kora orvostu
dományát. IG.váló művelője és uttörője volt a toxikológiának és a 
törvényszéki vegytannak is,. il.rzénmérgezés ügyében perdöntő kuta
tási kisérletet végzett DUL NUH.ÁL YNÉ elleni bűnügyben. 
Születése 250 éves évfordulója alkalmával a Megyei Kórház Zircen 
ernléktáblát helyezett el. DR.SSlIULTHESZ EJ\!IIL egészségügyi mi
niszter DR ANTALL JÓZSEF Semmelweis Orvos· 
történeti l\Tuzeum mb főigazgatója, Dr·,. BUZINKAY GEZA az 
Orvostörténeti Könyvtár osztályvezetője méltatta a nagy nevü o;vos 
érdemeit, majd a Zirci apátsági épület udvarában a Bakonyi Panthe
onban dombormüvel ellátott emléktáblát helyeztek el 

Dr I áplányi Endre 
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A 

MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 

alapításának 50 evfordulója 
alkalmából a 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

Orvosi- és Kémiai Osztálya. a 

MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI TÁRSASÁGOK 

ÉS FGYESilLEIEK SZÖVETSÉGE 

Konf{resszusi Szervező Irodájának 

közreműködését;el 

19i4 szeptember 24--27 h~özött 

nemzetközi részt)éfellel rendezi a 

VI 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI 

KONGRESSZUST 

HIREK INNEN-ONNAN 

BORSOD-ABAU J-ZEMPLÉN lVIEGYE 

A DIÁRIUl\II I. és II. évf. 1 szá.-">Tiában hirt adtunk két gyógysze
r·ész: Id„ MENN~R ÖDÖN- .szendr 6i és fia ifj. IVIENNER ÖDÖN a 
tiszavasvári 1972 május 21-iki nVASV ÁRI p _4.L Muzeum és l\1üve-
16dési Házában rendezett kiállitásáról., 1973 október· 21-én meg
nyilt~ a szendr 6i képzőművészeti szakkör 11Boldavölgyi tájak és 
ember·eku cimü tárlata~ melyről felkérésünkre id„ MENNER ÖDÖ:'\ 
szakosztályunk tagja beszámolt.. Leveléből közöljük az alábbiakat: 

1•1A vezetésem alatt álló szendrői Képzőművészeti Szakkör, mely 
a IL RÁKÓCZI FERENC Kulturotthon kebelén belül működik, ez év 
folyamán három kiállitáson mutatkozott be„ 1973, május 9-15-ike 
között a tornanádaskai Gyógypedagógiai Intézet 25 éves ,jubileuma 
alkalmával festmények, grafikák, linoleummetszetek, fémdombor -
művekkel. A kiállitást megtekintette - VARGA GÁBORNÉ, az or
szággyűlés alelnöke~ - több vezető személyiség kiséretében, arról 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott 
A második kiállitást 1973 október 8-15-ig az edelényi Művelődési 
Otthonban rendeztük meg„ Az ünnepélyes megnyitót SLEZSÁK r::vIRE, 
a Hazafias Népfront helyi elnöke, járási könyvtárigazgató tartotta. 
A kiállitás anyagát október 21-29-ig SZENDRŐBE tettük át, Itt nyi
totta rneg a kiállitást DOBOG BÉLA tanácselnökhelyettes, iskolai
gazgató A közönség büszkén szemlélte a község és környékének 
tagjaiból alakult Kör alkotásait. HORNY ÁK PÁL tanár jól siker ült 
akvarelljeivel és linoleum metszeteivel, KIRICSY ZOLTÁNNÉ szén
rajzaival, vizfestményeivel, ARDAY SÁNDOR és VERES SÁNDOR 
szén- és ceruzarajzaival,. KALOCSAY ISTVÁN művészi fémdombo
rttásokkal, id„ l'vIENNER ÖDÖN olaj, pasztell, vizfestményekkel, 
szénrajzaival és művészi kartkaturáival vett részt, 11 

A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI DIÁR!Ul\1 szerkesztősége is gratu
lál a szeu1gyönyörködtető, izlésesen r·endezett kiállításhoz,. ld 
l\1ENNER ÖDÖN müvészi és kulturális szervező munkája legyen 
követendő példa a vidéken él6 gyógyszerész kollégáknak, 

A ZERKESZTŐ 

BUDAPEST 

1974 .. február 14-én a Vasas székház disztermében avatták fel az 
uj gyógyszerész doktorokat, köztük a Gyógyszerésztörténeti Szak
osztály tudományos titkár át BLÁZY ÁRPAD zalaegerszegi vezető 
gyógyszerészt és RIXER ANDRÁS egyetemi tanársegédet, szervező 
titkárunkat.. 
A Magyar 'Ielevizió 1914„ február 14-én esti hiradásban közvetitette 
a gyógyszerészdoktorok avatási ünnepségét. 
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POTESEPT TABLETTA POTENCIALT BATÁSU 

SULFONAMID 

ÖSSZETÉTEL: Tr imethoprimum 
Sulfadimidinum 
tabblettánként 

o, 08 g 
o, 40 g 

HAT As: A két antibakteriális hatásu komponenst tartalmazó gyógy
szer a baktériumok folsav-szintézisét gátolja„ A Super"Beptyl a 
p-aminobenzoesav-dihydrofolsav, a trimethoprim a dyhydrsfol
sav-tetrahydrofolsav fázisban gátolja a folsav-sZintézist„ E ket
t6s ferm~nt-blokád utján ható kombináció a Gram negatív éa Gram 
pozitív baktériumok jelent6s részének növekedését egyar4nt gátol
ja. A baktericid hatás többszörösre fokozódik, rezisztens bakté
rium populátio kifejlődése igen lassu. Az .epében magas koncentr·á
ció alakul ki„ a vizelettel nagyrészt aktív for·mában ür'fil. 

JAVALLAT: Hugyuti illiectiok (acut és chronicus pyelonephritla„ cys
titis, chronikus pyuriák). 

I~éguti infectiók (tonsillitisek, bronchitis chr„, pneumoniák etc), 

Shigellosis. Cholera. 

Typhus abdorninalis 

Salmonelloeis gastroenter itica 

Reconvalescentiában Salmonella- és Shigella üritéa, 

Ty„ baktériumge.zdaság, főként m'r -cholecystectomiz'1t bg„ -n'1 
Brucellosis. Gonorrhoea. 

ELLENJAVALLAT: Máj- és veseelégtelenség, vér-dyscras!a. sulfo
namid-tulér zékenység, valamint terhesség. 

Csecsemőknek 1 hónapos korig nem adható„ 

ADAGOLÁS: A készitményt acut !nfectio esetén legaUbb 5 napon át 
kell adni. által,ban pedig legal,bb 2 napi tünetmentesség eléréséig 
Általános adagolási tájékoztató felnőtteknek: Terápiás adag: 2 x 2 
tabL /die (reggel és este étkezés utlin) 

Fenntartó adag: 2 x 1 tabl. /die (reggel és este étkezés után) 

Maximális adag: 2 x 3 tabl /die (r·eggel és este étkezés után) 

Gyermekeknek: 

2 - 6 éves korban 2 x 1/4 - 1/2 tabletta, 

6 -12 éves korban 2 x 1/2 - 1 tabbletta étkezés utiin 
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Akut infekció esetén a fenti gyermekadagok rövid ideig (5~6 napig) 
tartó kezelés során a napi 6 mg trímethoprim+30 mg Super septyl 
testsulykg. -onkénti adagig emelhetők, napi 2 egyenlő részre elosztva 
Gyermekeknek 6 éves kor alatt a gyógyszer adagolása megfontolandó 

MELLÉKHATÁSOK: Rossz közérzet, fejfájás, gyomorpanaszok, gyógy
szer-exanthema Ritkán muló jellegü vérkéz6rendszeri károsodás 
észlelhető (leukopenia, thrombocytaszám- és folsavszint csökkenés) 
Ezek az elváltozások folsav adására gyorsan rendeződnek 

A mellékhatások főként ta1tós (3-8 hetes) kezeléskor észlelhetők 
és emiatt ilyenkor te~jes vérképkontrollok szükségesek (thrombo~y
taszám kontrollok is!). 

FIGYELI\IBZ TETÉS: A kezelés ideje alatt megfelelő mennyiségü fo
lyadékbevitelről kell gondosko~ni Ha a kezelés alatt exanthema 
keletkezik„ a gyógyszer szedését abba kell hagyni 

MEGJEGYZÉS:++ 

Társadalombiztosítás terhére csak abban az esetben rendelhető, ha 
az adott esetben a beteg gyógyszerkezelését más - szabadon rendel
hető - chemotherapeutícum megfelelően nem biztosítaná A vényt 
két példányban (11 Máso1ae 1-tal) kell kiállitani 

CSOMAGOL;\B: 20 tabi - 61, 50 Ft 

FORGALOMBA HOZZA: ALKALOIDA VEGYÉSZETI GYAR 

TISZAVASVÁRI 
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LIREXIN 

ÖSSZETÉTEL 
Tablettánként 100 mg 3-( , -Diphenylaethyl)-5-( piperidi
noaethyl)-1, 2, 4-oxadlazol, hydrochlor hatóanyagot t t 1 

JAVALLATOK ' ara maz„ 

Bronchiális eredetü köhögés csillapitására· akut ' k , "ku 

b 

. . . · · es ron1 8 

ronch1t1sek, grippe bronchopneumonia t · 

t b 

' , umor vagy idegen 
tes a ronchusokban, asthma bronchiale em h 

ált k é 
· k • P ysema, dekom-

penz a JSZa ai köhögése, bronchoscopiás vagy b h 
raphiás beavatkozások előkészítésére ronc og-

Pleurál~s eredetű köhögés csillapítására: pleuritis sicca és 
exsudat1va, pleurop neuroonia tüdőinfarktus spo tán h 1 ál. · ' n pneumot-

orax, p eur is beavatkozások (roüvi pneurnothorax 1 

t
. 1 án , P eura-

punc io, p eur végzett műtétek). 
ELLENJAVALLATOK 

-...::.__ Nagy váladékozással járó kórképekben és k„1·· ·· t" áll u onosen postopera-
1v apotokban (inhalatiós narkózis után) elleni·avallt 

ADAGOLÁS . • 
Átlagos adagja felnőtteknek naponta 3-4-szer 
esetben 2 tabletta. 1 tablett~ makacs 

Gyermekek szokásos adagja az életkornak és tests 1 k lelő án k u yna megfe-
en ar yosan evesebb, általában naponta 3-4-szer 1/4-1/2 

tabletta. 
Bronchológiai előkészitéshez testsulykg-onként 0 9-3 8 
ada~ban.atropinnal kombinálva, 1 órával a beavatkoz~ elr:It~-os 
A_ L1bex1n alkalmazásának semmiféle kellemetlen mellékhatása 
nincs, megszokást nem okoz. 

MEGJEGYZÉS 
A tablettát ~zétr ágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szét

~~ft~sa~ :i.~zá] nyálkahártyáján muló zsibbadást, érzéketlenséget 

Társadalombiztosítás terhére szabadon rendelhető 
CSOMAGOLÁS: 20 db á 0, 1 g tabletta Ft· 11 - " 

200 db á 0, 1 g tabletta FÍ; 9:Í, _ 

CHINOIN 

GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZETI TERMÉKEK GY ÁRA 

BUDAPEST, !V„, rÓ UTCA 1• 5„ 
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KÖSZÖNTG 

A Baranya megyei 1.ranács Gyógyszertáii Központjának összes 

dol,__ozOi nevében sze:r·etettel köszöntöm a KEDVES OLVASÓT. 
,;. GyóQ'szeré.sztörténeti Diárium ezévi utolsó számának kia

dásit Központunk és a Magyar Gyógyszer·észeti 'l'ár·saság Bara

nya-megyei l.:izervezete vállalta. 
A Diárium jelen száma a terjedelem-adta szük lehetőségeken 

belül vázlatos képet kiván n3ujtani megyénk és vá:Eosunk 

gyógyszerésztöxténeti multjáról és jelenéről. 
Célunk, hog maradandó emléket állitsunk, a multban és jelen

ben, a gyógyászat terén müködő kiemelkedő eg,yéniségeknek és 
rajtuk kex·esztül megyénk g;yógyszerellátá.sá.t uiztositó vala

menn3i dolgozónak. 
A G~ógyszerésztörténeti Szakosztály időszakos kiadványai e~
dig is zömmel egy-egy megye multját és életét mutatták be. 
Ezzel a mostani számmal szeretnénk mi is egy mozaikkockát hozm• 

zátenni ahhoz a képhez, mely a magyar gyógyszerészet tör·téne

tét hivatott bemutatni~ 

PÉCS, 19?4. november hó 

Szabó Pál 
it;azcoi,tó 
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Előszó 

Az egyéni kalandozások, szabad vadászok koz:a lejárt és 

uj töJ:·ténelem kezdődött, huszonöt évvel ezelőtt, a magyar 

gyógyszeJ:>észe_t bazanyai tájain. F:r·iss lapot kezdtünk--his
tóJ:>iánk könyvében, .m.ikox· egyesült a pécsi egészségügyi- és 

oxvosi szakszervezet s az ideiglenes intézőbizottságba 
Gaál Géza, Schwarzer János, dr. Szabó Zoltán, dr.Steinmetz 
Endre, Topár József' és Varga Sándo:i::· b.tagok keriíltek. 

Ugyanebben az 1949· évben születik meg Péc&„·bányatelepen 
a megye első állami gyógyszertára, megelőzve az 1950. évi 
általános patikaállamositást, hogy pl:'óba és példa legyen a 

többiek élén. 
&5 éve annak is, hogy a Baranya-megyei Gyógyáruell?tó 

Vállalat megkezdte müködését Pécsett, a Lánc utcában. 
60 éve történt, hogy a pécsi gyógyszerész-segédek sztrájk

ba léptek budapesti kartársaik oldalán - 1914~ juniusában -
a k6J:>pótlék kiharC.ol.ása végett~ 

125 évvel ezelőtt állt már· a pécsi kat9nakórház s abban el-· 
helyezve a gyó&Yszert:i:r, a város közepén. 1870-et irnak, ami·· 
kor a honvédel<.1i miniszter értesi ti o. vt.Ios közönségét, hogy 
a budai .há'di-öparaocsnokság a váxos központjában levő katonai 

kórház épületééI·t a Lakits-féle városi épületet mil;yeo fel·~· 

tételek mellett hajlandó elfogadni~ 
320 éve, 1694-·ben ott van már a főtéx·en Pécs város gremiá.-· 

lis gyógyszertára, az 11 A.lte Apodegge", a mai Viiág"".'cukrászda 

helyén, a központi Tanácsház főbejáratával szemben. 
Annak ~edig már 950 éve, hogy a gyógyszer-mozsár megcsen

dült a pécsváradi mooOstoJ: kórházkonyhájában. 
Lenne tehát ünnepelni való, volaa mit szimbavenni, van mire 

emlékezni és bennünk is hat a haladó elődök es munl:atirsak 

gondolatainak, régebbi felismeréseinek katalizáló, szinteti

záló ereje. 

'+ 

Nekünk eze};: a történelmi dátumok sz~mvetést jelentenek, 

összeha.sonlitásiaj épitő la:itikára biztató alkalmat. 
Most, hogy a gyógyszerésztöiténet uj fejezetét éljük és 

irjuk, Ba:ranyában éppen ugj, m~nt a többi megyei központ
ban, ugy ér,ezzük, hogy egyik testvérmegyénél sem vagyunk 

kevesebbek, amit a má:r: máso~zben elnyert "Kiváló Gyógy·
szer·tári Kózpont11 cimünk is igazol~ Az. ország legrégebbi 
szakmai emlékeit mi Őiizzük a pécsváradi bencés kolostor 
kóJ:házának é~ a pécsi Bextalan Ispotály gyógyszer·ész J:>ek

vizitumaival. 

Az ódon szépségü pécsi Szerecsen-patika Hölblingjei or-, 

szágost sőt európai hirü embeiek voltakt összeköttetéseik 
Rómáig értek, ÜI'mösbor spécieszük még száz évvel ezelőtt 

is megbecsült mál:'ka volt, akáxcsak a szomszédvár, az Axarzy 

Sas pincelabor·ató:r:·iumában született Mecseki itóka, 1928-ban 

Nendtvich Tamás személyében nagynevü tudósunk is akad, 
akinek emlékét márványtábla hixdeti a Kossuth-útcai kicsiny 

patzicius ház homlokzatán. Ugyanebben a házban, ugyan-e 
patikában segéd.eskedett Rippl·-·Rónai József' 1882-ben, fél esz·
tendeig. 

A gyógyszertárak államositása 1950,-ben uj fejezetet nyi·

tott a ma.~ar gyógyszerészetben. A csaknem negyedszázados 

szocialista gyógyszerészet eredményeit hirdeti a m.egujitott 

galeniusi laboratóiium és modernizált gyógyszertárakf melyek 

ezután mutatják meg csak igazán ·- a gyógyszertáxi központi 
vezetők megértő és hathatós támogatásával - átlagon telüli 
képességeiket. A képességek-szülte eredmén;yékről azonban a 
száz év mulva élő történészeknek kell besz8.molniok, atn.ikor·
l:'a müemJ,.éknek fog szám.itani most épülő Gyógyszerté.ri Közpon

tunk is. 
A. nagyvilág népegészségüg;yének magya:r: szakaszán a r;_;_s_g:yar 

g;yOgyszerészek megbecsült munkásai immár a medicinának, egy 

olyan együttesben, melyet nem hevitenek egyéni am.biciók 
csak a dolgozó nép egészségügyének szolgálata~ 

13'lr S.!"~' c,_--mc r;;iei Gy óg;;szer táI i 
:·c-1,·,; :·'.uiilcaközössége 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI ÚRSll.SÁG BARANYAMEGYEI SZERVEZETE 

Megyei Szervezetünk a Gyóf?YsZerész Szakcsoport megyei Szer
vezetének utód.akéOt müködik 1966 óta. Jogelődjének megalaku

lása /1951/ után első elnök Dr.Salamon Béla - valamennyiünk 

kedves és feledhetetlen Béla bácsija - volt. Elnökségének u
tolsó éveiben még lelkesen vett részt a Szakcsoport szerve

zeti rekonstx·ukciójában. Féltő, szerető gondosságggal és nagy 

hozzáértéssel válogatta össze a gyógyszerellátás állami keze

lésbevételének x. évfordulója alkalmából rendezett Gyógysze

résztörténeti .Kiállitás azzyagát. Müködéséről részletesen a 
Diárium, más helyén szamolunk be. 

Az ujjászervezett és négy szekcióval /technológiai, anali

l.iikai, fal.'makológiai, farmakognoziai/ beinduló /megyei/ Szak·

csoport első országos rendezvénye 1961-ben az r. Q.yógynövény 
Szimpozion volt. 

A Szekciókban megindult munkát jelezték az olyan megmozdu

lások. mint a TIT Kémiai- Egészségügyi- és Mezőgaz~sági Szak

osztályaival. k'?zösen a megyében 2.~ helyen megtarott kerekasztal 

konferencia sorozat 11Növényvédószerek használata, a mezőgazda, 
a kémikus és az orvos szemével" cimmel. /Ugy véljük, ez az elő
adás sorozat volt az előfutára annak a törekvésnek, mely ma a 
"Toxikologus méregfelügyelő" hálózat kiépitésében realizálodott./ 

Hatékony együttmüködést sikerült kiépitenünk az orvosokkal, 

aminek jó példája volt az 1974 évi "Soproni Gyógyszerész Napok'1 

keretében megtartott kettős előadás a "Vizzel lemosható kenőcs

alapanyagok alkalmaz~_~ának technológiai és terápiás vonatkozásai 0 

tárgyban, és amelyet egyik kollegina és egy bőrgyógyász főorvos 

·vettek reszt 1967-ben a :j?écsctt l!leg:rendezett III. Rozsn;yay 

·Mátyás emlékverse11;y szeryezési munkáiban. 

13'70-Seii HEtlózatfe~lesztési Konferencia rendezői voltunk. 

::~,jo. lS7l-ben a III. Gyógyszeranalitikai Kollokvium házi

;azd<iiként köszönthettük kollegáinkat. 

Még u1:;~an ebben az évben, ősszel "A népgyógyászat s2ere;:is 

a mode!'n terápiában" cimmel a G;yógynövény Szakosztály 'va.Ito0t 

nálunk nagy érdeklődéssel kisé:r·t előadói ülést. 

1972·-ben a Pécsett megtartott "Egészségügyi, Szervez;ési~Tu

domá.nyos l!:gyesületnek11 Konferenciáján külön szekcióban vettünk 

részt. 
Taglétszámunk alakulása: 1967-ben 

1969-ben 
1970-ben 
1972-·ben 
1975-ben 

85 fő 
89 fő 

108 fő 
154 fő 
146 fő volt. 

Farmakológiai, analitikai és szervezési szakosztályaink er;:J

kettőt illetve három-·havonként tartott rendszeres .Klubnapokkal 

elégitik ki tagjaik publikációs és vitaigényét és tar·tják ébren 

megszerzett szakismereteito 
.;. .felsorolt szakosztályokon kivül a Farillakognóziai és Gyógy

. szerészettörténeti Szakosztályok tag-jai - akik r·észére: meg:yén 

belül külön szakosztály szervezése a résztvevők száma miatt 

nem volt célszerü - az Országos Szakosztályok müködéséből vál·

lalnak aktiv szerepet. A megyei gyógyszerésztörténészeinknek 

ez a szám ad publikációs lehetőséget. De országos rendezvé.

nyaken ls elöad.-'.1soka·i; tartanak. 

'-~'echnológiai Szakosztályunk müködését pedig az országos tech

i nológiai rendezvényeken elhangzott kis- és középüzemi-szekci-

: 6k keretében megtartott előadások jelzik~ 
adott elő. h'c(:!-G,',YCi f3zervezetünk ·- legszor"Osabb eg:y~~ttmüködésben a Gyór;y-

lé · l müködé-Győr-Sopron megyei szervezetünkkel együtt elsőnek csatlakoztunk i s:zextáx·i Központ vezetőinek szakmai elképze seive -

a Békés megyei gyógyszerészek felhivásához és inditottuk el a i sével a jövőbeo is minden vonalon támogatni kivánja a Gyógy·~ 
Rozsnyay 1'1.!át;yás ~_lőad_óiyersenyt. Aktivab résztvettünl$: az emlé4:Y:er--·_! zser-·t&ri Központ gyógyszerellátó tevékenységét, és ezzel szem-· 
seny alapszabályainak ki- és átdolf;ozásában. - ··-- ' ben: élvezi a Központ erkölcsi és anyaGi támogatását. 

Munkánkat a "Magyar Gyógyszerészeti Társaság" meglakulása csak 

serkentette. Szakosztályaink /a korábbi szekciók/ száma a Szer
vezési Szakosztállyal bővült és e Szakosztály tagjai is aktivan 
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iagjaink különböző Szakosztf:tl;yok vezetőségében és a.z Or·~· 

szágos Vezetőségben aktiv javaslattevő részvétellel kivá.o.·

ták és kivánják a jövőben is támogatni az o:i:,szágos szervek 

munkáját, megyén belül pedig 1 aegitséget kivánnak nyujtani 

tár·sadalmi vonalon az állami vezetésnek abban, hogy a gyógJ

szerészi tudományok szakágazatainak legjobb ismerőit segitse 

hozzá a szakgyógyszerészi képesités megszerzéséhez és ezzel 
a gyógyszerellátás szinvonalának további növeléséhez. 

Dr, Németh l!ikl\la 
P é e s 

GYOGYSZERÉSZ...TÖRTÉNETI TOVÁBBKÉPZÉS 

Az Orvos Továbbképző Egyetem a Semmelweis Orvostörténeti Mu

zeum Könyvtái: és Levéltár közremüködésével a Magyar G;yóg:ysze·
Iés~.eti Társaság G;yógyszerésztörténeti Szakosztálya 1974„ dec. 

2-14 között g;yóg;ysze:t:·ész·~történeti továbbképzést rendez. 

11. tervezet szerint általános tudománytöx·téneti, jogtörtér.teui, 

szal~történeti kutatásmetodikai előaü.ó.sok hangzanak el. Nagy 

éideklődésre szám.ottartó kerekasztal kon:ferencián g;yógyszerész

töx·ténetet éiintő terminológ:i.ai, társadalomtudományi kérdése
ket is napiiend.re tüzött~ 
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Szigetvár;y Ferenc 
szakosztály ügyvezető 

alelnöke 

Dr. Blázy Árpád 
szakosztály tudománvos 

titkáI.•a " 

LESZ E BAR.11.NYÁlfA.K GYÓGYSZERÉSZI MUZEUMA? 

Nem könnyü válaszolni erx·e a kézdésr·ee 

Mióta tudjuki' hogy a Baran;ya·-meg;yei Tanácsnak nem áll módjá·

ban ezévben fenti vélxa biztositani a szükséges anyagi fedezetet, 
egyelőre be kell éznünk a reinénykedésselo Talán jobb is, hogy 

várnunk kell„ Egy vags két év mulva bizonyáxa jóval több anj.'a

gunk lesz, mint ami jelenleg .x·endelkezésüDk:r-e állg TB.pasztalata·

ink alapján reálisabb és pontosabb terveket készithetüok elhel~e
zésre és rendezésre. 

A r.;,uzeum komoly a.olog, a muzeum töI•téoelem. Elmél:yedői felelős 

kutatómunkát igényel, áttekinthető I'end.szerezést, hozzáé:t·tő, lel

kes munkatársakat. áz országban már müködö g;yógyszertáxi muzeuru.ok 

peidául szolgálhatnak, tapasztalataikkal segithetnek bennüoket,de 

az anyaggyűjtés mindennél fontosabb. művelete ránk vár. 

3 van e an.yag Baranyában? 
Er:'.:'e kerestünk feleletet dr~BBJJIDTNER OTTÓNÉ gyógyeze:rész töi:•

ténettel foglalkozó kol:leganőnkll'.el, <;1,miko.I" négy körzetre osztva a 

baranyai patikákat, hozzáfogtunk a muzeum szempontjából fontosnak 

látszó objektumok számbavételéhez~ Az első felmérés feleutját meg

jártuk s a. sze:i:·zett tapasztalatokról tal.án lehet máJ.:· vázlatos be

számolót afuli. 

A pécsi &ereceeo.~ps.tika kincsein k.ivül több láda edény táx·oló

dik a Ba.raeya megyei Qsógyszertári Központ xaktáráuak padlás·~e-· 

réb€<1:t~ Főként porcellán tégelyek, ellbogeni-, ZsolnSJ- és isme

.t'ei"ítlein márkáju állváoyedényekkel. - A szigetvári muzeuru.ban, fő-· 

kél'.'lt a Salamon-g;yüjtésbőlr 60-·90 darab folyadékos ü.veg található, 
uagyon szép, értékes d..s.x'abok. ··· Sásdon száritóá.llván;yt„ ste.x·ile-

za edétcyt éa egyéb müo.lr.:aeszközt tettünk félre esetleges muzeumi 
felhasználásra.A páeei Magyar Korona ~ógy.szertáx·-Cégére kevés m.un

káva1 xestaurálható~ Mágóceon s a siklási Kigyó-ban kevés éide

kesség akad, de a tllag;yarmecskei patika berendezésétől sokat vá·
runki mivel idei ke~ült a ae11.Jei gyógyszertár értékes, müvészi 

állvá.cyza.ta és cir.ca nyolcvan évee edényzete. A pécsi hel'.;'tö:r-· 

ténet:t !ltuzeum.ban is csinos kollek.ci.6 várja, hogy végleges és 
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m.éltó hel;yére kerüljön. 
A meglátogatott gyógyszertárak mai állapotáról néhán:y te

kercs fén;yképfelvétel készült. 
Sikexült megmenteni egy jókora tapétadarabot a Szerecsen 

/SIPOCZ/ patika officinájából és ugy tervezzük~ hogy ilyen 
tapétamintával- boritjuk be majd a létesítendő muzeum falait 

a ko:rhüség szimbolizálására. 
Meglehetősen reprezentativ gyüjteményt őrzünk a régi pécsi 

patikák képes levelezőlapjaiból, fekete·-·fehér és szinezett fel
vételekben. Pl. A 11Petőfi" patikáét a Mattyasovszky·-·palotában; 

a "Rmény"-ét első helyén, a kétemeletes Antal-féle házban; a 
"Magyar Koroná11·-·ét; a Keresztény patikáét; a Gőbelét a sertés
piacon /Kórház-tér/; az 11 Irgalmasok11 gyógyszertárét még ajtó 
nélkül a rácsos kiadó-ablakkal; az ".A:r:any Sas" portálja képét 
a nnrály-utca és Széchenyi-tér sarkán, a Littke-házban, még 

1915 előttről; és így tovább. 
SOkkal több relikvia nincsen pillanatnyi.lag, de a meglévők-

ből tudnánk már egy izelitő-·kiállitást rendezni, talán majd 
ujévre, az uj Gyógyszertári Kózpont egyik, még be nem rendezett 
tágasabb termében, hogy érdeklődést keltsünk egy magán-ad.akozAs·
hoz, hogy megmutassuk: az első elhatározó lépést megtettük. Párt
fogónknak, a megyei Tanácsnak is ldtnia kell~ hogy érdemes tá
mogatni önzetien erőfeszitéseinket. 

Koordinálva a vidéki magyax patikamuzeumok gyüjtési körét, 
mi az 1860 - 1920 között készült gyógyszertári eszközök és fel
szerelések megőrzésé:r·e készülünk elsősorban, hogy ilyen is le
gyen az országban. Mert a régebbi korok muzeuális anyagát a 
többi vidéki gyógyszerész-.muzeum gyüjti. 

Hogy a mi születendő péc_si patikamuzeumunk jövője mik;ént ala„. 
kul, az a begyült ai:zyagon kivül a tárolási helytől és a rendel
kezésre álló anyagi alaptól függ. 
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Horváth Csilla 
muzeológas 

P é e s 

" A z„ u NI v E!{ z Á L -·RE e E p T 

Nem sok példány lehet már belóle, mint ahogyan hiánycikk 
lett a mammut-agyar is. Pedig másfél szazaddal ezelőtt le
galább tiz pécsi család mondhatta saját tulajdonának e min·
dea betegséget g:yóg;yitó gyóg;yszerm.ixtura egy-eg:j elöiratát. 

Ezeknél a jeles családoknál rendszerint a kész orvosság ma
ga is ott 8.1.lt különleges üvegében a kulcsos kredenc mély0n 
/a sacculus purgans, a ptirgáló zacskó mellett/, hogy a csa
lád tagja vags valamelyik bizalmas szomszéd mindig kaphas
son belőle egy pohár-kára valót, ha éppen rászorul.Ki!ot;Jni'? 
Ezt elképzelni sem lehetett, hiszen elsősorban a Család 
egészségének biztositéka 1 szinte jelképe volt. Ha a tiszte
letre méltó fluidum az üveg alján utolsót sóhajtani készUlt, 
a familia feje már sietett is az öregpatikába, hog:y meg.repe
táltassa a százszor· jó csodaelixirt. Nem volt éppen olcsó m.u·
lataág, de nobile officiumnak számitott, meg nem fizethető 
jámbor kegyességnek, hogy mint első segitség, dijtalan védő
anyaggal legyen a szenved.és ágya mellett. Megköszönni sem 
szabad, mert akkor nem használ. 

Tulságosan e~szerü lenne azt mondani; ,Kit érdekel ez ma
vapság? Az ásatag receptszöveg, a bonyolult készitési mód a 
az előiratban szereplő, nagyrészt obszoléttá vált egyszerü 
vagy összetett ingredienciák? Kit érdekel az elsülyedt kin-· 
cses hajó a tengerfenéken vag:J a kétezer méter mélységbe rej
tett olajmező? 

A pókhálós, rozsdás recipe, amelyből már első olvasásra a 
gyógyulás illata száll, ezer év orvoslásának drogjair·ól !Xl.esél. 

SoksziD.Ü gazdag, homá.l:yos multr61, melybe Távol- és Közelke·

let medicinélis öröksége van egyetlen masszába gyurva és min

dent gyógyit, ami fáj. Talán érdemes szemilgyre veoni ezt az 
ősi üzebetet, e vén Uoiverzál-Beceptet, amit Korpol~-Kilius 

G;yula prezentált nekem, hogy okoaodjam rajta. 
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tCétlapu, hatalmas iv, enyhet nyujtó Veronika-kendő, el·

boritja az asztallap felét. Merev~ akár a pergament. Bar

nálló, meritett, legtisztább papirosmatéria, a hajtogatás 

mentén másszinü papirial pántolva. Az árkus éle csaknem ép. 

Világosságnak tartva, fölsejlik a patinás papír koronás cime

rü vízjele. Ez árulja el a szakértőnek, hogy legalább 1820-

ban, vags ennél ko:r:ábban készítették a Felvidéken. 

De hadd szólaljon meg a Kópia maga. Kópia, mert ,ez az iI"ás 

másolat cs~ egs sokkal régebbi, legalább négyszáz eszten

dős eredeti ereklyéről. Kitűnő toll rótta, ma is élénknek ha,

tó növény:i,. tintávali olvasható gótikus nér.iet betükkel: Bes·

cb.reibung von einer Elixír címmel. Az előirat a Nagy Recipe 

történetével indul. 

Megtudjuk~ hogy egy svéd család birtokában rejtőzködött nem,

zedékek során, míg Doctor Irrent bar·átja, illetve ennek vala-· 

melyik utóda világra nem tárta, hogy az orvos nagyatyja a 1.30, 

atyja pedig a 120 életévét ennek az elixirnek köszönhette ~Ma-· 

ga a doktor, aki 117 évet élt meg, ő is szedte: reggel és este 

12 cseppjével, levesben vagy cukrozott teábano 

A medicina hasznát a regept második fejezete 34 betegség fel

sorolásával szemlélteti. 

l~ Reiniget den Magen von Schleimt megtisztitja a gyomrot a 

tapadó váladéktóle Aztán; gyógyitja a szivdobogást~ az idegek 
resz~e:t.ését, a testtagok g;;,•engeségét o Podagra elleno Kisepri 

a salakot a szervezetből, a vért fiissiti~ megöli a gilisztá

kat, kihajt minden fölösleges gázt~ homokot és követ, elirtja 

a í'ejtetüt, gyógyitja a skorbutot és a f'ülzugástt ha lágy gsa~· 

potx·a cseppeqtve a fülbe vezetik~ Régi és friss sebekre gyor„~ 

san hat~ Az asszonyi nemnek meghozza a tisztulását~ Néhán;y pex··

cen belül szünteti a gyomor és bél kólikáját~ Tisztitja a mel

let és gyógyítja a tüdőbajto A könnyü légzést biztosítja~ el,

fol:yósitja a vf>-lad.ékot és elősegiti a kiköpését~ Ha;jtja a sár

gaságot és a vizeletet, Dagantot lohasztr egészséges arcszínt 

ad. idinden lúzat lcurál és minden öröklött baj1;, J!'ogfájás esetén 

külsőleg. A m1~dic:Ln6.t megelőzés /5/ céljából fogyasztva az ember: 

12. 

:fr·iss és egészséges marad és vigasztalhatja magát a szilárd 

öregség állapotával. 
A harmadik fejezet közli a más-más panaszoknál való kivéte

les adagolási módokat 1 majd maga a recipe szóvege következik: 

Species. 
Aloe 2 Loth, Enzianwurz~l l, 1/2 Quintel, Zitt'werwurzen /Cur

cuma zedoaria/ 1 Quintel, l:iaffran, :feiner 1 Quintel, Rhebar

bara 1 Loth, Weisser Lerchenschwamm l Lot~, Theriak l Quintel, 

Mirxen l Loth, Biebergeil /hódpézsma/ 1/2 Loth, Tormentill 

1/2 Loth, Angelica 1/2 Loth, Weinsteinsalz 1/2 Loth, Zitx·onen

wurzen 1, 1/2 Quintel. 
E legutóbbi, tizenharmadik tétel, oyil ván a pongyola másolás 

következménye, hiszen citromgyökexet sohasem használtak gyógs·

szerül, legfeljebb termése héját, esetleg levét. Sokkal való

szinübb, hogy Zittmaonwurzel-ről van szó, hiszen a Zittmann 

főzet vezérlő an:yaga, a Saxsaparilla-·gyökér óriási cikk volt a 
syphilis elhatalmasodása idején s ez semmikép sem maradhatott ki 

egy univerzális elixiriumból„ Emellett a Sarsaparilla emésztést 

fokozó hatóelemeivel is komol:y szerepet játszott. A "Zittronen·

wurzen" kettős tt- betüje is azt a feltevést látszik igazolni, 
hogy az eredeti vény praesc:t"iptioja a Zittmann-főzet Sarsapru:il·

lae radix-jára utal. 
A species teljes ára 1800 táján 3 Forint és 70 garast jelen

tett. Ez összegből legje-lentősebb a Castoreum /Biebergeil/ ára, 

kex·ek 2.-· forinttal. Az Aloe 24, a Rb.eum is 24, a sáfrány 54 

garas. Legfeltünőbb a Theriak olcsó taxája: egy draéhma 2 garas! 

Mi ennek az oka? 
A pécsi Fü.nfkirchner Zeitung száz évvel ezelőtti egyik számá

ban gy6gyszermérgezésről olvastam nemxég. Az univei:·zális elixirt 

fo~aszt6k közül a felnőttek hánytak, egy ötéves gyermek pedig 
meghalt. Ekkor néztem meg figyelmesebben az ajándékba kapott 

Univerzál-receptet. A fogalmazásból, kifejezésekből, következet~ 

lenségből és durva elirásokból nyilvánvalónak tünt, hogy nem szak
ember végezte a másolást. De még igy is becsesnak tartom, sőt 
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hasznosnak, mert a theriak-komplexum tisztázásár:a kén;ysze·

:r:·itett. Tudni akartam, mi az oka eanyire alacsony taxa
áxáoak: d.rachm.áoként 2 garas. Hiszen a klasszikus theria·
kot 64 összetevő alkotja a száritott vi.perahus porától az 
opiumig és a 11drága, mint a patika" közmondásnak a közép

korban ugyancsak komoly alapja volt. 
A Theriaca története: választ ad err·e a feltünő olcsóság

ra. AZ .Andromachos gyógyszerének 1800 éves pályafutása,tün

döklése és sorvadása nyomon követhető s rám ez a buvárkodó 
történetkutatás a kinyilatkoztatás igézetével hatott. Gale
nus szólt hozzám 1 Galenus, akitől a huszadik század ma

gisztrái és magiszterei ma is tanulhatnak könyörtelen pre
cizité.st és szemléltetést, a hivat.ás rajongó szeretetét. 

Celsus·-szal társalogtam, aki még a skorpióról is igy ir: 
"Scorpio, sibi ípsi pulcberrimum medicamentum est, quidam 
cum vino bibunt". És Ari.stoteles-szel, aki a Historia 
animalum-ban ezt mondja: 11 Aspis, anguis, ex quo medicalllentum 
illum putrificum componunt, in Aphrica gignitur, ad cuius 
ictum nullum inveoitur remedium·u: hatásával egyetlen gyógy
szer· sem ér· fel. 

De téJ: jünk vissza a Theriaca történetéhez. 
Mitr·idates Eupato:r, e néven a hatodik, pontusi kir·ál:y, a 

természet tudósa, a szigoru realizmus embere, tul volt már 

a sámánok ködös és gonosz var·ázslatain s az amuletteket sem 
tisztelte. A jelekkel, tetemekkel való rontástól kevésbbé 
tartott, mi~t a kedves rokonoktól, udvaroncoktól, diploma
táktól és f'éltékeizy vetélytársaktól. S Rómától, melynek leg

ádázabb ellensége volt. A maga testi er~jében és testőreibén 
megbízott, de a kupába rejtett méreg ellen vincetoxicumokra 
volt szüksége. Udvar·i orvosa: Krateus segitségével összeállí
tott ellenméreg-keveréke, a 11Mithridatn szolgált volna mintá
ul a középkort uraló theriaca-elixirnek, illetve electuarium
nakG Es a pontusi királ:y honnét vette a szikrát? A Genezis 
könyvéből talán, amelyben irva vagyon, hogy Marduk, az egyet
len isten, aki szembe mert szegülni Tiamát-tal s ura volt a 
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hét szélnek, bízott ijjában és n:yilában, viharszekerében 
és r·ettenetes harci köntösében, 3.ki ajkait profilaktikus 
vöi:·ös péppel kente -és csuklójára olyan f'üvet kötött, amely 
biztos védelmet n:yujtott méx·eg ellen'?Lehet. Es az is el
képzelhető, hogy Andromachos, Ne:r:o császár· görög orvosa, a 
Mithridates - recept továbbfejlesztésével és módosításával 
alkotta meg a The:r:·íaca magpa·-t, a glor·iosa-t, a liberatrix
et. 

Igy lett a mi thl:·idatból ther·iak. 
Nézzünk hát most a Theriak szemébe. 
Quer·cetanust idézem a - Liber I.Caput XXIII. - 11 De Theria

cis" cimü fejezet alapján·." De antidocis, sive Alexipharma
cis et Alexiteriis seu de Tl].eriacis. 11 Ez a főcim. Mi az 
Alexipharmakon '? 

A 18. századig olyan gyógyszert ér·tettek e név alatt, mely 
általánosan használható lenne, mint ellenszer, a legkülön
bözőbb mérgez.ések g:yógyitására. Tehát egy antidotum universa
le, ami persze korunkban elképzelhet_etleo. Ilyen szerekül te
kintette az ar:ab oivostudomány a bezoár-köveket /kecskék 
gyomr-ából/ ~ Pa-Zahar, per·zsa szó, ahol a Pa: contra, ellenes, 
a Zahar; mér·eg-jelentésü. A rinocérosz szarva is ilyen volt, 
111elynek darabjait a :r:·égi francia királyok serlegeibe tették, 
hogy az esetleg mérgezett ital hatását semlegesitse, a szar
vasagancs /cornu cervi, sine igne ustum, seu pbilosophice 
praeparatulll/, elefántcsont, kig;yócsontok, r·ákszemek, szá.J:i
tott békák pora, a skorpió-olaj, stb. 

Alexipharmakon volt némely ékkő is a középkorban: a zafi:r:·, 
rubin, smaragd, granat, de főként a gyémánt. Az aranyat is 
használták: /chrysobezoár: bezoardicum solare/ és az ezüstöt 
is /bezoardicum lunare/. 

Növéizyi származásuak voltak, de viperák egyes részeit is 
tartalmazták a titkos előiratok alapján készitett theriaka 

és mithridatum. 
Maga a theriaka szó a görög therion szóból származik, ami 

vadállatot jelent. "Id est fera 1 deoominationem suam acce-
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pisse", utalással a viperák:J:at mint amelyek a theriaka jellem
t5 bázisául tekintbetók 1 de ar·ra is, hog;y theriakéiknak nevezik 
azokat a gyógyszereket, melyekkel vadállatok ha:i::apásait gyógyít
ják. 

A Bezoardicum Theriacale elöirata: 
Vég:; egy vipexát, fogd meg a nyakánál a hüvelyk, illetve muta
tóujjaddal, hogy ne mozdulhasson és vágd fel késsel a torkát, 
hogy k.itéphessed a oyelvét, amit félre kell teoni. Feje alatt 
a o:yakác.ál ai.esd fel a bőrét és huzd le egészen. 'Köldöke alatt 
egs ujjnyival vágd le a farkát és vesd el. Felbontva az álla
tot, egész belsőségét emeld ki 1 .zsirját, máját és szivét külöo
külön edénybe. A fejet is. Ha ez megtörtént, dobd el, ami ha

szontalan. Ugyanigy preparálj összesen nég:y viperát. Husukat 
egs külön tálcáz"a. Szivet és májat is külön s ugyanig:y a nyel
vet is. Mindezt megmosás nélkül. Aztán e részeket szár·itsd ki, 

mérsékelt melegben egs kemencében vags sütőben~ Mégis a bőség 
kezdetben nagyobb legyen, mint a vége felé, hogy a kigyóx~szek 
m.eg ne romoljanak s a legnagyobb nedvességet /a viztartalom leg
nagyobb há.Dyadát/ mindjá.It kezdetben ki lehessen üzni belőlük~ 
Azután csak száraz helyre kerüljenek enyhe melegben, hogy telje-·' 
seo ki tudjanak szikkad.Di és meg tudjanak kem.éoyedni annyira, 
hogy törhetővé váljanak. 'llindez 9-10 nap alatt bekövetkezik. 

Most a mondott részeket mind törd össze porrá és apránként 
csepegtess hozzá egy-egy csepp Opobalaamumot vagy fehér keleti 
balzsamot és néhány cseppet m.ég a kollponált balzsamból is, de 

olyan óvatosan, elővigyázattal és figyelemmel, hogy az emlitett 
balzsamok azonnal besziv6djanak és lllegszáradjanak a vipera pa..· 
rában. Ne lehessen benne a balzsam. n1omait látni, mert ez aka„. 

amennyit csak bele tud.sz vinni ugy, hogy a por· ne legyen 
nyirkos, tésztás. Ha egy egész font belemegy belő1et ugy 
lesz a legjobb. 

/Ne felejtsük el, hogy ez máI késő-középkori előirat,mely 
sel:y·emszitát használtat s :n-inden szitálás utá.n ujabb és ujabb 
keveiést ir elő, mindaddig, m.ig a teljes mennyiség finom por 

. alakjában rendelkezésre nem áll./ 
Talán elég is ennyi annak érzékeltetésére, milyen minució

zus előkészitésben tették kezük ügyébe ősi kollégáink a theri
aka alakotórészeit: a trochiscusokat, gyökereket, leveleket és 
virágokat, magvakat és terméseket, a lemoasi í'öldet, a bitu·
rnen judaicumot, gummikat, succusokat és a castoI·eum.ot, tengeri 
hagymát és opiurn.ot, akáciákat és bimbós ágrügyeket, a kelta és 
indiai nárdust, az aromáták.at: Cinnamorn.umot és Caryophyllust,a 
hárorn.í'éle borsot, gsömbért, szerecsendiót. 

Igy született meg Andromachos, majd Galenus Theriaca í'ormulá
ja, amibe Avicenna is belekontrázott, például a tengeiihag:yma 
trochiscuszok készítésénél, mikoI· is a í'elhasznált liszt rn.eun:yi
ségét egyikük ana partes, másikuk pedig háromszoros mennyiség
ben szabta meg. A viperákból is készültek trochiscuszok, hogy a 
gyóg;yszerkészitó kényelmét szolgálják. A pasztilllákká formált 
anyag ~ár a klasszikus készítési mód feladásá.t jelentette~ 

Aután elmaradt a kígyó is és nem volt lényeges többé, hogy 
csak a nőstény vipera megfelelő, melyet nég:y fogáról lehetett 
felismerni, hanem helyébe léphetett a Torm.entillae, illetve 
Dictamni radix. 

Elébb azonban egyéb reformációk születtek: 
dályozná a további törést és dörzsölést. Jegyezd meg azt is,hogyj 1. Confectio viperina aromatica: 4- vipera husa 14 füszerrel, 
sokkal kevesebbet kell venned a természetes, mint a készitett 2. 
ba!zsamból. A nyirkosság legnagyobb része igy könnyen elillan a 
mozgatás által, a keverés nyomán. A azivós, enyves anyag ragad. ;.. 
Például egy font kigy6a03agboz egy, legfeljebb két uncia termé
szetes balzsam elegendő. A mesterségesből annyit végy hozzá, 

" 

" 

viperina saccharina:4- perzselt vipera főzete traganth 
és kandiscukor porával, 

viperina juniperina: Tengeri sóval sózott viperilhus 
füstölve, borókabogyóval és e
gyéb füszerekkel. 

16 Az Essentia viperarum cum spiritu terebinthinae paiata és az 
A.Icanum vipeiarum cum solo spiI·itu balsamico sulfuris viszont el-
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bujhatott a Tinctura viperarum mögé, mert az összes opera 
mixabilia·-k között, melyek viperákból készültek, az első 
helyet f'oglalta el. Készitéséhez hosszu idő kellett, de 

megérte. Quercetanus szerint: Tinctura est rubicunda, cla-· 

ra et pellucida, rubini instar, odorisque svavissimi:Villo
gó, kristálytiszta rubin, a legédesebb illatokkal. Még Ga.
lenus is erre esküdött. 

A Theriaca további reformációja már jóval vulgárisabb és 
készitési könnyebbségeket hoz. A Scilla, a vip~ra-részek és 
a szinezék pasztillák alakjában áll kéznél. A recipe jóval 

eg:yszerübb • .Hái:ümféle tr·ochiscus és 11 egyéb anyag szerepel 
benne • .l:[óztük az essentia opii, a tömjén, mix~ha, styrax: és 

crocus az A.ndromachos adagaival, majd három balzsam és a 
Castoi:·eum. 

Vizfürdőben készül 3-4 napig, viasszal tömitett lezárt fa
zékban, digerálva. S ezután. a oövén;yi részek poralakban, méz-· 

zel összekeverve. A méz hozzáadása, a spanyol mézé, külön 
fejezet, amelyet ezuttal ne részletezzünk. Az opium beleke

verése az utolsó állomás s a propagativ magasztalás záró monda-: 
ta: 

n ••• et sic, citra omne dubium, theriacam habebis excellen-· 
tissimam." Általános adagolás pro dosi : mog;yorón;yi nagyság, de 
babszemnag;yságu is eleg~ndő a lekvárállomán;yu gyógyszerből. 

A Th~riaca benedicta, Theriaca coelestis, Theriaca diatessa
ron inkább minőségi árnyalatok. A diatessaion, a közönséges 

vagy maxhaterjék négyféle simpliciából készül, mézzel. Ez a 
legolcsóbb. A vipera nélkül készültek ezek: Ther·iaca Democra

tis, - Oribasii, - Esdrae, - ex Peonia, -· ex Terra sigillata 
és a többiek. 

A francia Theriac kereszt jellel utal az erős hatásra. Hager:, 
Handbuch-ja, éppen a Gallica előirata kapcsán, kitünően jellem-· 
zi a Theriaca han;yatlását, mel;y nem kevesebb,, mint 57 fél e, 
Iészben már elöregedett alkatrészt tartalmaz. Mivel ezek közt 

sok ol;yan van, mely más országok patikáiban már nincs is rak

tá:t"on, el is tekint a közlésüktPl. A francia ther iac-ban 1, 25% 
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·urn van Ezt föle~ az állatoivoslás alkalmaz-c;a az ibé,-opi .„ • '-' 

r.:iai félszigeten. Házi.állatok utószülésének serkentésére 
lovaknak és marháknak E:g;yenként 30·-45 GiamCTot, juhoknakJ 

sertéseknek és f.:ecskéknek 10,-12 grammot egyszerre, meleg 
söxr.:el. A. f.r:ancia Thé:r:·iac ex tempox:e ké_szitésénél eg-J rész 
opiumra 99 x:ész Electuari1;1m aromaticumot vettek. 

Az Osztrák G-yógyszerköny\r 1855. évi ötödik kiadásában is 

igy bukkan fel a TheI·iaca neve. De már csak mellékes szino-. 
nima szó, szinte zárójelben :"ElectuaJ::·ium ar·omaticum cum opio. 

Electurium anodynum. Theriaca .. 11 S ezzel vége. Nincs több i:r:ott 

nyom. 
x x x x 

Adós vagyok még az Univerzál J::ecept zá.rófejezetével, a 
u Die Erklarung der Zube:reitung 11 

- gal„ 

Ezt mondja~ "Mann dür·ret erstlich diese Species auf dem Ofen, 

oder Herd, ausgenommen 'fheriak und .Veinstein." •" Szár·itsuk meg 

e foJ'Ógyf'ükeveréket a kál;yhán vagy tüzhelyen s. theriak és borkő 

kivételével, majd tör·jük porrá és egy márék friss bo.rókabogyót 

vessünk bele. Kettő itce /cca 2-szer 8 deciliter/ erős pálin
kát öntsünk e keverékr·e egy szélesszáju va~,tagfalu ii•„egben s 
kössük le. AllitJsuk az üveget 10 napig kályhára vagy a napx:a.. 

Napjában 3-4--szeI· keverjük fel s a 10 nap elnn;~_tá'."al szürjük 

tisztára vásznon át. 

N.B. Ha hasmenést okozna, erre az idÖie taitózkodjunk a gyü
mö&cs, saláta és a tej élvezetétől." 

A gyógyszerész ~axája a recepten azt látszik Cizonyitani/mun
kadij nem szerepel/, mintha a patikában csak az ingredienciát 
szolgáltatták volna ki. A gyógyszex·t fol;yékony kivonattá otthon 

készitették, a gyógyszertárban vásárolt d.Iogok, a mé:<.-sürü 
theriaca és a borkő felhaszné.lásaval. A boxóka-term.é~.-t is oda·
haza tették eszerint az éppen rendelkezésre álló erős pálinkába. 

Később, a 19.század elejétől már ·- főkénta németországi g;;ógy-· 

szerkönyvek vulgárisabb szövege alapján ·- ex tempore készült a 
patikában az elixir, szinte függetlenül az Univerzál-recipe e-

19 



gyes tételeitöl. Igy tehát az is elképzelhető, hogy a meg
:t·endeléstéíl szám.itott egs órán belül használatra kész eli
xirt vehetett át a gyógyszerésztől az o:t"Vosság megrendelője. 

x x x x 

AZ ·emberiség nagyobbik fele nem kiskoru többé. ~ univer
zális csodák és niesék világa lassan elenyészik -s pÁrm.ilyen 
fájdalmas is, a mindent gyógyítani tudó, mindenható orvoslás 
szépséges álmáról egyelőre le kell mondanunk. 

Baracyai Aurél 
,p é c s 

ÖSSZEFOGLiJLÓ 

Egy töb~százéves univexzális elixix receptjével, ill. má
solatával megajándékozzák a szerzőt. A tizenhárom összete-· 
vőből álló gyógyszer egyike a hires-·neves theriaka, melyet 
a gyógyszerés2; - nyilván már· a 18.század vége felé - :fel·
tünően olcsón taxál. Ez készteti szerzőt arra, hogy okát 
keresse a feltünöen alacsony á:t'nak. A kétezeréves theriaka 
történetében lllegismerjü.k az ősi alapanyagokat s meghalljuk 
Mithridatestől kezdve azok elkép~eléseit, akik a theriaJ!:a 
utját egyengették a világhírnév felé. Aztán a helyettesí
tések miatt egyre higuló és olcsóbbodó készitmétzy sorsát kö
vetve eljutunk az ötödik osztrák gyógyszerkönyvig, melyben a 
theriaka már mint Electuarium aromaticum szerepel csak,amely
ből régen kimaradt a viperahus és a pontusi kacsák vére. 
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1. Wavon Helbach: Hortulus corporis„ A.rztgaxten.Frankfurt a 

M. 1596, 
2.Josephus Quercetanus: Ph.Dogmaticox·um resti tutae Frankfuxt 

M.1614. 
~. Gr.Digby: Ausserlesene und bewehx·te .A.rzneimittel Frakfurt 

M.1672. 
4; S.Blanca.rd: Lexicon Medicum, Padova. 1702. 
5• Castello-Brunoni: Am.altheum - Batavia 1746. 
6,; Pharmacopoea .Austriaca Editio v. Vienna 1855. 
7i Hager: Handbuch der Pharmazeutischen Praxis,Berlin, 1910. 
B. Ciba Zei tschrift Sondernurn.mer 18.Juni 1942. nDie Arznei und 

ihre Zubereitung" 
9. R.Jax·etzk:;y: Lehrbuch der· Pharmakognosie ,_ Braunschweig 1949. 
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X-VIII. sz).ZJillBELI .'illAT A GYOGYSZERÉSZEK ELÖI<f-;PZÉSÉHEZ 

A PÉCSI .4-LI-AM:I LEV~lT.ÁRBAN kutatásaim közben kezembe ke

zült a sebészorvosokra~ gyógyszerészekre nézve nem éppen ked

vező okmány„ A latin nyelvű irást/IX.3/d/c/ MAfüJaTUM EXCBISI 

CINSILII-t a borbély céh 1763-1859-es évekből származó pénz
tárkönyvében találtam .. /A szöveg szabatos magyar f'orditása a 

következő:/ 

A BUDAI MAGYAR KIRÁLYI HELYTA.~TÓ TANÁCS RENDELETE 1798-BÓL. 

"Hogy megszüntessük azt a visszaélést, hogy a g-.(Ógyszer·észek 

és különösen pedig a sebészozvosok olyan if'jakat alkalmazzanak, 

akik alig já.Z"tasak az írásban és olvasásban és a későbbi egyete
mi felvétel sor·án annakidején nem képesek megfelelni; a Tekin

tetes megyei Főorvosokat hivatalból és közéz·dekből terheli az 
a kötelesség, hogy hatályosan közbelépjenek és ugyanilyen ér
telemben járjanak el a f'első szexv /alispán/ elő'ljá:r·6nál, hogy 

gyakornokokat ne vegyenek fel a gyógyszerészek vagy sebészo:r·vo

sok, ha azok riem végezték el legalább a humán tanulmányaikat, -

hogy amikOI' a megfelelő időben ezek egyetemi képzésre ker úlnek, 

akikre a közegészségi.1gy szolgálatának kiváló hivatását kell x á
bizni - éppen ezéx·t magas uraságod /megyei orvos/ ezt a rendel~
kezést köteles minden változtatás nélkül hivatalból közzétenni, 

az összes gyógyszerészek és sebész orvosok tudtára ad.ni, s azt 

is egyben /tudtára ad.ni/ közölni szivesked,jék, hogy valamennyi

en akik magénjellegü ta.;:~ulm.ányok vagy szigorlat okából a kir·á

lyi egyetemre kivánnak kerülni, utjukat mindig áp:rilis hó ele

jén kezdjék meg, ho&Y az első év ne mul,jon el haszontalar;ul„ •1 

A történelmi hüségnek megfelelően - ebben a kox·ban közi:;u

dott, hogy a sebészo:rvosok /chirurgusok/ a borbély céhekhez --ca.r·· 

toztak„ A gyógyszerészek szintén céhekbe tömörültek /előror·dult 

hogy a ker~skedők, kézműiparosok rendjébe sozolták őket, azon 

az alapon, hogy hasonlóan az emlü.tett mesterséghez mint /ina

sok, tir6cok/ gyakoz·nokok kezdték el a pályát. Majd segédek 

/segédvizsga után/, kés5bb mesterek /mestervizsga, 8.pprobáci6 
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után/ lettek. Mint szellemi feltételeket kiván6 "mesterség" 
f'okozatosar.. 'több és több iskolai és tanu.lmányi el.Öképzett
séget követelt a pályW:·a lép5kt51. 

Előbb az iskolai képzés feltételeit kellett me~er·emteni, 
csak azután lehetett szabályozni a hazai népiskolai, közép és 
főiskolai r·endet„ Ez hosszu időbe tellett, ami az alábbiakból 

is kitünik. 
Az 1771 szeptember 12-én kiadott rendelet kimondta, hogy a 

gy6gyszeI'észek is a nagyszombati egyetemi fakultás joghatósá
ga alá tartoznak. Az egyetemi képzés nagy haladást jelentett 
az adQigi céhszerű oktatással szemben. 

Az első Ratio Educationis idejéig /1777/ nem volt semmi biz
tos határ·vonal az elemi és köz-épiskolao oktatás között.a gy6gy
szeI'észképzés szempontjából megjegyzendő, hogy triviálisnak ne

vezett legalsóbb f'oku iskolában is elkezdték a latin nyelv ta
ni tását" Az 1774-től "bir·odalmi iskolamester·" később Pozsony
ban müködő Johann FELBig,ER ter·vezete pl. a mér·tant a ,jövőbeli 

ácsok, ké5müvesek~ asztalosok stb .. igényei szerint kivá.nta ta-
ni tani, A latin nyelvnek pedig azért juttatott helyet a vá:rosi 
népiskolákban, hogy az ir·odai, obiI"urgusi és a gy6gysze.részi 
pályár·a tö:rekvők "igazi" latin iskola /pl„lioeum/ látogatása 
nélkül is,képesek legyenek a szakmájukhoz szükséges nyelvi is
mereteket elsa,játitani„ Mindebből látni, hogy a latin nyelv 
"némi isme1·etének" megkövetelése ugyan több volt az előbbi ta
noncviszony eredményeinél, de egyelőre & gy6gyszer-ész és chir
urgus ,jelölt elé5képzésben messze elmaradt a többi egyetemi hall
ga,tók mögött. Mindenesetr·e a gy6gyszerész jelöltek sekélyes e-
15kép~ése sokáig gondot okozo.tt_ annyira, hogy negyed század 

mulva is az el5bb ismez·tetett belyta.rt6ta.nácsi rendelet is :fel
l"Ótta gyógyszerész és ohirurgus jelöltek hiányos el:6képzését„ 
ll'•éz·t a I"endelkezés kimondta: 11 • ~ „hogy e. gy6gyszer·észek,,. sebész

orvos ok csak humán tanulmányaik" befej(tzése u.tán ke1"Ulhetnek 
Larencz László 

P é e a az Ggyetemr·e„ IRODALOM: 
LINZlj&UER X.F.: im.II.587-588. 
MOLNAR A .. : A közoktatás története .Magya:i··oo:·Gságon a. XVIII.ssá-

, szadban Bp.1881.544. 
A Pécsi Allami Levéltár - Borbélycéh yénztérkönyv 176}-1859 
lX.J/d/c - latin nyelven - tiMandatum Ezcels:i. CineilliR - • 
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A GYÓGYSZERÉSZ SEGITÖTÁRSAI EGYKOR ÉS MOST 

Középkoz·i füveskön:yvek illusztrációi elárulják elődeink 

gyógynövénytermesztés! és illóolaj-lapárlási munkameneteit: 

p::ilántázást, c;:yomlálást, aratást, illetve begyüjtést és a 

desztilláló apparátusokkal való bánásmódot, mint a gyóg:;
szerkészitéshez szükséges alapan;yagok előmunkálatait. Lát-· 

juk a közremüködö segitö társakat: fézfiakat és nőket. A 
durvcibb, nehezebb, férfiizmokat igén;ylö müveleteket aZ erő-· 

sebb nem tagjai végzik, a begyüjtés és válogatás gyengédebb 

tennivalói az asszonyokra hárulnak. Ezt az ősi, primitiv ma
nuális tevékenységet itthon nálunk, az alföldön és Erdély-
ben, Bulgáriciban ma is megtaláljuk, sőt méginkább ázsiai ba·
t'itainknál, Indonéziában, is, ahol az illóolajlepár1ás házi ipar. 

Az alkémia laboratóriumaiban is ott szorgoskodnak a kise

gitö kis inasok a férf'i labor:ánsok és famulusok oldalán. E

melgetik hatalmas bronzmozsarak sulyos ütöit, tekergetik a 
préseket. A desztilláció fol:yamatosságára ügyelnek. Az ő dol·

guk a tüzet élesztő fujtatók nyomogatása a szublimáló edéD,J 

és a vizfürdök alatt. 
A g;yógyszerlcészitőnek minden korban szüksége volt technikai 

segitségre, hiszen a természet növény-, állat- és ásván:ybi·

rodalmából többször·ös emhexi erővel éa ravaszsággal tudták 

csak kikén;yszeriteni az alkalmazott gyógyszerré formálandó 
anyagot: a nyers növényi és nyers állati részeket, n~ers föl

det és követ. Századok folyamán igy alakult ki a törő és a 
"rhizotomof!' munkaköre. 

/: "Rbizotomos dicitur proprie, qui radices acind.it. Et 

vocatur ars mioistra Pbarmaceuticae siinplicium et composi

torum medicamentorum repositiooem monstrans." :/ 
A rhizoto010s is gy6gyszerkészitési segéd.erő tehát, aki gyö

kereket ás és ismeri a különböző természeti gy6gyit6 szerek 
rejtekhelyét. /L.castello et Brunoni: AmaJ,theum, 1746.Patavia„/ 
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A gyökérszedő váodozolt is, .ha kellett, egyik munkahel~ről 
a másilo:a,, hiszen idéoymunkásnak számitott. 

Viszont univerzális, állandó segiteéget jelentett a gyógy
szertári szolga, a patikai konyhalegény, a laboráns őse, akit 
llár a mosogató, takaritó, csomagoló nő követ. 

Ig;y válik szét idők folyamán a aokrétü gyógyszertári segéd

munka és ke1Ail külön-külön kezekbe„ Igy lesz egyre könnyebb és 

modeinebb, de eg;yre felelősségteljesebb is„ 
A. muzeumok ha nem őriznék meg, mit sem tudnánk a 'gyógyszer-· 

tári PI'ések elődeiről, melyeket még a 18. században is használ

tak s melyek a korabeli szőlőprésektől alig különböztek. Eset

len, otromba monstrum volt ez a prés, közel másfél méter magas 

faalkot~á03, kéttengel~es, vizszintes váJ.yuval. Csak a tengely 
és a kulcs készült vasból / :Patikamuzeum KolozsváJ:,on a Hintz

~éle házban:/. A Nagyalföldön használt olajütők is általánosan 

és igen régóta használt praktikus és szellemes szerkezetek,m.el:y„ 

lyel sok ricihusolajat ia -~é~Szitettek„A patikaprésekbe ke:rült a 

tinkturák ingredienciája, maddula, mák, lenmag, dió és tölgy

makk, de a marha.velő, aöt a keménytojás sáitgája ié, ha éppen 
tojásolajat kellett kinyerni belőle. A prések kezelése sziDVén 

a gyógyszertári szolgák és cselédek tennivalója volt. A pezs

gősvödörhöz hasonló vizfÜlXlÖt is ők gondozták a kés5bb 1 III. 

Napoleontól kezdve a falemez dobozkák:ba is ők kenték a bajusz
pedröt. 

A 19. századbeli falusi gyógyszerészek ·-Magyaro:rszágon és 

igy Baranyában is „. de a kisebb vá.I"osi patikák tulajdonosai 

is egs szál segédlettel látták el mindennapos teendőiket. Ez 
az egyszál segédlet sok e-setben a :feleséget vagy a gyermeket 

jelentytte.A desztillálá~ néha kint fol.;vt az udvar füvén, a drog.

szárit~ pedig leggyakrabban szabadban :_~~-~!ma he_lyen vagy _ép.

pens0ggel a tüző napon,ahogyan a dl'."Og kOnzeiválása kivánta, 

ritkábban keDJ7érsütés után a hülni kei'.;d6 kemencében./ A szel-
lős padlástér drogszáritáSZ"a kiképzett hatalmas példáját a 

:tőszegi patikaház 17. századi emléke z·epI·ezentáJ.ja./ 
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D.t:)f> ..i.gó kés<:iket~ mel)ek vág:ódeszkái::.s. volta...;;: szerelve~ az 

inas kezel te,. ~-likox a por oszt éis kapcsán a papirkaps-zula is 

bevonult ~ gJógyszextárba~ a portokokat is ők készitettékí 

akárcsak '.::i pürl\:ölt patik_ai cukl:okat szódabikarbónával vagy 
anélkül~ 

.s. huszadik század elején jelennek meg a laboránsokc ijzines 

vászooküpen;y vaw kötény védi J:-Uhé.zatukat az óriás kő-' és 

má:.:váo;ymozsa:rak mellett s legtöbbjüknek~ főként a városokban, 

kerékpfil" Ja is van~ Ao1i iotelligeociájukat i.lleti_; ez egyénen

ként széles skálán mozgott„ Mauksch Tóbiás 1793-as instrukció

jában még a megbizhatatlan labo.I'ánsokra hivja .fel a .figyelmet~ 
Századunk elején is akadnak ilyenek még, de többségükben j&... 

zan és megbizható segédszemélyzet.t·öl kell megemlékeznünk .. 

.baranyában is at-:adtak olyanok, akik a patikus-családhoz ta.I

tozóknak érezhették magukat s erre hüségükkel és odaadásukkal 

x·á is szolgáltak~ Pedig éppenséggel nem volt könnyü dolguk„ 

'iöbbn;yire pincékben tevékenykedtek-, kevés levegőjü, nyi:r:kos és 

.rosszul világitott helyisérekben keveri::;ették óraszámra gyönyö

:rü.f eg~1nemü kenócseiket, szür·ték a villogó tinktuX'ákat~ Az ő 
kö·:~elességük volt a reggeli nyitás előtt ellátni a taka:ritás 

durvább munkáit is. A tö:r·ölgetést több helyen máJ: a praxi vagy 
a fiatal segéd végezte„ 

Hadd emlitsünk néhiny nevet a régi pécsi gyógysze:r·tá:r:-i le

gén;yekg patikai szolgák~ gyógyszertári konyha·-munkásoktille"t
ve laboránsok soiából: 

:roseph Bach 

Nyillas Sándor· 

-ka Károly 

Dezső ,János 

Papp Bálint 

Csányi János 

Sén,yi Já 
X-oonsa, 1898-tól az 1956-ban 

1788 
1860 
1900 
1908 
1909 
1912 

n o s, az Ararzy Saa pE'.tika labo
bekövetkezett haláláig egyetlen 
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pat.ikábau m.üködött /: az utolsó hat évét már állami szolgé.= 

latban :/ „ Kiemelkedő laboI·áos-egyéniség 1 gyémánt karaktert 

b.li és pootos szakmai s:egéder0$ 1948--·ban Budape steo veszi át 

~ ötvenéves laboránsi jubileumán - a Ka.b!lJ' - e~lékérm.et~ 

A patikák oői segéderői 1914-ben~ az első világháboru lez
elején tüooek fel Pécsette Fényképes dokumentumunk van az 
AraOJ Sas patika akkori személyzetéről„ Ezen a képen -· munka·

köpeo;y akkor még nem lévén szokásos - hoaszuszokoJ'áS ncivil u 

sOtét I·uhában lll.áI ott látjuk a csinos csomagolót, ke::::ébeo a 

husz porkapszulávale 0 volt - Aul Teréz - az első' technikák 

egyike megyénkben~ hatvan évvel ezelőtt~ 

A közben eltelt évtizedek alatt lett a csonw.goló lánykákból 

technika, majd asszisztens, a gyógyszerész jobbkeze; s.ki las

sanként minden olyan szakmai müveletet elvé~ez helyettet mely

be~ nem kell ma.giszte:t"i oklevél„ A jó asszisztens már 

a gyógyszer'ész megértő munkatársa, felelős együttmüködő, egy

r-e táguló kollabox·ációs horizonttal„ 

IRODALOI! 

A P1!:csr 10/1-ES GYÓGYSZERTÁR 

SZOCI!Ll:S'U BRIGÁDJAI 

1 0 Ba..ranya-m.egyei Levéltár. Pécs v„m.agistr„jkö~vei 1?88.:i 
19.számu Protoltoll 

2o Pécsi napilapok hireiből 
)e H„Presser·2 Ka.ufladeobüchlein~ Y..r.·,:r·f<<LL 1968-0-S„9c 
4o Kopasz Gábor: Réc;2 pécsi kézmiiv~,s ~~;_;:;,_·7;0X\:<;;{;;-gek 197111o 
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GYÓGYSZERT.i.R A llOHÁCSI SZIGETEN 

11Mohács·~·szigett a Duna szigete a magyar-jugoszláv határon, 
kb~ 380 kW. Nagyrészt folyami hordalék épiti fel. Szántóföl
dek, sok rét és erdő. Az 1956. évi márciusi árviz után tele
püléseit Iendezték, uj falvakat épitettek. 11 

Ennyit lehet a szi['etröl megtudi:i az Uj Magyar Lexikon-bál. 
Ez bizony édeskevés. 

Ma ugyan félóránként jár a komp, de l\:orábban s főként télen, 
jóval ritkábban közlekedett s még ig;y is csak délután ötig. 

Mohács után sorrendben a legnagyobb, legközelebbi település 
Baja és télen• ha a Duna beáll vagy ha éjszaka kell beteghez 
mentő, csak Bajára lehet szállitani a szenvedőt. /Igy lesz az
tán sok baranyai illetőséí?Ü polgár bajai Bács megyei születésü, 
mivel a sziget közigazg~tasilag Baranyábo~ t~tozik./ , 

Kenyeret éa villamos aramot Bácsmegye küld ide. Ma mar az utak 
jó kazban vannak, de sokáig bizony' az ország legelhanyagoltabb 
utjának számitott a mienk és az autósok már harminc kilométe
res sebességnél is az öngyilkossággal kacérkodtak, nem szólva 
a komppal kapcsolatos kins?envedésekröl. 

Ami Mohács-sziget egészségügyét illeti1 történelme alig van. 
A század tizes éveiben ~aláljuk az elsó nyomot. Egy jelenleg 

kipusztulóban levő tanya, a 11 Riha11 adott otthont az ox„•tosna.k 
/kézi gyógyszertárral/, a bölcsődének, rendóröl'soek, iskolanak 
és boltnak, melyek valamennyien az ut mentéü helyezkedtek el. 
Egyébként is ez a sziget földrajzi középpontja, a 1egmagasab·
ban fekvő hely, öt kilométerre a Dunától. A rihai tó mentén 
van a ra111, melynek hatvan házában németnj'elv-ü lc.kossá~ él. 

A folyó partján huzódik K a n d a, rn~lyet főkéut sokacok 
laknak. 

A Dunától egy kilométerre épült U j m o h á c s, az 1956···os 
árviz után és Mohácshoz tartozik. 

Igen régi település H o m o r u d, az utóbbi években erőtel~ 
jes fejlódésnek indult. Jelenleg orvoslakást és rendel6t épi
~;.1nek itt. 

Gyógyszertár a szigeten csak az államositás óta van.A régi 
pi.ispöki birtokon, az őserdős ligetben miért is lett volna 
korábban? Nem sokat törődtek vele~ 'nem éJ?Ült: ki nagyobb te
lepülés és éppen ezért 1914 őszén bérlőkezre lferUl-::; hatezer 
hold„ A Parcellázó Bank a bérletért halászati jog_g:a1 együtt 
évi 220 ezer koronát fizetett s a bérlet 12 év-re szól.t. A 
bank bácskai kisgazdáknak adta albérletbe kisebb pa:i:cellá.k·
ban, Azok meg törődjenek egészségükkel, ahogyan tudnak, 
Döntő fordulatot hozott az 1950. esztendő. 
A Baraeya megyei Gyógyszertári Központ először a régi korca

maházat bérelte ki patika céljára a az als6 szigetbeli patikus 
SJ.tő Béla gyógyszerész. 1956-ig itt müködött ebben a szüksé!!,'
megoldásbau, amikor a Természet erői minden emberkéz alkotást 
egyetlen hét alatt ~egsellll1liaitettek a szigeten. A duna jeges 
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áI :ia elpuszti tott, letarolt mindent a :föld felett. Szeren
csére, az értékeket idejében megmenthették s mindössze e
gyetlen ember pusztult el a katasztrófa idején. 

.Az első kis gyógyszertárt elvitte teJ;át az áxadat_? de a . 
berendezés oagyiésze megmaradt. A mentesben még a vallal?-t1 
igazgató és a főgyógyszerész is tevékenykedett. Sütő Béla 
gyógyszertárvezető az árviz előtti napon rakta a ~iókokat 
a szekrények tetejére, hogy biztosítsa az értékes anyagokat•„ 
A megóvott értékeket és az állványedényeket - az ablakon 
beevezve - csónakok hordták ki. 

A néhai g;yógyszertár helyén ma vegyesbolt áll és vele s~em
ben épült fel az uj patika a Hémet Demokratikus Köztársasag 
ajánd.ákaként, akárcsak a dunafalvai és ujmohács~ rendelő és 
orvoslakás. 

Három orvosi kör:zet mi.iködik a szigeten: az ujmohácsi,ho
morudi és a dunafalvai. Ez utóbbit Dunaszekcső látja el gyóQ-· 
szerrel9 A szigeten gyógy'szertár. csak egy vanj melyet_g:yakor
latilag a homorudi kö:r:zet igényel csupán, mivel Ujmohácsról 
köun;yebb Mohácsra átjárni. Riha patikájának télen nő meg a -
:ielentőságe, amikor a jég miatt nem lehet átkelni a folyón. 
" h-íegépL.l~ tehát az uj g:;óg:yszer-tár L'lohács szigetén. Hatal
:ue,s kőp:i nce i magas feljáxó ~ mel;y ~ ~egmagasab?, ';izó.~l:\s::;:-1 
is dacolhat. Igaz, 00QJ e~.,bet~ a~ „epul2tbeo i;>o1:~~-~- 2 '~"'':o-
!_e'-l:ci.limoással világ.:i.tottak 7 ce nosY-orc,nak c1asoni~: s:::. 
méFis bizakodóbbaD kezdhet'Ge meg s hánj'atott sorsu Y~ö:-;c-ogész
sé!Íüg,J'i intéz('.'.ény, hiszen s. h:ltvanas években villamositották 
9.Z egész falut~ , , . 

?Jti aru:rvit tud csak!, hogy van egs g;yogyszextar a Duna szi
SB:Liéni álfilodcz;va gol:ldolhaG, ar':eai, hog;y mil~en jó is lebe.t; ~::;
n&~'~. aki ide lcerlilhet, A haz ·végen gyepszon;}'eg s abban úlo.c
._~·21,/e t·clel0ge..thatja a lábát a szelid folyóba~ Horg:iszl;i.at ~ 
szalonnát süthe'Gi édeseket alhatik~ nem zavarja passzioit 
senki" 
Eezzeg~. m.tko:r elsé: látogat&.sko:r. megtudtam~ hol, a pstika~ 

őszintén megi~„mül'Gem~ Öt }{ílométert kell uttalao utakon :i:·cc
zóö.ni" :nj.g Celhoz é:r <lZ en:bcr. Szivesen '1issz~o1·dul tam, vol~· 
na.~ },;,;: u·t azonbeu.1 azóta illeg~\avult s én azóta :us vi.ssr.avag:yom 
D Gzigctbe •. liűlönös var3.zs<-it csak 'lZ értd. meg, aki hu~:;aro.osabb 
idei&: ott~ él 2t l:ed.ves szi;.:·et.i.. bennszülöttek között~öss;;:;s~o-
5t.suks segitőkt·.1szségük biZc::·f.3J::a az örökös vizve~zé:Ly •. ~"- \;(~1?
ru_ész,:;;ti C'·'~·cáso1..: az el szik-e Gel tsé?ben való egymas:r·auva.L ts<0.g 
0.J.i.a;dói.;;á~;~t"~a.;1 f~jlődö-bt ki ós ~álf ls~voi;i.zóbb. t1!la~;(.lo!1sá~'-;kká. 
Od.né:rkezé3iiokkoI az, óieg korcsrrrai.:·o.<;:; f;:;:.Lesege vart: :na:r Dent1'LtD
kct;. L c~urr;a áprilt.si esfiben ;jól ese~t ;;,. kályha_ m.elege~ ~~ 
v.j telepüJ.őknek kijáró közvetlen~ .s.rr;yas :fogadtatas~ a 1::0zao 
fc:J.ka..rclá$a~ , d-.. 

I-Link végig a..z"ll mondt;ák~ hogy soha~1em vó.l -c~n1J;; igaz_ sz19e l·:l.·-
0::.:ké, w.e::::·t azóta uern. volt cl;'i'an kcg,_yetlt::c tel Vé.g:; a:co.Ms: 
m.el;y -éle·:.;et: fen;yer::et ás elr.:H'.i~etel :_:;, -~-:='-Jj~gtól~ Alnikc:C' ke-~é:tí' 
sincs 1 w.eit nerR n9zha~~ak ~a.ja:ó~ i·, n~!.l:.l:c·:c l?c ke1.l 121~jt~e? . 
tlegint 2_ szinte mar. e.L~eleJtet ~ os:1. ~:e9er;c.eke~ ~ .1:0~~ ken„ v:_ 
legyen~F·ioom~ falusi hazi ken;ye:rp .::unibol anoaK lCleJen kapovt 
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a kör·zeti orvos /fiatal nő, aki két körzetet látott el s 
oem egyszer lapátolták ki a hóból/, meg az állatorvos is, 
aki széles birodalmában gyakran küzködött vízzel, hóval, 
széllel, s kapott "Erzsi néniux is, anyai jóságu közvetlen 
elődöm a gyógyszertárban. Tőle tudom ezeket a kis epizódo
kat! meg azt is, milyen fájó szivvel bucauzott el innét, 
ci~:or ft:l·::'.cltottCJJ.:e ,~ szi,:oru szigeti teleken az is előfor
üul <.;, bow itta.s .: __ be:r e~ ft:l1."agottan, i'élhalottan maradto.i-: 
el a hóban, mi;; ró.juk nem talált valaoelyik irgalmas szivü 
szicct.l::i_~~ó. 

Ny:J.ron könc.,:..-~~ Köd_ nincs,. a komp jön,_a '.i'EFU hozza a GJÓQJ
sze1el<:et. Vissz:....xu~ nem alcu.r vinni, e:iiaCt kicsit h:idskozni 
k.:::11. Télen kürbco /Baja felől/ jön a szállitm:in;y, t bbn~:ire 
er;J-két napos lcéséssel. Ilyen::or szok:J.s a bete3e~:kel e'c:yi.',_tt 
az iuójarast szidni. (_; 

Elői'ordul, ho:___-:,• köd m.i~ttt nem já.I: a körn.p. A .r~FU embere ner:i 
l~2p iriaJi~.:'.ts;; a. Daj:\n :lt val~ szá~l?-túsra. Lerakják tehát a 
GJ'OQ'szeit;:ll' csom~.cjait· a moh~csi .:...F!!SZ-nél. :1iisnap telefon: 
tessélc elvitetni a.z 6.rut, akó.rhO[j'an. Szei::encsére a szir:etie;: 
bajtársiassaga mos~ is segit. Elhozzák rendben, nem is kell 
utánajárni. 

A gyógyszerész ma főként az orvosságok gyors kiszolgálta
tását végzi. Egyr·e ritkábban kell gyógyszert készitenie ami 
több időt igényelne és emiatt várakozni kellene r:i. Ean~k da
cára a beteGgel való közvetlen, beszélgetős kapcsolat mégis 
k~a~~ul s ilyen isteohát~-mögötti p.;itik~cskában csak igazán. 
Telidoben az officina vároterem.Szegeny oreg nénikék és bácsik 
esed~znek, hogy b~szindulásig hadd maradhassanak idebent,ne 
kellJeD kint, a hideg zimankóban topogniok. A korcsmába csak 
nem mehetnek! 

Nagy hátrány nilunk, hogy vasas a viz. A Kerbolt-desztil
l~ót het~oként kell_tömé03 savval kimosni, hogy a vasas viz
kovet eltavolitva 1 UJb61,haszoálni lehessen. Ivásra mosásra 
vödörben kell vizet hozni a szomszédból s ez elég k~serves ott 
hol kisgyermek is van. ' 
~ orvos,_szerencsére, megértő. Egészségügyi kérdéseket, 

gyogyszerelesi problémákat, hiánycikk: áthidalásokat meg lehet 
vele beszélni. De még igy is érezni itt, hogy külön világ ez 
valóban sziget. De nem mindegy, hol él az ember ha kis csa-' 
lád.ja, szép ~oglal~ozása van és szeret~k a betegei? 
. A szigeti 'Dunavolgye" TSZ-ben a m.ezögazdaság helyét egyie 
inkább az állattenyésztés foglalja el. Ehhez jóval több rs:;~QJ
szer kell s tal~n nem.sokára eljön az idő, mikor az állatgy6Q'.-. 
szereket is a rihai patikából közvetlenül kapja az állatorvos. 
Ez a kis gyógyszertár forgalmát bizonyára megsokszorozná és 
anyagilag is t·entábilisaá tenné. 

_Ma nem vagyok már a Riha patikusa. Gyermeknevelési gondjaim 
miat~ ~ag;yobb településbe kerültem. De a Szigetet elfelejteni 
nem \;uüom, megtag.:idni nem akarom soha, hiszen életem négy 
::o;;;,: Thjdáné 3Ac:.GARTE:C ERZSÉBET 
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* * * * 
öxömmel l.;:özöltük a hi.Ies pécsi rIBr.DTVICH csal6.d fiatal le
sztuma:::ott~ián:1k, :\:olléganönknel\: /a híres Uaxaoyameg;yei gyór;:;]'

sz0::.ósz szepun.'.)kó.Ja/ ixásó.t Baranya megye,-talán az ország leG

kisebb patikáiá.ról. 

A Szerkcsz tő 
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A PÉCSI MAGYAR KORONA PATIKA SZ!lUlrÉSE 

A gyógyszertárak tulajdonosai között duló konkurencia a 

száz évvel ezelé5tti Magyaxorsz igon éppenség_~el éie::i volt is

mexetlen jelenség. Nem e~szer bizony kíméletlen versenyfu

tás indult a naeyobb jövedelet!l.é:rt. A késheg;yi;:: élesedő küz

deler:J. ee:.-:~/it:: kiriv6 példáját idézzük iel a pécsi 11:ragyar Ko-· 

rona11 
C'JVQ'szcrtó..r· jogadományozása kapcsin. l!:z az érdekhar·c 

1861-ben kezdődött és egyr·e fokozódó hevességgel tombolt há
z·om teljes esztendeig. 

Ismexjük meg az előzményeket, 

1858-ban hunyt el :Nendtvich Tam.áe, a pécsiek nag;yhirü ter

m.észetkutató gyógyszerésze. Bár élete végéig megtar·totta a pa·
tikát, 1848. január elsejétől bérbe adta azt Vilmos nevü fiá·

nak. Vilmos még atyja életében, a saját négyszáz forintos költ-· 

ségéc uj beI"endezéssel látta el a gyógyszertárt és az apa ha

lála után - megállapitott becsértékben - átvette akként, hogy 

abból ki kellett fizetnie testvéreinek örököseit. Hogy test
véreit meg ne várakoztassa és őket mihamarabb kielégítse, el

adta az "Arany Sas" gyógyszertárt Gábor Józsefnek 1860·-ban. 
Tőle egy év mulva Kuncz Nándor gyógyszerész, Held Ferenc pécsi 
kereskedő veje, szerezte meg. 

Kuncz Nándor a patikával hamarosan ki is költözködött a Fő 

térre, Littke Lőrinc ppzsgőgyá.ros kétemeletes házába. A Fő ut
cai régi patikaházat ef;3 kereskedő vásárolta meg és üzletet 
nyitott abban. 

Pécs városában azidőben három gyógyszertár müködött: 

a Szerecsen·-, uz Arany Sas-· és a Gránátalma-cimü raizeri1 

tikat most már minci a három a Fő térre tekintő portó.llal. 

Ugyanekkor l~enc.ltvich Vilmos 1'gyógysze_rész és helybéli laJ<1:oa, 

a város kebelében felállitandó 4-ik gy6gyszertó..r: elnserésé-é-rt 
foJ.;vem.odil;:„ /!.1iután a vé.x·o;;; '.J1Jó.ai külvárosi r·észében felálli-· 

tandó g:y6gyszertW.~nµk ::rz,t'Yc:ée.>.s· .f•::::n·h:foroe;na, f'olyamodáeának ké-
--···~--~----

1 Nép:í.el'J ném.e-t neve ~~z IJ.~g:altr;.t~Sl"et:d gyógyszertárának~ 



relme pártolólag iog a pesti m.ki"'-. Helytartótanácshoz fel-· 
terjesztetni./" 

Megmozdul a többi reobnykedC is. 1861-ben B~lek Rudolf és 

Darás József, s0t egy is11eretleo kollt~a is folyamodik a ne
gyedik pécsi patika jogának elo~eLéséért. 

~ ~:özeleQ,; ve:::zudele::i szelére i._,,_ ~-:._._:. ,Si~;úcz Fe.:.enc és 

}~;Jncz 1· i.ndvr gy1.\;:;s:::c1 ~ .r._~ul.i„dono.30 : et,:: :i~,; :~·~ kG.:.:-:~:: 

'-T. g;;;Ó:::Jszert..u:: fel:.:lli~15~,n~,;: iI':..?.taib2., dc ~:::- kór·el210t a 

hatóság elutasitja. 
Az al·.~bbie.l-:ban J:öviden utalur:;: csa;-: ~~ V---!..OSi .Jec,zőkön:;vck 

iktató számaira: 
11 515 ·- 2443 - 3350; Gyóg;yszertár, 4-ik felállitása végetti 

vélec:r.é03e főorvosnak. Annak hi:rdetéséért: 4 H 80 kr. 

324-9. GyótQ s;:;e:ri.IJ..I !-ik íclállit:i.si hirdetési dija 3 F 90 kr, 

Magyar Ujsás Kiadóhivatal.inak. 

5421. Helytar·tósági r·endelet1 4-ik gyógyezertáJ:: fel nem rillit
ható. 

5672. Gyógyszertár 4-ik felállitása tárgyában a kancelláriai 
Itélet mássa kéretik". 

696 - 1120 -· 1318 - 2671 - 3006 - 3383 ·- 5421 - 7960' 
Gyógyszertár, ~-ik uj, felállitása vésett nyilatkozik Sipócz és 

Társa. 

Az 1863. év elején ezt olvashatjuk a magisztrátus jegyz6könyvei
beo: 

"!~egyedik gyo!S:Jszertá:r f'elállit.isa inditv<inyoztatik ••• a kér

déses gyógyszertári személyes jog adományozása az 1862. évi 

Szent György h62 17-én 17360.sz. a. kelt iotézvéoy értelmében 
foi;anatosittassék. Ezeo kegyes inditváoy felől Sipőcz :Fereocz 

és Kuncz Nándor pécsi gyógyszerészek kérelmük és mellékleteik 

visszakézbesitésével értesitend.6k." 
"Miután a' om.mk,helyt.tanácsuak 186,_ik évi Szent Mihály hó3 

12-én 69382.szW. ala1't telt kegyes iotézvéoye vételével azon 
hó 18-áo, 2449/5672. sz.alatt inásodizben nyitott és a hivata1os 
lapban is kellőleg hirdetett pályázat határideje 1863. évi 

2 Szent GyOrgy Hava = Április hó 
3 Szent .:.iihály Hava = Szeptember hó 
)2 

Szent And.Iás 15-ével 4 lejá.J::·t és ezen pályázati hirdetmény 

visszavonva nem lett, fenoebbi határidőj.g beérkezett pályá-

zó kérvén;yek táx·gyalás alá vétetvén, Pécs sz. kir.város budai

külvárosi részében egy negyedik gyógyszertáxnak felállithatására 

legkegyelmesebben is engedélyezett szem.él:yes jog Nendtvich Vil

mos pécsi lakos, okleveles gyógyszerész uxnak, mint a négy pá

lyázó legér·demesbikének, az elől emlitett és 1862-ik évi Szent 

György hó 17-én 17360.sz. a. kelt mk. he~tartó tanácsi kegyes 
intézvéo:y értelmében adomán:yoztati.k s ugyanannak ezen adom.án:yo

zott jog terjedelmét körvonalazó mult évi Karácson5 hó 3-ról 

77503.sz.a.kelt kegyes helyt. tanácsi iotézvény másolatban hozzá
taz·tásul kiadatik. 

Ezen adom.áoyozás fel.öl a' nco..mk.helyt.tanácshoz jel.entés te

endö és a többi pályázó kérvények az illetéSknek visszak:ézbesiten

dők.11 

Kuncz Nándor azonban nem hátI·ál és közvetlen panaszos folya·-· 

modváoyt OJUjt be a főkormányszéknél a negyedik pécsi gyóg:yszeJ;'
tári szem.élyes jog Nendtvj,ch Vilmos részére való kiadása ellen. 

/Sipőcz Ferenc -· mint látjuk - ebben a menetben mér nem tart 
K.olléGájával. Nem akaz: ujjat huzni a magisztx·átusaal és viasza.„ 
vonul a küzdőtér-rél, ahol má:r csak Kuncz maz:adt hogy apósa: Held 
Ferenc támogatásával utolsó rohamra induljon leendő versenytársa~ 

Nendtvidh Vilmos ellen./ 
"Held Ferencz pécsi kereskedő és városi kültanácsnoknak /va

gyis bizotts~gi tagnak/ 1.864. évi Szent G;yörgy hava 6-án a 6352 

sz. alatt. k.k„ udvari rendelvénnyel beküldött folyamodványát" 

is átküldi a helytartótanács. 
"Miután mindkét rendü panaszlevél nemcsak a városi tanácsnak 

ezügybeni eljárása el.len vagyon intézve, uanem azokban különö-

sen Nendtvich Vilmos 

mely vádak ellenében 

mindkét rendü panasz 

4 Szent András Hava 
5 Karácson Hava 

gyógyszerész sze~élyesen támadtatik meg, 

tőle az önvédelmet elzárni nem lehetne, 

- mellékleteivel együtt - Nendtvich Vi1mos 

e November .tió 
= De cem.ber hó 



gyógyszerésznek azzal ad.a.tik kit bo_gy azokra feleletét a 
közlöttek visszacsatolásával 14. nap alatt benyujtsa. 11 

Ám a megisztrátus Kunczr61 sem feledkezik meg: 
"Miután Kuncz NándoI folyamodványa érdemében legí'elsőbQ 

hel~en mi sem hatái-oztatot~, erről folyB1D..0dó értesitend.5& 
Ezen folya:nodvány nemcsak polgármester ur, hanem a városi 
tanács ellen is irányzott rágalmakat és. sértéseket tax·tal
mazván, az tiszti ügyészi hivatalnak azon utasitással adatik 
ki, hogy folyamodó ellen hal.adék nélkül büntet&. keresetet 
inditson. 0 

"1864, Pünkösd hó 20. 
Helytartó tanács tudatja, boti;,y KUncz Nándor pécsi gyogy-· 

szerésznek legfelsőbb kézjegyre méltatott folyam.odványa ér

demében, melJ.3ben a városi tanács eljáx·ását B.' 4-ik gyógy-· 

szertár adományozása és telephel;yének megállapitása ex·ánt 
megsemmi·siteni kéri, .kimeritő véleményes jelentés terjesz·

tendő ~el. Egyuttal meghagg;ya, hogy emlitett g;yógyszertáx
oak tényleges felállitáS'a, érintett' felségfolyamodvá.ny te·~· 

lőli legfelsőbb elhatározás beérkeztéigt elbala.sztassék„ 
Ezen kegyes iu~ézvénJ a• személ~es 4-ik g;J"6gys~ertári joggal 

felruházott Nend~vich Vilmos urnak f~hó 17-én elnöl:éileg hi~ 
dettetvén, egJ>uttal a gyógyszertá.J:> megnyitásától letiltatott, 
amiről. ezen kegyes intézvéey $s tanács jegyzőkönyv másolatá.-; 

nak kiadásával is értee:! .. tendő, 
A' kiváut jelentés f.évi 30.850~sz~ helyt.tanácsi intézvény _ 

fol;ytán is az ügyiratok felterjesztésével és feladott rágal·~ 
mak és valótlanságok kideritésével legfelsőbb birálat alá ter

jesztendő." 

A leg:felsőbb birálat a királyé„ Ide érkezett el n negyedik 

pécsi patika sorsa, a helyta:i:t;ósági tanácsp majd a királyi 
helytartó elé terjesztett fellebbezés után9 De mig a nkegyel

mes11 királyi udva.I·i rendelvény végső döntése megé:rkezikt a 
váios tanácsa ünnepélyesen és teljes erkölcsi sulyával Nendt·
vich Vilmos mellett ·tesz hitet az 1864-ik évi májusi össze

sitett /Bel- és kültanácsi/ közgyüléseno 

"N"ag;y József polgfu:naw ur előadjat oil-;:ép noha hosszu évek 

soián azt már eléG~é tanusitja, .hoi;;y a v~·:xosi közöns8f;' kiv:J.c·;.

tait és óhajtásait 1 a' mint azok ki:f'ejezésr·e találtak, minden

kor szivén hoidozta azokat és a' város, QinO lakosainak javát 

telhetőleg előmozditani folytonos törekvése volt. 

Fájdalmárat találkoztak - azonban csak az ügyben legközelebb

ről érdekeltek -· kik a beltanács és különösen saját eljárását 

a' le5keg;yelmesebben engedélyezett 4-ik gyóg;yszertá:): szeoél:;.,es 

jog adom:ínyozása érdekében ·- minden körülmén;ynek elferditett és 

tellyesen hi.Itelen előadásával - a nm.mk.helytartó tanácsnálr 

I.Iagyaz·ország királyi helytartója, sőt Ö Császáz·i és .Apostoli 

llirályi Felsége legkegyelmesebb Ur·unknál benyujtott kérvényekkel 
gyanusi~ani és rágalmazni nem általlották. 

Ennél.f'ogva felhivja a városi kültanácsot, nyilatkozna nyiJ.

tan és tartózl-;:odás nélkül, vallyon a beltanács akkox·t midőn az 

nm. mk. helytartó tanács kegyes utasitásai szerint eljárván, a 

i;,yógyszertári személyes jogot Nendtvich Vilmos gyógyszerésznek, 

m.int a pályázók legérdemesbikének adtat ezen eljárással nem fe·
lelt é meg a közóhajtásnak'? 

Ezen f'clhivást az egész kültanácsnak azon eg,yhangu t;!s álta

lános nyilatkozata, hogy a beltanácsnak ezügybeni eljárása nem
csak a kültanácsnak közkivánatával találkozott, hanemt mint ál·
talánosan -cudva vagyoni az ee;·ész városi közönségnek óhajtúsát 
valósitáo 

Ezen n)ilatkozat nemcsak '3.ltalánosan 1 hanem több képviselő Ié

széről azon külön megjeQzésekkel tétetett, hOEJ' tekintve Nendt

vich Vilmos GJes att;yó.naJ.':: ei vfilosban szerzett brdemei~;, tekint

VG:i hot:-,J' az :~.s."Yeicgyotu szeg&n;y oszt~;l~,, benne folyvást z;ótevD·ce 

t:ilál t és hosy ezen oszt;,.'.,J.y gy6g,<-7tfu: . .:..ból mind.ig di jta.lanul eJ

lc.i."t~ott~ r.;o.::i~ir;t,,-e,~ lloc..;:, m~:..: :~e::iclt.\j.:; Vil~;:os kezelése alú ,jC>'l:;t 

és igen jeles karba filtala jl<cl)'e2ctt _;:yogysze:ct.::ut számos te[Jt·

véxeivelj_ oszt8-i;y J·:üvet;(eztéüon el:<:in:i. kérJ.telen volt e.e ':ér;c·ef 

tekintve ezen S3etlt,.Jeli tudomán:;,os «~ik6pzését és j.:'.ata.ss:'.;._g8.t~ 

22on esetre .i::;~ ha e. 9 c;sóg;yszcrt3.ri jog adomán;yozá.sa a városi 

Li.iltaodcs:ce. lt:tt voJ..na bizvas ezt mégis általános óha.Jté.ssal 
cndtvich Vilmos n:ye:rte volna el~ 



Végre előadatott, hogy ezen 4-ik gyóg;y-Dár felállítására a' 

budai külvárosban azon egyetlen alkalmas hely vagyon, melly 
e' czélra tanácsi.lag elfogadtatott, miután ott a bUdai kül

város utczái összve sugárzanak. Minden más hely, ezen külvúxo::! 

nak különös fekvése és a keresztutczák ritkus6.gánál f'ogva ,..,.,..._ ! 
e ' <-<- 1 

::a alkalmatlanabb és azt eredményezné, hog:y a külváros n3.gy ' 

része a' Q' ógyszextá.rtól aránytalac messze esne, a' f elálli t 'J 

czélja tehát tévesztve volna, ha aonak a budai külvá.J:::osi Fő 

uton kivüli hel:y jeleltetnék ki 0 " 

Nendtvich, a jogtzyertes, ezenközben tük:öo ült bizOnJára es 
ugy látszik, hogy jogának birtokában és igazának tudatában oc::. ; 

győzte türelemmel kivárni a huzavona végét, mert "bejelenti, 
.hog;y a reá r·uházott 4-·ik gyógyszertári személyes jog érdemé

ben a budai városban Kaiser Antal házában a nMagyar Koronához" 1 

czim alatt g:rógyszertárút megnyitja, minél fogva intézkedést : 

ké:r a szokásos gyóg,ytá.ri vizsgálat eszközlése eráot." :1 

"Miután fennebbi szám alatt bejegyzett mk.helyt.tanács 39582 1 

számu intézménnyel ezen g,yógytár megnJitásának elhalasztása ! 
rend~:-tetett el~ a bekövetkezeodö legf'clsöbb elhatározás beér- [ 

kezteig ezen g;yogytár meg nem nyitható, vizsgálata eránti in

tézked~s is ez időre fenntartatik, miről folyamodó értesitendő'1 i 
11Kir,~iztos Őnsága ~uncz N~nd~r ~ógyszerésznek fol;yamodvár- / 

n;yát f •e• 837/2345 szamu tanacsi határozat ellen azzal küldi oe 
hogy az~ felfolyamodásnak teld..ntetvén, a nm.mkg helyt.tanácshoz! 

felterjesztessék. 11 
1 

0 /lW a városi tanács egy rágalmazást megtorló keresetnek in

ditásút tárgyazó határozat f'ellebbezhetőségét el nem ismeri, s 

a rágalma~ó ~agát a' per fol.Jt:tában védhetvén, ott fellebbezési 1 

joggal is élhet 1 mégis, Kir. Biztosi rendelethez képest ezen 1 

folyamodvá03 a' rágalmazó irat és erre kelt határozattal ·a nm. 
rak.helytartósági tanácshoz felterjesztendő./" 

És befejező akkordként még két kivonat a pécsi városi. tanács 
üléseinek jegyzőkönyvéből: 

11 2.388/7037. A nm.mk.helyt.tanács f.e.nov.18--án 93956.sz.u. 

~~<ci<ltja, hogy keQ1el11es királyi udvari I:;nd·::.ilvány szexi.rrC, 
,„ C'sászár·i és Apostoli Kir8.lyi Felsége f.é.Oct.hó 14-én lcelt 
ler::;felsöbb elh3.téxozásával Kuncz Nándor pécsi g:yógyszerész 

:telségfol7aLJ.ociván;yának„ mellyben az itt megnyitandó gyógy-· 
szertárnak Nendtvich Vi~mos:r:a tett 8.truházása ellen panaszt 
emelvén, egyszer·smind ug:;yane gyóg;yszertíá.rnak a budai külvá

:r:os Ágoston terén le~nd6 elhel;y~zését kérelmezte, h e 1 ;; 
n e m a d a t o t t r meghasyván, hogy erről a kérdéses 
g:yógyszer·tá.r aiegnyitása alkalm8.val tellyesitend6 hivatalos 
viz sgále.t felőli jegyz6lcön:yv felterjesztessék. 11 

S ami aiár csak az 1865. évi január 4-·i tanácsülés jegyző
könyvében olvasható: 

11 A Helytartósági Tanács aiult hó 26-áról 101.606. sz.a • 
i:endtvich Vilmos által felállitott szeaiél;;es jogu gyógyszert'.3.r 

;-iz sgálatáról szóló jeQzőkön;yvet áttekintés után visszaküldvén. 
/Ii'attárba teendő./ 11 

Baranyai Aurél 

összefoglaló 

A gyógyszert.ir tulajdonosok közötti "Kenyéririg;ység" közel 
kétévszázados jelensége talán a kiegyezés korában vetette leg
sötétebb árnyékát a hazai gyógysze:részet történetére. A kora·-· 
beli dokumentumok felhasználásával készült emlékezés egy pécsi 
gyógyszerúári jogadományozás hátterét világitja meg. 
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TIZ l!:VES A "ROZSlIT ~y EWA.DÖV--li:RSENY" ! 

J... I.!agyru:országi Gyógyszerész Egyesület 1886-ban tartott 
közg;yülésén ROZSHYAY !.tÁTYA.s azad.i gyógyszerész 

1 
aki izte

len chioi~készit~~nyével mir ismert és nagyrabecsült tagja 
v~~t a gyogysze~tarsadalor:lnak 100 ar·anyfraokos alapitványt 
aJa9l~tt fel gyoc;yszeré~~-·g;yakoI"nokok pályamunkáinak jutal
oazasara, hogy ezzel a riatal gyógyszerészjelöltek buzdi
tást kapjanak a szakma szeretetének és tudományos müvelé
sónek utjára. 

~1:ozsnyay ~Ját:i ó.s nemcsak ki váló szakember, korának 'elis
mer·t szakteI;:intélye, a.l.;:ioek tudását és szorgalmát a toloa
~7b:!e~ ~~m~an ~idolgoz?tt kinin-k~sz~tm~nye b~zonyitja,de 
~~v~lo ~o~ele~1 ember is yol~, ~k1neK muveltsege, puritán 
Jelleme masodik munkahelyen Araaon is 1 elismerést szerzett 
nek~, a Mag:r,ar Orvosok ~s Term~szetvizsgálók Váodorgylilésein 
pedig vezeto szerephez Juttatták. 

Jiészitméizye a "Chininum tannicum insipidum" ma már alig 
ismert készitméoy, de akkor, - éppen száz évvel ezelőtt_ 
amikor,még a mai láz~sillapi~ok felfedezésre vártak, - fon
tos gyogys~er. volt~ .i!..ppen e~ert ny~rte el vele Rozsnyay 
1869-ben Fiumeban ~artott Vaodorgyulésen a 40 aranyforint 
és 100 ujaraoyforint jutalmat, majd 1883-ban Bécsben 1885-
ben Budapesten a kiállitás aranyérmét. ' 

Rozsn;yay gondolata azért volt jelentős és maradandó mert 
a mult sza~ad végé~ a gy6g:ys~erész-gyakornokok képzés~ a 
gyógyszertarakban :rolyt, tehat a tanító-főnökök buzgalmától 
és felkészültségétől íüggött. 

A Magyarország; tyógyszirész Egyesület ugyan létrehozta a 
Gyak:o~noki Iskolat /1888/ , de ennek hallgatása nem volt kö
telezo, oaak a ~akornoki-~iz~ga l~tételét igazoló bizonyit
vá~ /tirocian~is/ vol~ szükseges az egyetemi felvételhez. Az 
e~.J..itett Egyesulet, tehat - . iiozsnyas szelleo.ében - két éven
k~nt kiirta a_pá~yazatot mi~ az 1914-18-as háboru következ
tebe~ az alapitvaoy el nem ertéktelenedett. A gyakornoki in
tézmenyt az 1914-·ben életbe lépő uj kiképzési rendelet is 
megt~t~tt~ s ezért a.két viláW1áboru között is fontos szere
pet oetolto Gyó~szeresz Egyesulet is folytatta a ROZS1'IY~Y 
pályázatok kiirasát /19.31/ • -

~ négy*ves egyete~i képzé~ /19~1/. bev~zetésével azut.in r:ieg"·~· 
ezunt a gyakornoksag11 

o El tunt palyankrol egy üde szinfolt a 
gyakornok a npraxi", !Ilajd a második világháboru és az azt 
követő nagy átalaku~ás után -· ugylátszott - hog;y ködbe vesz
nek a gyakozlati gyogyszel'észet perspektívái is. A gyógysze
részet szocialista átalakulása változást hozott ugyan s most 
már a lassan távozó generációra várt az a felad~t hog;y a 
gyógyszerellátást uj alapokra fektetve, átmentse ;. :::i;l +-: :.,~:;_ 
a sz~kma értékeit. 

Egy ilyen érték Bozs~a,-verseny gondolata i.<:. ·.:est ·::___:_::'.' a 
.fiatal? pályakezdő és a t.ira mellett flole;ozó :_-:; \·7.o::~~l:}I'"~.3z~r.: 
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tudom&nyos, kutató munkájának biztositása, szakmai továbbfej
iődésük lehetővé tétele, ugyanakkor a közeletiJ társadalmi. te
vékenységre való tudatos felkészülés lett a cél. 

Az egyetemen szerzett alapokra ujabb ism.ere"tek épitéSe-,az 
ismeretanyagnak a gyakor·),.atban való hasznosítása, átadása,ki·
sérletes munkával tudományunk .fejlesztése, az eredmények köz·
kinccsé tétele az, ami nemcsak tudományos kielégülést, de 
perspektivát is ad fiatal munkatársainknak. 

d társadalmi elvárás fiatal gyógyszerészeinkkel szemben egy
r·e nagyobb. A gyógyszerésznek ki kell lépnie a négy fal közül. 
.-i.Z orvosinformáció, ai egészségrenevelés és a társadalmi tevé
kenység során gyakran kerülhet olyan helyzetbe, hog;y előadást 
kell ta.Itania, vags olyan adottsággal rendelkeznie, hogy tömö
ren és szabatosan fejezze ki gondolatait. 

E kettős cél elérésére született az előadóverseny godaolata, 
ami lényegében a Rozsnyay szimbólum a multból való átmentése 
és uj alapokra helyezése volt. 

1965. május 16·-án Gyulán tartottuk a SzakszeI'Vezet égisze 
alatt mliködő Gyógyszer·esz Szakcsoport Békés megyei szerveze
tének meghivásá.ra az első Rozsnyay Mátyás nevét viselő előadói 
emlékversenyt. 

Az elhangzott öt előadás első helyezettje diját megosztják: a 
két Győr-SOpron megyei versenyző Pá.py~ Lajos, \'ieltler János 
között. 

A Rozsnyay alapítvány is életrekel. Dr. Palovits Gyula,Szabó 
Pa.L és Kolos Csaba i.gazgatók 1000·-1000 Ft·-ot bocsátanak a zsüri 
rendelkezésére. Ez az összeg kizárólagosan a nyertesek jutalma-
zására szolgál. · 

A verseny tapasztalatai alapján a három megyei szervezet 
1965. október 15-én lefekteti a verseQJ Alapszabályát. 

Ez az Alapszabály az idők folyamán két izben kerül módositás
ra. 1969. és 19?1. években. A módosítást részben az tette szük
ségessé, ·hogy a megszünt Szakcsoport helyett az Emlékverseny 
gazdája a Magyar Gyógyszeré~zeti Társaság lett, m.ásrészt a ver
senyek lebonyolítása során szerzett tapasztalatok is ezt indo
kolták. Az Alapszabály lényege azonban nem változott. Ez a ver
seny a tára mellett dolgozó gyógyszerészek versenye. Olyan témák 
jelenthetök be! melyek a gyógyszertári gyakorlati munkában fel'
mArül t problémák kisérletes megoldását tartalmazzák. 

A verseny tisztasága felett az ügyvezető Glnök őrködik, aki a 
Társaság elnökétől kapja megbizásáto 

Az Alapszabályzat előirja továbbá a Társaság megyei Szerveze
teinek és a Gyógyszertári Központoknak kötelezettségeit, elő
irja a zsüri feladatait és az értékelés módjáto 

Pontozzák a témaválasztást, a kido1 gozást és az előadás mód
,J,_~t .•. A legtö~b pon~ot e+ért v7rsenJzb a kiemelt dijazáson 
,\:i.vul. ~egI;apJa .;i. Tarsasagun~ altal 1968-ban alapitott Rozs
nyay 1\'l:atyas emlekplakettet 1So Az alapszabályzat eredeti 
:YJldácyát Társaságunk főtitkára őrzi • 

1966-ban Győrött öt megyei s: ,-3.rv ·zet találkozik
0 

Baranyo1; 
:;_~,.0J;:é s~ Győr-Sopron, Komárom~ 'l:·:.? é'.YG ve?z részt;~ A 10 elö-· 



adó közül a verseny nyeitese: DARIDA ERZSEBET /Békés megye 
let;t ./ 

Pécs:it~ 1967-b~n m.~ .. kilenc -megye fiataljai találkoznak 
az eddigi 5_megyen kivul itt van Fejér, Heves, Veszprém és 
Zala megye is. 

A El.I~áio biZottság az elhangzott 15 előadásból Wel tler Já
nos /Gyór-Sopron meg;se/ és Huszár Gáborné /Vas megye/ előadá
sait tartja méltónak az első helyezésre. 

Szombathelyen 1968-ban már ott találjuk Hajdu és Szolnok 
megyét is. A versenyt ismét ketten nyerik; Bodor Ferencné 
Somogyi Marian /Zala megyéből/, és Weltler Jánosné /Győr-
Sopron megyéből/ e ' 

Szekszárdon 1969'-ben ünnepi hangulatban kerül lebonyoli·
tásra az emlékverseny. Zombán leleplezzük - Rozsnyay egykori 
gyógyszertárában -· emléktábláját· abból az alkalomból, hogy 
100 évvel ezelőtt 186~-ben Fiumében Rozsnyay készitményével 
pályadijat !lJ'erte Az emlékversenyen már tizennégy szervezet 
vesz részt.Budapest, Bács-Kiskun, Borsod és a rendező Tolna 
megye1 is. 

A zsüri az első helyezést: Mándy Izabella /Baranya megyeí 
előadásának ítéli oda. 

.Hisztergom 1970-·ben az emlékverseny színhelye. A fejlődés 
nem állt meg. Tizenhat megyei szervezet küld előadót, köztül{ 
Csongrád és Pes~ megye is részt vett a versenyen. 

A verseny nyertese: Scholtz Endre /Békés mee::1e/. 

Ezt az előadást is, mint általában minden "Rozsnyay nyertes" 
előadást a "Gyógyszerészet" szaklapunk leközölte. ! 

Miskolcon 1971-ben nagy örömet keltett az a megbecsülés, rn.el:y: 
ben az emlékverseny résztvevőit a Városi Tanács vezetői. része-· 
sitették. Szabolcs és Nógrád megyei szervezeteink is elküldik 
fiataljaikat, igy a résztvevő szervezetek szám.a már tizennyolc
ra emelkedik. 

A verseny győztese~ MERSICH GÁBORNE /Győr·-Sopron megye/. 
Kecskeméten 1972.;..ben kerül lebonyolításra a ROZSNYAY ver·seny 

nagyszerü és példás szervezéSsel. 
Az előadások száma már 29. 
A versenyt Stumpf Tamásné /Bács megye/ nyerie 

VISEGRÁDON 1973-ban szép környezetben folyik a verseny, s a 
Pest megyei szervezet is beállt a i;-ende·zŐk sorába. Somogy és 
Zala megyei szervezetünk részvételével immár együtt az egész 
ország. Az előadások száma 32. 
A ver·senyt_ MURÁNYI ÁGNES /Pest megye/ nyerte meg. 
GYULAI~ 1974-beu, a tizedik alkalommal, visszatértünk oda 
ahonnan ez a szép és, immár országossá vált mozgalom elin
dult. A versenyre Budapest és tizenkilenc megyei szervezete 
küldte el fiataljait 33 előadással. 

A biráló bizottság elnöke dx. KEDVESSY GYÖRGY professzor·f 
a Szegedi Eg;yetem Jékánja volt„ A jubileumon i-észtvettek~ 
mint me·ghivott vendégek az eddigi g;yöztesek. Népes küldöttaéz
g_ul. j.öttek el Rom.án:i __ ából élz_ a~~adi pa·~ikusok is. Beszédet 

ts.:.c'„~c·t·c S.ZD:-';31 ZCL?.'„.1". ''LLB.ó.i gyóg;ysze::~:c:z_· ilf. . . , 

:o JV.r::ii.eu!Y.0. :rio_sn::,'i tó ün!lepélyessé~t e:rJ.~ke~etesse i;ett>e 
dx. Zei<ré; ss:y professzor emlékbes~ede t ... va~amint, a gyu;a: ke-

- -„~„,.,.18 1.-,.,.,... ,;,,., '°' G""'6rrv~zert8.ri Kozpon" kama.rakorusa al..,al 
OY--l~""'-'v' -:>.->. 1:>.- '·' ~ °""" · ' 1 "t R • t ' 
"-'d.O'Gt hangve:r·se.::i-y. hallottuk a tiz. éy_ mer ege ~ .... szerin !a ~ 
t-""~ _ ''"''"'~~ r'\""'::ie"' ~..i21 el<.íadás hangzctt e.t.f mel)'et·i;. 254 szerzo do.„.~ .... z ' _ _._;;;e~ ,__, •- - · ~· Be - - - t ' t e·e-
~::--zott ki„ il64 nő és 90 fér:t:i:f cs;es ~zerio .min ep ........ 
~.-. .._e· e"-ő -. ~··~nak 3. fiatal gyogyszereszeKnek szamat akik az 
-"'' " n " azv,,,_ k' '"1 . k 01,;nuJ. t t iz év alatt a vers~nyre eszu_ -c:e e 

HOZSI\'Y.~Y r.;J_T;YLS emlékérmét eddig 13 u,ye:rtes kapta megg A di~ 
ja~;ásra foI·úitot.·:;; összeg 191.000_ Ft vo~t~ .. ·- . 

N,~8 mérhető: de hatásában érzékelbe1~0 a számok mogott all~· 

e~::ölczi siker9 . , • • "·<"('· . .,. ,. • , ~ . """'TTT ,,- r:-;>"· 
e -,-,r!ZSlIT•i.Y VERSE11YER T!RsAD.e.lll'.I VONA:.;.·r..ObASB.:u~ A2· I~vvSAG ... ;',vR
~;;.~~- ~s ·.,.,. TWJUSÁGPOLI-TIKA.I rRáln.'EL\f'EK TERÜI&.~ÜNKÖN •:i:Ö3'..t.."'ÉNO 
i;·Á~Afil'-OYJf v:ÉGP'.EHAJ'l'ÁSÁT JELENTI~. De ~~szké~~ l~hetüak1 ~aJ,hogy 6 ;~.;;!o s.z uton jártunk má..r akkoi:· isi am).Kor torveny !iZ __ ,Jusa.g
:ról még nem volt lefektetvee 

p.z emlélcver·seny ifju munkatársaink előtt kitárja a szak.ma 
·;~J.domin:?os művelésének kapuit. 
- Perso~ktivát nyit a gyógyazer·észi doktorátus, a szakgyóg;y-
s::::e:c-é sZi képesj_tés negszerzése felé. . , . . 
Err:e-vem.eiok és gyóg:yszertáraink is í'igyelemme~ kiseI'~k az itt 
:ZÖÍ:yó munkát,; i-1 diákköri munka továb~±.~jlesztesére d~sszer:; 
:· ·'~ss_iK kj_yálasztására a verseny kitUno alJ;almat nY,UJt. Je-:-eo-
1-ös,~.o··-s sz,ak8 :inrl: megbecsülése. Tanácsi ,és Partveze~ok mego:yi·
:.:,tk~zá.sai. felettes szerveink és hatoságaiok segitsege lesz 
a gBXr;:icl.a· ujabb 10 ev ujabb sike:r·eihez. 

A. ,_, 81 seO.JE:k g,_y~lt?:r·lati ez·edmén~e, hog:;y a GyógyszerkÖD:)V1 mint 
a Foi~D szeikesztesehez O)'UJt segitseget. ,, -· .. . .. . . 

A ""'Ul ai ver~eny u•·ol=6 nap·1án a résztvevok kozul r;obb illl.D'G 

n:yolG-~a;e..n .A:rád;a ut~zt;k. El~itték. ~z~~ év ~ultán ROZ~l~AY , 
1::..:'.:i.TYAS si:r:e-m.léké.rc - amel:yei:; annak ioeJen a ai:-:l.g;yru;orszagl Gyogs
szeresz Eg:yesü.let 1,cözadak?zásból„em~lt ·-:- a megemJ~ek:zes. k?szo
ruját0 Az aradi. gyogyszereszek kuldottsege .. fogadta ~s kiserte 
ki a sii'kertbe csoportuni;:at, <:llol i::eg;yele~un!~t ... ~ero~tuk. A 
Magyar G-yóg:jszerész~ti Tarsasaf &'-yog:yszere~z~.or1.oet;et1 __ sz~o~~
tályát Dr„' ZBORAY BERTALAN tb. elpök, a ?Yo~s~ere7zto.r·tene':1 
Di -iiium szerkesztőségét d.r. HEGEDuS LAJOS k~pvisel ~e~ ~11;Jtan 
csoportunk kirándult az. aJ:"adi 13 vértanu gyaszo~ k1vegzes1 he·~ 
lyére~ s ott szomoru szívvel olvastuk le az eml~koszlopról a 
ki.végzettek névsorát • .Ezután volli Rozsnyay patikat lág0g:3-t~k 
meg KALM:AN LAJOS n.y.g:yógysze:·ész ~ozsnyay ~eszármo.~ottJ~ es 
két unoká:'!a kiőér-et;ébeo. Megilletodve léptunk annru:: a haz-· 
nak a ] abÖr1J.tóriumába ahol a nagytudásu gyakox·ló g:y6gysze-
rész élt é 00 dolgozott. , , . 
ROZSHYAY MÁTYÁS siremlékén egJ olajág latJ;iat?f mely szibo-, 
lizálja azt az uj hajtást is, mel:y a szoc1al1~ta gyógysze~
szet t&laján nőtt és amelynek tizedik levele oontakozott ki 
az idén Gyulán. 

Dr·. Ragettli Janos 
Békéscsaba 

K 38szédét legközelebbi számunkban teljes egészében kö
z:.;ljüi~. /Sí:erlc./ 



DR, VÉGH AN'.i?.i:W PROFESSZOR K""IJ:úff.L'E'TÉSEI 

Az egyetemi tanév befejeztével hozta nyilvánosságra lap-· 

té..rsunk az ".Egészségügyi Dolgozó 11
, hOQ' a nyugalomba vonuló 

tanázok között szakosztálj'Unk elnöke, a Q>ógyszerészi kémia 

évtizedeken át előadó profeeszoia DR. VÉGH ANTAL ia a 
11

MUNKA 
.ÉRDEMRENDn arany fokozata kitüntetést kapta az Elnöki Tanács

tól. A gy6gyszerésztársadalom tudjat hogy a magas kitüntetést 

"kiemelkedő szakmai munka11 négy évtizedet meghaladó e~etemi 
oktató- és kutatómunka elismeréséül ao.ta kormán:yzatunk. 

Pál;ya.i'utása kezdetén olyan gyógyszerészi kiválóságok ,munka

társaként dolgozhatott, mint WINKLER LAJOS és SZÉKI TIBOR 

pr"ofese.zcr·ok.Nem.csak tudása elismerésének számitott, :felfelé i
velő karrierje, de bizon:yi totte '.l.Zt is~ hog;y taná:r aí CT'-3.:r ak} .. or 

meglátták benne a szorgalmas kiváló kutató és ~ ilivatott oktató 

vonásait~ DR. ND\KLER LAJOS mellett -a MAGY A.R :X-IOGYSZ3HKÖl:fiV kémiai 

részének kidolgozásában- töltött évek,hivatottá tették őt arra,hogy 

később SCHULEK ELEMÉR professzorral együtt munkálkodva, végül ma-

ga is a ct'ógyszerkö~v főszerkesztői tisztét töltse be .. A Ma-

gyai Gyógyszerészeti Tá.I"saság Vezetősége e nagyszabásu" tudomá-

nyos munkássága eredményének elismeréseként 1974 szeptember 

24-én a VI. IJAGYAR GYÓGYSZERÉSZ'.lUDOMÁNYI KONGBESSZUSON - DR, 

VÉGH A.1-''Fl'A.I: esr:yetemi tanart a "DR. SCHULEK ELEhlER" EMLEKEREMMEL 
tüntette kii jutalmazta meg. 

Alll.i.kor a f,;.zerkesztőségünk gyóg.yszerésztársadalom, a tudományos 

\ti.1.ág~ és a o:yógyszerésztörténeti Szakosztály nevében őszinte 

j6kivánatainkat fejezzük ki a professzoI' urnak, :r:·eméljük, hogy 

tuúom.fi.n;;os munkássága, a Szaksze::::veztben kifejtett fáradhat;at -

lan tevékenysége mel.lett jut ideje még a szakosztályunk ügyei-· 

uek i:i.:-ányitására és az ifju gyógyszex·ész történészek nevelésér:e. 

is, 

A Gyógyszer'észtörténeti Diá;C"ium 
Sz.exke.sztősége 

DR. ZBORAY BERTAL.iUI 

?5éves! 

Bz~x·etettel köszöntjük a 75 éves dJ:. Z B 0 R A Y 

B E R T A L A N aranydiplomás gyógyszexészt, az Országos Kö~

egészsé~ágyi Intézet volt f!t76gyszexügyi főfelügyelőjét, a M.GYaT. 
Gyógyazerésztöxténeti Szakosztálya tiszteletbeli elnökét, a Ma

gsa:I-' Orvostörténelmi Társaság tiszteletbeli vezetőségi tagját a 

THAN és a KAZAY emlékér·em kitüntetettjét~ 

Mielőtt a tiszteletünket és szex·etetünket kif'ejező meg
emlékezés jelképes virágcsokrát átuyujtan.9.nk ünnepelt kar

t;ársunko.ak, tekintsU.k át életéaek fontosabb állomásait, 
példaképül ál.litva tevékeny 9 értékes személ;yiségét ifjabb 

ka.Itársaink, s a pályakezdő fiatalok elé~ 
Dr. Zbor8.J Bertalan 1899 szeptember 11-én született G;yula-· 

kea-zin /Veszprém. megye, tapolcai já:t"ásában/. Édesapja, aki 
az óbudai Zboray gyógyszerész-családból származott köztiszt
viselő volt~ Iskolai taoulmár.Jait Ungváxon kezdte, majd 
Szentesen 1917-ben /a ttHorváth Mihályn gimnáziumban/ érettsé
gizett. Utána ugyancsak Szentesen a 11Hajnal" g;yógyszertár
ban volt gy6gyszerészg;yakornok. Inneo. 1918-bao katonai szol-
gálat:):'a vonult be a budapesti 1:-ső Honvéd-gyalogezredhez. 
1919 januárban szerelt le, majd a budapesti gyógyszerész gya
kornoki tanfolyamot elvégezve a, Tanácsköztársasá~ Eü. szak
szervezete a budapesti "Szent Joz.se:f" gy6g;yszertarbao /ma 
VIIIe, Horváth Mihály tér 10~ alatti 808. sz. gyóg;yszertár
ban/ alkalmazta. 

1920-21-ben a budapesti Pázmány Péter· Tudományegyetemen 
volt gyógyszerészhallgató, s 1921-ben okleveiet nyert. 1921-
24 években a dr·.MATOLCSX Mm.ős o:rvos-gyógyszerész professzor 
ált;al vezetett budapesti Egyetemi Gyógyszertá:t>ban nyert be
osztást· mint egyetemi gyakornok, m.ajd tanársegéd. 1924-1928-
ig a Gy6gyezerismereti Intézetben dI"„ Ji!K.ABHÍl.ZI ZSIGrif.(OND 
professzor meghi,vására tanársegédként müködö"tt; s ott 1926-
ban m.egszere;te a gyógysze.részdoktoi.:'i fokozatot is. 1922-ben 
dr. LIPTÁK PAL adjunktussal résztvett a MagyeJ'.' Gyógyszerész
tud.om.án3i Társasá9 megalalruQáeában és az 1925"' ben megindult 
Gyógyszerésztudomanyi Ért~sitő kiadásában. 

1928-·ban dr„ AUGUSI'IN BELA professzor meghivta a Gyógynö·~ 
vénykisérleti Állomásra, a.hol főleg a drogszennyezések vizs
gála"tával foglalkozotto 

Ezt követően az Országos Közegészségügyi Intézetben adjunk
tus dre SCHULEK EL»lÉR által vezetett kémiai osztál~on. Itt 
főleg g:JÓgynövén:yek vizsgálatával .foglalkozott 1 de résztvett 
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a d.r.STASSI.AK ARANKA általvezetett biológiai csoport mun
kájában is 1 a Digitalis-levél és az Inzulin értékmeghatáro-· 
zási kisérletekben. 

1936-ban megbizást kapott az uj rendszerü gyóg:yszerté.r·-· 
vizsgálatok megszervezésé:re, amit az· 19L~O. évi VI. törvény
cikk az egész országra kiterjesztett. A módszerben ujitás 
volt az 1 hogy a vizsgálatokat - az OKI lcémiai osztály gyógy
szerésztagjai - az általa rendszeresített és a magukkal vitt 
felszereléssel .,.., részben a helyszínen végezhettek el. -1944. 
január l-én dI'. ZBORAYT ·- mint a cs·opoit vezetőjét - gyógy
szerészüg;yi főfelüg;yelővé nevezték lci. 

1946. november 1-ével a PHYL.AXIA Szérumtermelő Intézetben 
a humán osztál~on dr. RICHTER PÉTERREL a szérűmkoncehtrálús 
kidolgozásáv~l és bevezetésével foglalkozott. 1952. novembeI 
l-én a később- önállóvá vált Humán Intézet .J:liszerelő osztál:y:i
nak vezetésével bizták meg, ahonnan 1961. dec·ember 31-én ll-0 
évi szol§álat után nyugdijba ment. -

r,iég az 1950-es évek végén dr.H.AllTAI JÁNüS professzor fel
kérte, hogy az egykori Buúapesti Gyógyszeiész Testület, a 
volt Gyógyszerészi lVIuzeum és az Egye~;emi Hallgatók &gélyeó:)'
letének könyvtárából alakult gyüjtemény rendezésére. Dr·.Zboioy 
ezekből alakította ki az "Ernyey József" Gyógyszerésztörténeti 
Könyvtárat, amely a SEMI.!ELWEIS Or-vostörténeti Muzeum, Könyvtc'.1.r 
és Levéltár gyógyszerésztörténeti részeként az Orvosegyetem 
GyógynövénJ'- és Drogismeieti. Intézetének /ilIII., Üllői ut 26./ 
helyiségeiben müködik. 

Mint nyugdijas 1962·~·1966-ig az Egyetemi Gyógyszeitárban dol
gozott, majd azóta mint a SEIVIMELWEIS Orvostöiténeti :Juzeum t;u
dományos munkatársa és az Ernyey-köizyvtáx· kezelője működik. 

dr.ZBORAY BERTALJlN karunk egyik szorgalmas, lelkes, munlca
sze:z:·ető tagja, aki mindig hivatásának tekintette a gyógysze
részetet, lelkes müvelője nemcsak a gyógyszerészi tudományok
nak, hanem a gyógyszerésztörténetnek is. Számos /kb.30/ dol
gozata, cikke jelent meg hazai szaklapokban. Több előadást tar
tott. Megalakulása óta /1968/ tagja, 1970-1972-ig pedig elnökef 
jelenleg tiszteletbeli elnöke a Gyógysze:z:·észtörténeti Szakosz·
tálynak. Az ő elnöksége idején születe'.:.:t meg a Gyógyszerész
történeti DIÁRIUM, melynek most is tevékeny munlcatársa! Tac:::-ja 
a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társasá5nak, a iJagyar I-iil;::
robiologiai és a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak is. 

A közszeretetnek örvendő kartársunknak, barátunknak, a Iiatc..l 
nemzedék kedves "Berci bácsi11-jának még számos, boldog, ct:0sz·-
ségben eltöltött évet és hosszu életet kivánunk ! ._, 

A Gyóg;yszerésztörténeti Szakosztály 
és a Gyógyszerésztörténeti DIÁRIUI1! 

Szerkesztőbizottsága 

NEVES MAGYAR GYOGYSZERÉSZEK 

A PÉCSI Fú UTZAI APOTHECARIUs" 

/l:Ondtvich Tamás, Baranya na:;y gyógyszerész-fia 1782 - 1858/ 

A "Vasáx·napi Ujság"' és a "Hölgyfutár" 1858. évfolyamának 

augusztusi számában rövid tud6sitás jelent 111eg: 

"+ Hendtvich Tamás pécsi gyógyszerész, Nendtvich Károly 
tanáI atyja, f. hó 3-án, élte 77-ik évében meghalálozott. 
A boldo~ult egész életét a tudományoknak szentelé, ö egyi

ke volt jelesebb természettudósainknak. Mint fáradhatatlan 

munkásságának szép tanujelét, eg:J füvéazeti s lepkegyüjte
méo.yt hagyott hátra, mely utóbbinak hazánkban párja nincs. 

.h.ldás az elhunyt derék tudós hamvaira!'" 

A Pécs-Baranyai Muzeum Egyesület Nendtvich ünnepélyére 

szóló meghivóban 11 A M.ep-Jilek legb.üségesebb zaráodokáról" em

Íékezik: "Ne!D. r·ingatta e város az ö bölcsőjét, 1805-ben 
lfJ'men szárnyain lett a miénk és 1858-ban bekövetkezett ha
láláig, tehát 53 éven át, mint a szenvedő emberiséget szol

gáló ~6gyszerész, mint folyton kutató természettudos és 

mint a közélet kimagasló polgára minden gondolatával s ideg

szálláival egyaránt Wégis egészen a miénk volt! Mondhatni 

!D.ilveivel az ~kkoriban még kis Pécset ő tette a tudo;.ányos 

világban ismét ismertté és nem kicsi03elhetö az a téDJ sem, 

heg nemes g:Jilmölcsfajok ide plántáló fáradozásainak áldá-
sát élvezzük ma is. Igaz, hogy a hálásabb tudományos világ 

"Doronicum Nendtvichii Sadler" cimen nevét már m.egörökitette, 

isaz, hogy az anyatermészet iránt rajongó lelke legkedvesebb, 

mert li.eghatélconyabb egyletünkoek, a Mecsek Egyletnek adott lé

tet, mel~ működési jelvényéül, mintegy élettalizmán gyanánt az 

ő kedves Dorooicum.át választotta. E mfWeki különleges és ritka 

iajt képező kicsiny virág bármily tudományos dicsfénnyel sugá

tozza is őt be, mégsem lehet elégséges emlékeztetője előttünk 

x A szerző 1971 május havában Győrben az Országos CJ:yógysze~ész 
urvostör-ténelmi Kongresszuson elhangzott előadása. 
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na€Y éI·demeinek. Ezért elhatároztuk, hos:y azt a házat, mel-; 

boldog családi életének édes otthont és botanikus kisérleteí
re keI'ti talajt is n:yujtott, a nagyközönséget is emlékeztetó 
d.iszes emléktáblával megjelöljük." 

A pécsi evangélikus egyház t~Iténetéből: 

"Az első, legrégebbi evangélikusok Pécsett 1800 kezdő é"\'ei

ben telepedtek le„ Korábban nem találkozhattunk itt pr~tes
tánsokkali mert a városi tanács ilyeneknel~ letelepedését a h:c

talmas katolikus városban nem engedélyezte. Az első letelpeCU 

Hendtvich Tamás gyóg:yszerész. A tanács ugyan az Ő· letelcpedó-· 

sét is megtagadta, de ő az 1791/92. törvén:yekre hivatkozv~1 
f'ölfol:yarnodott a Kancellál:iához és ennek eredtllényekép kapt~ 12,;„ 

a tanácstól a letelepülési engedél;yt.u ·-

Álljon itt végül a családi siibolt feliiata: 

u + Nendtvich család sir·boltJ·a - Hend.tv'ch ,·,'ama's .... ... apot;heca.c::J.u:: -
Pécsi evae§-yház !!l.egalapitója ·- Szül.Kés:rrárkon 1782 ·- ;,:esh.Pé~:.oc·~-t; 
I858n. 

Ezt üzenik a hivJ..t9..los em.léksorok s a tulsó part~ a temetó l.e-· 
lől. 

A Nendtvich nemzetség gyökere egyébkén·t messzi és ősi 0."J öl-:::~;r. 

Valóságos törzsök, ellenálló, rugalt:1as, szivós matéria. 

Angliából származnak. A Szigetország Hantwich nevü~ ma i~. 1'2·

tező városkájából, a che sirei grófságból menekülnek Fr anciaor

szágba· 1450 táján, a 11piips és f'ehérrózsa haicok" idején. Bur··

gundiában nemességet szereznek~- De a fiancia föld még íoiróbb 

t;laj a protestánsok lába alatt. Alig száz évet tölt itt a cse.-

lad s helyzetük türhete·Glenné válik~ 1570 körül lépik át a né

met határt, hogy uj hazát keressenek. Már germán iöldön érte·

~~lnek a Sz~nt Be;·t;alan éjszaka borzalmairól. Németországból 

minden valószini.iség szerint a telepitések során kerülnek Felsf:

I~·'Iagyaiorsz2gon Késmárk városába. Ettől kezdve lényer::eseo c()iJo 

és megbízhatóbb történeti. anyagunk van és ezeket ns.[yobi.11.< ~~Lt 
publikálták is a Hendtvichek so:c sáról~ 

Tamásunkat a gyógyszerészi pályán inditja el édesat;yJa, Nend·C

vich Kristóf, a Késmárki vászonkeresked.Őc Elébb Debrecenben: 

Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály pál;Diájában inaskodikj 

ns.j0. Eidélybe kerül g:yakorlatra. Néhány esztendei pesti 

pi:akti.zálás után repül ki a fészekből. li:rett ifju már. Kész, 

tiszta jellem 9 at~jától öröklött munkakedvvel, csendes, de 

dacos, kritikai szemlélettel. Edzett test és égő lélek,um.ely 

tenni vágyik, mely nem. hág;y nyugódni s csatára kél a renyhe 

élvezettel.n Szük máJ: a Szepesség s Tamás a maga gazdája akar 

lenni. Széjjelnéz s máz:· meg is indul. Délnek, a katolikus sár
kányok honába. Nem fél, hogy széttépik. Bizik magában és jól 

ismeri családja üldöztetéses történetét. 
Valami most is vibi:·ál az európai levegőben. 

A. fizikában, a kémiában, de a táJ:·sadalomban is uj korszak 

bábái mosakodnak be a forradalom gyermeke:l.nek világ.rahozata

lál:a. Tamásunkban is mintha ugyanez az erjed.és gerjesztené a 

tavaszi csirát, élesztené a lángot, mely ne~csak melegíteni, 

de világítani is tudo 
1805-ben kerül Pécsre. 23 éves. 
1806-ban vásárolja meg Platl József' kollégájától az akkori 

Fő utza 5.szám.u házat, kertet és gyógyszertá:r:at 12 ezer fo·

rintért„ Ezt a szokatlanul magas vételárat nemcsak a belső vá
xos értékesebb fundusa, hanem valószinüleg a gazdagon felsze

relt patika és laboratórium i.s magyaI·ázza„ Nyilván Platl sem 

volt akármilyen gyógyszerész. 
;·,·Jivel a napoleoni háboruk örOkös gyóg:yszerhiányt okoznak, 

1811·-ben az Irgalmasrend orvosai megszervezik a pécsi gazdák és 
és kertészek közreműködésével a legfontosabb gyógynövények ter

melését. Ebben Nendtvich kimagasló szerepet játszik. 
Tamásunk modern haladó magiszter. F:„lismeri a tovább·-ta.nulás 

szükségességét. A koler·ajárván;y ide.~é':n 1836-ban már a megelő

zést hangsul:yozza, az akkox· legbiztosabbnak te.rtott 0 vasgálicz"·

oldat alkalmazásával az árnyékszékek és 11 ganajgöd:rök lefertőzé

sére" s a Ruta graveolens belsőleges alkalmazása mellett a 
11fenilsavas mésszel való ragálytalanitást" ajánlja~ LátjaJhogy 

több szem többet lát, hogy a kollekti.v kutatómunka mil;yen 



szükséges. Adnunk kell valamit, hogy kaphassunk is eszmét és 
tapasztalatot. AZ ö korában hasznos és nagy munkát végzett a 
természettudományos isrne:r·etek terjesztésével. Munkamoddelje az 

adott idő viszon~latában élejáróD és hüséggel tükrözi a gyógy
szeré.szi tudományok állapotát._ Uj és hal<J.dottabb módszereket i·
gényel. Linné már :r·égebben két nevet adott a növényeknek, Lavoi
sieI csillaga most fut fel a kémia egére s a flogiSzton-mese 

szertefoszlik. A pécsi 11 Arany Sasn patikába_n ezért egyre nagyobb 
tisztessége van a mérlegnek. Nendtvich nem türi az akkoriban 

divatozó nad oculos" értékelési technologiát még gyerme,kei részé
ről sem. 
Igy indul az ut, melyen a mi Tamásunk megtalálja élete célját. 
A hivatás belső lökőereje t?-szitja, a Természet ezer titka 
vonzza, hog:y bejárja kis hazáját. iiÖzvetlenül a Kitaibel utáni 
időkben, az "Ite:r Baranyense"-·k folytatásaként tünik fel a kör·
nyé,kben, ahol az e:rdőt akko:riban nem bujja más, mint a falopók, 
az orvvadászok, makkdltató kanászok s ttaz erdőn lappangó rosz

szak". Meg .,Thomas, a bajusztalan, csillogószemü apatikárus,aki 
mindenféle furcsa füvek után belebujik a liános, tüskés bokrok
ba is, hogy eggyel több uj növény kerüljön a herbáriumába. 
Tépett kabátjáért g,yakl:an kap szelid feddést odaila~a Anna téns
aaszonytól. Sáros csizmáját sürün kell tisztogatnia, de moso
lyogtra végzi, a másnapi kirándulás· ujat igérő igézetében.Akkor 
megint csizmát huz 1 felteszi ellenzős .sapkáját, gyökérásót, 
lepkehálót ragad. Legalább tiz ujságpapirt, me-tszőollót, lupét, 
miegyebet vesz magához. AY. ese:r·nyőt nem sziveli: utjB.ban van. 
Inkább ázik, ha nem talál csöszkunyhót a közelben. Órákig elbá

mul egs virágot v~ kerget egy lepkét s tünődv-e bölcselkedik 
aZ acyatermészet csodáin. Lepkés értekezésében igy vall: 11 Azon
ban az ember mit nem áldoz sokszor hajlandóságainak a szenve
délyének? és miért ne tenné azt szintén a tudomány kedvéért is? 
minekutánna a tudományos I"ovazásznak fáradhatatlansága amugy 

sem indul nyereségvágyból, hanem azon nemes ösztönből, melynél 
f.ogva a tudománJ'oknak is áldozni, a közjóhoz valamivel járulni 

kiván és hogy a szép terni.észetet, szintugy annak végtelen böl-

csességü jóságos teremtőjét munkálataiban megismerhesse és 
tisztelhesse. Egyedül ez jutalma a tudományos és egyszersmind 
erkölcsös embe.r"nek." Ol;yan egészlátó, generalista szakember 
és tudós-tipus, mint NendtviCh Tamás, azonban nem állhat meg 
ep;y lepkénél, vagy egyetlen növénykénél. Még ezernél sem, 
ahán:'/ növényfajt Pécs ~örnyékén összegyüjtött. 

Akkor Pécsnek csak két patikája volt: a Hölbling-féle 6-
patika és a Nendtvich-féle uj patika. Keserü ürmös borhoz a 
jó spéciest csak a Hölblingoél lehetett kapni. Olyan hires 
volt, bogy még a zalai szőlőhegyekre is elvitték pécsi ürmös 
név alatt. Ha viszont komoly t.oxikológiai vegyvizsgálatra volt 
szükség, azt csak Nendt1ich végezhette. Jegyzetei tanusitják, 
hogJ' a hosszuhetényi arzénes mé:r·gezés kapcsán a kir'ályi vizs
gálóbi:ró öt bizza. meg a bünjelek tudományoS vizsgálatávalo 
Hősünk 14 napi vizsgálatsorozat után készíti el jelentését a 
legaprólékosabb pontossággal, csatolva a költaégjegyzék 93 
tételét. Két mondatát 1dézem: 

"Az elővizsgálatok alkalmával góI·csővel Semmi gyanus részek 
nem észleltettek. Iszapolás által szintén nehezebb részek nem 
váltak ki, minthogy az egész tömeg az ujak közt dörzsölve sem
mi homoko.s érzelmet nem !Ilutatott." K"óltségeinelt összege 98 
f'oiint 92 krajcár. 

Van Eoldot készüléke s Felletár Emil világhires vérfoltviza·
gálatait is ismer·i és alkalmazza. A városi tanács tintaszük
séglete is a Nendtvich laboratóriumban készül:" A gazdasági 
választmány megismeI·i, hogy Nendtvich Tamás gyógyszerésznek 
1847. évben a város I·észére kiszolgáltatott iróténtáért jár 
összesen 55 fo:rint 6 laajcár pengő pénzben." 

1836-ban van a pécsi nags kolerajárvány. Tamásunk itt be
mutatott "Specificatio"-jában először szerepel a gyógyszertár 
"Arany Sas" elnevezése: 11 ad auream Aquilam dicta". 

1845-ben mutatja be a természetvi~sgálók pé~si baggyülésén 
munkásságának eredményét, négy értekezésben: 

"Pécsnek lepkéi" 
"Baranya fanemei" 
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"Gyümölcsteoyésztés Pécs környékén" és 
11P6cs és kö:r·nyékének virázzya" cimmel. 

Pécs fló:ráját tárgyaló értekezésében szerényen ézezteti, 
hogy éppencsak elkezdett valamit: héjat kapargatja csa~ 
annak, aminek magváig akar hatolni. Igy ir: "Flóra neven
dékeinek felkeresésében Baranyának alig vizsgál.ám meg oú _ 

csak hatod részét." 
Sadleren At ismerkedik meg Kitaibel munkásságával. Tal :1 

ennek köszönhető, hogJ SZlavónia nas"J részét, külöoösen ~ 

Fekete-heG"Yet ő is összebarangolta. Fia szeri·nt 11 hónapoko.t 
töltött az akkoriban még vad vidékekentt 1 amihez jókora oe

részség kellett. 
Tamisunk befelé töményedik s csak akkor tárul ki, ha t3.ni':

ványaihoz szól, este muoka után, a fagg;yugyertyával világi·

tott laboratóriumban. 
A magyar szabadságb.are szelében, tüzében és delejében v.:',1i: 

magyarrá a Nendtv~ch család. A Sándor nevű fiu negyvennyolc;:G 
honvéd 15had.nagy. Tamás maga ekkor már a legtekintélyesebb 

pécsi polgárok elején halad. Evangélikus templomért har·col, 

lakAsán .~ogadja vendégül a hitszónokok~t~ itt az imaház es 

gyülekezeti terem. Az átutazó külföldi bCtaoikusok oála szál
lanak meg. El5zékeoységével és mások ügyei iránt való érdek
lődésével sokat basznál városának, a megye hirnevéoek.Hem 
voltak 1116 kapcsolatai. Biologiai mPveltségét négy szakdol-· 
gozata fényesen igazolja. ~gyébként nem publikált. Tudominj'ott 

nem szabad papirivekben mérni. 
Közéleti sul1át eg:i epizódaal példázoám. 
1849-ben Jellasich horvát bán 200 ezer .:forint sarcot vet ki 

Pécs városára. "Es hogy ez a nagy osszeg néki minél el öbb be·~ 

szolgáltassék, négy tuszt vitetett el a pécsi leghazaíiasabb 
és legelőkelőbb polt;árokból. Ezek egyike volt !1endtvich .i'au~::::;„ 

"Jellasits János, akkori pécsi városbiró később eg:J deputáciv
val elutazott Báttaszékre a bánhoz és a sarc elen,:edését, va

lamint a ttaazok szabadonbOcsájtását kérte." :Bz sikerült is. 

'.C3.másunk még ki.lenc évig É:l. 

A növénytudós és keI'tész a Tudás Fáját is elülteti és 

döntögeti a baran;yai embez világának kőfalát, mely azt a 

természettől elválasztja. 

iíuni.cássát:;a nemes üzenet a gyógyszerész utódoknak s a hi

vatás n~elvén aria ösztönöz, hogy ne közepes képességü :fia

talclr jöjjenek m:uszájpál:yáI"a, hanem összetett jelenségekben 

eondolkodó, biológiai és társadalmi. intelligenciáju, gyakor
lati eredményekre képes tisztaf'ejü ifjuság. 

Ol:yan magyar· ifjuság~ amelynek célja az emberi egészség. 

Láthattuk: Baxar::ya nagy gógyszerész-f'i.ának, liendtvich Ta

másnak élete nem kaszinózás, nem is verseny, hanem p5.henés

tclen pioniimunka volt. 

4.kárcsak a miénk„ S az is mru:ad örökre„ 

Foxrúsmunk~J<:: 

Baran:y &i Aurél 
P é e s 

1. Baranya--megyei Levéltár. Pécs v~magistr~jkön:yvei 1806„ 
2. Nendtvich Tamás e:r:·edeti Specifícatioja 1836. 
3. A burgundiai nemesi cimer. /A család birtokában/ 
L~. Vasárnapi Ujság, Pest, 1858~ 33.sz. 
5o M.orvosok és természetvizsgálók VI.naggyü:lésének 

'.l.1örténetJ:. Vázlata, 1845. 
6. Baranya megyei Levéltár: Hendtvicb <1osszié 
7. Nendt;;vich kézirásos jegyzetei 
s. Családtagok szóbeli közlései 
9. Pécs-baranyai Muzeum Egyesület jkór,~;ve 1'.--'09~ 6.ecol9. 

10. Jellascnich Károly dr. Pécs a 19.szo közepén 1911~ 
ll„ i·Iu:.:;,yar ~let:rajzi Lexikon: Akadérr,ia 1969. 



CSONTVÁRY KOSZTL:A MIHÁLY TIVADAR 
/1a5.} - 1919/ 

55,. éve távozott el az ~lők sorából 1919 ,. junius 20-án 

Csont.váxy Kosztka Mihály Tivadar gyógyszerész, a későbbi 
világhizü festőművész. Csonr.váry eredeti neve Kosztka .Mi-

hály rivadaz, a szláv koszt szónak magyar·os ford.i tásából 

ered, ugyanis koszt szlávul csontot jelent„ Festő korában 

vette fel a magyar·os Csontvár·y előnevet /2/. A Kosztka csa-

lád r·é.gi lengyel nemesi származásu. Ösei közül K~sztka .András 
1693-ban I.Lip6t /1640-1705/ német-r6mai császáxt61 - törö-

kök elleni küzdelemben való hősies magataztásáér·t - nemes-
séget nyert /8/„ lJ~dap,ja: KOSZTKA JA1~0.:l kama.:r·ai mérnök volt,. 

Nagyapja KOSZTKA 10.rl.INC aki Lugoson született, épi tészmérnöki 

diplomát szerzett .. Í:desap,ja posztupiai .vr .KOi:lZT.KA LÁSZLÓ _w_g 

gyógyszerész, aki későn, 65 éves korában szerezte me·..,. az or·

vosi diplomát, Tivadar f'ia anyagi segítségével /5/, ~818. ,ju

níus 27-én született Lugoson és 1904.december 1.3-án halt meg 

Jászapátiban /8/„ Mükedvelő pirotechníkus volt, szabadíde,jé-

ben lőport, rakétákat, tüzf'org6kat és egyéb tüzij átékS:6BI'eket 

állított elő /8/,. hdesanyja Ung megyei származásu daróci 

HAJCZELMAYER Ffüi.NCISKA volt. KOBZTKA TIVAVAR 1853. julius 5-én 

született /)/„ Blénk eszii, ,j6 felfogása gyErmek volt, aki a 

gyermekcsinyekből ís bőven kivette részét. Hat testvére volt, 

ezek közUl három leány, az idősebbik: KOSZTKA AIH~A csontváry-

nak később gonaozó,ja volt /4/. A f'iu testvér·ei közül bátyja 

KOSZTKA LASZLÓ /1858-1918/ szintén gy6gyszerész volt, aki az 

izsáki fut6homokon meghonosított szö'lógazdaságával hírnevet sz(~.~·: 
zett /4/„ · 

KOSZTKA TIV.a.UAR már gyex·mekkor·ában nagy természetrajong6vá 

válik. Nagy hatással volt rá 1856-ban észlelt üatökös, amit 

életrajzában is megemlít„ A fiu nagyon szerette az állatokat~ 
A szülők házukban a.gar·akat ~ kopókat, vizBlákat, tarkasköl vkö· 

ket, rókákat, baglyokat neveltek„ Brről az időről igy ·:.'ml~ke
zik meg /8/,. 
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11A ter::.':lászet ir·án"ti szeretetem koió.n bontakozott ki, s e 

révén a gimnáziumi igazc;st 6val a sor-s összehozott, ki na

pi sétáiná.l engem ki nem na.::;yott, a séták közben fejlCdött 

ki a kisszebeni gimnáziun:d, természetr·a,jzi szertárának lé

tesitési eszméje„ Gyü,jtöttünk mindent szeretettel.s mindennek 

a nevét ismertük és amik_oI' az anyag együtt volt atyám a kis

szeber.i gy6gyszez'tá?át eladta és Ung-megyébe, Szered.nyére 

köl".jzött s mi négy fiuk az ungvá:ri gimnáziumba kerultúrl.k„ 11 

Csontvái:·ynak !:\. következő utja Ungvár·, ahol középiskoláit 

végzi„ Há:rom év után Eperjesen a kereskedői pályán 

hel:yez1:edett el 17 éves ltorába1·1Jászapátiba kerül, 3..hol 

édesapja gy6gyszertáxat vásárol, ott tölti gyal::ornoki 

idejét. Ezekről az ével:..ről ig;y emlékezik meg Csontvfu:·;y: 

nEbben a gy6gyszeztárban töltöttem el gya..~O!'noki éveimet~ a" 

kereskedelmi tapasztalataimat itt értékesi tst.tem„ Tisza men„ 

tén a szikes talajon ott találtam kocsiszámra az ille:tos szélr-

f'üvir ~ot, pel:letefüvet, fehérmályvát~ ököz·farkkór ót, pipacsot~ 

ezer,j6füvirágot, s ott a kőrisfákon a sok kőrisbogár-e„ Ezeket 
már gyermekkoromb61 ismertem„ Itt összegyűjtve lényegesen sza

por i tottam atyám gy6gyszertái:ának jövedelmét, sőt ez lehetővé 

~ette, hogy 187).évi bécsi vilégkiállitást is me~tekinthessem"/8/ 

1874-ben három évi gyakornoki ide,jét letöJ.tve és a gyakor·· 

neki bizonyitvány birtokában beiratko<::;ott a budape13ti Tudomány

egyf, temre gy6gysze:r·észhallgat 6i:1ak. 

Mint egyetemi hallgató irja naplé,já~1&n 11 behat6an foglalkoztam 

vegytanna.l, ásvány- és földtannal, krisztallogró.fiával /kris

tálytan/ és napszinelemz2ssel/SJ:'6ktxum elemzássel/i továbbá 

i.s:ne.retlen vegyületek meghat ár ozás&tral /analitikai kémia/ 0 

Ez ismeretekhez ,j.fu. nlt és ér·dekelt még: az összehasonlitó 

bonctan, mely Darwin Ká!'oly elméletére té.nta~zkodott s ezzel 

a világ minden ismeretéI'e buzdi tott"/6/„ 

18'75-ben megszerzi a gyógyszer-észmester·i /magister pharmaciaé/ 

oklevelet, Közben ,jogegyetemre is beiratkozott, közigazgatási ta~n 

nulm~nyokat folytatott„ Budapesten a !!„kerületi előljáróságnál, 

a polgár·mesteri hivatalban is dol.:;;ozott, mint tisztviselő, he

lyettesi tette a tisztifőorvost, amikor az szabadságon volt „ .A 

53, 



szegedi é.:rviz munkálataiban is de:reka.san kivette a :c·észét, 

mint egyetemi hallgató. Ott me,sbetege~;e--ct, ezért az orvosok 

hosszabb időre pihenést a,jánlottak neki~ 

Igy került 6 Iglóra gyógyszerész provizori állásba„ Hu
szonhat éves volt, amikoz· a patika előtt álló ö.kz·összekeret 

vénypapi:rra lerajzolta és utána az a belső K.énysze:r·e támadt, 

hogy festő legyen„ Itt ébr·edt festői hivatására /5/. 

Naplójegyzetében igy irja le ezt a renp..kivüli élményt /8/: 

"Hajnalban nap-nap után a lángoló Kárpátokat figyelém s 

egy délután csendesen bóbiskoló tin6s szekéren megakadt a 
szemem. Egy kif·e,jezetlen mozdulat kezembe adta az irónt s 

egy vénypapir·1"a kezdtem za,jzolni a motivumot. 

Principálisom nesztelenül. hátul sompolyogva, a :ra,jz elké

szültével a vállamra üt5tt„ Mit csinált?, hiszen maga fes

-c5nek született,. Meglep6dve álltunk, egymás1"a néztünk s ak

kor tudtam és eszméltem, amikoz· magam is az ezed.ményt lát

tam, amely kifejezhetetlen boldogságérzésben nyilvánul meg„ 

A J:•ajzot oldalzsebembe tettem és ettől a per·ctől a világ 
legboldogabb embere lettemn. · 

Főnöke megér·t5en tovább támogatja festői él.ethivatásában .. 

Javaslatára levelet ir·t KELETY GUSZTÁVNAK a pesti mintarajz

iskola igazgat6,jának„ Levelében tanácsot kért festői pályára 

való lépésének alkalmatosságár61. 1881 husvétján Rómába uta

zott, ott megnézte Rat'fael képeit, Onnan hazajött Eszék:I·e. Itt 

gy6g7szertát·ban állást vállalt, hogy a megtakaritott pénzén 
Párizsba utazhasson Munkácsy alkotásait megnézni„ Eljutott 

Párizsba is és a látottakat összesitve, &reZ.te..,, hogy nagyon 
sokat kell tanulnia, hogy a nagy mesterek nyomdokain haladva 

hasonló müvészi készség1"e tegyen szert, 

Ha.zatéJ:·ve gyógyszertáx·i jogositványhoz jut a n6gr·ádmegyei 

GácsonlE-/5/„ Csaknem másfél évtizedig dolgozott ott patikuS

ként~ hogy gyógyszertát·ának jövedelméből biztositsa a tovább

tanuláshoz szUkséges pénzösszeget /9/„ 
Erről a µ.ehéz küzdelmes elindu.lásr61 igy ir napl6,jában/8/„ 

K 41.lam:i. an,akÖJO>vvez~tQ is yqlt ott 1897-ben, közli az 1897-
. es uyogysz~Evkbnyv tl'.::13 ola; 
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"-„J" ·,re..sznao volt, ;n.:;lyr.:ek é:rtikesitéséből ir.dultam 

G icsra, a sziik.sée;es gyégysi::ereket táviratilag Iendel

te~ ~es, mig az állványok, felszerelések elkészültek 

már a kiadásokat a napi bevételek fedezték, llb'7 hogy 

a gy6gys;:,eztái:· még az· évben forgalomnak átadható volt„ 

Iiz évi szorgalmas mw;ka J.tánaz összes kiadások f'e

d.ezve voltak, a Dáz és a kert állott rendelkezésemre 

és a gyógyszertár bérlete„ A gyógyszertárt 1894-ben 

bérbE: adtam és iJ.üncnenbe utaztam„ 11 

1894-ben a gyógyszerészi gyakorlattal szakitva ,;.,rünchen

te a HOLI.ÓSY SIMON f'estőiskollj ába lépett be s ezzel el5·· 

térbe került művészi pályafutása /7/ Hollósy iskola adta az 

első impulzust művészi pályájának kibontakozására. Hollósy 

tanfu: segédjeként kezelte Csontvá:r::·yt „ .MÜllchenben készi tette 

az 11Ablaknál. ülő fiatal nő" cimü képét ,atttönarcképet is 

''I,gazi mestere a természet volt", i1"ja róla I'ilÍilitlETH LAJOH 

életr aj zir6ja /7/. Első tanulmányait a természetből vette!' 

.Kül~nösen a madártar.ulmányai élénk szi.ngazdagságr61 tesznek 

ter:ulsr.:::ot „ Bogarakat ,tövis ··· szur·6 gébics, pilla.ng6x·a leső 

mó:tyás::rr.adár· stb. képein jut érvényx·e. Ezek a képek GERLÓCZY 

GE.JEO.N épi tészmérnök tula,jdonában vannak /4/„ A müncheni is

kola után Ka:r·lsruhe-ba ment, onnan flüaseldor.fba 1 végül a 

pá.J:izsi Julian-Akadér:iiára került 1 de nem birta az akadémiai 

stilus szigoru megkötöttségét, s amikor a dú.Sseldoxfi akadé

mia it;;a~;gat6ja megállapitotta, hogy Csontvá:r·y az iskolában 

mó.:r sem:ni u,jat nem tar.11lhatott ezért Csontváry"nyakába vet-· 

te a v:Llie;ot 11
/
11/'. Világkür üli utj át Olaszországban kezdte 1890-

ben Hómó.ban, Nápolyban, Pompeiben talál,juk a festőt. Uegí"'es

tette az Etnát, a. Vezuvot, Pompei romjait. Ebből az időből 

v:.ilÓ: He.ve-~.Forta,Have a chirurgus háza a Vezuvval,Naplemente a 

nárolyi :Jb5lnél ci;)'lU képei .. A terwészeti formák hü leirása 

jellemzi ezeket. a. kclpeket /7/„ Majd Boszniába megy Mosztz·ában 

clol.:;::ozik, aTavasznyilás ;,;osztá:rban", Jajcéban három képét is 

festett: 11 Villanyvil \;i tott fák Jajcéban 11 , "Jajce villanyroü 11 
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éjjel", "Ja,jcei vizesiás" „ Bejár·ta ElU 6pát GöI'ögo.r sz ágban 
is dolgozott,ajkorinthoszi öbölben a szél hatalmas vász-

nát belesodozta a tenge:r'b&' /4/„ "Kocsikázás az Ujholdná.1. 

Athénben", "G:l.r·ög szinház Taci:r-minában", A.kropolis Athénben.,, 
Baalbek stb. Eu?'6pa után Egyiptom, Mezopotámia, Szi:r·ia.,, 

Szentföld /Jez·llzsálem/ következett„ Gibz'altárban egy I'Ob-
banó anyagot /cheddit/ szállitó haj6r·a szállt„ Utközben a 

haj6t vihar é:r·i, de sz-~rencs6sen ker·esztlilvészeli a vihazt, 

s Maltában kiköt„ Igy született meg a "Haj6törés 11 cimü képe, 

Jeruzsálemben a "Fohászkodó Üdvözi tő 11 1 "A zsiu6k panaszfala", 

''Maxokk~i ta11i tó", fPJe.ruzsá.1.emi látkép„ galambokkal", "Magá

nyos cédrus", "Sétalovaglás", "Mária kutja Názáretben", "..a
poteozis", "Passió", "Panaszfal be.jár ató..nál Jeruzsálemben", 

"Olajfák begye Jeruzsálemben" stb. 1908-ban Budapesten ki
á.1.litotta műveit a -„~,rosli;:eti iparcsarr.okban. ,~ G-;yó:;J szeiészi 
Hetilap 1908.nov.8-·iki száma is megemlékezik m.üveiről,de ahOQ' 

NÉl4ETH LAJOS életI'a,jziI"6ja i.I',ja /7/ "a fOl"I'adalmian u,j, is

kolákhoz nem sozolhat6 pikturát a kritika nem éI'tette meg. 

Csontvár·y mindinkább elszigetelődött, belső vivédásé.val,nagy 

ter·veivel magé.r·a mar,adt„ "Máx·ia kutja Názáretben" cimü hatal

mas vásznában összegezi még művészete stiluskiséz·leteit, u.tol
s6 müvében a "Tenge?'parti sétalovaglásban 11 pedig álomvilága 

legszebb dar,abját alkotta meg„ ezzel életműve- lezárul„ A meg·· 

nemé.r·tés, a magány, a r·ettentő belső feszültség kime.rit:t, lel·
ki egyensulya felbomlik" /15/. Müveiben önmaga elhivatottságát, 
zser.iségét ak:ar't& elismer·tetni táz,sadal.mával, saját kor ával„ 

Az elismeI'éB évtizedek mulva, halála. után következett be /15/ 

1919.junius 20-án balt meg és juniua 28-án temették el az 
óbudai temetéiben /8/. 

Áll.8.Jiunk, hazánk ~evü piktoI"ának hálából diszes si±·
emlék:et ál.li tott fel a Mez5 Iml'·e uti si.r·kertben. /Dr·. ZALAI 
KÁROLY docens MGYT.főtitkárának felvé~ele a budapesti 
sir<>mlékről /16/, 
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Halála után, többek közt 1949-ben PáJ:izsban.,is Brüsszel1~ec 

is kiállításai nagy sikert aI'attak. 
Müvei, 197.3 október 10-ével végleges hel:yi.:e, Pécsett a Janus 

Pannonius, Csontvá:r::v Muzeum kiállitási tezmeibe kerültek. 
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fiépsze.ve. 196),X, gyógyszerész.Orvosi 
2/ "r.BARAJ"II.AY J.-BJJ!SONY E1 Htla.p."Horus" XXIX„ 

A magyar gyAgyszeré112et tör·té- évf 0 Bp 0 197J.VII .. l„ 
nste I. Bp.19Jo„ 340 • 26.sz •. 1567-75 

J/ Dr.BO!'NÁR É„i Csontváry EJ!élckiálli- 12/ FALUDY A.1 Csontváry Kosztka 
té.s Szé"pmUv.Muz.Bp .. 1963.5-8„ Tivadar: A Ne.p út fest6i„ 

4/ ntvtNYI i,i Csontváry Tive.dB.l"„ Vigilia Orvosi Htle.p.119,.évf,Bp„ 
Bp.1959. IX„ ez, 535-544.. 1973. VII 0156'7„75. 

5/ HAULISCH t. 1 CsontTáry„ Élet és Tud„ lJ/ BÉME'l'H L,Csontvé.ry Koszte. 
Bp.196)„38.sz,12oo-5. TiT„de.r.Élet és Tud. 

6/ lEll'EL F.1 Csontváry Tivadar e. posztimp- 19fJ./ 12„7„/ 49.az„ 
resazionizmua ma.gye.r el6futára„ 2324-Jo 
Priris.l9Jl. 14/ IÁNG É.1Az időtlenség te.nuja-

'7/ lffiMETH L, 1 Csontváry Kosztka. Tivadar jaként1 EgészeégUgyi Dol-
Bp.1964„Képz6mUv„Alap K. goz.ó.XVII.évf,197J.VII. 

6/ SERES E.: l.'„gányoa cédrus a. padlón„ 15/ Dt.KOl,OS Cs„ 1 Kosi:lia Mihály 
!':ati Hirle.p Bp.1966.Xlo4o Tivadar/ 1653.-1919 . ./ 

9/ Gyógyszer6ezeti Ér·tesi t61 1908„XI.8„ Gyógyszerészet.1974. 
45.sz.691. XVIII.évf.265-66. 

lo/l!ID!EIH L„: Ceontvá.ry Tive.ditI"' / 1853- 16/ )}]:·„ZALAI K. egyet.docene 
1919./ Az én 111Uzeumom. 1'7„az. szóbeli éa irásbeli érte-
Képzómüv,Ale.p„ Bp •. 1966. dtése. Ceontvá.ry airem-

197J.okt6bsr 22.lde.gyir Posta Csontváry lékéról általa. kéazitett 
képmhsával ellátott eleó na.pi boritékot, f'alvétel„ 
Csontváry blokkot, a leghiresebb festl!lé- . 
ny"'irl'il pedig ellll.t'ikbélyegeoroza.tot bocsá.tott kio 
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JSONTV.A.RY MUZE1.ll1í PECSETT 

1973. októbeI· 10-én nyilt meg Pécsett Csontváry Kosztka 
livadar /1853-1919/ müveinek állandó kiállitása a megnyitó 
volt eg-,Jsze:r·smind a Csontváry .Muzeum. üc.nePélyes avatása is. 

Csontváry, aki gyógysze:r·ész volt, csak 41 éves korában 
kezdett festeni s világhirü életmüveit alig másfél évtized 
alatt alkotta meg. Csontváry vásznai magántulajdonban, Ger
lóczy Gedeon építészmérnök birtokában vannak~ aki azokat 
fiatalon, közvetlenül a filÜvész halála után vasárolta meg, 
s életen át fanatikus hittel küzdött elisce:r·ésükért. 

Gerlóczy és a pécsi Janus Pannonius Muzeum között több , 
éven át folytak tárgyalások, amelynek eredményeként a fő
müveket bemutató önálló és állandó kiállitás létrejött.Tíz 
évre szóló letéti megállaoodás bizonyitja' a Muzeum fennma
radásat, de :reméljük - mei~ ügyben f'olynak tárgyalások-, 
hogy a távolabbi jövőben is váz·osunk adhat helyet a nagy·
szerü alkotásoknake 

A Muzeum kiállitott anyaga jelentős képeket foglal magá
ban. Középpontjában áll a hatalmas kép a "Baalbekn, melyet 
Qsontvá:cy maga is főmüvének alkoto.tt. De, nem kisebb él·
mé~t nyuj~ a többi~ •• "A ~anas~fal ~ejár~tán~l ~e~zsálem
ben , a 11Maria Kutja11

• De itt lathatJuk tobbeK kozott a 
"Nagy Tar patak a Tát:I·ában", 11 Castellam.are di Stabia" ! 
11Római hid Mostarban" képeit is. A Muzeum látcgatottsagá:r'a 
jellemző, hogy ·- Dunántuli N~.pló szerint - a megnyitástól 
1974 január l-·ig közel 40 ezer „látogatója volt. 

Zelk Zoltán igy irt a ·"Jelenkor" cimü irodalmi lap 1973 
novemberi számában; ••• "most iriSllem cs<::.k a Pécsieket 

1 olyan ajándékot kaptak, amilyennel a világ kevés városa di
csekedhet" ••• 

JELENKOR. 1973 .. novem.beri száma Baranya megyei i~odalmi és 
müvészeti folyóirat összeállitást közöl CSONTVARY KOSZTKA 
TIVADAR /1853-·1919/ születésének 120. évfordulója és művei
nek októberben nyilt állandó pécsi kiállitása alkalmából. 

Gazdag összeállitáaban tizenhat Csontváry-hoz kapcsolódó 
verset - köztük Pécsett él5 .AR.A1'Ó Károly, BÁRDOSI-NÉMETH 
Jánosj BERTÓK László, CSORBA Győző, PAxbLITZ István és PÁL 
József költeményét - ~mellett számos tanulmányt, jegyzetet, 
cikkét olvashatunk, DEv:f:NYI Iván levéldokumentumokat közöl, 
RARS Éva irása a Csontváry Muzeum létrejöttének körülményeit, 
NÉMETH Lajos elmélyült tanulmányban méltatja Csontváry munkáit 
az európai képzőmüvészetben. TÜSKÉS Tibor pedig a 11Római hid 
Mostarban" cimü képét elemzi. Az. összeállitáshoz kapcsolódik 
a szám. képanyaga Csontváry Pécsett kiállitott müveinek illetve 
müvek r·észleteinek a boritón 12 oldal mümelléklete és a szöveg 
között elhelyezett közel tiz reprodukciója is. 

LARENOZ LÁSZLÓ 
P é c s 

ERNYEY JÓZSEF 
11869. !X 24 - 1945 X l ) 

105 éve született E?.i'Y:c:Y 

JÓZSEF gyógyszerész, egyik 

legnagobb r.J'-1.g-ya:r gyógysze-, 

rész-tö:rténészünk, polihisz

tor, a magyar patika muzeum

ügy e~;yilc leclel~cesebb uttö·

röje. Halála után .róla nevez

ték el az 1948-·ban megnyilt 

gyógyszerészeti muzeumot, je-· 

lenleg pedig a -· Semmel'1veis 

Orvostö:rténeti Líuzeumhoz ta-.,.._ 
tozó - gyóg;yszerésztörténeti könyvtár viseli nevéto 

ER1\1YEY JÓZSEF neve nemcsak a g;yóg;yszerészeknek, a természet

tudomán;yokkal foglalkozóknak~ a tö.rténészeknekr a nyelvészek

nek~ az éremtan, a néprajz, a címertan kutatóinak jelentős~ha

nem az ORSZAGOS SZÉCEENYI KÖNYV-11Ái.1.BA.N, a :NEMZETI, a NÉPRAJZI
1 

az IPAEHJ\r:ESZEI'I, a TERtl:ÉSZE•I'TUD01ílülYI fIUZEtE~01illftJT is közis
mert. 

Egy régi kötelességnek t.eszünk eleget m.ikor a születéséoek 

105. évfordulóján és a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ TUDOM.ANYI T.ARSASÁG 

50 éves jubileuma alkalmából - mel;ynek lelkes, egyik a.ktiv ve

zetőségi tagja volt - megemlékezünk róla~ De nemcsak ünnepel

nünk kell őt, hanem ujból jelképes emléket kell ál.litani ER-· 
NYEY JÓZSEF!>'EK, 

Az utókor méltó emléket pedig csak ug~ állithat neki? ha 

személ~ét, élet folyását, munkásságát bővebben ismertetjük, 
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az azóta megtalált ujabb adatokkal kiegészitjük a róla 
megjelent téves közléseket b.elyeabitjük„ 

E1lllYEY JÓZSEF élet=jBi adatait, munkásságát még életé
ben 1912-ben a llÉVil NAGY LEXIKON VI. /1/ és XX. /1927/ 
kötete /2/ ism.erteti„ 

DR.BARADLAI JÁNOS /187~1948/ A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÖR

TÉNETE" /5/ 1930-ban megjelent munkájának II, kötetében 
ERl\!YEY JÓZSEFRŐL 4 oldalas magasztaló életrajzot olvashatunko 

Többek közt ezt i.rja: "Meg kell állapitanom., hogy miS' magyar 

gyógyszerészek még mindig nem látjuk ERNYEY JÓZSEFET az ő 

teljes nagyságában és hogy őt egyéb tudományos körökben sok

kal jobban méltán:yoljáko~ - majd igy folytatja "Ug:y a Ma

tolccy-féle indexj mint a "Ma~ar irók élete és munkái" sok 

közleményét fEi!lsorolják de korántsem miodent„ 1' 

DR.HAIMAI JANOS /1902-1973/ nemrég elhunyt professzor 
- nemzetközileg is ismert gyógyszerésztörténészünk - a Ma-, 

g:;a:r. Gyógyszerész Tudományi Társaság 1948„ évi /IV „ 9e/ köz

gyülésén tru:·t;otti ERNYEY JÓZSEF halála után emlékbeszédetc 

Előadása megjelent a MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ TUDOMM'YI TÍillSASAG 

ÉRI',-:SITŐIBBEN /4/, /13G oldaloo keresztül/ ismerteti ER

NYEY JÓZSEF életétf munkásságát~/ 

ERNYEY JÓZSEF neve nem ment feledésbe s mert az 1967-ben 

megjelent MAGYAR ÉLETRAJZI IEXIKON Ic kötetében /5/ ezt ol

vashatjuk: "ERNYEY JÓZSEF /1874.IX.21 - 1945.X.l./ etnogra~ 
fus v nyelvé sz j törté né sz, :i. természettudományok tö:r:ténet1,;oek 

kutatója~ Gyógyszerészi tanulmányait a budapesti egyetemen v4;-

gezte~ 1895-től 1908-ig gyógyszerészi és más szal1:lapok mun1t.fr"· 

társa~ ujságiró. 1908-.tól a Magyar Nemzeti Muzeum alkalmazott;j:;-:.> 
a lJép:r:ajzi Muzeum éremtárában müködil::, 1934-től a Természet,

tudomán:yi Muzeum főicazgatója~ a budapesti egyetemen f(;JÓF:;3SZC·

résztörténet előadója 1 1937-ben nyugalomba vonult„" 

DR„ Al>JTALL JOZSEF a Semmelweis Orvostörténeti Muzeum főige.z-

gatója 1973-ban megjelent könyvében /166/ tömören jellemzően 
foe:alr1az: 11EHNYEY JÓZSEF szernél;yében valóban ritka tehetséget 

x A két -cs:.:.-etben .35 alkalommal találkozhatunk nagy polihiszto-
runk óc,\-:-~\;el„ 
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kapott a gy6gyszerés3--t:ö:r·-tér:.elem, hiszen önmagában egyeai

tette valameDJ21'i s;gül;.zéges szakismeretet. re 

Ez az adathab:m.z nem. t~dkrözi vissza mindazt, amit éle

tér Gl a gy6gysze1 észek!J0k, a &7Ógyszer és~tör ténészeknek és 

mi.;:;oknak még tudniuk k~ll ;.:;~-tl~Y'..C::Y JÓ.6ti.~F.rt0L„ 

Ismertetntink. kell kutatásaink eddigi eredményeit, feltáx

Ili a még nem közölt szerte~az6 munkásságát, összefoe:;lalni 

_kimutatásokban r ánkmaraut hatalmas kézir atanyagát „ Eelyes

-bi teniink kell, a. róla megjelent ellentmondásokat. KöZlésünk 

a teljesség igényeit nem elégithetik ki, meit két évet meg

ba.ladó kutató munkánk csak vázlatos s irányt mutat6 állomá

sok összefoc::;lalása. 

A t ill-gyilagos életraj ztöz t éneti kutatásnoz tartozik a 
valóság ismertetése, ezéx·t ERNYEY JÓZSEF életé.x ől szóló be

számolókban többek lcözött születési évéről, tanulmányair 61, 

e:;yógyszerészi pályakezdéséről, muzeumi működéséről, dokto~ 

rátusá.r·ól közölt tévedéseket kell kijavi tanunk. 

ERNEY. ER!!YEY JÓZSEF CSALAJJJlt 

l!;R.NYEY JÓL..:JEE többször em-· 
litette 1 hogy családfáját 
1222-ig tudja visszavezet
ni /4/. Pedia: ősei a XI~ 
szá.zadbelí ERN'l:4/EHNEY„ER
NYEYQ/nemzetségből száxmaz
ns.k /b1/ ,. 1'1evük jelentése 
eze1' .nt bölcs, békefenntru:
t6k~ i!.. tihanyi /105)/ és i::. 

zé..st,yi /1067;' jlapit.ólevél 
má! coL:1.eseknel:.. emll ti. Az 
E.I~i>TE ner11zetség tagjai a ma
gyf1;;r- kLt /,J„yokn.ak kedvelt 
embe.re:L ·1olte.k. Nádor·, lo~ 
vászmester, bán. kerlilt ki 
~torc.iból~ li.z 1655-as évből 
kelt oklevélben .lbRNYEY LU
K.A.CS pozsonyi székbir6 ne
vét olvashatjW.: .. /6/ 

x • comes ispán - főiapá.Ii 
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'E"'.ft:EY JÓZSEF édesapja fRIIBY JÓZSEF /1837-lr3/ k 
~an-1..Nfoerdész volt ,DABJ:.ZSIN /volt Hont me ében/u Na;::- a~i;~
is f~erdész volt. Edesanyja LUvVIG JANKA t~it6" d· 0 YtfJa 
leszarm.azottja Nagya· ""ától . , 6 l. inasz ia 
tudással , -• l PJ ' apJat l örökölhette botanikai 
oktatói el~~~~ ~é;:~é:~te):/~retetét, édesanyjától pedig 

EilliYEY JÓZSEF SZÜLETÉSI ÉVE 

EiiNYEY JÓZSEF születési évét a Ré"vai Hagy LexikOn téve

sen közölte, amit minden életr·ajzir6 ellenőrzés nélkül át
vett, me.rt uem .. 1874„.ben, hanem 1869·-ben született /I'' :t, 
24-én/ BÉlAUDVAfillOKO",nl 3 4 e' "' '° ~/1,•1,)/< 

A nibásan leixt és több heltren tévesen ko··z0··1t " születési 
éve az egé~z életxa,jzát megvliltoztat,ja, 

Ji. hel. yes 1869-es születési dátumo""' itt b · · · ! / , "' l.ZOllyl.tJUk; 9 
l„/ A gyasz,jelentést 1945-ben i1'll\1v-"'Y Jé'·--'~~F> " , , . . .. „ ""1-u "''"' ,-,,...:i_.,..,. JY•agyaro:r·::>z.og 

hatarai~ kivül _élc 9 testvé.re nevében Efil\IYEI KALM.Á.1iJ szöve-
gezte IB: lO/ Tehát az abban szez·eplő 76 életé , 
--'RlflE'- JÓ , 0 v nem tevedés. 
~4' 'i. Z;;lEF tehat 1869-ben szUletett, 

,„_,,_ ,,-„,~·· 

.;.""'" ''•'"'-~' ,,~. " .. ,,.,„~ ''~-~,.:·"'~- u„._,r 
,,„.,,,,,,„,.,. 

0<C, f, j H• 1 { • ;• • '-""~ i,.„,,„,,,„„_ 

2 „/ A gyászjelentéenek a hátlaJi,ján pedig - llI .lti~Y 

IM.rS az egyetemi gy6gya:?>ertár volt tanár·segéd.jéuek kéziz 1:.

sát olvashatjuk - /10./ 
"Ránkay ÉVA2 II, éves eyógY,SZer észtan. hallg;. /E:RNYEY 

JÓZ::>EF nagybátyja volt/ -~domanya a GYÖG-YJL:_rl.J..;:..:tI .-lü -""
nak 19S2. l..{.17-én. Dr.NJ!,1.lElJY„ 

~aJfr,;y JÓ2iü' 1869-1945 /lC/. 

)„/ Bizonyiték megtalálható a 1-.rllVlGYBl h."JUY0u l'.ri.hll(u_;o.hu 

i'i.ÓJi.1.d.I A.o.T „A.i.:.FI.iii'.1-;AulU!J. .t .n.T.!!. ·.;l :r0Ji l:lii:l~ is. 

" .A Szt.lőkhöz szé16 felv8teli szabályzat szerint csak 
olyan fiut vesznek fel az algymnasium első osztólyába, 
aki az elemi iskola legalább 4 osztályúnak sikeres el
végzése után a 9.é:).etévét betöltötte, illetve ahi a 12 
éves kozt nem haladta meg" /11/. 
Tehát, ha elí'ogadné.nk a tévesen közölt 1874-es születé
si évet, akkor ,t;HNYi:Y JÓ~SEF-et 5 éves x:ozában _iratták 
volna be a PRIVIGYEI PlARISTAK algimuáziumába„·u: 

1879-188/ .. SRlffilY JÓZSü' A GIWJAZIOTA 

4./ További dokumentum az Országos Széchenyi Kö.oyvtáx·ban 

lelhető, ..::>. pz·ivigyei algimnázium 1879-1880. évi 1-.RTESITÜJ.Ji.

ben a 29„oldalon /11/ ez olvasható: "Első osztály: EfiltY.h.Y 

JÓZSEF ••• " 
Ez· az adat is bizonyi t,ja, hogy ERNYEY JÓZ~El!"-et lú é-ves 

korában, tehát 1879-ben i:r·atték be a gimnázium első osztá

lyába·, amit ott be is fejezett, 188ú-ban • 

.Ur„&LMAI JÁNOS élet:ra,jzi adatai szer-int ,l!;filfYEY JÓL;::>.KF 

PlilVIGYÉN volt gimnazista, holott 1880 után neve már nem 

szerepel a } B.IVIGYEl gimnázium ÉtlTESITŐlBEN /11/. 1881-től 
1887-ig a nyit:r·ai z·6ma1 katolikus gimnáziumba járt amit az 

ottani "TU1lÓSITVA.l't-YOli" bizonyitanak. 6 éven át változ6 osz

tályzatu eredménnyel végezte el a 6. gimnáziumot. „ /a f5gi:m
názium 5.osztályát valószinü betegsége és nem ta.nulmányi 
eredményei miatt kétszer jéx·ta. ~zért fejezte be a VIof'5-

,;imnézj_umot csak 1887-ben./ ERNYEY JÓZSEF Nyit.rén 112,15, 

.!.4,l'.),16,17.18.19/ 5 éven ker·eaztül ösztöndijas diók volt. 

hJu,iJl..Y .c-V.A csak távoli oldalági z·okon volt./.&l:·nyey Kálmán 
szive,) k~zlése//q/, 

1:';im1.áz5.umok abban az idCb'.'!n S osztél.y:r-a tagoz6dtalt 
/4 al- 4 f'őgimnáziumt osztbl~rri>-____ /, 
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lti87-lö';)l~ i.li !.',Y J(t .... ~.F 1.tl'Jl.1 h<.i-1L-t. 
ú- .!_ ÓVY .;::::~.,{ÉSZ G'fAJ.i.0rl.hGh;.iÁ.G.ci. 

A ko:r· gyógyszeriiszképzésének jellamzésébez ta.x·tozik, 

nogy a gyé>:_;yszert'.!szgyakornoksághoz - abban az időben -

rv. gimnázium elvégzése is elj5sébes volt. 2-3 év gya·· 

kornoksá,g utún mehetett az egyetem.I'e. /A 6 főgimnáziwni 
elé'.k~;:zet tsé1.:;et 1892-töl, az é:rettségit pedig cea.k 1914-

tCl /6C/ követelték meg/. Az t.ebát bizonyitott, hot,--y .:::a

;,;í.~Y J'(í:.,;~.l!' löó7-ben 4 helyett ~ főgimnáziumi osztályt 

végzett. azt, hogy tovább tanult és érettségizett-e és 

hol erre vonatkozó adatot nem talG.ltunk„ 
.Jr „~! Ji\1~06 I!;JU;y-t;y J(lóii;FH.ÖL szóló megemlékezésé-

ben azt irja: "• •• gimnáziu.mi tanulmányai ,elvégzése után 
egyik forrásból nallottam. /?/ -·. Temesvlirott volt _gY?&r
szerBszgvakornok •.. Tény /'?/ viszont, hogy .t..I.:.iA~Y' Mit\.
r.(iJX ógy3.llai gyógyszert&· ában, _mely nsz611TPJl....i.';ío:i:lh.G" 
cimet viselte, 1890-91-ben mtiköaött. Akkor 16 eves volt„ 
tehát 6 gimnázium után ment gys.kornoknak" /4/. 
Itt több téves közl.;:.::sel tal::.lkczunk, ·- llr„J--lAlUíR.I J_A

r..ca szerint is - ~-ti~i.C:.Y JÖLoó.81:1~ 1814-ben ::Jzuletett „ 4 évie, 

1880-t.61 1884-ig volt elemi iskolú.s. 18ö4-ben e;imnázi:;;ta 

lett és VI„ gimnázium után 1889·-ben - szerinte - 16 éves 

korában 'r&k;SVA.d.R..H. ment gyakornokns.k. 

Ezzel szemben iltlfí"b:Y JG~J~.i'' 186',1-beu sz-u.letet.t. 1875-

től 1879-ig volt eler:;.i is.:>.olai tanuló„ 1879-188(.; tanévben 

1.;ilVlJ-tL!, volt első alc;imnazi;Jta 18öl-t.ől-·188l-ig, _pedig 

.NYITrlJJ~ /11,19/ fő.:;i:nnazista. ~kl\.or 18 éves volt. /.c.;;ctli:..\:,; 

még k.ét év fő,ci~nÚ;1lu'.sOt v~,szett 181j9-it;, va&1 gyó..;.yszer·.__;sz

gyakornoknak ment 2-) évre./ tla eltogadjuk í:b.liml adatait, 

hogy 1890-~l-es éveKben az ÓdYa.LLH.l patikában mUJ:S..ödött, 

x KliiÁlYI MltiÓ;i nevét dr.tiA~l JA!W~ .b.l!U\LY Jilr.1.Óci
na.k ir ja, nyilván szedési hiba, KIRALYI tJ!tJ.(\SNA.h. 
188/-t61 19U5-ig volt Ó\JYALLA!l gyógyszertára /<9··49/ 
ÓGYALIA mai neve : ~TA.rlA üt1..LA. 
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akkor 22 évesen, valószinübb, hogy !Ui!ALYI .lál.KLÓS!iÁL ó
GYALLÁN már a praxix éveken tÚ.l, mint pz·ovizoru:: müköd·

hetett. = 
Gy6gy-szerészgyakoI"nokságát, illetve pálya kezdését 

19..37-ben megjelent i:r·á.Sa, vallomása jobban alátáma~ztja: 

"idesap.&n házánál ••• kerultem ismeretségbe néhai Cl:)IP.P.i;,K 
JANOS_.>.._.í'...X.X nagyta~olccónyi G.T6gysze.résszel. Az ő rábe
szél ~sére lettem tulajdonké_ppen gy6gyszerész" /20/. 

Az ERNY.t!:Y család j6 baré.tjá.nak CSIPPÉK JJlliOSliLUi ~LA.

UlJV--L.i.NOK mellett lévő NAGY'I'.aPúLC 3ANYB.i.N volt gyógysze:r·tára. 

!gy valószinü ~il.NY.l!;Y JÓZ.:il:!;lP az '1~.Rtc1..NY OROSZLAN" nevü na.gy
ta_:1olcsányi _patikában lehetett gyakornok„ Ci)IPPÉ.K. JA.NOS 

nemcsak a patikár'UB mesterséghez, hanem a gyógyszerész 

történelemhez, a szakix·ói tevékenységéhez is kedvet csi· 

nó.lhatott EaNYBY JÓZ.::>E.l!"'NEK, meI't maga is g16Qsee.I'.ésstör
ténetet irt. CoIPFÉK JÁNOS /124/ munkái is a f'&lvidéki 

gyógysze.részek és patikák töI'ténetével f'oglalkozn&k. A s&U.„ 

lapokba sürün jelennek meg iI"ásai. xxxxx Kétségtelen„ hogy 

nagy behatással volt EIUIYEY JÓZSEF szakir'Ói működésére. 

1892-1900 ERNYEY JÓZSEF a GYÓGYSZE!ltSZI PAI.YÁll 

ERNYEY JÓZSEF életének nagy része ugyan a .llAGYAll NEitZETl 

üUZEilllHOZ volt k~tve„ ezért mint néprajzost, :rvelvéast~ tör
ténészt, numizmatikust, muzeológust emlegetik éa- BOke.n vi

tatják gy6gys~erása1 mivoltát, pedig ast nemosalt a megjelent 

x praxi ~ gyakornok, 

xx. Provisor • vezet6, segéd., gondnok, gyakorló gy6gyazeré~g, 

xx:x Ógyallai müködéaét alátámasztani lá$azik egy közeli vú· 
rosban, egy eaztersom.1 fényképésznél kJszült /kb 42 
éves korából származó/ aroképa. • 

XX:.U CSIPPÉK JANOSli.K 1881·-től 1896-J.s volt l!AGYTAf'OLCG.,.J>::t-· 
ban /l!)ai neve T<>l!OLCAN/ gyógyszertára a.mit ap.Ját<ll, 
CSIPPEK FERE!iCTOL örökölt 1880•ban /2.l-40/„ 

= CSIPPÉK JÁ!iüs 13 gyói;yszer'észtör·téneti és 2 s.•Skoik-
ket irt a GYÓGYSZERESZI HETI.LÍIPBA /149/. , 



né1S7 életrajzi adat tómasztja alé /1, j,4,5/ hanem gyógy

szerészi müköd.ésáre több_ i1"áabeli bizonyitékunk is van. 
L/ Az egyik önvalloaás, melyben i;iilíYJ>'Y JÓZ~i>.i' hi-

tet tesz gy637s.:e:;r·észi m1voltá.r·61 a GYÓGYti~.:.>.t;! l:L!í'l'l.l.AP 

1937 január· el.ie,Ján met;jelent Jubileumi száx.ában talá.lbat6„ 

l!:b'!)en a gy6syazer..Sszi pé.lyé.,ja kezdetét. ~ze!'etet.tit és c:,:ré:.:,,1 ·• 

szer·.~sz ~Z:iii.ir·6i tev.:'.kenyaé,.gtit - álete alkonyán - noaztal

giával emlegeti /CO/. 
"Vvl ~ fll !..-> VAJ...,i.Ha,. „ •. • 

a '75 éves GYÓGYS~~Zl HiilUP részéz·e ir·ta: 
~liliYEY JtZJEF gy~c;yszer·ész, _ " 
as OiWZAGOS 1'~J.Z.ET TU.u~Yl M'UübUM .t'OIGA.:.:::UATÓJA 

•í.desapám házánál, aki káptalani .fÖel''d.~sz v9l t 11 Y I'l'.r:i.rl. 
megyében, &i::r~ tem isroere~ségbe néha! C~Il'.PL!f ~;U~Ou 
nag_,tapolc:;i~1:y1 e;y6,:;ysz1::r~sszel • .d.z G ra.qeszt!l.:::sere 
lettem tulajdorib:·~;ipen gy6gyazeréss. ve mar kezdő gyógy
szerész koromban vonzott a gyógyszerészet multj!Í.nak tör
ténete, e téren önálló kutatisokat is vé~~ztem s azok 
ered.m.Juyeiről eleinte csupán a "GYÓGY~2.E.dl:.J~l iil..'TILA.Ptt
ban szá.mol tam be. 
n.mikor a.z~nak .;;Jzcr·k.eszt~3ét d.I.V.it...d.ii)AGH ZúLTAN vette: á.t 
már ott ta.1'1lt eno;em a szaklap„ ha nem is bels6 1 de á.l.
land.6 munkatri.raai között. s sokáig megmaradt!'i!!: a minő·· 
ségemben az 5 szer-kesztői müködéae alatt is. 
Ez a kapcsolatom csak akkor kezdett meglasulni, amikoI' 
ltülönbözl5 levél t.órakban ve.16 buvé.rkodásom lassacskán a 
gyógyszerészettöl távolabb ál.16 munkaterületre go&ort 
el amikor végül muzeális kutatá.eaimnak mintegy megjatal
mazása gyanónt a NiliUTl WUUM tiaztviselői közé f'o,ga
dott. 
Örömmel és kellemesen emlékesem ma is vis~za a magyar 
gyógyszerészek.kel s azok legégibb sz~özliJnyével való 
rági ltapcsolataimr·a .s ezen emlékeim bato..~d. alatt most, 
a.mikor a lll!QYÓGYJ;:;~jZl .iib'l'ILAPw f'ennálli •. ::Hi.nak 75. évét 
töltötte be, 3Ziikir61 munkbsságomna.k ezt az .::redeti szó
csövét szeretettel és ,"1zivből köszöntöm. n.ivúnom. hogy 
maradjon meg a jövőben is nemcsak a gy6gy~zerész1 érdek
vádelem bé.torazavu sz6sz616jául, hanem a gy6öyezerészi 
tudomány és gyógyazerésztörténelm.1 mttlt hivatott inter- · 
pretátora gyané.D.t. 
E.s megig~rem egyben, boa ha majd betegágyam.b61 felépü
lök, p6tl6la.g adok át a lapnak egy olyan cikket, mint 
aminót t6lem most i:ért és várt jubilál·ie cikk 6Yanó.nt". 
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2„/ EJ..U~ín:Y JÓZ:JEF többek közt a hir·es K0Il.M.ÜCl:iÁ.NYAI KÖHYV

TJJl, LJV.t'LTii.rl. t0rt jnetét is leirta, /melyet az OR.5ZÁGOQ 

.szLC:aENYI AÖNY'-J'fl\J.1 kéziratté.Í·ában Őriznek /2J./„A foly

tatott kutatási munkájához, jegyzeteihez f'elhasználta a 

helybeli gy6gysze:rtár: levélpapiI'ját és err·e írta KCRMÖCB.Á
l~YAI V.ÁnOSI KÖNYVTÁR és LEVÉLTÁR töI'ténetJnek egy xészét. 

/1898-ban. amit később f'olytatott/. A f'elhasznált levél

papir· fejlécén GAZ.DIK JÁNOS /a MÁRIA házban lévő/ "~G
VÁLTÓ11 körmöcbányai g;y6eyszeI"tárnak rajza lri.that6„ 

GAZDIK J.Áli!OS körmöcbányai gyógys:.'.erész levé1papir,jána.k. 

fejléce alatta ERNYEY JÓZSEF ltézirása 

A patika levélpapirjain E.RNYEY JÓZS.ii.:F kezeirása találha

tó. Ezek is bizonyi tják: Dr.Iill.IJAAI J.hllOS professzor állitá
sát, /4/ miszer'int E.l!liYEY JÓZSEF sbben a körmöcbányai gy6g:r 
szertár·ban mint tu.lajdonostá.rs, gy6gyszer·ész müködhetett. 

Előbbieket meger5siti még Jl».P'lBÉ.NYl FRIGYES pozsonyi 
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gy6gyszerésztör·ténész leV-e is /22/: 
néhai GAZDIK J.ÁNOSx köi'möcbányai gy6gyszEtrésznek -

~ii.alam ismert - ma is élő leányát JMOVJAKlf"E:T kikér
deztem ERNYEYT illetőleg,,. ERNYEY igen,régtől járt a 
GAZDIK család patikájába„ ,. ,, H~ GAZDIK J.Al!OS elut~~?t~, 
helyettesként müktsdött:. .• .Magaban a csal~~e.n /G.a.. Z.Ult>.
éknál/ a szóbeszéd inkabb a történelem körül /pl. ~ 
felvidéki várak/ és botanika körül :-tolyt. JbliOVJ.Aill'{E. 
ugy tudta hogy EB.1.XYEY.NEK valami 5 diplomája volt. 
J.d.NOVJAKl'lÍI /aki ma kb. 80 éves/ emldkezete szerint ER
NYEY a patÍ.ka "gazdasági felvigyáz6ja" is volt. 

A GAZDIK lány szer int E.RlrrEY JÓZSEF a.ki személye.S isme

r5se volt, édesapjának és családjuknak jó barátja. 

Körmöczbányai működését Dr.HUSZÁR LAJOS /hl&.GYJ:ili liEM:ZETI 

Ivf!JZEUM :i.REMTAHÁNAK ny. igazgatója ERNYEY JÓZSEF egykor·i mun

katársa ezt iI ásban megerősi ti: 

"„ •• A.z én tudomásom szei:·int ERNYEY bizoriyosa~ élt KÖR
MÖCZB.ÁlIT.ÁN. Ezt töle hallottam és én mindig :a.gy tudtam, 
hogy ott volt gy6gyszeréss„ •• 11 

.D:r·.EAH.SAI GÉZA levelében i1"ja: 
11 ••. 0 Sohasem mondta hol volt gy6gyszerász. Talán v:a.J.ahol 
KL-=b~CCZBA'NYÁM vagy környékén egyik bányavárosban •. ~ 
An~.\ri bizonyos erős szálak :füzték KÖRMÖCZHÖZo 11 /16l/ 

A felsox·olt adatokból azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy ERNYEY JÓZbEF KÖBMÖCZBAIITAN folytatott 1897-1900 kö·· 

zött gyógyszerészi gyal{oxlatot GazDlK JAN°OS 111.'.EGVÁLTÓHOZ" 

cimzett reáljogu gy6gyszertár.ában. 

;-G~:ior.K J}J{QS 189'7-től 1916-ig volt a köi:wöcbi..nyai i:·eúljogu 
patika. tulajdonosa /40-59/ .A körmöcbányai k?Yó<?ysze~túl'.r6.l 
éi·iiemes megjeg-yezni~hogy a .Gyógys.zerészek Evk·~n1yve-i,~ .. tA3cu
naptárai mint liagyar•ország legrégibb :polgári pai'.i}:&jat eu,
li tik /alapitási éve 14997, és Kl•istóf gyógyszeJ..'éSz ut·~a:ui 
működésével hozzák összefüggésbe~ aki városbiró is vcJ.t;„ 
L lli t óla,s a többszö:r.• feluji tott és tatarozott mJ.e~lÉk.~.ic,,,zbar: 
el:O.elyez0tt gyógyszertár eredeti helyén áll~ ·°'" menny1::.'3et8t 
ódon kazettás í'aburkolat f'ed.i~ Azért nevezik "1ilria huz"
ne.k, mert eredetileg a gy6gyszertér· helyén Il„1..AJ(.·~ :folesé
g6nek6MA.1lL:1. kirÚ..lynénak "mula.tón/pihenő/ háza volt,. ,~.zt 

15t::."2-ben adomún yozta liörr.o.öcbúuyával együtt _neki ;148/.';'t .lLt·Ll:;.y. 
Ez az e.dat ellentmond annak a ténynek, hogy kLl'!l',B .L:i.:i:·Wy 
feles8g6r.iek 3J;aTRIXJiúl.K. patika/1490-ből azfu:::aia~:ó;, __ sz.fr.rl1:i,Ji:.t 
/.sy{·,:c·tyákróJ./ li:HNYCY JÓZ3.:ti' megt&lúlta a 1J.;.i:l:\f.l:C~J-'.._:J,.'r"L'~I 
LE\.1l: l ·r.r i1&U~ „/1'74/. 

68 .. 

Efil~YEY JÓZl:3.i!:F gyógyszerész mivolta mellett ezenkivül 

számtalan tény szól még„ l~evezetesebbek: 

1. A III. és IV. 1.-iagyar Gy6gyszer·könyvet latinra fo:rdi

totta belügyminiszteri felkérésre /175-176/„ 

II„ A gyógyszertártulajdonosok OH..SL:AGOS GYÓG-YSZE...'i.li:.eiZ 

2.G-Y.~0ÜLETE 1921. V„26-án, közgyülésén tiszteletbeli tagjá
nak választja. 

III„ A budapesti gyógyszerész gyakor·noki iskolában 

1925-töl tanár. A gyógyszerész gyakornokoknak a magyar 

gyógyszerkönyv latin nyelvü kiadását és a latin szakkife

jezéseit tanitotta, magyarázta. 

IV„ A BU.Jú.l"'E6TI PiZW:i.:l PÍ;Tl!;lt TUDOM.ANYEGYETEM T.d..i~di<.;h.LlJ.t:; 

és ALl!iAlJACHJA bizonysága szei:int éveken keresztül a gyógy

szerész történetet adta elő, mint me5hivott e1Öad6„ /115, 

116' 117' 170, 171, 172/ .. 

Alle.ndóan hangoztatta és bü.szkén viselte, hogy gyógysze

:rész, azt rendithetetlenü.l bizouyit,ja ::izakma szeLetete, a. 

gyógyszerészettel foglalkozó írásai„ li.itünően ismerte a 

g:yógyszerészet olyan rejtett ''ti tkos 11 nyelvét, kit·ejezéi:iei t, 

awi t csak vérbeli és gyaiior latot folytató nagytudásu gyógy
szerész sa,játithatott ela 

.i:.letrajzi adataiban /1, ),/ ezt olvashat,juk: ".i:!iB.NY.&Y JÓ

Z:_j _,J; okleveles gyógyszerész ~s tanulmányait a BU.úAJ:'i:dTI 

.i::GY ~r~:liJ!:l~ vé0ezte" „ Viszont .úr. &.Lli! •. i:1„I JANOS eml,;kezésében 
ezt irja /4/: 

11Az e1;yetem:re.x f.;:;;_;1•.to_;.N júrt volna, azonban er:re vonatko
zó adatokat sem az orvoskari dék&nú.tu:3ban sem egyes ez-· 
időbeli katalógusokban nem talií.ltam". ' 

izt a. túrgyilagos megállapitását e.nnél is inkább el k~ll 
íoc;aUnunk, mert vé_.;i5kutattuk a Bucia:pesti ....:.u;;retem alma

nachjai t 1880-tól 1930-ig /61-108/ sőt a kolozsvári ~

gyetem Évkönyveit 1887-től 1919-ig /119-l4j··, de sem az 

orvos, sem a bölcsész, sem a gy6e;yszerész hallgatók név·-

30I lÍ.ban JE.d.NYEY JéZ-5EF nevével nem találkoztunk„ 

x ii gyógyszerészek bölcsészkar·ra is ,jártak abban az időben. 



EfiliYEY JÓZJJ!:F DOKTOl'tLTUSA 

A. BU1JAPE.3TI RIB.ALYI Mtt.GYAR PÁZMP.NY P.É:Ti;R 11lJ.LJOM..hl\Y 

EGYETEM 19}671937, 1937-1938, 1938-1939 évi AIMaliACH
ában /3 éven keresztül/ a következő szöveg olvasható: 

11 EfillTIY JÓZSEF bölcsészdoktor, a gyógyszerészi tör
ténelem megbizott előad0ja. VIII.1~.6MZ.&TI Ji.i.J~:ti:UM /115, 
116,117/". 
Majd máshol egyetemi magántanárnak ttmteti iel az 

A:U•tANACH„ A budapesti egyetem 1~37 .évi tanrendjében ez 

áll:-

11_.:i. .LlispensatoI'. Vienn. nés a "Pharmacop • .,...ustI'iaca" 
hazánkban. Heti 1 óra: később megállapítandó időben 
az _tnalytikai és Gy6§Yszezészi Kémiai Intézetben. 
8RNYEY JÓZSEF mb, eload6., ../170, 171/. 
19 38 évben alábbi cimen hirdet előadást: 

"A gy6,gyszertéri vizsgálatok kialakulása nálunk és 
külföldön. 11 Heti 
2 6ra. Később megállapi t.and6 időben az .tillalytikai és 
Gy6gyszerészi Kémiai Intézetben" /1?2/. 

~-l gyász.jelentésén /9/ és a sirkövén Dr.Erl.N~Y JÓZi:il<J.l!' 

/egyetemi tanáx/ cimet olvashatjuk /18l/. ~ég ~HNY~Y JÓ

ZJ~F életében készült /valószinü, hogy egy kiá.llitás meö

talált magyar·áz6 táblé.ja volt/ géppel irt pár soros élet

rajzában, is mint bölcsész doktor szerepel. Itt a szöveg-· 

ben gy6gyszer·észi mivolta nincs is felemli tve. /144/ „ 

Az egyetem évkönyvein kívül a "lJr.PHILOSOPHLu;" jel·

zést olvashatjuk a hozzá intézett - később ismertetett 

/l.IV.számu táblázat/ - körülbelül )0 levél cimzéséo. 
ERNYEY GYULA és KAI.MÁN unokaöccsei emlékezete szerint 

Üllői uti lakása falán °tiazteletbeli doktori" diploma 

f'tiggött, de ezt a titulust nem használta szerénységből. 

Doktori cime erősen vi tathat6, mert ma is élő barátai, 

ismerősei véleméoyeis megoszlik/182, 18J, 184, 185/. Akad 
olyan, aki az egyetemi bejegyzést :feltétlenül elf'ogadja, 

hitelesnek tartja, de akadnak sokan olyanok is, akik azt 

állitják, hogy csupán hat gimnáziumot végzett, esetleg 

?ú. 

éxettsé(;it tett„/Felt.§telezhető az is, hogy gyógyszerészi, 
vagy bölcsész doktori diplomáját esetleg Bécsben, vagy 

Pr{t.GÚban szerezte me.g„x/ A vitát eldönti és megbizhat6 
aó_atnak kell elíogadni a MAGYAR NEMZETI ii.IDZEUM státusába 

tartozó tudományos tisztviselők rangsorolását tartalmazó 
J.:;IENT~dT, ami évenként nyomtatásban ,jelent meg„ Itt ERl~YEY 

neve előtt a DB.„ jelzés uiányzik holott másoknál, a.kiket 
met;illete1 t ott feltüntették .. /A 11 JEGYZÉUT 11 hivatalos ok

mányok alap,ján állitottiík ki„/ Tehát nem volt akadémiai ké
pesitése, .Az egyetemi taná.z·i és a doktor·i cim a gyászjelen

tésJr e és a sirkövé:r e tévesen keI últ „ h.ortáx·sai, barátai egy
öntetűen állitják, hogy ERNYEY JÓZiJ~F sohasem használta, vagy 
emli t2t te do..rto:r·i cimét. 

ERNYEY JÓZiJEF SZAK.mór TEVÉKENYSiGhNEK KEWETE 

ERNYEY JÖZS~F ifjukori életének, muköa.ésének még felderi
t<:tlen homályos ellentmondásos pont,jai vannak„ ~gyik élet
:rajzában ezt olvashatjuk, hogy„ 

"A t:5:rténelem és irodalom iránLfilár igen Iiatalon érdeklő
dött„ Egyetemi hallgató korábafi""'/?/ munkatársa volt a szak
la_r:<?knak, 1895-t~l ~998-íg _előbb a Gy6gyszer~szi Hetilapnak, 
maJd a Gy6gy~zcrcsz1 ~rtesitőnek volt munkatarsa illetve 
seg~dsztrkesztője. ~1908-ban a Magyar Nei;:!zeti .ll!luz~um szolgá
lataba lépett. Ambar nem volt mc:r az eloirt kclpesitése a
zonban ezt nagy tudással, munkával y6tolta közben ért~kes 
nirlapir6i működést f'e,jtett ki.,, 11/4/ • 
Hirlapir6i müködéséről csak egy ránkmaradt levelezőlap, a

!lol "EfilVYSY JÓZ3BF hi:r'lapi:r6" a cimzett tanuskodik. /150, 161/. 

ERNYEY JÓZ3EF tévesen leirt és átvett szuletési éve /1, ), 
4, 6/ megváltoztatja a fentieket, mert ha az 1895 évet 

x l:!:HNYEY JÓZSEF a német, a cseh, szláv nyelveket tökélete
sen birta irásban és sz6ban. 

xx Ellentmondásos a közJlt életrajzi adat, mely szerint 
"Egyetemi hallgató korában munkatársa volt a szaklapok
nak". /Az életrajz először azt állitja, hogy nem volt 
Budapesten egyetemi hallgat6, később ennek ellenkező
jét állítja/. 
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í o8 aü.,juk el hixlap-szakix 6i pályakezdés éneki 3.KKO?' 

.~.a.Nm JÓZSEF máI' 26 éves volt /nem egyetemi hallgató/, 

1900-ban )1, 19(,8-ban J;.l~dig )9 éves. :rehát nem .nond.hatJuk 

róla, hogy igon fiatal • 
.. c1.·z Etnográfiának, a l~épx·a,jzi Értesitéínek, a SZÁZA

.JCK-nak, a Gyégyszerészi Hetilapnak, a Vy6gyszerészi 

J:..rtesitő-nekx: volt munkatfu:sa.„ 1914/1915~·ben pedig badi

tud.6sit6„ A helyes életra,j7.i :rnegrillapitás az, hogy:l895-

től mu.nkatá.I"sa több szakfolyóiratnak„ 
.t:i..z kétségtelen, hogy ERNTh"Y JÓ:6i::i&F oly kitazt6, szor·

galmas levéltá:r·it könyvtár'i, régészeti kutatásokat vég
zett, begy ezzel a buvárkodással, önk.Jpz.§ssel itthoni> 

széleskör·ü tudásával külhonban is tekintélyes ismert ne

vet vivott ki magának, kezünkbe került két levél, melyben 

1898-ban ismeI't tudós fordul hozzá. szakvélemenyért.xx/.ljl/ .. 

ERNY1"Y J(Z"EF ÉS A MAGYAR GYÓGYSZEBÉSZETI 1.!UZEUM ÜGYE. 

Hiónyos lenne ~.RNYEY JÓZd~F életének ismertetése ha 

nem szólnánk néhány szót a minden gondolatát betöltő 

magyal:' Gyógyszerészeti Muzeum ügyé:r·ől • .n. Gy6gyszez észeti 

.i.'Juzeum létr·ejötte nevével szor·osan ös;;;zef'orrott. Ulyan 

lelkes apostola, fáradhatatlan szorgalmas &yujtője a 
gyógyszerészi mU-,,t tárgyi és ir·ásos emlékeinek nem volt, 

mint BJ:ihY~Y JÓZ:J.&F. a XVllI „ század második í''elében bó:r 

streci és clussoi KAZZA.Y ;:>AMUEL debreceni patikárius az 

els5 gyógyszerész muzeológusunk, mégis az é5 magWlgyü,jte

ménye f'6leg r·itka könyvekből, drágakövekből, éruJ.é.kből, 

néhány 1·ómaikori ásatásból szár·maz6 táblúból, szobo1ból 

állott. Gyógyszer~szettel összefüggő t á:r·gyakat - könyveit 

kivéve - nem gyűjtött_. /154/. 

x .H. Gyógyszerés.zi .f:z·tesitőnek pedig segédszerkesztője volt. 

xx. HOllJBY J0Z,JEF neves botanikus l!i.d.i~Y~Y JÓ!!:. .... ~..ii'-hez ir·t 
1898. ,~Il „). és AlI.12-röl kelt levelei /151/„ 
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l89G-ben .K.ti-'1.LOV,::iZKY G.SYZtl., 1892„·ben l~_..._Jy (JYUk és .LJI'~ 

THAXl.Brt .i..b.SZLÓ gyóg,ys zer·észek /156/ élükön .li;rl.NY.ii;Y JÓZd.C:..l!'

fel /1896/ !'elvetették egy patikai muzeum létz·ehozásáte 

1>.üzdelmük és felhivásaik nem voltak hiábaval6k, 1896-ban 

111.d.G.Y J-YULl - egy szekrény szép kollekciót mutatott be ki
záz·ólag magyaz· vonatkozásu gy6gyszertáJ:·i edényekből és 

müszerekből - az ezr·edéves kiállításon. üa,jnos, ér·tékes 
anyaga elkallódott /15-S/. 

1896-ban Elrn= JÓZSEF a patikai tár-gyak begyűjtéséért 
nemcsak szóban és irásban b.a.I"colt, hanem lankadatlan ki

tar·tássals szakél'tel.emmel gyűjtötte az éz·tékes gyógysze

részeti emlékeket. ile idézzük dé,?-elgetett eszméjéről sz6-

16 előadásának néhány 1928-ban megjelent sor·át. 11.A. gy6gy

[;zerészeti muzeumok ügye" cimü cikkéből /158/: 

"1896 óta tart~ sürgetésem. az Országos ~gylet ae.-:-gise 
alatt összegyü,Jteni a hazai pharmacia emlékeit nem si
került .. ". J!;lső kollekcióm ••• ,~THA VINC.B professzornál.:x: 
r~kedt ••• ugyancsak elkallódott •.• a másodikat 1902-ben 
m~ a Nemzeti Muzeum számár·a ke~dtem összeálli tani de 
bizonyos megszori tással, mert f'elfögásommal ellentétben 
csak diszexenplarisokra kellett szoritkoznom! ••• Ekkor 
tünt fel dr.ORIENT GYULA erdélyi muzeumnak való gyüjté
sével és 19o2-ben KolozsváI"ott megnyitották az első ha
zai gyógyszerészeti muzeumot :' • 

1905-ben .ii;ftNYEY JÓZSEF gy6gyszerésztör·téneti muzeum szá

má:r·a való gyűjtési felhivását dr. VARSÁGH L:OLTAN ter-.jesztet

te elő a Magyar Országos Gyógyszerész Egyesület közgyülé

sén. A javaslatot KARLOVSZKY GEYZA magáévá tette és f'el

szc<lalásában kifejtette~ hogy a gyógyszerészeti muzeumnak 

méltó helye a Magyar· Nemzeti Muzeum .Néprajzi osztályán len

ne /158/. ERNYEY JÓZSEl!"' felhivásának nagy visszhangja tá

madt és példamutatóan elé51,jár"Va, lendületet vett a gyüjté

si mozgalom. 19ú8-1909~·ben a budapesti egyetem gyógyszerész 

hallgatói élükön Al'WRISEA VIKTOR, FORGACS tlliZSÖ elnökökkel 

x lJz • 1[ARTHA VINCE /184!-1914/ mtiegyetemi _tan&, a magyar 
k€!ramia nagy szakértoje, a Kir.·Magyar 'i'ermészettudomúnyi 
Tar·saság elnöke. 
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~s LÖR.INCZ FEMNCC~L a gyógyszerész gyakornoki ii:>Kol8.-· 

8an kiálli.tottÚk az össiegyU.,j"::ött anyagotx„ .<:>. 9 sze.L~ 
:tényb'en l·ivC anyag 1915 után nagyrészt r-aktr~..rba ke::: ~J..t 

/156í, 
l917-ben l!;ili~YEY JÖZ;,jL.F félt.5 gondossó,gá.I'a lfall és 

mint gyégyszeiéS~-mU.7;~;ol6gusnak köszönhető, hoc;y ::>ike

rült a gy6gyszerészgy;:,Kornoki iskola raktárából' a i~a,:;yar 

I~emzeti Muzeumba menteni a ,gyüjteménytF ahol egye~itet

t0k az ottani kolltk0i6val. 
1919-ben a Tanácsköztársaság idején Efil;Y.GY JÓZ:-J.i.i.i!' és 

KáR.l..OV::JZKY O:.EYZA első teendője az volt, hogy a közokta

tási népbiztosság felé javaslatot tegyen - amit elfoe;ad·

tak - egy önálló gy6gyszexészi. muzeum felállítására. ií.i

vitelezését elzenQelték, de sa,jnos a Tanácf:>köztáx·sa;:)ág 

bukása miatt ez mec;hiusult„ 

1922~·ben az Ez·nst 1\Juzeum-i aukció ke:retében bemutatttík 

I'EKAB. IMRE hires 400 da.i·abb61 álló patikaedény gyü.,jtcmé

nyét, ami sajnos szétszóródottg EfillT.BY JÓZ:.:i~F közbenjá-

r ásfu a a nagy kincsből a Magyar i~emzeti Muzeum. néhány r i t

kasógot mégis mebvett /1)8/o 
1928-ban ERNYEY JÓZSEF a ~Ji.agyar Nemzeti •1'iuzeumban ren

dezte a "10 év szeI"zeményei 11 /1918·„1928/ cimü első b1llj.a

pesti nyilvános gyógysze:ré~ztörténeti ilei5lenes kii.lli·~ 

tást„ Erről számol be 19.28-ban /VI.22./ a i"Ji.agya.i: llyóc;ysze·· 

részt.udomúnyi '.!.1fü·saság Ulésén, mely i;i Társaság ir'teöitő

jében is me,sjelent, i5y ir róla: 
11 ••• l~éhány tárgyról .. ,. azért·.· szQlunk, hogy leréj juk a .. 
kegyelet adóját néhai báró .ti:OTVOt) LORAI~1! p:roíes03zorun1':1J· 
és mecénásunk irúnt, akiben a ,;;y6gyszereszi muzeum leó-

x . .d.. gyógyszer ész gyakoz·noki ta.gf·o1yam helyiségei . ann~k. i·· 
dején a Budapesti 1Jy6gyszertax·i h.özpont Bp. VIII o ,.Litis 
J6zsef u.8. földS"zintjén voltak. 

xx Báró ~ötvös L6zé.nd /1848-1919/ egyetemi tanár, vil:i;.::;
hirü magyaz fi~ikus, 
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nagyobb baz átj át veszi tette el.~ . Sokszor e:g::;ted.ij). f.{>l·· 
jött a muzeumi kupolaterem mel~Btti kis ,szobá?a~ ... li{~ol 
gyüjteményünk akkor helyet talált_ és 6rákig \,;l..;;H~ze{$"e-1.;te 
a müszereke~, forgatta az edén~eket a le@i:lele3~~'(t: érd.ek·· 
lődéssel. Maskor séta közben főztük az elJöY:.:na..;; nagy 
/gyógyszerészi/ muzeum tez·vei t •.. Feled.hetet.le.u lútoge.~ 
·tásainak emlékét fogja őrizni két rend.kivUl becs-es ajén
déka, - tulajdonképpen családi ereklyéje, -· am:i. t :;ze!J10-
lyesen hozott a muzeu.m számára. Az egyik ••• ':CI.i::.JL"".E.08" 
••. patikaládác~ka. ·~ másik ••• két eredeti 1811-ből 
való "cseppentőuveg'' , amint .•• a pro.t'esszor mondta: 
"Patikus kapcsolatainak bizonyságául •.• " 

ERNYEY JÓZSEF szezénységére vall, hogy - nem emliti -

pedig ő szerezte meg 1918-ban ODESCALCHI .AB.TUR hercegtől korábban 

- filV.AYTÓl ka_pott ajándékát, - a XVI.századbeli LUMlIVillIUM-

ot és :S:römnaptárt a faíuzeum egyik büszkeségét . .l!:zt a kiál„ 

litást tanulmányi kizándulá~on bemutatta az egyetem gyógy

szerész hallgatóinak /1928/ és a drogista tanf'olyamr'a já-
róknak /1928„X.dB/ is. A kiállitász·61 még ezt olvashat,juk. 
be~z&aolójii.ban: 

" .. „Muzeum időszaki kiállitásán bemutatott szerény négy 
szekrényben csoportosított, edény ée eszközgyűjtemény. 
Valójában.". még nem szólhatunk muzeumról, attól messze 
volnánk akkoz is, ha az egész rendelkezésre áll6 anya
gunkat mutatnók be, de a kiállításnak sem ez volt a cél
.ja. ;:"indössze figyelmeztetés, hogy a sok régi mulasztás 
után, •• továbbépités erkölcsi kötelesség,". Mi a kezdet 
e lej én vagyunk, mert 1200 egynéhány tá:rgyunk... elé'Sbbxe 
való, ~·· mert ezt /nem pénz, hanem önzetlen/ tiszta 
lelkesedés hozta össze ••• és jövője biztositva van ••• 
_:tz egész magyar gyógyszerészi karnak bele kell kapcso~· 
16dnia ennek sikerébe •• „ hogy orvos gyógy~zerészi muzeum 
képe rajzolódik szemünk. elé". 

x A Magya.x hemzeti Muzeum. kupolaterme melletti .is:is szoba 
- ahol EllNY.LY JÓZJltF dolgozott, restaurált és' ö1:izte a 
"kincseket" - ma is ott találha1;:6, 

x.x: JCHUJrE.a. JÓl~EE nagyszombati gy6;:;,y-s'4er ész ha:::ionnevü fili
n~k 1811:-b~l szárm~~6 ~a~ú~:nÚo/a, mely a .i~LiVl!:Itl lirvos
torténeti J'•'lUzeum. kiallita.san /BU.uA.i-'J.;;3T, I„Apr6d u„ 1-/ 
a ~YÓóyszerészeti szektorban látható. 
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AZ 19.26-)G··as évek kör•Jl .~~i.1~Yi:Y J"ÓZ.S~.F megbizúst ka,~ 

pott a. ~agyar Liemzeti Uuzeum főigaze)at6,jától; hogy szer

vetzen gyógyszertál:·i gyűjteményt. Ennek éz·dekében sok 

tárgyat vásárolt uií.lli:NT GYUUTÖL, melyek az fremtá.rban 

voltak tár·olva-:: 

1928 szeptemberében Budapesten tartott orvostörténeti 

kongresszus alkalmából, az akk.:01 i Népjóléti és iliunk~

ügyi Minisztérium f'elk~r·ésére orvostörténelmi .1:1:.iállitá.st 

rendezett. A katalógus második részét is ő irta és álli

totta össze. 

ERNYEY" JÓZSl!i.F gyógyszerésztörténészünk és muzeológusunk 

ujbóli szózata és irása nem mar~dt puszté.ba kiáltott szó, -

ha későn is~ de álm.a-vágya megvalósult •. Ja,jnos már nem ér

hette meg. 

1948-ban a centenárium évében, me6nyilt az első önálló 

budapesti 11 BliNYEY JÓZ.::iEE·-ről elnevezett GYÓGYSZE.ru!:,J.:::;I w;u

t:;EUM11-:X Ez .Ur „MOZtiO.NYI :i.hli1.lOH., Dx·, .HALMAI JANO>:i professzo

i: ok hervad.batatl.an érdeme. _i, muzeum elr-endezéaében, létre

hozásában Dr·.NMrlEüY IMRE egyetemi magántanár· és 1Jr .l<'A..RKd..S 

A.N.u.dAS docens is nagy ::>ec;itséget nyu,jtottak annak idején„ 

A. muzeum falán .ri:rll~Yl!:Y JéZJEF emliS:ktÚ.blát helyeztek el„ 

Idézzük a ":;)ZABillJ N.i:,f" 1948.IX., szÚLIHÍban meójelent tudó-· 

sitást. 

••• A Gy6gyazerészhét ker·etében hétfőn este leplezték 
ERNYEY JózsgFNEK, a nagy magyar gyógyszerésztörténéaz
nek a Gyógyszerész Uuzemn falánnelbelyeze~~ emléktáblá
ját. Ugyanekkor volt az E.rl.NYEY.ftOL elnevezet~ Gy6ersze:
rész MuZeum ünnepélyes megnyitása is • .ur • .MOZbül~YI >Jlili.UOR 
megállapitotta, hogy a muzeum anyag végigvezet a eyógy
s~erésztudományok fejlődésén és ezen keresztül mut.atja 
be a dial~.k.tikus történelmi fejlődés menetét •• „" 

A muzeum 1960-ban megszünt. 

1964-ben az anyag, melynek többségét i!:fil~Y~Y JÓZ:::i...,l gyuj

tötte össze a u~l.'/&Iti ur·vostörténeti .Muzeumban és 1974-

ben a budavári patika muzeumban nyert méltó és végleges el

helyezést. 

x .01:.HUOJ~ ltt.Jü::I szives levélbeli közlése. 
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A hálás utókor, kiváló gyógyszerés.z történészünk 

könyvtárosi; levéltárosi munká,j ának megbecsüléseként 

a dEMMELrVEIS Oz·vostözt~neti Muzeu!l1 Könyvtár· és Levél·

tár· kebelében a g-.r6gyszerésztör·táneti könyvtárat EiiliYEY 

JÓZ.3EF-:r·ől nevezte el, ahol a ritka sza.kkönyveks fS"'.r6gy
sze:r könyvék, taxák kaptak otthont~ 

Efil~Y.iGY JÓZSEF 1lagyar l•emzeti Muzeum-bel.i mill-;.öQés.;nek 

kezdetét a lexikonok és élet.rajz ir·ók 1908·~ba.'J ,jelölik 

Nege E:; tévedés, :rr..e.r·t ennek eller:tmond 1930-ban a .Nép

egészségügyben megjelent munkája, melyben 50 éves levél

tári, könyvtárosi DJ.ultjái:·a hiva-;:;kozik...:: • .Jf.gy másik izá.sá

baT, uGy6gys::.2::::észi muzeUJLok ügye 11 cimüben azt emliti~hogy 

1902-ben f~ l~emzeti 1'.duzeum meg'::lizta _putikaedények vásáx

lásával.X::: Ezéi:t kutatásaink íolyamé.n a "Magyar I~emzeti 
1iuzeum Je1entései 1-t végignéztük és bebizonyosod.ott azok·· 
ból, hog~'" munkú,j.5.t tényleg már a század ele,jén kezd.te meg~ 

Az 1903·~aa ''Jelentésben" a t.J:.agyar: ~\emzeti ,;,1uzeum "l'iép:r:a,j

zi11 tárában működők között ~RNYEY ,JÓZSEF először /mint 

gyukornol~/ szerepel .. A XX„~zázad első éveiben a "Jelen

tések" ~ég a. Muzeum ~udo~ányos tisztviselőinek névsoz át 
nem közolték. A.z 1902···es/i8W"Jelentéstr csak azt emliti, 

hogy a Muzeum állományába !'elvettek két napidi jas tis~"t

viselőt és két f'ize"tésné1.küli gyako1··nokot. Az 1904 „ 19v), 

1906. 1907, 1908, 1909-évi "Jelentésekir m.á.r felsor ol,já.k /189·~1-98/ 
ERNYEY JÓZSEF gyakornok nevét e Muzeum tudományos tiszt

viselői között~ Az 1910„évi n,1elentésben első izben ol-

x "Válasz MAYi>;R 11'.ti;.l-í..SNCZ .KOLOS dz-nak'1 .:;:unü :megjelent 
cikke, melyben ,3zt irja: 
.. ,. "De ha valaki elhiszi, hogy iiaYEii„,. nagyobb levél·· 
tari gyakorlatot ::;zerzett, mint jómagam 30 €ves hiva
talos pályároor:. a l\emzeti Mu::;eumban, akkor· meddő minden 
bi zonyi tás„ Hiszen ~. könyvtárba, vagy levél tiu-ba - a.hol 
én élek, - ő keveset járt. 11 

xx .A m&sik i.rásában: '1.,,. gy6t.,ryszerészi Mu::;eumok ügyé"-ben/ 
115)/ arr·a .hivatkozik, "hoey a. másodikat /gyü._iteménytJ 
19U2-ben mar a l~emzeti U:uzeum számára kezdtem ósszeé.1-
li ta11i, de bizonyos megszori tással„" 
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vashatjuk, hogy EfilJYEY JÓZdEFET dijt1:3'lan segéd őrré ne

vezték ki. Majd 1910-1911-1912-ben is még dijt.alan segéd-

ŐI a beosztása„ A II „világháboiu alatt és után azonnal 

nem adták ki a JELENTbiJT„ Először 1926-ban a t„irá.lyi 

Magyar.· Egyetemi Nyomd.a kiadásában ,jelenik meg a iiiagyar 

Nemzeti Muzeum Jelentése összefoglalva egy kötetben ,az 

1913-.1923 /10 év/ eseményeit. Ez a munka történelmi vissza
pillantás csupán. A tudományos tisztviselők névsoiát nem 

tartalmazza. /195,196,197,198/ 
Tehát Ei.UIJ"YBY JÓZSEF 1902-1903-·as években a M8.f;;,7ar. Nem

zeti Muzeum Néprajzi tárának kézi szakkönyvtárában mint 

levált&ros könyvtárnok gyako1nok kezdte meg mUködését. 

Erre utal 10...R.SAI G1ZA későbbi szerzőtársa levele is: 
11 ••• Már 1903-ban me~;kezdte és 1914···ig folytat.ta gyü.j
tőtev·2kenységét a b~yavárosokxvidékén. /hlLndvé&ig j~
ba volt MATUN.AJi. MIH.ALLYAL a besztercebtinyai:xx levéltnr 
vezetőjével, akitől később is sok ért.ikes adatot ka
pott .. " 
A népi szin,játékok német és szlovák nyelvű gyüjtéséze 

az alsó bányavárosokban a Nemzeti Muzewn részéről J~;.~· 

faY li\LRE adott mee;bizást 1907-ben ERNYi>Y JÓZSEFNEK./161/ 

u01őbb a Népza,jzi Muzeum.ban dolc;ozott 11
• ir,ják zóla 

/4/. Pontosabban a Magyar i\e:.:1zeti i,úuzeum Néprajzi Táráb,a. 

müködött mint gyakornok, majd segédőrnek nevezték ki késéíbb/19lv 

Hi11atali cime nem f'edi beosztását„Ugyanis ő könyvtáros és lev:~l

táros volt„ Ezt megerősiti fenti vallom&öa, Kijel:clntése 
"a könyvt~rban és lev,~ltárban ahol én élek". ~~z 1:;1v„é·1i 

x Felvidéki bányavárosok népi szo.ké.sait, szin,Jútékait 
gyiijt.jtte~ 

xx Ö maga is sokat kutatott a beszt: . .rcebCnyai .levéltázüan„ 
Dr. KARSAI GÉZA. leveléb"en tévesen i:r ja N.A1'U1~Jll{ Ml.1:-U~lYRél, 
hogy a besztercebányai levélté.rbun dol::;ozott, a ~ni.)lyes 
az,hogy a körmöczbányai vcirosi levjltúrnak volt levél
és kJn.yvtárosa„ 

/8„ 

USZTI Cll!Tb!Ula.N is /163/; ".:rlNY1"'Y JÓZSJ!:F muzeumi köcyv

táros11 bejegyzést talál,juk, s a Magyax' Könyvkiadók Évköny

ve is igy emli ti ./164/. A f'entma:t'adt nevéJ::'e az616 meghivók, 
okmányok egyrészén is ez olvasható: "Mag;yaz· Nemzeti M.u.seum 

könyvt áx osa, levél táx·oaa,/ aegédőre/ /150/. A birtokunkban 

lévő Országos Magyar Gyüjtemény Egyetem 1926.január l-én 

kiadott fényképes belépő.jegyén is •könyvtárnok" jelzés sze„ 

i epel és rajta saj átkezü aláix·ását láthatjuk.. Ezeket meg

erősi ti .Dr„Huszár Lajos levele is: 
" •.. Az én tudomásom szej:int hosszabb ideig dolgozott a 
1épra,jzi Muzeumban /tárban/ majd a Széchenyi könyvtárban. 

E.fili'YEY JÓZSEF.ri:T az Ox szásos Széchenyi Könyvtái:·hoz olyan 

erős kötelék füzte, igazolja még az a meglévő felvétel is, 

ahol Dr, SULICA SZlLAlilllh!.L, Dr. CZOBOR aI.Fll&J.llAL, DR.ZSI!illA 

Fb;.i1:1JCCEL, volt munkatársaival együtt van lefényképezve. 

A felvétel hátlapjál:a ;i;RNTh-Y JÓZSEF aláizásával meger6sit-

ve ezt irta: "a .M.J~.Muzeum leváltár,ának utolsó napja a köl

tözködés előtt"/150/. illliliYEY kéziratai között találtunk 

egy pár sort Dr.SlJLICA 5ZILAltilTÓL /a papir hátoldalára ER

NYEY f'eljegyzéseket. irt/. Az "Országos Széchenyi Könyvtár 

Levéltl'ita kiadvtinyain a következő ajánl.ás olvashat6: "Jóska 

Bátyámnak ős gyakornoki szeretet·tel SULICZA 3ZILARO"/l7C.I. 

1926-27-es évekből származó rénykép körulbelül alu<or készült, 

amikor a Nemzeti .c.:uzeumb61 a Széchenyi Könyvtá1" átszez·vezés 

folytán levált és költözése megkezdődött. x 

J.. 11..Z Ur.s zúe;os ..lzéchenyi Köntvtár llazaa:;,ági o:::;ztályán talál.t 
o~ány,_ szövege a következo : /150/ 
226/1)<7. okm eiépelve IV.irat 
,~ ,·,'.a.o'Yar Hemzeti _1'..uzeum Fig .. „. „.n.123 sz. Méltóságos Uram! 
„.Jze~encsé"°'.' _v;:an .&éltóf:>ágod szives tudomúsár·a hozni, hogy 
-~.ri.NY.i!iY JÓZ..>~1! muzeum 5rt a mai nappal a Magyar Nemzeti 
_...~zeum vrszfl6oS ->~échenyi i\.önyvtár áb61 további szol.gálat
t _ telre a Magya.:r· .Nemzeti 11.uzeum éz·emtáz·i osztálvába he·· 
lyeztem. .1 

.i!'ogadja i!'1t6sóe;od 
.wudape:..;t, 1927. április 

kiv~ló tiszteletem nyilvánitását 
hó 21-én H6man Jlál.int 

•·él t6ságos Dr. Lukinich I-··e f'5iga.zgat6 = igazgató urnak 79, 



A levéltári, könyvtári, buvárkodási szenvedélye nem 

zárta ki gyü,jt.ési, muzeológusi aktivitását„ A természet

tudományok közül elsősorban a botanika érdekelte, érde

kes módon etimológiai megközelítéssel, nyelvi ősszá:rma

zás alapján. Szivós, hihetetlen munkabírással alaposan 

foglalkozott a tár s tudományokkal a történelemmel~ ·,a he

raldikával, a numizmatikával~ ~~ néprajzi kutatás és tu

dományok egyik uttörője„ Sok gyógyszerészeti muzeális 

tárgyat is restaurált. S.zenvedélyesen; tanult, lelkiis

meretesen képezte magát szüntelen. Széleskörű nyelvtudá

sa nagy segi tségére volt. /Cseh, francia, görög, horvát, 

latin, lengyel, német, orosz, szlovák., 

szerb/10/ nyelven beszélt és iI't„/ 

EllliYEY JÓZSEF-nek a belügyminiszteri me5bizatása 1908-
ban a III.kiadásu Magyar Gyógyszerkönyv latin nyelvre va-
16 fordítására, /175/ 1911-ben a Révay Jiagylexikon /152/ 
munkatársi, szerkesztői közremliködése, valamint Visegrád 

váráról és a Majthényi családról megjelent müve /1913/ 

/178/ nagy tekintélyt szerzett neki. 

A L;lagyar l~emzeti Muzeum 1913.VIII.5-én megbízza l!.:11.li''í'iiiY 

JÓZ3b:E.LG'r a Majthényi család novákon lévő relikviáinak és 

levéltári anyagának átvételével • .t;zidőre eoik éppen a 

Nemzeti 1iuzeu.m felhatalmazása az Odescalchi-hercegi csa

lád műkincseinek 11 ör öKös letétként" való begyti,jtése /162/ 7 

olvashatjuk a kiktUdetési okmányokban. 1915-ben a Magyar 

l~emzeti tduzeum szerb nyelvtudása alapján .tlelgrádba küldi 

az ottani muzeum és levéltár· átvizsbálására, átvétel0re 

/161/ .. 
hör tilbelü.l 1915-től má.I ne:m segédőr, hanem muzeumi őr 

a hivatali r angja„ /1927-ig/ :C.:ill~YhY JÓZS.C.:F néprajzi ma jU 
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.,,z6cheLyi h.önyvtár·beli müköiésén kivül a muzeum néprajzi 

.r6.:;iség és éremtár·ában is dolgozott. E-zt megjelent munkái 

is bizonyi t,já.k. Például 1916-ban közlik az első nwnizma

tikai cikkét /179/. 
Hivatalosan 192~„ban nevezik ki a Magya:I" l'Yemzeti Mu

zeum .f:remté.ri osztály i;:;azgat6,jává. 

1934-1937 ERNYEY JÓZSEF AZ OllSZAGOS TEBMJéSZETTU.llOMAll'YI 

M1JZEUM ELSÖ FŐIGAZGaTÖJA 
Főigazgatónak 
19)4-ben nevezik ki, és innen 19.37-ben ment nyugdij-

ba„ ;;::rtékes tudományos munkássága elismeréséül a Magya.z" 

..... rdemend középkereszt,jét adományozták neki,. 19)6, 19)7,_ 

19)8, 19.39 években a 11budapesti Egyetem Almanacbjai" mint 
a gyógyszer·észtörténe:lem megbizott elé5ad6j át emlitik 

Efilm:Y JÓZSEYST /114-115-116-117/ .. 19)4„19}5-19)6-19}7-
l9.l8-l9)9-194)-l944 években a JÓZSEF ~ÁJJOR MÜSZAKI J>GYE

T.i!-.:/.611 a cseh nyelv /és szeminár·iumi gyakOI'lato.k/ tantár·
gyak előad6,ja volt „ 1929•·t51 a Magyar· .aádi6ban a szlovák:·ma

gyaI' nyelvoktatás elé5ad6ja volt„ ".Magyai:·or·szág közhivata

lainak cim és adattár·a" f'elsorolja /többek között/: 

.c;iti~Y.c;Y JÓl.:::l.Eb' a Magyar Tö.rténeti Muzeum igazt:;at6ja, az 

Cr szÓtios '.l.'er mészet Tudományi .Muzeum f'ői.gazgat6ja, egyetemi 

·:olőadó„ Ugyanez a Címtár az 1935-19.)6 évben a Magyar I'lem~· 
zeti i;[uzeum kötelékébe tartozó intézmények között emli ti: 

hocy az Or szúc;os .hliüemlék Bizottságnak is tag,ja. Másutt köz

li, ho1.5y .:i:ili~YEY JÓ~dE.F a Természettudományi Jii..uzeum főíisa-z

,gató,ja e_i::yben a illiagyai" Nemzeti Muzeumbeli Br·emtár megbi·· 
zott iöazgat6ja /165/„ 1937-ben az Országos ösztöndíj Ta
ni:cs tagja lett. 

_-;.z 19)8-ban kiadott Md.GYARO.tl.SZ.ÁGI TlóZTI ()!MTJiliAHA.N ezt 

olv3shatjuk: "A lJ:agyar· Nemzeti Muzeum Ére:rotár·ának megbizott 
vezetője i.:iil\JY&Y JÓZJ~ll', az Or·szágos Természettua.ományi Mu
zeum nyugalmazott Főigazgatója„ n 
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Ugyanebben a kötetben ERNYEY JÓZSEF nevét talfil,juk a 

Magye..x· Biológiai l>.utat6 Intézeti Tanács tagjai között 

/160/". 

1940. VII„B. Ulésén a l-:a.gya.r· l'Jéprajzi Tár·saság tisz

teletbeli tag,jának választja. 

ERNYEY JÓZoEF IROJJAU!I llIINKASSÁGA ÉS HAGYATÉKA 

.Dx .HAI.illiAI JAI~OS monográfiája ERNYEY JÓZSiiF munkáit_. 

előadásait alapos köx-ültekintéssel dolgozta fel./ igy 

ezt nem ismertet,j'dk/,_ De hátrahagyott kézi:rat anyae;áb.oz 

1948-ban még nem juthatott hozzá, mert azt abban az idő

ben :r·endezték: .. Munkánk végén ezért isme:r·tetjUk hagyatékát~ 

le és II.számu kimutatásban. 

Részletesen akáz :r·övid összefoglalásokban leírni wwi

ktU.t és előadásainak taztalmi kivonatát nem áll módunkban. 

Tudása olyan szertetigazó, ré::;zletekig menő, ap:r·ólékos volt, 

hogy er:ről csak a hátra.w.aradt kézirat anyagából értestilile

tün.k. Élet:rajzi kutatásaink so:r·án mikor· felkerestük azokat 

a helyeket, ahol nevét ismer·ték és ahol dolgozott megle

pődtünk az u,jabb és ujabb adathalmazaton • .Az Országos 

Széchenyi Könyvtárban őrzött 'J7· tömb /tiznél is több kiló/ 

/l,38/ áttekintése után a kutatásaink a Természettudomúnyi 

Muzeumba vezettek. Ott az a döbbenet ért bennünket, ho5y 

llr .ALLOJIATORISZ IillilA a •rermészet Tudományi M.uzeum törté

nettudom<inyi osztály vezetője E.rUITEY JÓZti~F növénytarJi 

dolgozatainak, jegyzeteinek 2B kötegét tárta elénk /126/x; 

x 19.37-ben kelt kinevezési okmány 1941.XII.,31-ig bizza meg 
a Magyar Biológiai r~utató Intézet Tanácsában való közre
működéssel. 

xx ERNYEY JÓZSEF hir·e, nagysága - mint már emlitettl.ik ·· 
az OI'Szágunk határán is tul jutott. 19,37. Wienben ki
adott "KOPF.1!: 11 /Nagyf'ejelr/ e. müben t·ényképe és életraj
za még életében megjelent. 
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ERNYEY JÓZSEF MAGÁJJÉLETE 

ERNYEY JÓZSEF magánéletét nehéz különválasztani a 
tudományos munkásságától. azér·t kell vele foglalkozni 

mégis külön, me:r·t majd :fél életét betegen~ testi hibával, 

szenvedéssel élte le. Ennek ellenére töretlen küzdelem
mel sziv6san dolgozott, tűrt, zoksz6 nem hagyta el ajkát. 

Hibája: vitatkoz6 készsége, álláspontjához val6 csökönyös 
:r·agaszkod~a. E~éniségát tulzott szer·énység, zá:r:·kózottság, 

szükszavuság jellemezte, a saját dolgait illetően. Viszont 

segitőkés~ és tudása bő tá:r·házát tárta ki azok előtt akik 

hozzá t·ordultak kutatási, vagy tudományos kéz·désben. Bá
mulatos emlékezőtehetsége, különösen levéltá:r·i bibliográ

fiai vonalon. Személyesen ismextük, több előadását élvez

tilk a Magyaz· Gy6gyszer·észtudományi Társaság ülésein„ még

is rend.kívüli egyéníségének jellemzésére szólaltassuk meg 
,j6ba:c:·átját - a népi szinjáték ir·ásainak - szer zőtáx·sát J.Jr·. 
J;J,ilSAI/l\.UHZi/EII/ GÉZAT ny. főiskolai tanárt /161/. 

11 Rend ki vül sokoldalu érdeklődés, valóságos kutat 6 és 
gyüjtőszenvedély jellemezte az élet, a szellemi éa tex·
mászettudományok számos ágában. ~gyike volt századunk 
mindjobban ritkuló polihisztorainak". ,ii;agy nyelvtudása, 
utazási és kutatási szenvedélye magya.I'ázza elért sike
re-i t. 
l~agyon szeretett vitatkoZni. Véleményéhez annyira za
gaszkodott, hogy sok ellenfelet szerzett magának. Nehéz 
volt vele kijönni. 'l1alán ez magyarázza meö, hogy annyi
ra mindenbe belekezdett, de személyi okok miatt abba
hagyta • .3ok ellentéte volt f'eletteseivel és pályatársai
val is, valószini.lleg már a középiskolától kezdve ••• E
gyébként készségesen segített mindenkinek, meglepő tu
dásával és anyagisme:r·etével a legkUlönböz5bb terulete
ken. Szaktudását sokan igénybe vették. logadoz6 bangu
~~t~t régi betegsé~e /c~onttuberkul6z~s/ is ~agya.z;ásza. 
Huseges és kedves JÓbarat volt, de eroa sz6kimondaa jel
lemezte". /161/ 

~zt a jellemzést LJz·.HUSZAil LAJOS kivál6 magyar numizma

tikusunk is alúir·ja, aki /1927-·töl több éven át volt mun

katársa az li.remtár·ban. ·rá:rgyilagosan elismeri, hogy hatal-

8). 



mae töx·ténelmi tudása nem volt a:r·ánfban a numizmatikai 

ismezeteivel, és mük.ödési és érde.id.ődési kö:rében talán 
legkevésbé a numizmatika i:r ánt é:r·deklCdött .. ~nnek elle

nér·e lelkes és köxül'te.ltintő vezetője volt az ~:remtá.rnak„ 

.no gyűjtemény szépen gyarapodott. 
l.iz" .. li.RSAl GÉZA levelét igy folytat,ja: 

n1930 k.özepét61 1938-ig munkatá.t'sa voltam a .ueutsche 
Volksschauspiele aus den Oberungariscben Bergst~dten ci
mü munka elkJszitésében. A azöveget'mé5 ö gyü.jtötte 1914 
el6tt a Felvidéken. A feldolgozás nagyobb r0~zt tőlem 
való; .d.Z I„ kötet 19)2-ben jelent meg a ;;;;.agyar 1-iemzeti 
~uzeum kiadásában. A Il~ kötet két részben 19)8-ban ke:rült 
ki a nyomdából ••• .h:RNYEYVEL lei:]többs.zör a Magya:r· hemzeti 
Muzeum l!;remtárában, néha a lakasán beszéltem meg az egyes 
fejezetek anyagát. 1914 előtt gyüjtött, szövegekről lévén 
sz6 meglepő emlékezőtehetségről és tárgyismeretröl tett 
tanuségot, hiszen u,gysz6lván 190}-t61 kezdve gyUjtögetett 
a német bányavárosok és lakói között, de nem hanyagolta 
el a levéltijraka~ sem. K~)?csolatunk idej~n /1930-19)8~1945 
között/ az ,l!;r·emte:r vezetoJe, majd a Termeszettuuomru..yi ii.:u
zeum r5igazgat6ja volt, s mint ilyent nyu,galmazták 19)7-
ben„ 1938-tól kezdve már· z·itkán találkoztam vele szemé
lyesen. Inkább leveleztünk. Utolsó találkozásom 1945 szep
tember első napjaibB.ll. volt /IX.EilKEL u.19./ lakó.sán •.• 
örömmel mesélte, hogy épségben átvészelte az ostromot. 

Ha figyelembe vessz11k:~ bogy a kitaxt6, sziv6s önképzést 
közel fél életen keresztül sér·ülten, betegen, 1ee;.1elme
zetten viselte, tüI'te, akkoI' kimondhat,juk, hOóY i:er::dh.ivuli 

ember volt. 

EilNYEY JÓ:óoEF BETEGSf GE 

~letz·ajzában iz·ják: 11 ••• ;-Julyos betegsége miatt kellett 

mindkét lábát amputálni. „." /4/ a tény az, hoc;y a bal bo· 
kája küz·tllbeltil 47 éves k.or-á:bao az első vil~huboru ele j<,I 

Sé?'ült meg mikol' Belgr·ádbao volt a .U:uzeumot átve :.ni „/Pozsony

ban operálták. meg először· /169/ állitja et;:;yik unokai·li~cse .; A 

x E.dNYEY JÓZ~EF nagykanizsai unokaöccse szives szóbeli 
közlése. 
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.:;z ügyben JJr·„K.8..illiAI GÉZA. baI'átja és sze:r,zőtársa ké:r·dé

sünk:re a következő választ adta: 
11 ••• Ugy emlékszem ERNYEY közlésére, hogy hadi"tud6-
sit6 volt Belgrádban 1914 vagy 1915-ben. Itt megbot
lott, elesett és bokfija megsérült. Bal bokáját meg 
kellett operálni. -~z6ta sántitva járt és utálta a 
lépcsőket. Ezt maga mondta nekem." 

Dr „ \ltGR ANT.il.L professzor' /184/, aki sokszor megfordult 

ERNYEI JÓZSEF Erkel-utcai iakásán elmondta: ERNYEY JÓZSfil' 

szivesen foglalkozott a r6mai kox·i régészettel is ée 

majd minden vasárnap kirándult az aquincumi muzeumba és 

a romokhoz tudóstársai val. Ez az EilYEY család birtoká-

ban lévő fényképeken is látható. Az I„felvétel a század

f'ordul6n k.észülhetett, bátte:r·e az u,jonnan ny-ilt aquincumi 

muzeum~ ennek oszlopai között és lépcsőjén helyezkedett 

el az illusztris tázsaság„ ERNYEY JÓZSEF ezen a fényképen 

cirka )0 éves, lépcsőn ülve az oszlopnak dől és széles ka
rimáju 11 müvészkalapot 11 ta:rta. a kezében„ Jfzgy másik, az aquin

cumi romkertben készült fényképet adott át ER11YEY KÁ.LMÁlif, 

melyen dlilliY~Y JÓZSEF körülbelül 40 éves. Dr.KUZSINSZKY 

Bili.INT egyetemi tanárral, j6 barátjával, az aquincumi ása-· 

tások és muzeum vezetőjével, eg;;rütt v.ették őket lencse vég-. 

re„ A felvétel 1910·-es évekből szó:rmazhat, erről Efil\ryEY 

JÓZi:lEF keménykalapja és a nők ruházata tanusl~odik. Mindkét 

felvételen j61 látható, hogy :SHNYEY JÓZSEFNEK mindkét lába 

még ép /150/. 

Dr·.llAIJWAI JAi~OBT idézve: 11 „ „ „ nagron szeretett vadászni •.• 11 

Bz annyiI'a val6, hogy közel 50 éves koráig még lábai épek 

voltak, nemcsak üzte ezt a sportot, hanem 261 oldalas ta

nulminyt irt a vadászat tö.rténetéről /21/. 'rehát a két vagy 

házam mütét idősebb korára esik. 

A bal lábának sér'!.ilését meg:erősitette még unokaöccse 

ERNYEY KAI.iill.LÜ~ is /8/, aki elr.a.ondotta, hogy bár nagybátyja 

igen zárk6zott és Bzükszavu ember volt, de többször elő-



vette az ir 6asztali fiókjában ör zött, az első világJ:uib~-
dt "dwn dumu lövedéket és rámutatva bozza-ruból mara un. - .... 

fü.zte u :i;nnek a golyónak köszönhetem, hogy bal lá"bam meI ev" • 

Ezzel á~auot~ korillbelul 1922-es években készl.ilt felvételt 

itt egy kertben szemben ülve AMBRÓ2Y MIGAzzy ISTViJ.~ ~róf', 
rieves botaLikussal és több ter;nészettudóssal /150/, .Jól 

Drotézises bal lábát BRNYEY JÓ;6;:ih.if' l&that6 ahoey merev 
- v·a16szinü, ho,.,.y hibás ,j áx·ása Kö-mereven kinyujtva tartja. e 

vetl<eztében 1921. körül - állitása szerint ·· villamos sze·· 

rencsétlenség érte, ezé:rt a hibás bal lábfejét le kellett 
, ··' h' banx vágni, Ezt a mütétet 8.z a.kkOI' i uj Szent Janos .h-OI' az ' 

dr „iu:ANlJilliGER sebészprofesszor osztályán végezték el, ahol 

kijelentették, bo5y csont tuberculosis miatt amputálták 

bal boká,Játit ez iJr·„E.rl„NYEY GY01.A közlése /168/ • .iJr.„K.6.ü . ...i-->.I 

levelében erről igy emlékezik: 11
.,. Halványan emlék:::;;zem, 

hogy egyszer a villamos szerencsétlensé,set. is erol~~e~t-e~1 
A ·obblábát a 40-es évek körül térden felül amputu_._"tak„ 

J . 
.Bzt igazolja GÖLLNER AU.RÉL /151/ bicskei gy6g,7sze1·ei:Jz ·· 

hozzá irt - 194.).VIII„29-ikér·ől kelt megtalált lev<:'.:ltö

red.3ke; '' A Muzeumban é:rtesúltem„ hogy két éve levu.gtUk 

a ,jobb lábát is. 11 
_ 

Dx, K,_'\.,.l.SAI GÉZA feltett kérdésemre azt vúlaozolta, hüoY: 

"Jobb lábát 1939-ben amputálták az ·q,j --~zent Jfr~o~. J~ór:
. ázban C:sonttnher.kul6zisa volt. ElozoJ..et; az Llloi uti 
~ k k•li"nr"kán_n fekUdt"„ KARBA! GÉZA ké::3Őbbi leveléb~n. 
.1..1a ay - ' d · k ·t "t /186/ már máskép e~lékezik a maso ~ __ mu G _~e. ,_ 
•• , "A mÓ.f:>odik oper?-c~6 ,19.38-1940 ko';io~t le~etett, ~z ~"" 
C-llői uti BAli...t-tY-·klinikan •• ,„ AZ ope:rac:16 ut~ az~ UJ "~~vnt 
János kórházba keri..1.lt, egeszen fent Jobboldalt °: ~el!.. 

t lsó épületbe, a tüdő osztó.lyxa, ahol a tube:rku_,1.oti·· 
~u~okat ápolták •. „ Biztos, hoc;y alckor a csonttubexkuw· 
ló:::is ellen kapott kezelé::;t , ..• " 
.Jr .. HU;:;)z.AJl. LAJOS egykori munkatársa in.fo:rmlci6,ja a ler.;;

biztosabb adat: 0 Egészen bizonyos, hoc;;y a BAKAY-i::lini.k.<:...n 
J , i t "t / amputálták a jobb lábát. /SokszoI maslato5attam t o ,, 

Es innen került a János kórház tüdőbeteg osztiil;yára. 

.x: iv:ai J ~,i.os K6rh1iz. 
xx Il,~z„Da.ross utcai Sebészeti Klinika 
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Tehát a második operációja, jobb lábii.na.k: csonkolása 

az 1940-es évekr·e esik. 

ERNYEY JÓZSEF ~LET~NEK UTOLSÓ ÉVEI 

ER1'IYEY JÓZSEF hosszabb ideig testvér·hugával, ERNYEY 

JANKAVAL együtt lakott az Üllői ut l/./vagy ERKEL u. 19./ 

í'öldsz;int 2-ben. Janka hUga nagyon félt a gya.kol"i légi
riadóktól és támadásoktól, a második VilágháboI'u idején, 

ezé:rt 1942 év végén, vagy 194.3 év elején visszaköltözött 
" , a felvidékre„ TestvérUk, Efil~TI;:Y REZSO ugy igyekezett baty-

,ja és nővére nehéz hábOI'US gondjain segiteni, hogy fiával, 

EilllTEY ~Nal -· aki naponta be,já.rt Pilj_sszentivánr·61 -

élelmiszercsomagokat küldözgetett. Amikor ERNYEY h.ALM.AN 
értesült nagynénje szándéká.I:·ól, beköltözött nagybá.ty,jál:i.oz 

az Ullöi ut 17.sz~ alatti lakásba„ Nagybátyját, aki ugy

sz6J.váu járóképtelen volt, h.A.LM.ÁN öccse vitte oétaut:ra to

lókocsiban„ Annak ellenére, hogy fájdalmai lehettek, láb·~ 

csonkjából váladék ürült, a,jkát panasz, 10okszó ne;n hagyta 

el, so:rsát oly megadással tűrte, hogy még halála előtti 

időben is ir6asztalánál ülve szorgalmasan munkáin dolgo·· 

zott /8/„ .U:r .KARSAI Gf:ZA levelében ezt iI',ja: 

a., .Utolsó hetei; 1945.szeptember· elején jártam nála, 
amikor· e.;yetemi. igazolásom miatt fel kellett mennem 
Festre . .C:1i.li.J!;:;:., utcai lakásán az ir6as;.Jtal mellett dol
gozva találtam. ha~;yon mee;örültünk egytuúsnak 1 hogy mind
ketten megmaradtunk. Lakúsa sértetlen volt„ a földszin
ten lakott a 2.sz. lakásban az ~.;.ilii!:l utca 19.számu ház
ban, Lakása tágas, 2-) szobás volt~ gé,y idősebb nő gon
dozta. Korábban egyik unokaöccsével is találkoztam ott 
futólag, de az valamelyik külső kerületben lakott. 1945-
ben csak a házvezetőnőt láttam nála rövid lúto&atásom 
alatt. Vicufu:n volt, terveket szőtt, nem feküdt agyban, 
legalábbis akkor. Allapota később romolhatott meg szep
tember második fel.O:ben. i.:!ajnos, akkor már nem mehettem 
Pestre itthoni elfoglaltságom miatt, csak később, ami
kor már halott volt~ lehetsé..;es, hogy rokonai költöz~. 
tek be h3.lála után a lakásba • .'ilalványan emlékszem, ho5y 
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tőli.J..K tui-ie.,:. fü(:;g halála hir:é·.:, mil:.:or felke.cestem a la

kást, u.iabb t::;,.,;_ti.lkoz6t :r e:nélve ö:re_s bar·0.,torru.éial,. 

Szíves üdvözlettel hive l:„ü.ti:)_'-\.I 0l'.:6.c:,,;1 

rannonhalma 1974 • .ju11ius 

1945< okt6be.r l-én hs.jnali 4 6.takor életének 76.évében 

t"L:i:relell.Wel viselt hosszu szenvedés után csendesen 'elhunyt 

/7/. Ji.reciéké"t a ker·epesi temetőben á.llitottlk. fel. Majd 

a liagyar Gyógyszerészeti 1rársaság. Gy6gyszerésztört~neti 

Szakoszt-á1ya Dr· .A.HTALI. JÓZ.d.E.F a 3!i:hr--~'ldEIS liuzeum mb.:fő

igazgat6.ja közbejárás1fa:a földi maradvúnya:it és sirkövét 

siker·ult me§Ilenteni /a ki·:J.rités előtti felszámolás alól/ 

és a /1::EZÖ IMRE uti/ Nemzeti Sirkert )4-1-87.sz. disz 

parcé'llá.jában í'elállitani és elhelyezni /170/. 

A hálás utókor nem fele,jtette el, megva16sitotta EiUfYEY 

JÓZSEF régi vágyát, álmát, amikor megnyitotta az 1948-ban 

róla elnev·ezett patika muzeumot, amit az ö eruléktáblájá
val Jelöltek meg„ 

1968-ban pedig felállitották: és r·6la nevezték el az 

ERNYEY JÓZSEF Gyógyszer·észtörténeti Könyvtárat. 1víindkét 

intézmény a SE.liiÜlilEL\"/EIS ORVOSTÖ.1.'í.TbN~TI MUZ.EUM E.Öl~YVTAR·, 

ÉS LEVÉlTiill kebelében miiködik. 

Most a.mikor· születésének 105. évfordulója alkalmával 

életét összefoglalva ismertettük, méltó példképül minden-· 

kinek, gyógyszer·észtörténettel, gy6gys3erész gyii,jtemény

nyel foglalkozóknak és nagyságának akartunk emléket álli-
tani. DR„Hegedüs la,jos 

l'i.IDNK.AM BEFl;JEZÉSE ALK.A~ÓL E HELYEN .MOJ~DOK KO.::lZONE'rET 
AZOKNAK AKIK MESl3ZEMENOEN JEGITET'fEK Al~NAK MEGTEREMTÉSÉBEN 

. " Dr „ALlODIATORISZ IR1M, iJR, ANTALL JÓZtiEF, lJR„ ~li:RLASZ JENO 

DR •. ERNYEY GYULA ERNYEY KÁLMAN ö ,JUJIÁSZ FERDINÁNDNÉ 
DR, HUSZÁR LAJOS 

DR.PERÉA'Yl FRIGYES 

DR„ ZALAI KAROLY 

88„ 

DR .. .KARSAI GÉZA lJR„NYIREÖ ISTVAN 

B.ÁD6Czy GYULA DR.VÉGH ANTAL 
DR.ZBORAY BERTALAN 

KCYtrcv·i,;,_ ',J{Q 3I 
Ji1;?}~ /kt•„ 1·;?::1-l 

:B'I_·, __ :;:,~~:::2-I E:1!:FE 
/:::~. 1892-tbl/ 

u 1ro1:3C KÉPi: 
/~\:b. ~ )LJ.0/ 
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I. sz. K I M U T A T 1 S 
ERNYEY JÓZSEF 6.Sz.K.-BAN ŐRZÖ'I'l' KÉZIRAT HAGYATÉKÁRÓL 

Magyar Nyelvü kézirat ujkori katalógusa I. /1956/ 

I. K Ö T E T /291. oldal/ 

Fol. Hung. 
2031.2. ERNYEY JÓZSEF Tanulmány töredék és jegyzetek a magyar-· 

országi vadászat történetéről 20.sz. autogr. fogalmazv. 

2031.4. 

2032. 

2033. 

2138. 

2139. 

2140. 

2141. 

2142. 

gépirat és nyomta.tv. 10. 118, 46, 5, 5 f 7, 18 p.nyomt. 
/a verzok nag;y~észt üresek. OSZK 194-6-3. 
Bél Mátyás: Txactatus de re rustica. Vadászat és mada
rászatról szóló fejezetek fo:t"ditása 46 fol. 
Petrov M.Math. Bél tractatus 78+8 fol /mint fenn Vadá
szat és madarászat/ 
Losonczy J.: Bél Mátyás és a ma.gy az· tudomány /Budapest 
1927/. 18+8 fol. Ernyey s.k. bejegyzésével. , 
nA czigány" i:rta Vrchlicky Jaroslav Ford.ERNYEY JOZSEF 
/Elbeszélés/ 1892. autogr. 3.f. OSZK 1946-3. 
"Hunyadi Mátyás király a délszláv nép dalban. Irta 
Kolba.ch Bertalan" /Tanulmány/ 20.sz. Magyar, horvát, 
szloven nyelven, Autogr. l?.f. /A verzok üresek OSZK. 
1946-3. /304. oldal/. 
ERNYEY JÓZSEF "Hazai történelmünk" /1526·-ig/ 20.sz.Autog:r. 
16 folia a verzok üresek/ OSZK. 146-3. 
ERNYEY .JÓZSEF. Majthényiek és a Felvidék II. része /elő
tanulmányok jegyzet/ 20.sz. M.lat.Autog. 443 f. /veizok 
üresek/ /OSZK. 1946-3./ Előtanulmányok és jegyzetektcsa-· 
ládf'ák a Majthényi család különböző ágairól/. 
ERNYEY JÓZSEF adatgyüjtemény a Majthényi család történe
téhez, M.lat. 20.sz. Autogr. /a verzok nagyrészt üresek/ 
kézir. és gépir.ff.OSZK 1946-3. 305. oldal. 
ERNYEY JÓZSEF. Szent György Prágában /fogalmazvány és 
jegyzetek 20 .. sz. M.lat. cseh. A~togr •. és nyomt./ a ve:i:·
zok részben uresek /1946-·.3./ RaJzmelleklet 201-202 A 
prágai Szent (eyörgy szobor fényképpel. 
ERNYEY JÓZSEF Orvos és gyógyszerész történeti feljegy
zései Autografia 110 fólia /a Verzok nagyrészt üresek/ 
1946·-·3· 

OSZK„ /1956,/ KATALÓGUSA II. K Ö T E T /751. oldal/ 

Fo~81ff~n:;. Ei.i.l;YEY JüZSEF Tanulmánytöredékek a Kbrmöcbányai Levél·
tlrról /19.36 után/ Selmecbányai és besztercebányai Levél·
tá.I tanulmányai is a kötegben/~ Autog:ráf fogalmazván:yok 
Konvulutuma 40 OSZK /1946-3./ Ov8.r, Beszterce, Lednice, 
Croszlánvár, Kassa, Illava, Bán, U~ócz váráról 1243-tól 
1720-ig, 77 f. először a Mátyás elotti magyar történe
lemmel foglalkozik. 

2819. ERJ\"YEY JÓZSEF a "Pruszkai Levéltár elenchusa11 /1899 ut·;i.n; 
Autográf 138. f. /156 f./ 

2820. ERHYEY JOZSEF történelmi tanulmány tö:i:edékek, feljegyzé-· 
sek a XX. század elejéig Autográf 138. f. /156 f./ 

OSZK /1956./ KATALÓGUSA III. K Ö T E T /971• oldal/ 

Fol. Hung„ 
1105. 

1107. 

ERNYEY JÓZSEF n:yel vésze ti jegyzetei és összehason
lító szószedetei /1881-1927/. Magya.I, német, török, 
perzsa, szankszrit, héber, tatár. Autográf' és Litog
I·áf. 195 fólia /78, ür·es p./ 
ERNYEY JÓZSEF: Majthényi és felvidéki család töI·~é
neti von3.tkozási adatgyüjtése a XV-XIX., századbol. 
Cédula és ujsá5kivágá~ gyüjtem~ny, rés~ben ~utográ
fia, Konvulutum 268. I./a verzok nagyreszt uresek/. 
Ff„ 195·-268 l'Jajthényi családra vonatkozó jegyzetek. 

II, K I 111 U T A T Á 8 

E!ll.'YEY JÓZSEP /337,sz. lll.att/ 

'oRSZÁGOS TERMÉSZiTTUDOllÁNYI MUZEUll TÖRTÉNETI GxttJTEMÉllYÉJ!Blll 
TALÁ!ir IQÍZIRAT GYÜJTE \!ÉNY".:llEK FLLSO!lOLÁSAr 

I. KöTEG. Az elpusztult "Veres klastrom":ból megmen~ett ~s. a felkai 
Tátra muzeumban elhelyezett edényekrol, sulyokrol szolo eredeti 
felvételek. Hozzá való szövegrésszel. /Cornides/ 

II„ KÖTEG. Az igazi mandragóráról Ebszőlőről, Solanum. ho:i:tense-ről 
Eper~a, szeder, eper etimolo~iája /530/ 

III. KOTEG. Polygonum aviculare-t"ol Marrubium peregr~oum.ról /599/ • 
Polypediumról /583/ ir, Jegyzetek caomborról, kolesről dararól, 
lóbabról /583/. 

lV„ KöTEG. Tussilagóról. B köles, hajdinakáeáról. Fehér liliomról, 
Szt .. Jánoskenyérről, varjumogyoróról, Cyklam.en:t"Öl a fákr6l ir. 
/A kötegben Szőts Ernő a M.Rád.ió igazgatójának felkér5 levele, 
hogy E. J, 1930. IX. 28, X. 4-·ig l/2 6,-ás tót-magyar nyelvokta
tási előadást tartson. 

v. KóTEG. 1./ lsványtani rész. A vasércről. 
2 „ / A "bánya manó" kifejezés legeodája. 
3.; Az éghetetlen papirr61. Olvasta, hogy Rákóczi ide

jében már éghetetlen papir···z.:ól, szövetr51 irtak 
/asbest/ , 

4./ A rejtőző ezüstaranyérc "varázsvesszős" kimutatásárol 
5./ Berde Áron könyvéről 1849-ből. "A chemia iskolája" 

Kolozsvár. A kobold-ról a bánya szelleméről is. 
Vl KÖTEG. A bánlaki "Mária Terézia akácfáról" /1740 ... ·1780/ l fénykép 

felvétel. 
VII. KÖTEG. I~övéo.yi receptek gyüjteméoye. G otiana, hóvirág stb. régies 

népi és latin neveinek gyüjteménye /13/ 
VIII. KÖTEG. Káposzta, vörösrépa, török buza neveinek elemzése. A 

gombákról, a berkeoyéről. A mérő sulyokról. A Pálos szerzete!3ek-· 
ről találunk jegyzeteket. 

IX. KOTEG. Paprika névelemzése és származásának története. /Itt ta·
láltuk egy recept papir fejlécén• nr. KLEIN ODON Körmöcbánya 
Alsó u. 50. "/ 

x. KóTEG. l fénykép inely magas fát ábrázol, a hátlapjáo E.J. magya
rázó iráea: 
"Sztrakatóné lrl5rmöcbá.01a Kert köz u. 42?. sz. kertjében áll •• 
ellingtongigatones. 1916-ban felvett fa„ 40 év előtt, mint kis 
csemete cserépből lett kiültetve. A törzse 182 cm inagassága 19 
méter. 
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XII 

XIII. 

XIV„ 
xv. 

m. 

XVII .. 
XVIII. 

XIX. 

xx. 
m .. 

XXII. 
mrr. 

XXIV. 

KÖ1?EGc m~d.ősitéeek /Ba.t'i.i;rárcyi Boldizsár/ e A soJ.anumról /Kránitz/ 
U„ é~ a tf_to:.i·-· j fu:r61. / e.Q.'Y hO'!"i ~ékon cim;zés: 2?,6/19 0~ dr. EcJ 0 Enet- &Rekt, 
KöTEG. A l'"áposzt-á:t.~l, vizitQk:ről 9 tari»óze:áról /191~-ben kelt 
E~J„~k e.t:1.ze:t<t bc.l\it-ékon: Aréna ut 2!$.,ii$.ól-at·"l"Ulll1-0r-om-b:eit.l.A,taris,ooi-tt 
KOTEG. De.phooról /lia!ros•llul/ \b&l>éi'fáról, tagyalról_, k&esJ<ei'ágó·-
ró# ~l§lke~~~-
KciTEG„ Ter.i_getir51 $ KUko~-cá sZ~zasaro.L i:t. 

KöTEGe Tussilagóról! a konkolJtt'Ól /10, csomag/ hps.s:i:;aa érte~
kezés, /Ebben: 1943. VII. 29. Bioskeo kelt GOLLNER,AUllÉL 
gyógyszerésztől származó levéltöredék/. · 

KÖTEG. Botanikai jegyzetek a liűrökről spárgáról (l,ymptcytum 
officioale„ől /1931. I„ 29. M. RádiÓ Igazgatójának levele 
Aréna ut 23. I~ em./ . 

KÖTEG„ TuciculD. lieugeri buzáról, convallariaz·61, Zea.ról ir „ 
KöTEG. MAGYARI KOSSA GY'ULA levele Ernyey Józsefhez~ Besz

tercebá.tcyai Rais gyógyszeré.szröl 1854-ben. Pestis járvány-· 
ról, 1?09-ben~ Felkai tátrai muzeum. nvörös Klastrom11 gsógs·
szertá:r edényeiről 10 fénykép 1932-ben Bartha irta és küld"~ 
te Falkáról Obex·lender Rezsőnek. Soproni házból kap 
1931·-ben levelet Ern;ye;y J6zset. A cukor tö:rténete, gazdag 
aa;yag a XVIII. köteg. . 

KőTEG. A corus igois sacer 160 oldal /1930.I. kötet./ 

KÖTEG. 
KőTEG. 
KÖTEG. 
KőTEG. 
KOTEG„ 

Marrubium fajtákról értekezés. 
Bok:rétáról lvers Schilberszlcy 1903. 
Pat~ka növénytani ABC 1exikon 
Értekezés a Di~~alieról 
Értukezés a berkenyér151, tárkonyról, rÓkabalzsanról 
gentianaról a digit~lisról. Pilinszlcy főigazgató 

levele a tömbben az Allatrendszertantól„ 
:XXV. KÖTEG. Jerikói Rózsa, sinápis, rapum, sativum 1 ligustrum. 

/Ebben a kötegben Szőts a Rádi.6 igazgatójától levelet 
és a Magj'ar Nemzeti Muzeum és az Országos Széchenyi 
Könyvtár levéltárától levelet találtunk/. 

nvr. KÖTEG„ 20 oldal értekezés a paprikáról, a vadbaB'.Ymáról. A 
petroleumról„ /E köte~be dr~ Ernyey Józsefnek szóló 
levél a Chinoio Gyártol, orvosi könyvek:r6l. Igazolvány 

a Magyar Lengyel egyesülettől 1935, mel~oek tagja/. 
XXVII. KöTE:G. Schiiherszlcy levele Ernyey Józsefhez. 

lXVIII. KöTEG. Holubi levele Ernyey Józsefhez. 

FOfülASl!IJNKAK 
IRODALOM: 

1/ Révai !~agy Lexikon VI.köt.Bp • .Révai 1912. 664. 
2/ Révai Nagy l.exikon XX.köt.Bp.Révai 1927.350. 
j/ Dr„Baradlai J.-:aársony E.:I .. köt„9,11,67,68,100,101,118, 

11Y.12o,lj4 0 l67.176,l80 0 199.25},262,297,312,342,354,360, 
3)15,410. II._~öt. 2o4,507,544,628,662,678,68l. 
Bp.Kunossy 19)o.A magyar gy6gyszeréo.z•t történet& 

4/ .ur.Halmai J: Emlékezés Ernyey Jozserrol.Magyar uyógysze
résztudományi Társaság :$rt. Bp.1948. 66-79. 

5/ Kenyeres .Agnes: Magyar Eletrajzi Lell!ikon I.köt.1967.Bp. 
Akadémia K. 445. 

6/ Révai !<agy Lexikon VI.köt.Bp.1912. 658, 
7/ Cserghe6 G~: Wappenbuch.A magyaror·szág; nemesi cimer·ek„ 

1874.Nien./0. 

2-,' .€.rnye,y Ari.~:né.n .:->,láirt r?_;iJ..atkoza.te. lj(4. 
9/ Révai Nagy Lexikon_, Ill. -k~Bp, .. iévai :_91.l. e.'~. 

"iO/ Gyászjelentés /1945/ 
-~-1/ Országos Széchenyi Könyvtár 161/ számu ioxtesité kóte"tében 

/1877-1894 egy kö<etbe kötve/ 
A kegyes tanit6rendiek ~ezetése alatt álló pxivigyei xómai 
katholikus algymnasiu.m ~rtesitője az 1879-80 tanévről./Aöz
zéteszi Fuxdek Nándor gymn„igazgat6 /l~yitrán 188V/ 1'-iyomt. 
Siegler .M. özvegyénél,/ 29. 

12/13/14/15/16/17/18(19/ Nyitrai r .kat. filgymn. fodésitv,inyai, 
::ichaupek és Huszar, Nyitra, 1881/~2" 53„,1882/8), 91.s 
182.3/846 79,; 1884/85„ 49.-; 1885/86„ 53„, 1386/ö? .. ))„, 
lb.3'3/89„ 

20/ Gyé@:yszerészi iietilö.o: ;_937.évi :i .• sz Bud.s,;:;e;:.,t. 
t:._/ Orszago~ :Széchenyi Jiiinyv·t:á..-:.- ii;rnyey József-~ kézirat kö1:..:;g~i 

.í:'ol. iiung„ 
22/ lJr • .?E.réüYi i<·:r·igyes pozsonyi gy6gysze.r észtöxténész .'iyil~t

koz.>J.ts. ;J..974-,./ 
ej/ c4./25/26/2 7/ '8/29/)0/)1/)2/)3/)4/))/36/)//)8/ )')/40/H/42/4)/ 
44/ 45/ 46/ 4? / 48/ 49/50/51/52/55/54/55/56/57 /58/59/ Sc.oédy 6ándor 

Gy6gysz;erészi Zsebnaptár, Évkönyv, Bp. 1880-tól l';:il6-ig„ 
60/ Szen-tiványi vzász Tihaméx·: Gyógyszerészi Almanach Bp, 

l'.;i4).J;~-átéo 81. 
61/62/6)/64/65/66/67/68/6i/70/71/72/? )/?4/ 15//6////78//9/80/ 
81/ ö2/8 e 'éA/8 )/86/8 7 /88/89/90/91/92/9 3/94/95/96/9 //98/99/100/ 
lel/ Bucü::.pe:""ti .iii:r~Ma,gy„'.l'ud.~gyetem .Almanachja, Bp.Bgyetemi l\y 

1d2:,l882,l88_3,1884,1885,l386,l887,1888, 1889,1900, 1901„ 
l;?C....~ 19c), J.9o4, 19o5 ,l)'o6, 19o7 ,1908, l<,109, 1910, 1911, 1912, 
J e;~- 5 _, 1914. J..915, 1916, 1917, 1)118, -1922 évekre .él:8'?0té1 -1 blil~ lg. 

l02/ le 5/lU4/10 5, 106/lC 7 /lü8/l09/ll0/11V112/ll3/ ll 4/ll5/ll6/ 
117 /lle/. Bud.ape<.->ti Xi:r ,.Magy.Pázmány Péter Tud&Bgyetem .i::>.lma

nach,ja. ,Egyetemi i.\.;;•„ 192),1924,1925,l926,1927,192s,19~9, 
1930, 19)1, 1932' 195.l.1934' 1935,1936' 1931'1938' 1939. 1940. 
éV<!tre. 

119/120/121/122/123/ Kolozsvár'i .Ferenc J6zsef Tud.Egyetem 
Almanachja, Kolozsvári Egyetemi Nyomda, 1887, 1888, 1889, 
1890, 189L 

124/12 5/126/12 '//128/129/130/131/132/13 3/134/15 5/136/13 //138/ 
139/140/141-142/143/ Kolozsvári Ferenc J62isef Tud„Egyetem 

Almanachja Kolozsvár, Egyetemi Nyomda. 1900,1901, 1902~ 
1903,19o4,1905,l906.1907.19os,1909,1~10.1911.1912,1913. 
1914,1915,1916,1917.1918,1919. 

145/146/ Révai Nagy l.exikon XX„k:öt.Révs.i Bp.1927„ 715. 
XXI.köt,Bp.1935.,Hévai, 650„ 

14// Gyógyszerészi Hetilap, Bp.1915. 7. 
l48/ Révai Nagy lexikon XII.köt.Bp.névai 1915. 167. 
149/ Dr.Matolcsy Miklós: Tudományo~ könyv és ir·odalmi gylijtemény 

a magyar gyógyszerészeti munkalrról„Bp„1910.Stephaneum. 
150/ EI'nyey Kálmán által őrzött Ernyey Józsefnek szóló leve-

lek és ~ényképek gyűjteménye. 
151/ Természettudományi Muzeum történeti gyüjteméuyében 337.sz. 

alatt őrzött Ernyey József kéziratai között található levelek. 
152/ Révai Nagy ~exikon !.kötet Bp.1911. Révai 
153/ Révai Nagy Lexikon II.kötet Bp.1912.Révai 
154/ Dr.Hegedüs Lajos: strecei Kazzay Sámuel: .a .t<.t.iGYT 1972„évi 

pályázatán III .. dijat nyert munka„Bpeat„ 
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1?5/ Djl.Ralmai János 1970 Pl:·égai előadása„Magyar Gyógyszerészi 
Muzeum, námet nyelven. Prága,1970~ 

156/ l!arosné Lugosi iiárta: A magyar gyógyszerészi l!uzeumok ke
letkez~se. Gyógyszerésstörténeti Dii!riwa,1974.2.sz. Bp. 
SOTE Kazi nyomda 179. 

157/ Gyógyszerészi Hetilap 1921.38••· 
15B/ Ernyey József: A gyógyszerészi anzeumok 1lgye,l!agyar Gy61;·y

szerésztudományi Ti!rsaség Értesit6je.1928:é.sz.Pápa. 
Főiskola' nyomda 1··17. 

159/ Révai Nagy Lexikon XU,köt.Bp.1915.Révai 377. 
lóO/ Magyarország tiszti cimtóra, 19}8. 
161/ Karsai /Kurzyeil/Géza 1974.V.16-án kelt levele PannoDhalma. 
162/ Orsz.Széchenyi Könyvtár J:gazgatáai osztályán 6rzött iratok 
16}/ llagy-arorszóg tiszti oimtór& 19lo.Bp. állami nyomda · 
164/ Magyar Könyvkiadók Évkönyve 1908.Bpest. • 
165/ Te.k-~cs J6zsef': Magyar·ország közhivatalainak oim és adat

tára 1935-19}6.II .. évf.Bp. könyv és lapüZem 19}ó. 96, 
166/ .Jr .Antall J6zsef: Képek a gy6gyi táa munk.áJ· áb61 Bp cor·v{ n 

W7}.}o. ' •. 
lr. 7/ özv .Juhász FeruLoánd.n~ bemutatott 1946-b61 szár·maz6 lak6-

nyilvántartása.Bp. lX. Ullői ut 17-ből. 
168/ Jlr.EI'nyey Gyula főorvos levele l.!iskolcr61 1974 
169/ Ez·nyey J6zsef /Nagyk~nizsán é15 unok&öcca~sz6b;li közlése 
17ü/171/l72/l73/ A Bp.!Ur.Magy.Pázmány Péter Tud.J>gy. "Te.nrend.J~" 

1936/.37· 19}7/}8.I.felére,19}7 5} .. , 19}8/}9. I íel're l','8 7· 6 
19)9/1940, 1940. ' 

0 

' -' • • 

174/ ,rnyey József 
175/176/ III.kiad.MagJ>;.Gy6gyszer könyv 1910. l\f.kiad,19;4.Bp.All ny. 
177/ Ern!ey József: Vé.lasz Mayer Ferenc Kolos dr-na.K.Népeeész-

"égügy.19}0/II .15 .XI. évf. 4. sz../ Bp.Bp .. Hirlap ny../248-250/. 
178/ Ernyey József: A Majt!lányiak 
179/ Rád6czy Gyula-iráabeli közlése 1973. 
180/ Főv.Temetkeaési Int. ig. 1974.\fI.21.?én kelt levele 1~~8/?4. 
181/ .LJr.HegedúB Lajos: 1974-ből százma.zó felvétel ~rnyey József 

sirkövéről /az uj par·oellábai:v' 
182/ l.l.r· ,.Nyixeó István prof. szei.nélyes közlé.se 
183/ Dr Huszár István levele 
184/ Dr·. Végh Antal prof'. személyes közlése. 
185/ Spez·gely Béla o.azt.vez .gy6gyezeréss személyes közlése 
186/ Karsai Géza 1974.VI.5.-én kelt 11.levele Pannonhalmáról 
l87/188/189/19ü/19l,/192/193~194/195/196/l97/198/ Jelentés a · 

Magyar Nemzeti Muzeum allapotíír6l. Bp~ A~haeneu:m. 
l'o<,19o),19o4,19o5,19o6,19o7,19o8,19o9, 1910 1911 1912 
191J-19~J. ' • 

Dr. Felletár Bmil„ 

/1834-1917/ 

140 éve, 18}4. juniUS l-én született FE:L.LETÁR ElilL gy6gy
sze1ész~ a klasszikus törvényszéki kémia, toxikológia. euró
pai hi.rü müvel5je, Szülővár·osa Tapolca ma Veszp:r·ém. megyéhez 
tartozik, járási székhely. FELLETÁR idejében még Zala megyé

hez tartozott /14/. Édesapja Dr.FELLETÁR JÓZSEF Zs.la megye 

másodfÖorvose. volt/22/. Középiskolai tanulmány·aH Stlmegen 
végezte /1/. l.!ár diákkor&ban nagy kedvvel kisérletezett. A 
pir·otechnika is árdekelte. Egyik ki.sé:r lete a1kaJ.máva.l fél sze

mére megsé»ült /10/. Középiskolai tanulmányainak elvégzése 
után 1852-ben beállt iá/l.YER SÁJIDOR balatont'l!redi •oroezlán" 

cimü gyógyszertár· ába gy6gyszer~szgyakornokllak~ Az l'IQros~l.án;o; 
gyógyszertár Balatonfüred legxégibb gy6gyszer·tá.r&, 1797-ben 

~lapitottáii:. Ma is fennáll régi belyéu, a t'!ll'd5telepen Blllh• 

Iujza utca 10.&latt /Veszprém Megyei Ts.nács Gy6gy~zertári 
Központjának 7/5 sz. gyógyszertára./ 1855-ben megeaerzi a 
gyakornoki /tirociné.lis/ bizonyitványt és beiratkodk" bu

dapesti Tudományegyetemre gy6gyszarégzlle.llgat6na.k /lV/. Ebben 
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az idCten a gy1~;>;:Js.z. rés:_-~ k2::niai oktatás& a Hatv·ani-utca 
és az Ujvilág.-ctca ··n:.a hcssuth Lajos utca és Semmelweis \J.t

ca/ sarkán lévő, 1f86-ban a Jezsuita kolostoJ:·b61 átalaki

tott orvoskaJ:·i épúlet első emeletén fölyt /3/- Az intézet 

vezetője a nagytuG.ásu .v.~.tlTBEIM TIV.A.Ll.A}t /1820-1864/ bécsi 

s!lérmazásu orvos volt~ Mivel egyetemünkön a kémiának. moder·n 

ér·telemben vet't művelése megkezdődött, első teendőjének tar·
totta, hogy lemondott az intézeti lakásár01, hogy a hallga

tóság nagyobb ls.boz·at6i:iwrl helyiséghez juss_on és még 2COO 
forintot is kijárt, a laboratórium f'e.jlesztésére /15/. 1857-

ben FELI.ETÁR g;y6gyszerészmesteri oklevelet szerzett, ezután 

IVERTHEDl professzo1• ts.nársegédének hivta meg„ 1860-ban az 

októberi diploma kiboosátása után„ a politikai viszonyok 
enyhi.tlésévelt a pesti egyetem visszanyerte az autonomiáját 

és ujza bevezették a magyarnyelvü oktatást /·15/. A magyaz nyel

ven nem beszélő NERTEEIM p:r·ofesszort G:rácba. helyezték át, he

lyére THAN KÁROLY került„ !gy lett FELLETJili THAN KAROLY ta
nársegéde. 1862pjen~20-án gy6gyszeréaz doktori oklevelet szer
zett /14/. "A szinképkészülék:ek /Spektralapparatus és szinké-· 
pek é~zlelete általi vegyelemzés"/ c:immel védte meg a d.isszez·-

" " táoióját. 0 volt az egyetem masodik gy6gyszerészdoktora, 

CSANÁDY /SCHOLTZ/ GföZTAV /1837-1913/, a Keszthelyi Gazdasági 
Felsőbb Tanintézet /Georgikon/, a mai Keszthelyi Agz áxtudomá

nyi Egyetem későbbi igazgatója után~ 1863-ban a törvényszéki 

és :rend5zségi vegyt&n magántaná:rává habilitálták. /15/ és ettől 
kezdve 11 törvényazéki vegytan és méregtan" cimen magá.ntanár·i e
lőadásokat tru:·tott. Javaslatot tett a Helytaz·t6tanácsnál önálló 

bir6aági vegyés11eti intézet létesitésére, de az csak 1893-ban 
került felállité.sra /3/, amikor az Igazségügyi Minisztérium 
:megvásárolta az l 9 kerületi Győz5 utca 11.sz. telket és azon 

J.étesi tette a még me. is fennálló Országos Bir6sági Vegyészetix. 

Intézetet /3/. Az intézet 1883.jl>liusával megkezdte müködését 
/lai, FELLETAR 1869··től 1879-ig a Kereskedelmi Akadémián a ké
miai tecb.nol6gia előadója. Értékes mu.ukásségát·a felettesei is 
felfigyelnek, 1896~m.árc„16-án a Ferenc József' rend lovagker·eszt-
-~ó~iö~ a~ Egyetem ~sretbn belttl 

S;6 

jével tüntetik ki. 1911„áp:r.10-én 40 éves szolgálatának em

lékére udvari tanácsosi cimet kapott /9/„ 1914. á:pr.12-én, 

nyugalomba val6 vonulása alkalmával a Fez·enc-J6zsef-rend köil' 
zépk:ereszt.jével tüntették k:i /19/-. 44 évi hivatali mtik:.ödés után 

1917~·ben .r:alt meg 83 éves korában„ Halála után emléktábla ke

rült az Intézet f&láx·a, a következő f·.aliz ással; 11.i:lr.b"ELLETÁR 

EMIL, e.z 01"szágos Bir6sági Vegyészeti Intézet kiváló ér,deme 

els5 vezetőjének emlékére„ .Allitotta a kiz·á.lyi Igazságügyi 

Minisztér·ium 1918" 

Az intézet - igy az emléktábla is - 1944-ben a Déli pá
lyaudvarzal együtt csaknem teljesen elpWztult /2)/, A fel

szabaduJ.ás után ujjáépitették. 1968-b&ll a ptomainok /bulla
bázisok/ első észlelésének centenáriuma alkalmával uj emlék
táblát á.llitottak /14/„ .Az emlékbeszédet dx·„ANTAl JÓZl:lEF az 

intézet akkori vezető,je mondta„ A Magy&· Igazságügyi O!'vosok 
FELLETÁR emlék:éz·e rendezett nagygyűlésen is 6 méltatta FELLETAR 
érdemeit-

1972 „május 25·-én a VII .. Veszprém megyei Orvosi és Gy6gysze~· 
résznapok keretében e. Veszprém Megyei Tanács és Népf':r·ont bi

zottság is emléktáblát leplezett le FELLET.AR EMIL-nek Tapolca 
neves szülöttének. _4.z emlékbeszédet Dr„BÉ.DIGER BÉLA. ,járási r6~· 

gy6g-ysze:réeJ<;, szakosztályunk. tagja mondta el ".Uz·.Pha.rm.F.&.LLETAR 

EMIL, fi m.ae,.'Ya.:i.." tö:r-vényszéki orvos kémia me~e.la.pitójána.k. és a. 
~.oxikcl6gJ,e .k.iv-ál6 müvelő,jének emlékezete" cimen. Ez a Gy6gy

szf .r·és!'>et 197)„évf„ 7 "s~ámába.n is napvilágot látott„ 

iPF.;llil'AR E.Ull A M.A.GYAR TÖRV~NYSZÉKI KÉMI.a U'l'Töir.8J~, 
.<!. TC:Zln-OLóQU .MEf:AU..PITÓJA 

A magya.:r tudománytöz·ténetben a tör·vényszék.i oxvostanna.k, a 

törvényszéki kémia művelésének jelentős hagyományai vaon&k .. 
lii:melkedő alakja volt a törvény~zéki ozvostannak id.rlA.YGER 

KÁH.OLY /l.640-1707/ pozsonyi orvos. aki "tüdő-u.sz6p.r6bájával" 
tette halhe.ts.tlanná nevét. Ujszü.löttek haláleseteinek felde·

r i tés~hez tett j6 szolgálatot ez az általa felfedezett és al

~almazott tüdöpx6ba /l},18/. A töz~ényazéki kémiának. volt mú
ve lője „ 
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CSANÁDI VEoZPRÉl!I ISTVAN /172)-1799/ kiváló orvostör

ténész arzén.mérgezési esetekben végzett felderítő vizsgá

latokat. KAZAY SÁMUEL /1710··1797/ neves debreceni gy6gy
sz ezésszel .DUL MIHÁLY mérgezése esetében pex·dönt5 vizs
gálatot végzett„ mérgezett kukoricában kimutatta az arzént 
/28/, Dul Mihályné ezzel akarta láb alól eltenni a férjét. 

KOVÁTS MlllALY későbbi mezőcsáti orvos szólaltatja meg 

legel5szöz· magyar nyelven a töI"vényszéki or·vostant éé ké

miát 1828-ban kiadott Medicina Forensis vagy Or·vosi Törvény 
tudomány cimü müvében /24/. F5leg toxikológiai szempontból 

értékes munk.áj ában r ávilá.gi t arra, hogy már abban az idő·· 
ben is gyógyszerészeket biztak meg toxikológiai vizsgála-

tol<kal /25/. 
Hazánkban 1829„ január 20-ával z·endelik. el a hullák: tör-

vényszéki boncolását /}/. A Magyar Helytartótanács 1628 sz. 
rendelete értelmében a törvényszéki vizsgálatokat elslSfok:on 

gyógyszerészek.,· másodfokon az illetékes egyetemi hatóság vé
gezheti„ /3/„ Kevéssé ismeI't a gyógyszerészet töx·ténetében, 

hogy zólyomi Dr. WÁGNER DÁNIEL /1800-1890/ gyógyszer ész, ve

gyészdoktox; a Pesti Technikai Vegyészeti Gyár RT alapitój& 

is foglalkozott törvényszéki kémiával /17/. Anénkimutatásra 
uj módszert doli;;ozott ki, J .MARSH /1769-1846/ auénvizsgála

tát módositotta: a vizsgálandó anyagot konyhasóval, iém réz

zel és kénsavval főzeti. Ha az anyagban arzén volt, akkor a 

réz vasszürke lepedéket kapott /17/. Kisérleteiről NAG~ER 
.DANIEL a Magyar Orvosok és Tex·mészetvizsgál61t 1845-·iki ko-· 

lozsvári gyülésén számolt be /17/. E. neves elődök után F~LLE
TÁR EMIL az alábbi vizsgálatokkal alapozta meg hírnevét: 

1./ 1868·-·ban felfedezte a hullamér·geket egy szentesi fiatal
asszony, Dobosi Jusztina holttestének boncolás&..(fa\ 't.t'Aoe~o1r<„h!'.' 
Beigazolta. hogy nitrogéntartalmu szerves anyagok bom.iá-· 

sa termé1':iül, alkaloidaszerü ptomainok, nullabázisok 

/ptoma~ holttest, bulla/ keletkeznek /1,2/~ 
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2./ Vér·foltok vizsgálatára és felismerésére érzékeny spek

troszkópos módszert dolgozott ki: a redukált haemet el

nyerési spektrumának: vizsgálatát. Ezen eljárással a vér 

legcsekélyebb nyomait is kimutathatta még ak'"o · ha , , & r is, 
az mar z othadasnak indult, vagy z·ozsdás tárgyakkal é

rintkezésbe lépett /1, 2, 3/„ 
3./Nyomelemck kimutatásár·a is uj vizsgálati módszert dolgo

zott ki. Higany nyomait k~tatta és azt minden bullában 

feltalálta, igy például a csecsemő hullá,jáb&n is /3/ 0 a 

felnőtt szervezetbe a cinoberr·el /Hg§sul:f.rubrum. 9 Cin&~ 

bar-is facticia/ festett viaszgyer·tyával vagy a piros pe

csétviasszal kerülhet /)/. Legtöbb higanyt a női szerve~ 
zetben talált, val6szinüleg a. higanytartalmu kozmetikai 

ken5ccsel kerülhetett a szervezetbe /3/. 
4./Kimutatta a faszesz /metilalkohol/ r·endkivül mérgező b&a· 

tását az emberi szer·vezetre„ Neki tula,jdonithat6 hogy 

az illetéke.e kormányszervek 1910-ben betiltották '1. ~etil
alkohollal készült illatszereket és egyéb kozmetikai ké

szi t.ményeket. 
5./Uj eljárást dolgoz ki az arzén kill!Utatására és '-v" 

tás" = ~as,,_ 
~ ara.. Az arzént se.vanyu közegben amm6niwa-·z·od.anidd&l. 

választja le arzén-tris•ulfid alakjában. Ez 20-}0 perc 

alatt tökéletesen leválik. Ö használ először arzémaen

tes sósavat„ 

6./~ikr·obiol6giai exedetü, állattól származó haláleseteket 
allapit meg, például a száj és körömfájásban szenvedő 

teheneknél. FELLETAR idejében még nem ismez·ték ennek 

Kórokozó:át. lllagymennyiségü fertőző anyagot fedezett fel 
a beteg állat tejében is. Felfedezése iránymutató volt 

a később KOCH és PASTEUR által kifejlesztett bakterio

lógiai kutatásokra. 

Vizsgálatai nem évültek a. mai müazerea analitika kox·ába.n 

sem. ~endkivül PI"eoizitása a lel.k:iismez·etességgel~ és mél 
humanizmussal páx·osult A l" Y • z em itett hullaméreg felf'edezésé-
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vel két ártatlan embext Dr.TALÁBYI JABOS-t, Kunszentméx·ton 

f5orvosát és OROSZ .W:.KLÓS-t, Szentes város polgármesterét 

mentette fel a téves halálos elitéléstól. Ezeket az embe~ 
:r·eket ugyan.is azz&l vádolták, hogy 11.egaérge•telc: eg__v asszonyt, 

az emlitett DOBOSI JUSZTINÁT, aki sBÜlés közben, ekl~pszíás 
gö:r·osben meghalt. Az asszonyt felboncolták. Az elját"6 vizs
gálók sztrichnin jelenlétét állapitottált meg. " gyanusitás 
országos visszhangot kavar-t és egy korabeli nagyszer'Ü tu

dósnak Dr.FELU:TÁR EllIL ér·deme a felfedezés: & bomló s•er·· 

vesetben olyan anyagok képződnek - hullamér·gek - melyek meg

téveazt5en hasonlók lehetnek. a növényi m8rgekhez, 1gy a 
sstriohninhes is" - ii:·ja VÁRKONYI MARGIT u,jságiró a Népszava 

1968.ápr·.8„-iki azé.mában, "Az ár~tlan ne szenvedjen„ •• n ci

llÜ cikkében /27/ .. Az Esti Hirlap 1968.julius 11-iki számában 

LUKÁCS TEiiÉZ ujságiz'ó is megemlékezett FhlLLETAR fontos fel
fedezése1x·ől„ ~z a peI' késztet.te a Jászkun-kerületek vezető

ségét az·i:a, bogy kérvénnyel forduljs.o.ak az .Igazságügyi Mi

nisztér'iumhoz és egy tör·vényszéki országos vegyintéset fel
állitását kér'.jék. Bár három év telt el, mig végre FELLE:TAR 

EMILT kinevezték "or·szágos müvegyésszé" és egy laboránssal 
megkezdhette a munkát a THA.N-laboratorium alagsorában, még

is 1868-tól száaitjult hazánkban az igazságügyi vegyészet meg

alakulását. Ezért szentel te a Magyar Igazságügyi' orvosok Tá.z

aasóga nagygyülését 1968-ban FELLETÁR EllIL emlékének /4/. 
Nemes humanitását igazolj& aég 1898-ban llADIK gróf csa

ládi tragédiájának kikutatása, ltiny011oaása /9/. Ott is ár
tatlan ember·eket kimélt meg a seghuraolút6l„ a valótlan 

gyanusi tást61 és eli téléstől. A grdf' hároa gyeraelte hir'te·· 

len megbetegedett és kettő közülük pár napon belül meg is 
halt. Mérgezés gyanuja merült fel. állitólog a gróf Jtulcsár

n6je 11.egméI"gezte volna őket. Az ügy ltiviz.:)gálásra FELLETAR

hoz került. FSLu:TAR nem talált tárgyi bizonyitékot a 111ér

gezész·e. Megvizsgálta az ételeket, a.mit a gye.t·ekek ettek, 

de ételfertőzés gyanuja nem merült fel. Végül Jaikrosgkópos 

lú(; 

vizsgálat során nagymennyiségü gennyse,jtet fedezett fel az

egyik tejes edényben s igy kimutatta, hogy az állatok száj·

és közömfá,jásban szenvedtek és a mikI'obiológiai f'e:r·tőzés o

kozta a gyermekek hirtelen halálát /9/ e 

FELLilTAH EMIL A GYÓGYSZERÉSZI ÉS A TOXIKOLÓGIA 

SZAKIJiODALOM UT'EÖllŐJE 

ULLETAR nemcsak a törvényszéki vegyészet szakterületen„ 
hanem a gyógyszerészeti szakirodalom tez·én is maradandót al
kotott„ 

A Budapesti Gyógyszerész Egyesi.Uet még 1862-ben elhatá

r·ozta, hogy tankönyvet irat a gyakor·nokok részére. Ez·re 11.eg

bizást Dr„liATAI GABOll /1831-1878/ ozvos-gyógyszerész, Jász
Nagykun-Szolnok v~·megye f'őorvosa és FELLETAR EMIL kapott. 

Közösen ,jelentették meg: 11A gyógyszerészeti tudományok alap
vonalai" cimü kiadványukat 1866.májusában„ Ez a :munka 1869-
ben az Orvosok és Természetvizsgál6k fiumei vándorgrülésen 

is dicséretet, dijat nyert /5/. A könyv gyógyszerészeti„ f'i

zikai és kémiai részét teljes egészében .FELLETA.a ir·ta.. 

Gyógyszerészeti szaklapot i~ inditott ftVegyészet és Gyógy
szerészet" cimen 186,3-ban, amelyben gyógyszerészeti és tör
vényszéki kémiai tfu·gyu cikkeket jelentett meg. Egy félév 

ro.ulva - kevés előf'izető miatt - a lap megszűnt. Ezután a 

JCEÚ;DY BANDOR által szerkesztett Gyógyszerészi Hetilap mun

katársa lett. Széleskörű ir·odalmi tevékenységet .folytatott. 
Cikkei a Gazdasági Lapokban, a Gyógyászatban, a GyógyszeI"é

szeti Hetilapban 1 a Gyógyszez észi Hir lapban, a FUx·dői Lapok

ban stb. jelentek meg„ Ismex·ettexjesztó és szépirodalmi cik

keket is irt a Tez·méazettudományi Közlönybe, Családi Körben, 

EMICH GUSZTÁV /1814-1869/ könyvkiadó Nagy naptárában, Fővá
rosi Lapokban, Hölgyfutárban„ Balneologiával is foglalkozott „ 

dzerkesztette a Fürdői Lapokat 186,3-1868-ig/összesen 19 szám 
jelent meg/ Elemezte a parádi vizet is /8/. 
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Foglalkozott a gyógyszercserével, ezzel kapcsolatos ta

nulmányai s. Gyógyszerészet 1897. sz. évfolyamában jelentek 

!lleg. Nagyobb ter,jedelmü t.ox.ikol6giai tanuJ..má.71ya Szemelvé

nyek a mérgezés. gya.nujáb6J. k.elet.kezett bünügyben adott szak

vélem.é:ayei.mrél /1904„ E.I•mü:lin Tá.I"sulat/ cimm.el jelent meg„ 

Egyéb toxikológiai tano.J.mánya.i: 
.A te:i által okozott halálos mérgezés bünűgyben ádott szak- -

·vél;i.ié:u; /}.901 • .Franklin Nyomda/~ 
Yélen11.'t11y a halott hamvasztás eDgedélyezése tá.r,gyában 

1 Bpo 1890„ Franklin liyomda/. 
v·áltozatos és sokolda.lu toxikológia vizsgálatainak ered

mény~t f"ogla.lj&. 5sszer Jahn Józseffel együtt megirt "Törvén~

széki kémia elemeitt oimü könyvében, melyet a Természettudoma-

nyi Társulat adott ki 1897-ben„ : 
Mint ember nemcsak szer·etetx·eméltó, mélyenérző egyéniség 

volt& de harcos, igazsá,gáért küzdő tudós is. Munkája után a 
zenében kapott lelki felüdülést. Sokat utazott. tapasztalt. 
A t.ermésroet lelkes megfigyelője, imádója volt„ .Születése 140 
éves évfordulója alkalmával kegyelettel emlékezünk. meg I"óla 

és jawuoljuk, hogy Bal.&tonf'Ur·ed FUJ:·d5telep volt lfQ~oszlén• 

nevü 7/5 széu mü!>•ll~kjellegü gy6gyszertá:i:·át .FELLETAR-r6l. 

nevezzék ele 
DR.TÁPLÁNYI ENDRE 

•IRODALOM: . 

/ . ANTAL JÓZSEF: Felletár Emil, a. magy-a:r· törvényszéki 
l„ ~~gyészet megalapitója„ Gyógyszerészet, 1955el~l~l05~ 
2./ Dr.ANTAL JÓZSEF: .Felletár Emil és magyar birósagi ve

gyészet. Gyógyszerészet. 1958. 91-93. 

3„; Dr .Antal József: Felletár· EJ:nil. Or'szágos _Orvostörténeti 
Könyvtár Közleményei, 8-9 .. füzet, 167 „ 1958. . 

4 ; D. ANTAL JÓZSEF: pharm.et med. :~ Orsz.Birósági Vegy.Int. 
" n}:.igazgat6,jának szóbeli és iraabeli adatai. 

· y J -BÁRSONY E.: MagyaxoZ"szági Gyógyszerészet 
5 „/ ~B;·~=;;i'Bp. 0

1930„ I.köt„ '371, 406. 'II. köt 89. 97,100,120. 
. D KA.TAY GAB. OR· A gy6V"VAzerészeti tu-6./ Dr.FELLETAR EMIL - r. • ":é- •re ... 111"t• 

dományok ala.pvonalai.E:Ndapa!'t1 · GyógyszeI sz " 
1866„ 
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7 „/ Dz .FELIETÁR EMIL-Dr. JAHN JÓZ3BF: A törvényszéki kémia 
elemei .. Bp.M„Természettudományi Társ.1898. 

8,./ Dr .. FELLETÁR EMIL: A paz'ádi kénes gyógyvizek vegybontása. 
Bp.Müller Emil kiadása 1861. 

" 9./ FRIDLI REZSO: Dz.Fe.fletáx· Emil emlékezete„MA. Gyógyszerész-
tudományi T1$.rsa;:;ág .h;rtesitője. 194). 2:2.9-2)7. 

10../ JJr„HALMAI JANOS: .Dr.Felletár Emil. Orv.iietilap„1964.lü39. 

11./ KENYErlES AGNES: Magya:r Életrajzi Lexikon. 1967 .Bp, 
Magyar Tudományos Akadémia„ 488. 

12./ Dz .KOVATS MIHALY: Medicina forensis, vagy Or·vosi Törvény 
Tudomány, Pest, 1828. 

13./ Dr .MAGYARI-KOSSA GYULA: Magya:r orvosi emlékek. II.kötet 
Budapest, 1929, 233,235. 

14./ STU.DÉNYI J„ - .Dr·.VONiJRA A„: Hirneves gy65yszerészek Bp. 
1929„ 239-248, 

15./ .Dr .. 8ZAB.iWVAfl.Y .F~-Dx·„SZÖüFALVI NAGY z.: A kémia történe
te Magyaxországon. Akadémia K. Bp.1972. 195,225„ 

16./ Dr.:SZASZ Tl.!JAMiR: Dr.Felletár Emil /18)4-1917/ Gyógyszerész 
Almanach .. Bp. 1942. 625-626„ 

• 
17./ D:r'„SZOKEFAlVI NAGY Z.: Magyar vegyipar egyik uttörőJe 

Dr·.Wágner Dániel. Magyar Kémikusok lapja. 1965. 478-481. 

18„/ SZEPESSY GkZA: Néhány kieeészi tő adat a magyaI' iatrokémia 
történetéhez„ Gyógyszerészet, 1972. 431-453. 

19 „/ SZINNYEI JÓZdE.F: Magya!' ir 6k élete és munkái III. kötet, 
)42-343 „ Budapest, Hornyánszky Viktor kiadása 1894. 

20./ LUK..4.CS TERÉZ: Az országos müvegyész, hogy ne legyen árt~t
lanul elitélt„., Esti Hirlap, 196 8„julius 12„-i szám. 

21./ SIMON IMRE: Magyar Gyógyszerészek ivkönyve, 1862. 7, 17. 

22„/ JJr . .fil.1.lIGER BbLA: Dr.phar-m.Felletár Emil, a mac;yar· törvdny
széki orvosi kémia megalapit6ja és a toxikol65ia kiváló 
müvelője /1834-1917/ Gyógyszerészet 17. 225-226,/1975/. 

23./ Dr.RÉiJlGER BÉLA: járási főgyógyszerész Tapolca, szébeli 
é~ iráabeli jelentése. 

24./ .Ur·.TAPLANYI ENDRE: Kováts Mihály a kémia magyar uttörője. 
Borsodi "zemle 6 .. 38 .. /19'.)9/. 

25„/ .LJr.T.APlANYI EN.LJHE: .liováts Mihály, Orvosi Hetilap , 1V4. 
1042 „/196.5/. 

26 .. / Dr·.T.A.PLA.i."iYI ii:N.LJRE: Hozzászólás .:3zepessy Géza cikkéhez, 
Gyógyszerészet 16, 22-2). /1972/. 

27„/ VArlKCJ1"YI MARGIT: Az ártatlan ne szenvedjen„ .Népszava 
1968„á;n'.ilis 8.-i szLl.ina. 

28./ l.lr. VB:)ZPfilMI l..lTVl'ill; Magyarország és Erdély orvosainak 
r·övid életrajza„ 196U.Medicina ).:'.. 
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DR. S A L A ll1 0 N B É L 
/1904 - 1972/ " A 

SALAMON BÉLA dr„ g;yógj!s'6"ertár vezető, ;,érdemes gyógyszerész' 

halálával - 1972. május 27-·én - ol:yan baranyai gyógyszerész 

földi pályája ért véget, aki fogalom tudott lenni anélkül, 

hog;y a nyilvánosságot keieste volna. liemcsak mint nevelő és 

gyal;:orló magiszter, de mint historikus is maI·adandót alko·

tott mint BARANYA-megyei g;yór;:yszerésztörténet-kut~tó. 
1904. október b-án SZIGETVÁR-on született; régi gyógysze·

:i:ész családból. Elemi iskolái után KA.POSV.ÁR-on végzett né

hány gimnáziumi osztályt, majd az akkor mé-g Magyarországhoz 

tertozó FELSÖLÖVŐN folytatta tanulmá!ljlaít, hogy atyja óhajá

ra a német ~~elvet is elsajátítsa~ Mikor azonban a kis diák
vá:rost Ausztriá.toz csatolták, CSURGÓ-Ia ment~ A hetediket már 

CSURGÓN végezte s érettségi vizsgát is itt tett. Mikor a gJa

kornokság két esztendejét SZIGETVÁR-on, a családi patikaban 
abszolválta, atyja már nem éit. 

Gyógyszerészi oklevelét a szegedi egyetemen kapta, majd 

1930-ban a pécsi Egyetemen államtudományi doktorátust szer

zett. Ekkor már rajongó r·égész, a müvészetek lelkes barátja„ 

Vérbeli lokálpatri6ta s sZIGETVÁR történelmi multjának fel

tárásában, emlékeinek megőrzésében jelentős része van. Mint 

a szigetvári Muzeum Egyesület titkára, a fővárosi régiségke

reskedőkkel hivatalosan is összeköttetésbe lépett és ez a 

kapcsolat a helyi muzeumot sok Zrinyi-emlékhez, szigetvári 

okirathoz, térképhez, könyvhöz juttatta. A helybeliek is gyak

ran ajánlottak fel személyén keresztül ajándékul vag:; megvé

telre történelmi tárgyaikat. A gyüjtemény gyarapodása tulnőtt 

az eredeti kicsiny szobákon és ekkor Salamon dr. az akkori 

"Vár·osháza"·-épületében ha:i:colt ki három helyiséget a muzeum 

kincseinek, amiket ettől kezdve már a közönségnek is bemutat
hattak. 

Asatásokat is végzett a szigetVári "Törökdomb"-on, itt azon

bati már megelőzték. Több cikke jelent meg a Délvidék és Dunán
* Lapunk szomoru kötelességének tesz eleget, mikor Szakosz

tályunk elhunyt tagjának rövid életrajzát közli ígérete 
szerint. /I.évf'. 4-.sz. 1+6.o./ 
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tuli Napló hasábjain: "A szigetvár·i céhek történeten, 
11 Istvánffy Miklós élete és szigetvári kapcsolatai", "Kik 

jártak még öZIGETVÁR-on'?" címen. 

Gyógyszerészi pályája nemcsak kenyérkeieseti forrás. A 

ci.iploma megszerzése után SZIGl!.'TV.ÁR az anyaöl, az ör·eg csa-

1.3.di patika. 
Itt mdködv~, hol egyedül, hol munkatárssal az oldalán, az 
egészség csendes hax·cosaként, a gyógyszE:résztörténetet is 

müveli a bölcsek szerénységével és szorgalmával, az 1950-· 
ben történt i~laCTositáe ig. 

Ekkor kerül PÉCS-r·e, s ettől kezdve ez a város lesz érté
kes munkásságának szinhel:ye. A leg:i:égibb pécsi patikit, a 
11 Szereasen11-t bizza gondjaira a gyógyszertár vállalati veze-· 

tőség, mely mintha megérezte volna, hová kell állitani azt 
az embert, aki megérti a régen porladók feledésbe merült ü
gyeit s megmenti emléküket az utókornak. Ker·ek husz eszten
deig vezeti a 10/2-es gyógyszertárat s ez idő alatt g:yüjti 

össze adatait a pécsi ópatika__tör-ténetéhez. /1967-ben pál:yá
zaton °A pécsi Szer·ecsen-patika0 munkájával dijat nyeI't és 

1968-ban SOPRON-ban előadást tartott "FACS legr·égibb gyógy
szertárának története" cimen. 
Első elnöke lett a Magyar Gyógyszerészeti Társaság BARA1ITA 

megyei szer'Vezetének. 
1969-·ben tagja lett az Internationale Gesellschaf't für 

Geschichte der Phaimazie-nak. Jó kapcsolata volt külföldi 

gyógyszerésztörténet kutatókkal, akik több ízben személyesen 
is meglátogatták. 

1971-ben a "-SZIGETVAR-ért11 emlékplakettel tüntették ki és 
ugyanebben az évben elnyerte az 11Erdew.es gyógyszerész" meg

tisztelő állami kitüntetést is. 
Ekkor már beteg volt, szinte megr·okkant mikor a szigetv:Ui ~~o

lamonpatika története mál;> megszületett6 A pisztillus meg a toll 
eg:yszexre hullott ki a kezéből. 

DR. SALAMON BÉLA minden kijelentésére, minden mozdulatár&., de 
talán még gondolataira is hangf·ogót tudott illeszteni. Halk or·-

GOnaszó volt a hangja, megfontolt 
eE;ész élete ma~a volt a: "légy jó 

a beszéde.Minden cselekedete, 
mindhalálig.'' BARA.11YAI AURÉL 
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DR„ SCHULEK .6LEI1!IÉR TIZ ÉVE HAJJr IdEG 

/1893-1964/ 

Ha a mai gyog:yszerésZ·-táx·sadalom tagjai olvassák, vag;s 

hallj:ík SCHULEK ELE11ÉR akadémikus, kétszeres Kossu'l;;h-dijas, 

egyetemi tanár nevét, akkoI az idősebb gener·áció képzeletében, 
akik személyesen nem ismerték SCHULEK pro.fesszorv·:; emberi mé·
I·eteiben hatalmasan megnövekedett riag;y tudós képe rajzolódik 

ki. A fiatalabb generáció előtt pedig -· akik olyan szerencsé
sek voltak, hogy Schule!:: professzor hallgatói lehettek ·-lelki 
szemeikkel valüszinüleg az előadói asztal előtt látják a nagy 

tanítót. Mind a két 1'~ép: igaz és jellemző„ 
Schulek professzoxról, a sze:r:vezC:ről, o. kutatóról, a tudós

ról, a tanitéról máx nagyon sokan és isen szépen szóltak és 
igaz szavakkal méltatták is. Ezekből az irúsokból csaknem egész 
életutja kirajzolódik. Ki.I"ajzolódnak azok a nehézségek is, a·
melyekkel meg kellett ki.,izdenie már ko:ca ifjucé..gában is és ké·~· 

sőbbi élete folyamán is. De ezek a küzdelmek hasznosak is vol
tak, mert az életre felkészitették és al..:ru:atere~iét megedzették. 

Az életrajzából tudjuk, hoCY ·édesatyjának Poroszkán, Trencséc 
megyében f'alusi, kis gyóg:ysze:rtár:a volt s az abból származó jö

vedelem nem tette lehetővé a vágya szerinti továbbtanulást.Ezért 
is kellett - édesat;yja kívánságára - a gyÓ(;JSZei:észi pá.l::iát vá·
lasztania. Már kis gimnázista korában, Trencsénben, az osztály
társait és a fiatalabb gimnázistákat tanitotta, vagyis instruk~ 
torkodott. És e munkát folytatta végig egész gi~náziumi életén. 
~zzel is segiteni igyekezett anyagi helyzetén, hogy raegv~súrol
hassa azo*1t a kön;yveket, amelyeket naEyon szeretett volnu elol

vasni, vagy azokból tanulni. lgJJ már végig a ~imnázium.i évek a
latt készült a jövendő egyetemi előad:isaira. ;qer_t itt sze:r:·ezte 

meg a gyakorlatot az okos, érteslmes, viliEos, télre-nem-érthető 
magyarázáshoz. lüllönben a kis diákokl<:ál val G foglalkoz is ered·-
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mén:ytelen lett volna. És az egetemi előadásai valóban min
'l;aképül szolgálhatnak a világos, könnyen érthető előadási 

mód.Ia. Schulek professzor is azt vallotta, hog;y az előadó
nak nem azzal kell ámulatba ejtenie a hallgatóságot, hogy mi
lyen óriási körmondatok megfogalmazására képes, vagy hogy lo

gikáját mekkora lóugrásokra tudja sarkalni, hanem sokkal in

kább azzal tudja a hallgatóságot lenyügözni, hogy még a való-· 
ban nehéz dolgokat is milyen egyszerüen és világosan lehet 

megmagyarázni. Vagyis hogyan kell a tudást az utánunk jövők
nek hiánytalanuili átadni. 

Schulek professzorn~k :rendkivül nagy volt az akarater·eje. 

Ennél csak szorgalma és képessége volt nagyobb. A gyógysze

rész-·gyakornoki vizsgát Budapesten tette le anélkül, hogy az 
akkor már meglévő gyakornoki tanf·olyamot hallgatta volna. A 

vizsgára otthon készült fel, az akkor máJ: Pozsonyban lévő kis 

patikájukban. A vizsgát ·- mint az eddigieket is a gimnáziumban -
most is kitünő jelzéssel tette le. Sőt a vizsgáztató Winkler 
professzor kiváló feleletéért 100 lcoronás arany pénzzel jutal

mazta meg. Még ebben az évben /1913/ beiratkozott a Budapesti 

Pázmány Péter Tudományegyetem.r·e és ebben a tanévben befejezte 
a gyógyszerészi tanfolyam első évét: kitünő eredménnyel. 1914-

ben katonai szolgálatra vonult be és 1915 februártól 1918 no
vemberig a harctér·en teljesitett szolgálatot. Itt előbb tábori 
kórházban dolgozott, majd 14 hónapot a K.u.K. Salubritats 

Kommission No.9. /Deutsche Südarmee/ harctéri kémiai laborató
riumában töltött. A kórházban oxvoslaboratóriumi vizsgálatokat, 

a hru:·ctéxi laboiatóriumbaÓ főleg viz- és élelmiszer-vizsgála

tokat végzett. Ebben az időben az jellemezte, hogy valahányszor 
szabadságról visszatért, a katona-ládáját könyvekkel megrakva 
hozta vissza. Még a harctéI·ről kapott tanulmányi szabadságot s 

ez alatt elvégezte a gyógyszer~szi tanfolyam második évét. Ezt 

is, mint az elsőt: kitünő eredménn;yel és igy 1918. augusztus 31·-· 
én megszerezte a gyógyszerészi oklevelét. A forradalom Galiciái.Jan 

érte, ahonnan 1918. novemberében tért haza és ,_ mint a gyóg::;·~· 
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7- :::._, n·3_;" 1 ·- szeielt lee 19:9~ februárban tanulmányai 

_-i::lj&.ból ujból beiratkozott az Egyetemre és ?link·-

~·'°-- l -:-.c .E:-s-~:.\;:r ké:niai intézetében dolgozva, 1920. covemberé

,_c:; ."„ér:._iJ. ~ :/:;ár-:;:yból 11 sum.ma cum laude0 jelzéssel doktorált. 

'-·· ~: J.:?lSo szeptember l·~·től kezdve minden idejét a tanulás-

'~':;,_;.;:i .;::;, ":::elk8szülésnek0 szeotelte. Winkler professz0r volt a 
'sect-3.IC·n, ::e.aga m.ellé vette s előbb együtt dolgoztak, majd 

Cnlilló rnunka";\:örrel tizta r1eg. Innen k.ezdve pál:yája tüneménye·· 

s:;:n i·1elt felfe10~ :ost csak a főbb állomásokat em.litem meg. 

J. ?25 ~ a Rockefel ler-alapitvárcy helyi ösztöndi jasaként a Szé

};:esfővárosj_ Vegyészeti és .'tlelmiszervizsgáló Intézetben dol

gozott~ 1926~ a RockeÍeller-al,apitvány külföldi ösztöri.dijával 

__ z Egyesült Allamokba utazott tanulmányutra„ 1927: az Orsz. 

K~,zegészségüg;yi Intézethez került és a kémiai o.éztály vezetö

jclcént megszeivezte a gyógyszerek és a gyógyszerellátás ellet:tőr

::;~si rendszerét. Itt 1944--ig müködött. Közben 1932.:..ben egyetero.i, 

~~.-o.gántanárp 1941·-·beri egJ>et. e. tzy oI'kg tanát·~ 1944-„ben egyet e ey .r. 

tanár lett a KiI "Iiiag.y „Pázm.árcy Péter Tudományegyetem. szervetlen 

és analitikai kémia tanszékén„ 1941-ben a Magy.Tudományos Aka

d.2mie levelező tagjá'1,tl ~ 1945-·ben rendes tagjául választotta, 

l349~ben pedig a M.T.A„ III~ „osztályának elnökévé Választották. 

UQ2.uqbben az évben a Kossuth·-·Oij ezüst koszorujával, 1950·-ben 

a. ~·iépköztár sasági Érdem.rend IV „ f'akozatával tüntették ki. 1951-

:,.:u1 mt.Lsodszox :r·észesült Kossuth-dijban, ezuttal az aran;ykoszo

:..-ut kapta. Legn::tc;yobb kitüntetésnek azt tekintette, amikox az 

I~ln0ki Tanács az Orsz. Aspir antura Bizottság, majd a Tudományos 

I„iinősitő Bizottság elnökévé nevezte ki. 1954--ben mint az el

k:észült Magyar Gyógyszerkönyv. v. kiadásának főszerkesztője, a 

IJunka Erdem.rend kormánykitüntetést kapta. 

Ennyi sikerben és elismerésben gazdag élet egyéniségén mit 

sem változtatott. Ug:yanol;yan sze;z:én;y, kedvest lcözvetlen, min·

denkihez joindulatu1 megértő és segíteni kész volt mindig,mint 

3.r.lil:;yennek fiatal ko:rábe,n megismertük, amikor 1.Iinkler profesz

szor nál tanárse(éd volt. Mi-nt tudósban is és mint emberben is 
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az ant;ik kor· ö:rök ewberiesség-eszm.énye volt az i:i:ányitója. 

1:15„vatásában is e~ ~·olt a vezérlő gondolata~ Ezé:rt tudta hi

vatását is példe.mx:t:atóan betölteni. 

A mi évf'olyam.1.u:.kt akirl: 1924-ben végeztünk, abban a sze::::en

csében részesü1tl~~ik 1 b.og~, a nSchulek tanársegéd UIIal" az 

Egyetemen kezd.őd6 kapcsolatunk és barátságunk a diploma mes

szeJ:"zése után is c.eg:naxadt, sőt tovább fejlődött. Az. évfo~:;a-~l 

tagjai is nagyon Csszetru:tottak, i.gy a diplomát követően le

galább minden tiz evben, de közben gyakrabban is, 
5 évenként összejöttlink itt Pesten.Ezela>e a találkozókra Schulek 

professzor· urat. is rn.indig meghivtuk s ö mindig örömmel és szere

tettel lépett be körünkbe. Közülünk sokakkal elbeszélgetett s ha 
szükség volt 1 egyeseknek tanácsot, buzditást és egyéb segítséget 

nyujtott~ Igy állandósult közöttünk az a tudatf hogy Schulek pI·o

fesszor ur éppen ug;y nem felejtett el bennünket, mint -:::.hoz~- ni nec 

fel~jtettük és nem is felejtjük el sohasem. 
És ez a tudat lelkesedéssel és örömmel töltLtt el minö.n:yajun

kat. E baráti közössé3ben is példát adott az emberi maganaxtás

ru s ÖIÖkségül adta életelvét, Marcus Aurélius szavai szerint: 
11 A.zt teszem, ami a kötelességem, a többi nem igaz érték van: 

átélni az életünket az igazság és igazságosság szolgálatábao 

és jóindulattal az embeiek iránt~ 11 i\lGYT~ keg;yeleténelc megő.rzé:

sére DR.SCHULEK ELEi'.íÉR er:ilékérmet adott ki .• 

A legutóbbi találkozónkon készit

tettünk néhán)" felvételt;. Ezek a 

_ fénylcépek egyuttal utolsó felvéte·

lek Schulek piofes'~zor UIIól, s ezek 

nekJ.nk ezért is nai:;Jon r:let~becsült és 
szeietett képek. E:zek közül kettőt 

közlünk most e so.rokhoz kapcsolva. Az 

eg:yik képen uncikaöccsével, aki évfo·

lyar:itársunk volt, dr.Schulek Gyulác 

Vdl s an~ak Zva leányával beszélget, 

illetőleg magyaráz nekik, vali:tmint a 

Y~miai Intézete előtt - mint ahogy a 
mozdulata tévesztiletetlenül el is á

r·ulja. 
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A másik kép azt e.. jelenetet örökiti meg, amikor évfolyamunk 

\Vinkler professzornak a Kémiai Intézet előcsarnokában elhe

l;yezett bronz dombormü arcképét kószoruzza fileg„ Schulek pro·

fesszor a pillanatban l'Aester·ér·e hódolattal gondolva, hajtja 

meg fejét. 

.Kedves Scl1ulek P:rofesszor U:r: ! Kedves, jó Barátunk ! 

.Gz alkalommal mi is Veled szemtől-szembe állva, hálával és 

12~)' szeretettel gondolunk Reád., aki már tiz év óta nem vaw 
::Gt10·i:1k és emléked előtt mi is tisztelettel és őszinte sze-

;cttel hajtjuk meg .fejünket. DR. VITÉZ ISTVÁN 

t 
Féjóol•'"'LO\ "'cl>• '""J''' )"I )·' '-'·<)"" „]<loct J• rt J '· l"l'JObO '~'""'fn'• ki 

"'"-'''"°""''"" 
o„. Schulek Elemér 

rU.oh.1.•>tilh '' tud=Ah"°' <«<ln><oy<U.'' ...... „ oto1'mk 1' OOJJ„g ,„„„ '"' ,,; '9 .,., 
brn fol,-o ,.,., ok1.0b<c hO 14-<o, ,.„.~"""' '"""'"' ""'·'""'" 
.~ ...,'::~,~~:,~:-;;,:r~~. ~~~~:.-:.~:~"~,~hj~'-:::: ~.'i:f:;· ~:, ·; ';;~;· "~ :::, :-~~.''".'..~ 
1„..,.,1 

P.c,ru,~··• "" "'""' '" 

„.,„„„,"'"' 
"""' Tólh F'""' ,.,,, 

!.EG\' CSEND&< SZl\'llU. •· 

"'· "''"'"' „.,,, .... ," """"' """'' 1.;.„,, 
.,. """""' """'' T<lhf'•„.„ ••• 

d• _<;.,bulok Nó"' 

~'"""~"' 
n, Xl B. '"'Hol" 

Kiválósága megerdemelné hof:'y emléktáblát helyezzünk el az 
I.sz. Chemiai Intézet előcsarnokában. /Szerk./ 
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Lonc\ont~n jártamJ~c:r felke:r:esteu ~-i. !íellcome orvostöiténeti 
muzeumot. S:i.r Henr;y ·sellcorie /185:3···1936/ ame:rikai származá
su g:yówszerész, aki 27 éves- kor~be__n Londonban telepedett 
le és g;yógyszer€;Júi'at alapit'o,,-t, ertékes orvos- és gyógy
sze.r·é,sztörténeti Cl'.1.SBng;yüjteL:0i:..rt ilozott létre~ Ebből 1913-
ban muzeumot létesitett, majö. 19.36-ban végrendeletileg gyóg;y•·
szerg,;;áráboz kapcsolta~ a Wel:r..cooe Trust alapitván;yára hagy
ta~hogy továbbra is biztositv&. legyen fennállásának és g;ya
rapodé,.,;;ának 3.n:yagi iedezete„ Et:ből a hajdani niagángyüjtemény
ből nyil t ElG[:.? 191+9-ben L?ndonban az Euston Road 183 alatt a 
vi2.ág legna:_;;_-obh oxvos-gyógyszerésztörténeti szakmuzeum.a. 
iZ é~it5let fBlefuelet;i folyGsoj.§.n öt g;yógyszextár officinájo. 
il-9.!1 kiállitva~ ez csak töredéke a gazdag foJÜjteménynek„Min<i··· 
ee;;:yik ei;y-·egy szoüányi helyiségben van elhel~ezvef a f'ol;yósó
tél ki;:-akatablc..kl::s.l elvál.s_sz"t;va. Van köztük XVIII századi o
:asz~ i(t„ 17?0-0öJ_ száxmazó spanyol, 1680 körüli ansol, ar~b, 
ós e'!;j l'/'')J-ta.n·alapit:ott angol_gyógyszext;á.r. 

A~ OLASZ XVII.sz,~j, GYOGYSZERT.AR a :római Santo Sprj to kórház 
ber·endezését taxtalmazzae A butorzat és az edényzet egy része 
ew évszázad.dal kor:ibbi ex·edetüp néhé.ny edény a muzeum leirás& 
ezer·int a XVIII. szé.zadból való, XVII. századi mintázattal.A 
tá:i:aasztal intarz:i.ás~ figuiális berakásSal. A fal freskált~ 
indás-mintá.$ diszitésü. Egy fali fülkében olasz mester faszob
ra Szüz Máriát vagy .Alexandiiai Szent .Katalint ábrázolja, XVI. 
századi munka~ A 1·a1at fekete márvány oszlopok tagolják„ 

Az állványzaton olasz mühel:yek majolika edén:yzete található: 
alba:r:ellók és kaDcsók, zömmel fehér alapu kék mázas diszités·
sel1 :cészben sziBes kék, s2r-ga diszitéssel. A helyiségben van 
ef!;:J g:yön;yöxüen faragott, k:§„:rpitozott fa karosszék és egy több:
fiókos ug;ynevezett recept szelcrénye Feltünt~ hogy az officiná
b64 a táramérl~g hiány~ik. 

A s.PA:.UOL GYOGYSZER·:rAR exedeti andaluziai polgári gyógyszer·
tár a XVIII. század végéxől. Sir Henry Wellcome 19~8~ban 
vette rne_g a granadai 11Pontes11 gyóg;yszeI·tár teljes berende
zését és felszerelését. Helyén 1492 óta folyamatoSan müködött 
gyógyszertár és feltehető, hOQI a felszerelés egy része igen 
régi és a XVIII. század végén még használták. A helyiség fa.
gerendás~ részben nyitott polcokkal, részben szekrénnyel be·
reodezve~ A menn;yezet:i.'ől üvegezett :féra ám;?olna lóg„ A polec-· 
kon fajansz és üveg edén;yek vannak, egy-egy polcon azonos í'or·
m~ju és méretü darabokf szépen egyformán szi~nálva. A :fajansz 
edényzet egy része koronás kétfejü sasos mintazatu, a másik 
része más diszitésü, fehér alapon vörös lüszteres mintával, 
tipikus hiszpanomór munka. A g;yógyszertár nag;Y:f.5rgalmu lehe
tett, mert viszonylag sok a nag:yméretü tároló edény, A beépi
tett kétajtós szekrény ajtaja festetts néµ;y alakot áb1~ázol: 
Adámot, Salamont~ Theophrastust és Dioscoridest. A faliszek
rén;yek festményei Alb:r:·echt von Haller /1708-1777/ svájci tu~
dóst és f'izioló _..:ust ~ Hermann Boerhaa'.re /1668-1738/ holland o:t:'-
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vost, aki a klinikai szemlélet meghonositója volt az orvostu·
domán:yban, Antoine Baumé /1?28-1804/ francia vegyészt és gyógy
szerészt, Robert Morison /1620-1683/ skót botanikust, II. Ká
roly angol királ~ orvosát, az oxfordi botanikai tanszék taná
rát, George Iouis Leclercet, Euffon grófját /1707-1788/ a 
nagy francia természettudóst és José Quer y Max·inez /1695-1764/ 
botanikus, a madridi füvészkert első igazgatóját ábrázolják. A 
helyiség lcözepén faragott lábu táraasztalt láthatunk mérleggel, 
két kézikönyvvel, mozsárral és egyéb használati eszközzel. Az 
ofí'icina falát et,"Y nagyméretű ovális, aranyozott keretü kép 
uralja, mely Gabriel Martin de Otero gyógysze:t"észdoktort njelen 
gyógyszertár ellenőrét és alapítóját'.' ábrázolja. A képen kive
hető az 1790-es dátum. 

AZ AlifGOL GYÓGYSZERTÁR~ Ezt a gyógyszertárat nem kirakatüveg, 
hanem tölg;yfaaj·té 0-s ólomker·etes üvegablak választja el a folyo
sótól, a körülbelül l ~ 10-ból származó patika utcai bejáratát 
utánozza. Berendezése uem egy bizonyos g;yógyszertárból, hanem 
országos gyüjtésből Származik, mert nem maradhatott fen_n ilyen 
régi teljes berendezés és felszerelés. A hel:yiség berendezése 
Ié[5i rajzok alapján történt. A bejáratnál egy fatőkén bronz 
mozsarat látunk. A. berendezés tükrözi a kor .Angliájának puri·
tán szellemét. A7. edén:yzet részben üveg, részben majolika,van 
egy több darabból álló sorozat jól olvasható :felirattal, hol·
landi hatást tükröz. A kirakatban függ egy 1700-ból származó 
cégéI a londoni gyóg;;í"szerész társaság cimer·ével. Ennek kifüg
gesztésével jelezték azt, hogy a tulajdonos tagja társaságnak. 

JOHN BELL GYÓGYSZERTÁRA· Ezt a gyógyszertárat John Bell a-· 
lapította 1798-ban és az Oxford S,treeten áll~ 1909-i9.Eipror, 
szerezte meg Sir Henr:y Wellcome. A felszereles eg;J reszet mar 
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előbb megvisárolta~ A muzeumban az eredeti portált J:itjuk két
szárrcyu üvegajtóval 1 felette 225-ös számmal és két, kisebb ü
vegtáblákból álló kirakatablakkal. A fiókok, az edéffyzet szé·
pen, olvashatóan szignált. A patikai edényzet müvészien for
mált és izlésesen diszitett. Nagy forgalomra utal az, hogy a 
nagyméretüt dusan diszitett edényzet az officinában volt el
helyezve". Ez a gyógyszertár teljeseo hüen tükrözi egy angol 
gyógyszertár berende~ését,. felszerelését és gyógysze:r·kincsét 
milyen az a XIX. szazadban volt. 

AZ ARAB GYÓGYSZERT.llR minden darabja eredeti a.rab munka, <>·
lyan, mint amilyent ott évszázadok óta mind a mai napig hasz ..... 
oálnak. A fa mennyezet és a faragott, gyöngyház berakásu fa
liszekrény régi munka, e(!;J gazdagon diszi tett ajtó fölött szi·
nes üvegmozaik ablak: van. A mennyezetről arab stilusu üveg
lámpa függ. Az edényzet részben üveg, részben majolika. Né
hán:y együvé taz·tozó hasas edény zöldmázu, mások különbözp szi
nüek, részben fehér, részben barna és szines muzuak. A tar
talmukra utaló felárat nem látható rajtuk. Serpenyők és folyQ
dék edények fémből készü~ tek,. finom megm.unkálásuak, kecses vo
naluak. Alacsony· asztalkák, eg:; alacson:y karosszék egészitik 
ki a berendezést. A karosszéken néhány éléokszinü kilim hever. 

Sir Henr;y Wellcome izlését és fáradhatatlan energió.ját di
cséri, .hOé"Y ilyen értékes szakmatörténeti anyai;ot összegyüj
tött, valamint hogy eg;yüttartását, gontlozását és közkinccsé 
tételét biztositntta. 

Sajnálatos hogy lapunk lehetőségei nem terjednek odáig,hofEY 
a paJ:ikákról készitett szines felvételeimet itt bemutathassam. 
Ennek ellenére szükségesnek láttuk, hoi;y az érdeklődő kollégák 
fig~elmét felhivjuk erre a páratlan gyüjtemérzyre, melyet a leg
ujabb ciagyar kiadásu utikörzyvek sem emlitenek meg. 

si.GI ERZSÉBET 
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A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZE'l'I TÁRSASÁG HIREI 

RÖVIDEN A VI. MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KONGRESSZUSRÓL 

A Magyar Gyó@;J'szerészeti Társaság folyó évi szeptem~e_r 
23-27 kö_zött r~ndezte meg a VI. Magyar Gyógyszerész'tudoigárzyi 
Kongi:·es_szust abból az alkalomból, hogy 50 évvel ezelőtt ·- 1924-
ben- - kezdte meg hivatalos aiüködesét a jelenl~.gi Társaság 
jogelődje: a Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság. 

A Magyar Tudomán;yos Akadémia dísztermében 1974. szeptem·
ber 24-én megn~itó ülésen DR.CLAUDER OTTÓ eg;yetew,i tanár, 
a Társaság elnöke beszédében vázolta a Társaság 50 éves sze
réPlését a gyógyszerészi tudományok müvelése terén. Ezután 
DR.SCHULTHEISZ fil~IL egészségügyi miniszter üdvözölte a meg·
jelenteket, utána DR.ERDEY-GRUZ TIBOR egyetemi tanár, a Ma·
gya:r. Tudományos Akadémia elnöke és DR.ZOLTÁN IMRE egyetemi 
tanár s a Magyar Orvostudo~án:vi_ :Társa_ságók-és Eg:gesüle:!;_~k _____ _ 
;3zövetségének elnöke sz6la1tak fel,. A külföldi kül,i@ttsilJgek'kö 
zül elsőnek PROF.A.H.BECKE'l'T /LONDON/a F.I~P.tievében -tollllé:caol
ta a tremzetközi t;yóefszerész SzöVetség üdvOzletét. Utána- a- -- . 
svéd, az angol, a két német, a bolgár, az osztrák 1 az egyip
tomi, az olasz valamint a Szovjetunióbeli küldöttség vezetője 
adta át hazája jókivánatait. 

A Társaság elnöksége ezután tiszteletbeli tagokká avatta: 
PROF,A.H.BEQK!lTT /Anglia/ 1 PROF.G.RACZ /Románia/ PROF. J. 
Rli::ISCH /N.S".K./, PROF.P.SPEISER /SGgweiz/ eg:yetemi tanáro,
kat, mint a g;yóg;yszerészi tudományok kiemelkedő eredményeket 
eléit müvelőit. 

PROF.CLAUD.ER elnöl..: ezután a kongiesszus emlékéxe vert érem 
ezüst példányait nyujtotta át megemlékezésül olyan külföldi 
ré~ztvevőknek, akik a gyógyszerészi tudományoknak a gyakorlat
bari való müvelésével szei:eztek érdemeket. A 11Pro meritis in 
sci:i:!ntia pharcnaceutica adeptisn feliratu érmet kapták: 
DR.B.BOBRANSKI /Vaxsó/ 1 DR.R.BRllTTSC!!NEIDER /Innsbiuck/, 
DR.A.CLAEYS /Gent/, DR.E.lfJ(RDEGGER /Zürich/, DR.J;?.LIST/MaI,
burg/ 

1 
dr. !l!;D. MASKOVSZ'IaJ /Moszkva/, DR.M.MAl'IDAK /Pozsony/ 

DR.F.PERÉNYI /Pozsony/, l\1.BINDER Gyógyszeiész Szövetségi.elnök 
/Bécs/ 

1 
DR.E.GUEINZIUS /Bitterfeld/, DR.F.MAGGIO!H Gyóg:yszfr-' 

xész TáJ:saság elnöke /Róma/, P.V.GORODNIKOV Gyógyszerész ii;az
gat6 /Moszkva/, DR.K.SEBÖK /Pozsony/. 

A Tá.Isaság "Kaza;? Endre11 emlékéxmével - több évtizedes 
§,J'Óg;yszerész-tudocnányi munkásságuk elismerése képpen - ~R, 
ZBORAY BERTALAN tb. szakosztályelnököt és DR.RAGETTLY JANOS 
békésmeg:yei főgyóg;yszerészt tüntették l..:i, mig a 

11
SCHULEK 

ELEMÉR11 emlékérmet, - g:;óg;yszeranali tikai munkásságuk elisme-· 
rése képpen -:- DR.VEGH ~AL ny._egyetemi tanár 1 szakosztál:ve
n9k, és DR.ROZSA P.ÁL-g5>ógyszerészi tu_dományok doktora!nERNYEY 
JOZSEF11 érmet - · g;yóg;ysze:r;észtörténeti munkásságuk jutalmául 
,_ az elhunyt DR.HALMAI JANOS prof. családja és RÉPAY LAJOS 
/KAD.ARKUT/ gyóg;yszerésztörténész kapták. 

·A megn:yitó ülés utolsó pootjakéot az elnök nyilvánosságra 
hoZta az évenkint meghirdetett pályázat eredcnényét. Az el-
ső ·és második díjakat gyóg:ysze:ctechnológiai munkák nyerték, 
mig a 19 gyógyszerésztörténeti dolgoza~ közül DR.KE1!PLER K1_,TR

1
I' 
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"~yóg;y~zerészi egyesüle~ek. és Társaságok XIX. szd·-beli 
torekvesei a g;yógyszerke-szités nemzetközi egységesit' -
ci.mü dolgozata III.dijat nyert. . . esere" 

~ünnepsége~ k?vető plenáris ülésen PROF.DR.CLAUDER OT':L'' 
elnok a vegetativ idegrendszer kémiai mediatoraival kap 

0 

~.atos kut~tás~i:;,-ól, _Dl!-.Z.ALAI KÁROLY főtitkár a Társasá c5g
ev~ .. a;at~i feJloi;Iéseről, valamint a jelenlegi. állapotrZ1 ' 
a Jovo torekvéseiről szamolt be. es 

A i;oi;igz:,esszus Z?é9y. napja a~att a 6 szekcióban /g;yó szer·
kutatas7, _ te~hno~og~ai, _ ellenórzési, g;yógynövénykutat~i, 
s~ervezes1- es, tor~eneti/ 265 tudományos előadás hangzott el. 
Részletes beszamolot hallottunk - többek közo··tt a ~0• · t' · "l f ·- c.i gyszeI"-sz1n ezi~r? , ~ . arm~ológ~ai adatok rei?isztárlásának mód ·á-
ról; a novenyk;mia UJabb ~üs~ere-:3 ku~atasi lehetőségeiről J 
stb. st~. A gy9~szerésztorteneti eloadások /7 külföldi ' 
12 hazai kutatotol/ nemcsak ki.váló szakemberek /F Roff es 
F.Madai, T.E.Wallis és KaZS,J' Endre/ életével és ;unk'ma~n~ 
val foglalkoztak, de ismertették a mult századbeli' h asi;:>a~a'-
k„lf''ldi ' , aza1 es u o , gyogysz~reszet helyzetét 1 a kiképzéssel kapcsolata 
pr9blémakat ~ ~?gy~zerkincs változásait, sőt a háborus ··a--~ 
gyogyszerellatas1 modozatait is. 

1 0 

.. Prof~ CLAynER elnök a kongresszust bezár·ó beszédében ö-
romme.l allapitotta meg, hogy az eddigi mo.o-var ~o' 0"'!1 ..-.' k k k"" ··tt '-"-0</ OJ C;Jsze.1.esz ongresszuso ozo ez volt a legnépesebb s az e1·· d' k 

· ' i ''t'k' t oa aso sz1nvona~a a me~ 0 eppen reprezentálta a mo~ar . , t • t d ' t ' .u.o.ov gJ'Ogyf)ZS-
r;s~e 1 u oma~ .. es. gyako=;latot egyaránt, s igy bizton re-· 
mel7, hogy a külfoldi vendegek jó benyomásokkal és kelleme 
emleketk:el utaznak vissza hazájukba. 

5 

DR.ZBORAY BERTALAN 

Semmelweis OnostörtCneti Múz.um 
Könyvtár és levéltár 

Ernyei József 

Gyógyszeri?sztö~neti 
Kön1wtáro 

Budapest V!I! Ollói út 26., 111 em 
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M. Q1 .T. GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAXOSZTALY KÖZLEMÉNYEI 

A VÁZL.!.T XXIV. NEMZETKöZI ORVOSTÖRTÉNJWU KOND!lESSZUSRÓL 
/1974. VIII.25-31./ 

Hazánkat első ízben éite az a felelősségt_eljes megtisz
teltetés, hogy házi5azdája lehetett a NEMZErKŐZI ORVOSTOB
TÉNElliI TARsASÁG s; I. H.M. /SOCIÉTÉ INTEllNATIONALE DlHIS-· 
TOIRE DE LA MÉDECINE/, világkongresszusának. Az üqnepélyes 
megnyitót DR. SCHIJLTHEISZ :EMIL Egészségügyi Miniszter, az 
Orvostörténelmi Tudományos ·rársaság elnöke tartotta angol és 
német nyelven. Majd :DR.ANTONI FERENC: a Semmelweis Orvos
tudomán3i Egyetem rektora magnifiausa mondott üdvözlő beszé
det angol n~elven. Ezután a küldöttség vezetői üdvözölték.J, 
éltették a .XXXV. Orvostörténelmi Kongresszust. 

A kongresszusrá a világ 40 államából mintegy 500 vendég ér
kezett közel .300 előadással. Az Országház szomszédságában lé-· 
vő modern palotában, eme-letenként elhelyezett 
előadótermekben, négy szekcióban fol~tak az ülések, melyek 
J::özött a D.szekcióban külön csopoz"t képviselte a gyógyszerész,
történeti témakört 13 előadással. A szekciók kialakitása nagy
jából a következő témakörök szerint történt: A./ Az orvosi 
szemlélet fejlődése a XVIII.századtól a xx. század elejéig~ 
B./ Orvos.;;örténelmi kapcsolatok a középkeleteurópai valamint 
más or.szúgok között„ C./ Kölcsönh::i.tások a XVIII.századtól a 
.{.t... szazad elejéig. D./ Szabadon választott témák. 

Ez ·,1tóbbi csoporton belül szerepeltek a gyógyszerészet, a 
népi g-yóg;yitás és a pszihiátria történetével foglalkozó kuta
tók előadásai. A gyógyszerészettörténeti előadásokon az elnök 
DR.PIERRE J1JLIEN /Párizs/, a Revue d'Histoire de la Pharmacie 
szeikesztője, társelnökök •DR.ZALAY KÁROLY! docens /Bp./ és 
SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN /Eger/ voltak, A hivatalos konf?"esszusi 
nyelv angol, fiancia, német, orosz volt. AD. szekcioban gyów
szerészettörténet magyar előadói /1974.VIII.28-án/ a követke
zők voltak: A magyar nagyipari 9:yóg;yszergyártás kezdete és 
bizonyos orvostudományi vonatkozasai. SZENTGYÖRGYI ISTVÁN DR. 
Bu~apest, /Nemet nyelven/ /3. előadás/. 

Mit köszönhet a mi.\szaki tudomány és a gyógyszeripar a magyar 
6J1Ógyszerészetnek. TAPL.Al\1YI ENDRE dr. Budapest, /Német n;yelvea/ 
/4. előadás/ · 

Gyógyszerészek szeI·epe a magyar kémia fejlesztésében a XIX. 
század második felében. KEMPLER KURI' DR. Budapest. /Német nyelven/ 
/5. előadás/ 

Máría Terézia egészségügyi törekvéseinek jele~ntősége a ma
gyar gyógyszerészet fejlődése szempontjából. BÁNÓNÉ FLEISCHMANN 
MARIANNA DR. Budapest, /Német nyelven/ /9. előadás/ 

A Kiskunság gyógyszeI·ellátása és $_Yógyszertárainak kialaku
lása a XVIII. és XIX. században. r.ó:RA.N:ö NÁNDOR. Kecskemét. 
/Angol nyelven/ /13. előadás/ 

Az itt felsoI·oltakon kivül a~onban még más részlegek keretein 
belül is hangzottak el gyógyszerészeti vonatkozásu előadások. 
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Ig;y: BENICZKY MIKLÓS DR. 1974. VIII. 29-én A szekcióban 1v.7.; 
BENKŐ GYÖRGY DR., KURUCZ TIBOR DR-al eg;yütt a B. 
szekcióban /V. 7./ 

BLÁZY ÁRPÁD DR. 1974. VIII. 28-·án a D. szekcióban 
/IX.9./ 
BUGJJR.-MÉSZÁROS KATALIN DR. 1974. VIII.29-én e 
c1óban /II.3/ a .szek-

ZALAI KÁROLY DR. a B. szekcióban /J:V.2./ 
~smertették m~ok~ikat. Sorolhatnánk még az érdekesebbnél 
erdekesebb eloadasokat: a Gyó""'1szerészet a pol't'k · h · t··kré b ' b k , '?<I , • , ' ...... a.i umor u en, a ~o?J'„oro t~l a kigyoJ·~lkep jelentőségéig, a 
Szent Antal tuzet?~ ~~ osmagyar,gyogynövén:y nevekig. Aki 
hasznosan akarta iaeJet kihasznalni az alig "'""'Őzo··tt 

mf.. tt 1 k · b . t , °'"' a prog-ra u~~ e. a, e~e ~n egyik emeletrol a masikra, szekcióról 
sz~kc~ora 1ngazn1,_n?gy ~eghallgathassa mindazt, ami érdekli 
am:;krol szeretn~ minel tobbet megt~d~i. Sajna? több olyan ' 
eloadás volt szin~nban, melJek kozul csak valasztani le
h~t~tt. _Ehhez ,nyuJtott nas;y segítséget az összes előadások 
r?vid kiyonatat tarta~m~zo 300 ~ldalas könyv, amit minden 
res~tvevo me~k8Rott. ~ Jel?nle!ok~ek a Semmelweis Orvostörté
r:eti Muzeum ertekes kon:yv-§.iadvan:vaval: Kéoek a ,e,-:vógyitás mult
;iából. kedveskedett1m~~:T"h~:Z .. i15.!-i:'~~e.1 ~éo~i;i "!eFhivó volt "'!ellék"O!l''"' 
Ugyanis 1976-bi;tn a kovetkező uemzetkózi orvostörtCnelmi kong- -· 
:e~sz~st ~nadaba~ Q~ebecben rendezik 1 amire az ottlévőket 
eloszov::i-1 is. meghivtak a MAGYAR TUDOM.ANYOS AKADÉMIÁN megtar
tott sz1mpi:;z1uc:ion. DR.?CHULT~ISZ E;1IL egészségügyi miniszter 
a rész~vevok tJ.1_3Ztelete:;'~ els? este a ~1ar.gitszigeti NaGyszálló
ban, masnap pedig a MAqYAR NE11íZETI GALERIAB.A.rr adott disz;eogadást 
J?l. tudom,, hogy ez a Pa:' soros beszámolóm erősen szubjektív, • 
megis ugy erzem, hogy mind szakmai, mind társadalmi és politikai 
t~kfnt7tben igen hasznos és eredmén;yes volt ez a nemzetközi ta·-· 
lal.i:ozo Budapesten. A kongTesszus értékelése és méltatása nem 
feladatom., de azt hiszeqi nincs okunk röstelkedni semmilyen tekin·-· 
tet~en sem, ':"" hacsak azert nem, hogy nálunk a szakmatörténeti tu
doman~ok~t ~ivatalo1.3an nem tanítják egyik egyetemünkön sem, _ ami·
kor külfo~don,tanszeke is van sok helyen ennek a kulturtörténeti 
szaktudomany agnak. ' 

LÓRÁND NANDcR 
Kecskemét 
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ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ÉS A GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI 

SZAKOSZTÁLY MAJUS liAVI EI.öADÓ OLÉSÉRÖL 

.. , t" kÖ"""'vtár tanácstermében május 
A Semmelwei~ ~r!ostortene i 0...., történelmi Társaság és a 
22-én előado ulest tartott az rvos 
Gyóg:yszerésztörténeti Szakosztály. , „ , 

1 ·- 1 - t; dx· SZÉKELY SÁNDOR igazgato foorvos tartotta 
.Az e so e __ oaaas • , lit"k n ·mmel 

„J ahn Ferenc és az egész-7egpo... 1 Fa ci ..... 192• oban szer·ezte meg 
" „ dé kommunista t.1ahn e:i:en... v- . . 

or:o~~g~~~~máji~, de már 1918/19-ben részt vett az illegális 
munkás-mozgalomban. · 1 h a munkások kö-

A fiatal orvos Kispesten telepedett e 1 og:; . t l:) 0 
:i:·ében folytatha~sa pakoli tikri ~e9~~~~s:~:.;;_1;~~~ja l:t P~t ~r;os-ciáldemolo:at.a Partn t ame Y t - 1 ott ki a be-

cso~~fXt~~~o~:~:~a~!~:~é~~c;a;!~g:a~~~~:~~ mu~~á;~~ ~s munka-
~:fküliek betegbiztositása, ~p~egé~zsegug;)'l. ellenorzesek, 8 
órás munkaidő~ fizetésI"endeze~ :rd<;keben~ á:fiai kiállitást 

1937-ben ~ag:y ·1rissz~aé~t 11!1~~~~a.!~:i~rr;d elleni kisérlet"-é:i:·t 
rendezett K:i.spesten, .l!;Z 1 k "k' t küzdött ms. már megvalósultak. 
elité~té1::?kde 1~?~~ ii~ Í.M~icM

111ÜLós volt„~ or·vosi elmélet fej-
A me.soo..J. • e oa • , , · • ki n munkájával 

lődési vonalai a reneszansztol nabptJain, gk diagnozisából te:rápiá-· 
AZ orvosi mükódés mindenko:i: ~ , e e9sege ' 

· 'b'l és a prevenciából /megelozes/ allt. „ , 
JaE~nek al~pján az alábbi csoportokban tár~alta az ~l?ado az 
oxvostudom~nyok fejlesztéséne~ főb~ irárzyait: morfologia, élettan, 

chemi~kr' humkáz;Ppataozlo0~;kt:i:·~~t~i~~~~k6p és a röntgen feltalálása A mi osz o , ré , 
lehetősége~ <:dott a k?rokozók ~ehag~zme l s~~iiak az élettani fi·-

A morfologiai kutatasok nagy ssa ké . lői 
zi~lógiai tudomány fejl~désére, melynek jelesebb pvise 
Harvey, Claude Bernard es Be:i::-gman~ . 1 J·ait A XVIII"!XJ:lsz'd 

Paxacelsus vetette me~ az orvo~i chemia a ap . • ... 
kémikus.ai kOzül LAVOISIER és \Y0 hle:" i:ie"':'"é~ n el!lié~~~~~~é~e~6bbek 

A humán patológiai és az aethiologiai 1r~ Y ·-~·i· b 
/ közt Serom.elweis,Pasteú:i:, R.Koch, Ehrlich, es Fle~~er. • 

Ma a tárgyalt tudományterületek kiszélesed~ek. U~ab\.? ágak ~la
kul tak ki:, mikrobiolósiu, genetika, molekularis biologia, bio-
kémia stb. · :f ·1"d k 

ö~szefoglalva: min?i-E.a~ adott_ko:i:szellem szerint eJ o ne 
az orvosi · gondolkodás iran:yzatai. , . 

A harmadik előadó Barau;ya~ A~rél f::'J1Óg:yszerész /Pécs/ az 11Un1-
verzál-receptről tartott eloadast. , . 

6 Kb. 200 éve egyes családok birtok~ban vo~t eg:)', 1 IIll.ndent gy -
..... ón unive:i:·zálrepecept. Ko:i:z.beli ixodalmi for:i::asok szeril}t P~· 

~ivllO éves ember esJ' ilyen elixirnek köszönhe~te hos.;izu eletet. 
gyAz előadó részletesen isme:i::tette a r~ceptek torté':1etet, s al

kotórészeit • .h;zenk .. vül megismerkedhettunk, a korabe~1 ~?~sz~r 
formák·· confectiák és marszillák történeteve~,-~l_ke~zitesl. ~ -k„ li: 
szerei~el és használatival. /J;z előadást a D.LA1U.U~ Jelen szama oz 

liZlllODITS LÁSZLO 
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BE\)Z.AMOLÓ AZ ORVOSTÖRTÉNELMI TÁRSA.SÁG ÉS 
GYOGYSZERÉSZTÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLY 1974. 

JUNIUSI llLÉSÉRŐL 

1974. junius 19-én a Ma~ar Orvos.történeti Tár·saság és 
a Magyar Gyógyszerészeti Tarsaság G,yógyszerészettörténeti 
Szakosztálya együttes előadói ülést tartott Bp. Török 
u. 12.sz. alatt. Napirend előtti vezetőségi ülésen a kö-

zelgő XXIV. Nemzetközi 0Ivostörténelmi Kongresszust elöké
szitö Biz6ttság beszámolt munkájáról.Dr. Afitall József 
mb. :főigazgató ismertette a Semmelweis Orvos-
történeti Muzeumnak a kongresszus rendezvényeihez kapcso
lodó kiállitásait. Igy elsősorban a délelőtt folyamán ün
nepélyesen megnyitott "Kétezer év orvosi érmei" c. időszaki 
kiállitást, az átrendezett "Képek a gyógyitás multjábólu 
az.az a S.O.M. állandójellegü kiállitását. Bejelentette a 
budai "Arany Sas0 patikamuzeum közeli megn;yi tását és felhi v·
ta a figyelmet a Veszprémben rendezendő uNépi gyóg;zi tás tia
gyarországon11. c. kiállitásra. Majd dr.BIRTALAN GYÓZŐ a
dott tájékoztatást a konf'e:renciára,beézkezett tudományos 
előadások helyzetéről. Utána Dr. RETI EHDRE hivta .fel a fi·
gyelmet a külföldiekkel való éiintkezés jelent;őségére és a 
minél jobb szem$lyes kapcsolatok kialak:itásának fontos.ságá
ra, ami az idegen~nyelvek ismeretét is szükségessé teszi. 
Ezután lli". ZALAI F..AROLY aclot·t tlijékozt;atást a társadalmí, 
kulturális progi~a.m.ról, a tervezett fogadásokról, balatoni, 
Duna-kany?-I'i kirándulásokról, bankettről. Végül Dr. KA
RASSZON DENES ismertette a kongresszus jelenlegi pénzügyi 
előkészületeit és a várható beJelentett pénzfoi"'rások érté
két. 

A vezet6ségi ül.és után az első előadó Dr.SZODORAY LAJOS 
1'Integráció az orvostudománybanttcimmel rámutat;ott arra, hog-;y 
az analitikus irán;yzatok végülis csak a szintézisben telje
s~J.lhetnek ki. Ol;yan fogalmakat kell megalkotni, amelyek mo·
dellként szolgálhatnak az egyes tudományágak között és min
degyikre érvényes formában felhasználhatók. Idézte Goethét 
"Előbb szétszedem, hogy megismerjem, majd összerakom, hogy 
eg:yütt lássam tágabb áttekintésben" MegismeJ.."'tette a hallga·
tóságot egy uj fogalommal, a Hominologiával, mely magában 
foglalja a dem.ogi'áfiai, köze9észségügyi é~ a lJ:"örnyezettani 
átfedéseket. A második előado DR.TAY.Ji.TS LASZLO "Alig ismert 
biográfiai adatok a Rákóczi hadsereg néhány tábori orvosá
ról 11 címmel érdelce s adatokat közölt többek között Rákóczi 
udvari orvosáról LANG AMBRUSRÓL., aki francia mintára szer
vezte át a hadse:reg egészségügyi ellátását, mint protome·
dikus, ezredeebész központi irányitás alá vonta a tábori or
vosolcat, feldschereket. Curatol.'ium néven állandó jellegü 
katonakóiházat szervezett és Selmecbányán országos központi 
g~óg:ysze~rak:tárat létesített. 

M.9.sik jele s ka·tonaorvosa volt a Rál~óczi e saládnak FRAN
CESCO PARESI, akit sokan kalandornak "liB.xtottak, mert a szul·
tán szolgálatától II. Ince pápa udvaráig sokfelé megfordultt 
mig 1710 májusától Hákóczi szolgálatába szegődött. Kassán 
l;;:ülönösen a pestis járvány idején tanusitott rettenetes szi·~ 

q 



--~ _;J_ vá.lt h:'..hed·(;'cé • 
. ~ 112...:cmadik j-.:oles i:at;onaorvosról, HUSZTI IS1l'V.Álffi.OL 170L~ 

utár:?. nem. sok emlék t'-'.nuskodik. Az előadó saját kutatásai 
~--lapján ismertet nl.~::iny adatot, mel~.' sz.:>rint a Debreceni 
Collér;ium.ban vol·<:; e. f'ilozófi~~ professzora és physicusa, 
1'708-0é!.n i.ioldv-.::.b2 :..·er::del ték L'.orvaor szásból. 

DR.KATDllA G.tz;,_: u J1z igazsá;_;üsyi orvosszakértői tevékeny-· 
ség fejlődése a bi:rói $;ya.:___orlat tükrében a XVIII-XIX. szá
zadban" ::::imü elő3.6.ásábol megtudhattuk, hog_7 a 11 corpus de·
licti" i'l.J.:C az inquisitio idejében ismer·t volt6 Neo;i. kellett 
orvossza,kéxtőt ig;é~~ibe venni, ha pl. a büncselekménJ' már 
bizonyitott volt. Ei_;~J0bként hiába volt kötelező az OIV08'
szakértői v~lemé~-J, ha orvos viszon~ alig, vagy egyáltalán 
nem volt elérhető naSY távolságokon belül. A század közepé
től fo~,_;:ozóC:ott az 'JI_;vosszakértői tevéken:ysée; iránti igény, 
k'J_lönösen ~:é.ris. q:·e:r·Szia és a :felvilágosodás évei segitették 
elő fejl5~ését. Alla'.L.igazzatási uton fejlesztette II. Jó
zsef halottkémi utasitása, a boncolási normativák megállapi·
t:ísa /melyek még ma is éi·vényesek/ a causlitás, vagyis a kö
·„e~kszCTén:vck össze:filgsésónek kutat;ása. A XIX. sz. elejétől 
cllan:_;hul és csak a refo~mkorban éled ujjá az orvosszakértői 
tevékenység. 

1uó.omár,:y;:;0:rténeti sze:npontból az o::::vosszakéxtő átadta he·~ 
lJ~t a -~):-1-xosG.gi o::::vosnak és segitette létrehozni a Birósági 
Ve~0;yésze·~i In·cé.:,etet;. 

Az .ilés beÍejező előadásaként Lól-tÁND NÁI~DOR u A Kislrunság 
g71úg;)'szertárai és G'/Ógyszerellátása a XVIII-XIX. században

11 

ciomel ismertette a Duna--Tisza közének mostoha egészségügyi 
körülményeit. liz első orvosnak a Kiskunságban, történt meg
telepedéséről, valamint_ a gyóg;yszertiralc létrejöttének kö
rülményeiről kutat;ásai Során nyert adatokat ismertetett. 

Az előadói ülés ismét megerősitette az orvos-gyógyszerészi 
jó kapcsolatok ápolását, ami talán egyetlen érintlcezési pon
ton sem olyan harmonikus mint éppen a történeti kutatómuaka 
terén. A tanulságos és nagy ér-deklődést kiváltó együttes e
lőadói ülések látogatottságának fokozása éxdekében a vezető
ség a jövőben áthelyezi az előadások időpontját pénteki napra, 
hosy azok is, akik elfoglaltságuk miatt eddig a szexdai na
pokon nem tudtak megjelenni többen elj0hessenek. 

LÓRÁND NÁNDOR 
Kecskemét 
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KECSKSMÉ'l'I GYÜJTEMÉNY A 'l'ELEVIZIÓBAN 

1974 ,junius 7-én a Magyar Televizió "hazai esték"/Kecs~· 

, kemét-Szombathely/ vetélkedő keretében mutatta be a Kecskeméti 

: Patika Muzeumot. A rendelkezésre álló pái:' percben egy kis vil-

, lanási időben szakszerű tömörséggel laikus és szakember· szá-

, mára sikerült minél többet elmondani és a városi tanácsterem 

egyik sarkában berendezett kis alkalmi kiállitásb61 bemutatni / 
a gyűjtemény gazdag, értékes anyagának válogatott szemelvényeit. 

Amik2:· a 'fV vetélked§: előkés~ületei során a szegedi Taná.I
képző Faiskola versenyzo csapatenak tagjai felmérést készitet·· 
tek B.I'I'Ó~, hogY, mit mutassanak be Kecskemétbőlf j 6 érzékkel e
sett a val~sztasuk az eldugott kis udvari s~obában szerénykedő, 
~e ~artalmaval.és ~benne folyó kutató munkava~ cr~zág~zerte 
JÓl:x.smert, patikatorténeti muzeumra. Ezt a sajat varosaban kel
lőképi;en_ nem értékelt kincset "fedezték f'el 11 és itélték Kecske
mét latn1val6i, nevezetességei között bemutatásra érdemesnek a 
vetélkedő csapat t~gjai. Eredményesen. Lirai költőkről mondják 
hogy_.mennél m~stohabb körülmények között nyomorognak, tengetik' 
életüket! annnl szebb, értékesebb verseket irna.k. Nem tudom, 
valóban,ig~ van-e, _ezér~. nem akarom ezt a kissé sé.ntitó hason
latot .raero~zakolni pat1.li:amuzeumainkra, de önkéntelenül is ez 
a_gon~~lat JUt eszembe, ha a kecskeméti gyógyszerészettörténe
ti 8?11Jteményre g?nd~lok. Jó hire országszerte elismert és meg
bec~ül~, sőt klilföld1;ek előtt sem ismeretlen. A gyűjtemény szak-
1matör~eneti anyaga mar 1968-ban alkalmas lett volna muzeumi be
mutatasra .. .Ehelyett csak egy tiz napos időszaki kiállitás kere
tében kerülbetet~ nyi~vánosság elé a Fegyveres Erők Klubjának 
disztf rmében„ Utana visszakerúlt elszigeteltségébe, pincébe, 
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padlásI'a, fiókokba, ládákba. Mai napig is igy széttagolva 
van anyagának ,j6része. Néhány szemelvény a Gyógyszertári 
Központ ebédlőjében, zárt körben megtekinthető. Az érdeklő-
dés pedig egyre fokozódott a sok érdekes kultuI'történeti lát
nivaló iránt. Végre most_.egy másfél évvel ezelőtt a Gyógyszer
tári Központ Vezetőségének jóvoltából - ismét csak ideiglenes 
kényszermegoldásként - kapott helyet a gyűjtemény egy része ,a 
Batthyányi u.?.sz. alatt Katona Zsigmond egykori gy6gyszerta
rának volt iI'oda helyiségében. Itt már valamivel zavartalanabb 
kör~ények között lá~ogathatják napjainkban is aZ érdeklődők, 
főleg fiatalok, diákok, is,:;:olák, osztályok, szakkörök. Egyszer
re azonban csak legfeljebb 4-5 látogató féI' be ebbe az össze
zsufolt raktárba. Egy alkalommal a Városi Tanács KI8Z szerve
zetének 16 tagbél áJ.16 brigádja is meglátogatta a gyüjteményt, 
a.miről faliu,jságjukon is beszámoltak. Néhány jellemző mondatát 
idézem: " .• ,. aki még nem látta, annak ajánljuk figyelmébe,hogy 
városuLknak is van már patikamuzeuma .. Egy kicsit feszélyezve 
léptünk be abba a helyiségbe. mely a muzeumunk is és még büsz
kék is lehetnénk x·á. ha büszkeségünket nem csoxbitaná, hogy az 
érdeklődőt, nem egy esetben külföldit is, egy zsufolt, levegőt
len raktárszerü helyiség fogadja ... a betévedő látogatókból a 
jelen körülmény minden é:r·téke ellenére nem biztos, hogy csak 
pozitiv élményt és gondolatokat vált ki. „ ,, a gyüjtemény létre
hozója és kezelője a kis szoba ablakánál, egy szekrény mögött 
1-éligmed.dig jógi helyzetben kuporogva tudhat csak elmélyült lru
ta t 6 munkát f'olytatui". 

!gy látták a KISZ f'iatalok. Ló:r·ánd Nándor a gyüjtem~ny veze
tője néha ugyan megpz·6bál "a szekrény möglil a nyilvánosság elé 
lépni" egy-egy rendezvénnyel, kiállitással, vagy éppen az állan-· 
d6 "ílgyeletes gy6gyszez·tár t·Otéri kirakataival. Minden esetben 
megérdemelt sikerrel. 

"Az egyetemes kulturát szolgálni nem csak kated.I ákr 61 és 
s::;úszékekről lehet, - mond,ja Lóránd l~ándor - szükség van a pri
mi iiv körülmények, mostoha viszonyok között is helytállni tudó 
ismerette=jeszt5 tevékenységre is különösen a gyógyszerészet 
teriiletén." 

Nem értjük sem a vár·os, sem a me~e illetékeseit, hogy eny
nyi év után Ők miér·t nem "fedezték mar föl'' régen, kulturáljs 
é:r·tékeinek ezt a kis darabkáját. Talán mert éppen ott van előttük 
helyben és ezért nem figyeltek még fel rá~ A benne reJlŐ táv
lati lehetőség kulturális értéke mellett idegenforgalmi neve
zetességként sem elhanyagolható. Meggyőződéssel mondhatom, ho~y 
bármelyik vár·os örömmel vállalná magáénak és büszkén mutogatna, 
mint ahogyan ezt tették a szegedi tanárképző főiskolások is Kecs
kemét képviseletében és mondhatnánk helyette is szép sikerrel. 
Gratulálunk az tigyes fi.atalokna.k, a gyó9yszerészek nevében is, 
valamint Ló.r·ánd Nándornak a TV. szerepleséhez. 

DR. B;EGEDUS LAJOS 
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KÖNYV- ÉS LAPSZN·.:LE 

PE·J:ROVICH EDE: PÉCS KÖZÉPKORI KÓRF„.ÍtZA /l':Ulör,leu:<omat Pécs l96C. i 

.A pécsi püspöki levéltár ny, igazgatója, le·
véltáii kutatásai közben talált rá Pécs középkori kórházá
xól szóló irásos dokumentumokra. P.z okmányokban emlités tör·
ténik a kórház gyégyszertára, illetve annak vezetőiről. A 
dol9ozat igy ~éltán .. t~that. számot érdel;:léidés~nkr~, J;liszen _ 
hazankban - meg a tortenelm.1 Magyarorszag teruleten is - vaJ
m:i kevés helyen lehetett gyóg-yszerté.r a középkorban. A szeiző 
kutatásai szerint Pécsen mé.r· 1181·-ben kórház mülcödött. 
Az okmányok szerint az "ispotály 0vezis:tői a ki,?vetkezők vol't:;ak: 
1181. GILBERT c:iasister· hospitalis, 1217~ MIF..ALY füagis~er hos·
pi·í:;alis, 13200 PETER re9tor domus hospitalis, 1333~ PEl'ELI: 
apothecarius, 133'+. TAMAS magister hospitalif?, 1.34-8. TAiS.1o.S 
mag:ic.zter hospi talis S. Bartholomei, +358. JANOS mag. hosp. et 
rectoT eccl. s, BartholoLllei, 1365. KONRAD recto2' hosp ~S. E-arti::.o
lorJ.ei, 1365. GAL recto:r hosp.S. Bartholoméi, 1393. Gli.L LlIKL'-'3 
rector hosp. paupexi;ta ci.3lisabeth, 1398. GERGELY ::aai;is"Ger l~os
pitalis eccl. S4El:i .. sabeth, 1399· GERGELY magister hospitali s: 
eccl. s.Elisabeth, 1459. BARI'i'ABÁS Szent Erzsébet kórház ii:_:az·
gatója, 1459· rt:AR1.l10N Szent Erzsébet lcÓiház igazg:J.tója, Dtb 11 

A2, 1333e évben szereplő Péter apothecarius-sa.l. l-:apcsol~-:.;0.3.:1 
a jegyzet ar:t:~~ ~rtesi~, hos':Y e~ adi;i.~: K00~H: !Jis·~oxia ~I. 
köt. 386. lapJarol valo. A papa:i. e.do,:;eg}'zekben IOraul elo 
Pet:cus apothecarj_us. 

Arról hogy a kóz•ház neve szt.Beitalan lett voln2, csak 1)48·
ból szá.rmazó okmányban található emlités. A kóxház a pécsi 
Széch.:onyi-téx·en jelenleg mecsetből átalakitott templom helyén 
álló szteBertalan teCTplommal összefüggően müködhetett, s min
den bizonnyal a patika is itt karrott helyet. ~ ~ kö~ült;ién~ 1 
horry a lcésőbbi okmé.nyok szt.Erzsebet templomrol es korhazrol 
'veSznek emlitést, a sze:r:ző szerint ug;y magyarázhatók, hogy a 
HAC-Y LAJOS ki:rály által 136::;.-ben alapitott pécsi Eg:yetem részé·
re vaG7J átalakitották a régi templomot, vat;,J' ujat emeltek s ezt 
a későbbiekben - mint az a levéltári adatokból is kiaerül -
szt.~:,::rzsébetről nevezték el. A kórházzal összefÜEGŐ patika 
vczc:;öinel.-.: emlitésekor is az illetőket mint a szt.El'zsébet kór
ház pa"Gikajának "magistern .. „ét emlitik. E fontos és megbizható 
okmányok nirtokában, lcivánatosnak tartanánk a többi még f'el ku
tatható ec_;,yházi levéltárak anyagát i:c· átvizscálni, hogy eziltal 
is tovibbi adatokat kapjunk a ho.zin~-: területén a közép;-o:.:ban 
müködő egyházi- var;y szerzetesi vezetés alatt álló p'1tilcó.król. 

DH.ZBO -~AY BBJ:t'l'AL.:-J; 
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"HARKÁNYFŰRDÖ TÖR'.l!ÉNETE 1823 '" 1973" 
/Baranyamegyei Fürdő Válalat Kiadása - HarkáQV ·- 1974./ 

SZITA LÁSZLÓ a pécsi Állami Levéltár igazgatója 
a szeiző„ ~munkájában részletesen ismerteti a g:yógyfürdő felfe
dezését. feilesztés~ a mai napig, amely Qyógsszerésztörténeti 
sz~mpontból is értékes, mert THAN KÁROLLYAL kapcsolatos. A 
feJezetből idézzük: 

••• 11 A _harkányi ar·tézi k.ut fuxásának és a termál viz tudományos 
elemzésének története11 

••• 1860-as években Harkányfürdő a siklósi uradalomhoz tarto-
zott, mely Batt!cyány Ödön -herceg~ -v~t, •• 18.65-ben elhatározás 
született, hogy a legmodernebb eszközökkel e forrást fel kell 
tárni ••• 

••• 1865. március 26-·án kelt az a nevezetes levél ••• ~ hogy a 
magyar á.rtézi kut klasszikus mestere Zsigm.ondhy Vilmos bánya
mérnök volt az első, aki jelentkezett arra, hogy a harkányi me
legvizet furással hozza 1·e1szinre ••• 0 

Az uj feltárt forrásviz tudományos elemzését is elvégeztette 
az Uiadalom. THAN KÁRQLY 1867 januárjában a siklósi hercegi ura
dalomtól megbízást kapott a forrásviz "vegyelemzésére 11

• Ez év 
május 11-én megsürgették, amelyre 1867. dec. 11-én THAN KAROLY 
ig:y válaszolt; 

11 ••• a harkán:yi 1·orrás vegyelemzése mennyiségi tekintetben is 
befejezéséhez már közel áll, ugy a tavasz előtt tehát a tél vé·
gén az eredril.érzyeket min~en esetre át :fogom adhatni, mint ez a 
:felvállalás idején megigértem. Mivel a kérdéses :forrásból fel·
jövő gázok között egy egészen uj eddig ismeretlen.,.e;ázt :fedeztem 
fel, eYégett vagy magam le :fogok menni a :fox·rásho:f; vagy valakit 
fogok avégett küldeni, mi azonban csak tavasz :felé történhetnék~ 
Ez azonban nem fogja késleltetni az elemzést, mert magának a 
forrásviznek elemzése a gázokétól független. 0 

Nag;y várakozás előzte meg az ujból megsürgetett vegyelemzést. 
THAN KAROLy2l 1868. március 15-én ujabb levélben végre választ 
adott és mellékelte: "A harkányi ásványvíz vegyi alkata" cimü 
vizsgálati eredméDJeiről összeállított kimutatást. Anélkül,hogy 
x&szletes táblázatait bemutatnánk elmondhatjuk, ho9JI THAN kÁROLY 
elemzése adott végleges és kimeritő választ a harkanyi víz össze
·cét;elére. Nem feledkezve meg Patkovics első veg:yelemzéséről,vagy 
őt követő Tognióról a pesti egyetem tanáráról sem, akik termé·
szetesen még nem tudtak ilyen részletes eredményt adni. 

THAN KÁROLY a Magyar Tudományos Akadémia 1868. julius 13-i ülé
sén a ttHarkányi kénes héviZ vegyi elemzése" címen olvasta fel 
munká 0 6.t, amelyet 1869-ben kinyomtattak. Nagy sikert Harkány ho
zott számára, ő fedezte fel a forrsából előtörő gázok között az 
eddig ismeretlen széo.oxid szulfidot, amit később laboxatóriumában 
is előállitott. Szabatos gázelemző és térfogatos ana
lizis általa kidolgozott módszerei nemzetközileg is nal':Y feltü-
nést keltettek. LAllENCZ LÁSZLÓ 
----- Pécs 
ii:Levéltál'.i kutatásaim alapján kiderült, hogy Than Károly kétszer 

is járt Harká~ban. 
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SOMOGYI l!UZEUllOK KÖZLEllÉNYEL MPOSVAR 197). 

RÉPAY LAJOS kada.I·kuti kollégánk éz·ték9s magyar tudomáuy
tözténeti cikkét olvashatjuk, "A XVIII.századi somogyi re
ceptek" cimen. A kaposvári Megyei Levéltárban lévő NÁGóC0I 
ZICHY os~lád gazdasági ir·atai közt lévő .Llr.GÖMÖRY .UAVI.LJ 
Dr. BALAS0Y és MISLEY + SOMOGYI orvosok recept f'eliratai Í 
invokációját ismerteti és azok tudománytörténeti értéku.K~t 
méltatja. Foglalkozik a receptirás-Zörténetével és elemzé
sé!el, ~I'~elmezésével. Mingb.4.rom z:-ec_ept invokáci6ja rée;i 
s~imbolik8.kat tartalmaz. GOMORI DAVID invokáci6jában /iste
ni segélykérés/ PS /Pater et.Jézus/ BALASSY receptjén a 
v~n'f ~etejé~ köz~pes átl6~jel látható, az alf'a/omega le
I'Ö!idit~t~ atl6SJele, a hippokrateszi eskü meöismétl~sének 
szi~bolikuja.MISLEY I'e?ept~ében a PX /Pater et Xhristus/, 
Az altala bemutatott mind.barom orvosi r·ecepten az alkémiá
ból ,á~vet~ signa~urák.. találhatók meg„ A PX vény kezdeti in
"!okac1ós Jel e~~ptomi, kopt eredetű, a göI"ög /P/ró/ Rá fő
isten kezd~ betüJe.: X a kop~, egyiptomi nyelvben vegyél!, 
végy szót Jelent. a két betü a:zt jelenti, hogy "Há isten ne
vébe~ !egyél''! Ezt a keI'eSzténykultura is átvette, csak más 
vallasi éi:telmezésben„ P. meg!'elelő lett a Pater =Atya Is
ten, X Xhristus = Jézus elnevezésének. Azt jelenti tehát 
hogy Atya~ Jézus nevében vég~! A XVIII.században a szabad
gondolkodasu tudósok elh~yták: a vallásos szimboliká.kat. 
Recepten Rp. rövidités maig is fenn maradt. 
, PJ invokációs jel római e!'edetü, ahol a Páter a Jupitert 
JE_;lE_;ntette. E~t a kereszténység két isteni személy megszóli
tasara vette at. Alf'a /összege jelzés az ókeresztény müvész 
alkotásain e_gyai;·ánt mee:;t~lálhatók. Isten a kezdet és vég! 
J~lentette /ma is me~talalható a husvéti ~yertyán a tömjén-
tüske közé beékelve„/ hogy Isten a vilag világossága kez-
det és a vég! _. 

A ~ecepten talá~ató al~émiai szimbolikák a gyógyszez·é
szet illetve a kémi~ tudi:>manynak egyiptomi ereuete. Utánuk 
az alkémia szó 6e~y1ptom1 eredetü. Egyiptomi papok titokban 
üzték ~zt a tudomanyt és tőlük átvették a mórok arabok A 
VII.szazadban ker~t,a m6rok UJ:tlmával együtt a~ alkémi~ is 
Európába. A receptirasba is belekerültek az alkémiai jelek 
Ezeknek a jeleknek, meg az alkémiának llAdIA TEilliZIA /1740-· 
1780/ vetett véget. A középkori alkémiai jelek nagy r·észét 
is betiltotta. A XIX~sz. els5 f'elében a vényk:ezdeti ,jel vé-·leg 
a z·~c~ptu.m est latin szöveg lerövidi téséből Rp„ lett. Az i~
vokaciós és alkémiata szimbolikus jelek az 1872-ben érvényben 
lépett első Magyar Gyógyszerkönyv rendelkezésével végleg el
tüntek„ 

DR. TÁPLÁNYI ENDRE 
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DU'1'fÁiifTULI NAPW_ 1971+ m-ájus 4. számába'? olvas)?.a~t-uk . . 
nKitüntetéSek11 A Csontváx:y Muze~m, l~tr~ho~a:::iatai;i l;dfeJ

tett példamutató munkáért a MüveJ...od~.;;u9371 MiD:;sztÉveI'J..1:1m 
d.i.csérő oklevéllel jutalmazta Sar~~a.i~e dI. ~a::'s ávs 
a Janus Pannonius Muzeum igazgatóJat es Romvari Ferenc 
müvészettörténészt •••• 11 

___ , 

Ugyancsak, aZ-t974; juniUs 23-iki számában BABICS ANDRAS 
Dunántuli -TudomáoyCs Intézet ny. igazgatója ismerteti a "Bax-a·
nyai Hel:ytörténetirás 1972" cimen megjelent évkönyvet. BARANYAI 
AURÉL pécsi gyógyszerész "Baram'a megye gyógyszerészeti emlékei
ből" tanulmé.o:JS.Val is :eoglalkozik. A Gyógyszerésztörtéc.9ti Diárium 
1974. III. évf._2. szám.a már részletes beszámolót adott.erről. 

EGÉszsfailGYi ooi:.Gozó-
Az 1974. áprilisi sZ-ámban "GyógyszerElszek konferenciája 

Hatvanbau" cimmel KÖDMÖN FERENC beszámolóját olvashatjuk a 
hatvani müvelődési házában, a megye gyógysze~'ész és asszisz
tensi konferenciár61„ CZlJ?CZER OTTÓ q. M.G;y„T. meg;y_ei csoport
jánek titká:J:i megnyitója utáu. LESTY.AN P.Allt"'É és KODMÖNNÉ 
TUZSON EDIT a hatvani gyógyszertárak kutatásí eredméo:yeiröl 
számoltak be„ 

Az asszisztensek szekciójában FAZEKAS JULIA hatvani és 
JAKAB IIJ)NA egri a&szisztensek ~artottak előadást. Az ülés 
második részében DRe:KA!rOBA KÁLM.AN az Országos ~óg;yszerészeti 
Intézet főosztályvezetője a 0 Gyógyszerkészités technológiai 
problémái"-ról beszéit. 

A lap más he~én LANG "!tv.A. irt "Eg;y a huszonhárom közül" 
címmel érdekes cikket a Fővárosi Tanács Gj'ógyszertári Köz
pont szakszervezeti életéről 1 a XIV. kerületi gyógyszertári 
dolgozók küldött közgyülésérol 1 valamint a má.:i:cius 22-én me@r' 
tartott szakszervezeti taggyülesről. 
1~1('4. juliusi számban Dr.Ragettli János békésmegyei főgy6gy·
szerész cikkét olvashattuk1"Tizéves a Rozsnyai Előadói verseny. 
Történeti visszapillantást tesz Rozsnya;y gyógyszerészi munkás--, 
ságára a fiatal gy6i;;:rszerészet szakmai nevelésére a 100 a.ratlJ'
f'rankos alapitványax-a, majd ld.értékelést végez az 1965-ben bein
dult minden évben megtartott RozsnyaY Előadói verseDJen elért 
eredmén~eJn>e. Az elmult 10 év alatt kb~ 1000 f'iatal gyógyszerész 
f'.~~a4.ko~tjf,,kisérletes munkával. Az emlékérmet eddig 13-an nyer
ték el. Végül anyagi. é.B-erkölcsi oldalá:('ól elemzi a 
Rozsnyai Előadói verseny hasznát. 
,A~ :EGESZSEGUGYI DOl..GO'ZO Augusztusi szam8.ban „A gyóg;rffsez·

tari asszisztensek a vá.ndorserlef;iekért" cimmel négyhasábos 
cikket találhatijnk. A gyógyszertari asszisztens szak.csoport 
1974. juniua 15-16-án rendezte Szolnokon a Ságváz'i Endre Mü
velődési ~ázban az előadói vándor-serlegversenyt. Az Egész
ségügyi Minisztérium nevében Dr.Péntek Lászlóné üdvözölte a 
rés~tvev5ket, majd az Egé~zségti,gyi Szakszervezet nevében 
Dr.Végh Anta1 professzor. Beszédében kitért a megye két ne
~ee azülöttjé1·e Dr.Kátai Gábor orvos-gyógyszer·észx·e, a Jász
Ku.n kerület tisztirőorvosára, aki Dr.Felletár Emillel közö
sen megirták az els6 magyarnyelvü gyógyszerészgyakornoki ok
tatást szolgál~ s~akmunk!t, "A ~yógys~erészeti tudom&nyok 
_a~apvonalai" a~men. A Szolnok varos masodik neve~ szülöttje. 
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~.lapitotta RETTENETES !VAN. Ez volt a. cári patika~ mely a 
cárt és családját szolgálta ki. A készitett _gyógyszert e16· 
ször a patikusnak kellett magán kipr6bál.nia~ majd a cár· szol
gáinak és csak azután vehette be . azt a cár. l.00 évvel késóbb 
1673-b&n nyílt meg a lakosság «éazére ujabb gyógyszertár "Uj 
Patika" néven. Ez nyilvános jellegü polgári gy6gy:sze:rtár volt„ 
/1917-ben Oroszországban 4680 gyógyszertár volt /ma 24.000/. 
1918-ba.n Lenin aláirta a gyógyszertárak államositásáról sz616 
rendeletet. Ma a gyógyszerek minőségét 260 laboratóriumban 
ellen6rzik.. A muzeumban összesen 1000 kiálli tási tárgy és 5000 
kötetes könyvtár /orosz gyógyszerkönyvek, kézirásos manuáli~ 
&).k„ receptkönyvek stb/ van elhelyezveo 
Továbbá közli a lap Tóth Béla debI·eceni gyógyszeI'ész beszámoló
ját a.ki 1897-ben moszkvai nemzetközi Orvoskongresszus &lk&l
máb6l megtekintette a már ismertetett - gyógyszerészi muzeum~· 
má vált - l. számu moszkvai gy6ö:yszertár·at„ 

A patika akkor kétemeletes palotában foglalt helyet. A föld~ 
szinten gy6gyárunagykereskedéQ és drogéria volt. A gy6gys~er
tár az első emeleten, több helyiségből állt. A betegek e va
r6ter~mben adták le a receptet, ~nnan vitték a vényezőbe, a
hol kb. 20-20 ember foglalkozott a receptek elkészitésével. 
1ülön bizton.;oági intézkedést tettek a gy6gyszercserék elke
rülésére. Minden üvegre hosszu cimkét kötöttek, rajta a vény 
másolatával. Az eróshatáau sze:r·eket ketten mérték le, a mérést 
végző személy mellett még egy ellen5r is állt és a vénymáso
lat ot mindketten &lái:r·táK. Igy került az elkészitett gyógy~ 
szer a kiadóba, ahol a vényt ujra lemásolták„ Az eredeti vényt 
v.isszata:r·tották a másolatot visszaadták a betegnek. A 
gyógysze:r· kiadója. szintén feljegyezte a nevét a gy6gy-
szer cimkéjére. Az igen munkaigényes szolgálattal 120 
okleveles gyógyszerész volt elfoglalva~ ugyanis még akkox 
a magistralis gyógyszerkészitéaen volt a ba:Dgsuly„ 

HAJDU-·BIBAR MEGYEI GYÓGYSZRRÉSZETI KRÓNIKA /DR. TiPLÁ:HYI EKDRE 

19?4. lo ezá!Ilának bevezető cikke a pályakezdő, fiatal 
gyógyszerészeket köszönti 9 aki~ az államvizsga után a 121e·
gyében helyezkedtek el„ DR~RDVACS ISTVÁN és TATÁR GYÖRGY 
cikkének cime: "FoNo v„ néhár:cy szuszpenziós készitményének 
vizsgál3-ta11 • A szerzők megvizsgálták a szuszpenziók stabi-;' 
litását, előállitás&t és eltarthat6eágáto Fig;yelemre mélto 
d..l'.'. HEB:CZEGH FE..1IBNC a 11Növényvédőszerek kö:c:·O.J'ezete~észsé.:::
üc:yi vizsgálatatt e„ irásar ~mely r~vid összef!?glaloja a , 
dokvo:ri éI'tekezésének„ A gyogyszeresz-toyábbkepzést szolga
ló cil" •. lce~" közé tartoznak DRoCSEJTEI ISTV.AN "A cholel"áról 
g:y6gyszerészeknek"s és DR.KELEill"TEY BARNA t!A fOGamzásgátlo 
QÓgyszer·ekről" e~ irás. Ezfw.kivül olvashat:unk a MGYT E:ajdu
BihaI !lleQ'ei szervezet&nek 1975~ évi munkP __ j_..ról, a i.l.cgyei 
asszisztens- és d.rOList.s.. háziversenyI'ől, val::m.int az 1973~ 
évi egri szervezési konferenciáról. 
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u.ApoljuK szakmánk hagyomán;yait" Bartal ZoltB.n cikkében 
ezeket irja. 11Mindnyájan tudjuk, hogy a gyógyszerészet olyan 
embereket adott a tudományos világnak, akiknek érdeme örök 
életü. Pl. Scheele, Marggraff, Böttger, Sertürner, Than Károly, 
Rozsrcya:y Mátyás, Winkler -Lajos, Kabay János, Kazay Endre, 
Schulek Elemér. 

Foglalkozunk-e eleget a nagy embeI ek emlékével? A cikkiró 
javasolja eg debreceni patikamuzeum í'elállitását„ A kira·
katokat felhasználhatnánk a mult emlékeinek bemutatására.A 
uKr6nika" végül gazdag hiranyagot is közöl. /SZMODITS -LÁSZ~ 

EETFŐI HIREK 
1974. májusi 13. számában olvashatjuk, hogy a Vármuzeumban 
11Igy életünk Pesten11 cimen ujabb kiállitás nyilt és itt kiál
litották .FAUSER ANTAL /1813-1883/ terézvárosi iirály utcai 
/ma Ma;jakovs~ky/ "&ent Teréz" g;yó~szertárának, valamint 
JÁRMAY GUSZTAV /18-16-1910/ Veres-Palné utcai "Arany Oroszlán" 
g;.yógyszertárának egykori felszerelési tárgyaite 

JELE!IKDR 1973• novemberi sz. Baranya meg;yei irodalmi és 
müvészeti folyóirat összeállitást -közöl CSONTVÁRY KOSZTKA 
TIVADAR /1853-·1919/ születésének 120. évfordulója és müvei
nek októberben nyílt állandó pécsi kiállítása alkalmából. 
Gazdag összeállitásban tizenhat C~onyváry-hoz kapcsolódó 
verset - köztük,Péc~ett élő ~0 ~OLY, BÁRDOSI-NÉMETH 
Jl!NOS BERTÓK LASZLO, CSORBA GYŐZŐ, PAJIDLITZ ISTVÁN és 
PÁL JÓZSEF költeményét -emell~tt számos tanulmányt, jegy
zetet, cikket olvashatunk, DÉVENYI IVÁN 10véldokumentumokat 
közöl, HÁRS ÉYA irása a Csontváry Muzeum létrejöttének kö·
rülmérzyeit, NEMETH LAJOS elmélyült tanulmán~ban méltatja 
Csontváry munkáit az európai képzőművészetben. TÜSKÉS TIBOR 
pedig a 11 Római hid Mosztarbao0 cimü képet elemzi. Az össze„„. 
állitáshoz kapcsolódik a szám képanyaga Csontváry Pécsett 
kiállitott műveinek.illetve müvek részleteinek a boritón 12 
oldal mümelléklftte és a szöveg között elhelyezett közel tiz 
reprodukciója is. /LA.RENCZ LÁSZLÓ/ 

MGYT FEJÉR MEGYEI SZERVEZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 
19?4. II. évfolyam első számában BALOGI MIHÁLY vázlatos 

összefoglalóját olvashatjuk az M. GJ>. T. Fejér Megyei szer
vezetének munkájáról. HiíJZLÉNYI JÓZSEFNÉ, BALLA LAJOS, 
ANTAL ANTALNE, SZAB() IÓRANT: A Fekete Sas gyógyszertár leg
ujabb kori történetéről ir. A volt éjjel-nappalos "Fekete 
Sas" /régi Jezsuita/ gyógyszertár megszüntetéséről és pa
tika muzeummá való átalakításának nehéz küzdelmes éveit is-· 
merteti, amely 1968. junius 12-én HAIMAI professzor M.Gy.T„ 
Gyóg;yszerésztörténeti Szakosztályának megalapításának idö
pontjával indult el.IA Fejér Megyei Tanács a volt Várkapu 
cukrászda üzlethelyiségét utalta ki a Fekete Sas helyében 
létesitendő gyógyszertár részére./A patika-muzeum átalakitá~ 
BAval és mtiködésével kapcsolatban az alábbi elképzelések 
voltak• 
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l.i A gyógyszertár helyiségei 0c, bexendezési cugyait a M_eg:yei 
luzeumnak átadni, @.el:y vállalna e pa-c-ikamuzeum átalakitás, 
ajd müködéséhez szükséges költségeit. 2./ Hasonló feltéte-

.. ekkel a Semmelweis Orvostörténeti Tu~Úzeumnal\: adná át a pati
kát. 3./ A két i,.~uzeum t-ulajdonába adni~ :Iidnkét Muzeum vál-
l2..l t3.. volna a oatik3.illuzeum. müködési és fenntartás kt:iltsé
geit. 4./ FejéX. Megye Gyógyszertári .iCözpont; a felujitáai ke
ret terhére elkészitette volna és átadta volna a oatikát. 
5./ Az utolsó var~áció: A GJóg;yszertári Központ r0ndbe hozat
ja a butoookat és mint egészségügyi objektum.ot, azt gyógynövé
nyek áxusitásál;a felhasználná. A megegyezés létre Ís' JOtt, 
amenn:yiben a Központ vállalja az uj gyógyszert;ár összes he
lyiségeit téritésmentesen a megJ"ei Muzeum.nak átadni_. Azonban 
a. i;h.<zeum 1971 és 1972-es években a m\l-Dkálatok elvégzéséhez 
nem. kapta meg a szükséges pénzt. A patika-·muzeum gondolata 
ké~ szék között végül is a pad alá esett. 

Vétiil 197.3-ban e, megyei Muzeurn. megkapta a. restauráláshoz 
szükséges pénzt, ezzel a 11 Fekete Sas" gyógyszertár üwe sze-· 
rencsés foidulatot kapott és remélhető lesz, hogy 1975-ben 
Giegnyilik a Muzeurn 

MGl'T SOi'íOGY 1\fECr:CEI SZERVEZETÉ}lEK HIRADÓJA 

, Örömmel iió.vözöljük. a lap 1974„ évi 2.számáte A. lapot Dr. 
VAGÓ IS'rVAN :ezető szakf'elttgyel5 a Somogy megyei szervezet 
elnökének beszámolója vezeti be~ Továbbképzés rovatban Dr. 
NYI 2RAY LASZLÓ tudományos visegálati e:r·edményeiröl olvasha
tunk. A gy6gyszerésztörténetet BÉPAY LAJOS kada.I'kuti gyógy
szerészt· tuélománytörténeti és gyógyszerésztörténeti szakiró 
kollegánJt.: képviseli ~A mágikas ékszerekről" cimü érdekes ta
nt'llmányá.va.l ~ 

A dt·ágaköveket az 6kor-ban csak a kiváltságos Piazdag ft) ... 
ur~k, királyokp fejedelmek viselhettek.Ezek a dré.ge.kövek nem
es&!.'.: ge.zdagséguknak 1 kifejezője volt 1 hanem mágikus 1 totsm
isztikus jelentőséggel is rendelkeztek. az ékszer viselőjét 
meb-védte a káros ártó szellemektől, betegségektől, pl. a pes
tistől. Az ősmagyarok is használtak pl~ állati fogakat a bo
szcrkányságtól, rossz szellemek elleni védekezésből. Ezt a 
szokást & kereszténység is átvette, mert a hiedelem szerint 
a nyakba akasztott kereszt, szenteket ábrázoló érmécske a 
viselőjét szereilcsétlenSégtŐl 6 betegségtől me_gvédt_e. 

A középkor-bari._~ mágikus tudomá.nyok.Iiak/asztrológiának, alké
mi0.1_1aki kabalának 5 ten;yérjóslásnak, stb;/igen "f_J.a.fSY szerepük volt 3.. 

po.11 ~ik~i és ,kex•eékedelmi életben, gy6g"l~szatban egyaránt. 
A csillagok allás4t elemző csizió kabe.lájában p1. ·benne volt 
a gyógyszerek hatastani időpontja ·napjai is, e.mit a gyógy
szer-észnek j 61 kellett ismerni a gyógyszerelésben. Pl. ,Si
~~s~t8.hajt6 citvármag, mely a belekre hatott & Nappal /Sol/ 
a.Llt 1:onstelláci6ba.n„ Csak hétfőn és csütörtökön vehette be 
a. ,beteg. A ,hum~ista művészeteket és tudományokat pártoló 
J.!B.-tyá.s kiraly is hódolt az a~ztrológia., k:abbalisztikua tudo
manyoknak.. Asztronomusa_;_ VITEZ JANOS esztergomi érsek volt 0 
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uíind.en aszton6miai hónapnak megvolt a büvös drágaköve és · _ 
lentősége. Ezek a következők voltak: januárban: hiacint .Je 
mely megóvta viselőjét a meD.ykőcsapást61, szivez'Ősitő ;,lta
t6 hatást tulajdoni tottak. neki. Februárban: az ametis~t 
.Március~an: jáspis .• efi a szüzesség oltalmaz6,ja volt, b~ja
~onok viselték a .nyalruk1?an:.Aprilisban: zafir, májusban; achát, 
Juniusban: sme.:t"agd, juliusoan: onix, augusztusba.n~karneol, 
szeRtembe:r-ben: a b"izoli t # mely lázcsillapitó .. Októberben 
beril, novemberben: topát.;:, decemberben :rubin a szerencse 
szsr~lem,köve volt. A h~ema~itnak vérzéscsill~pit6 hatást ' 
tulaJdonitottak. Legbatnat6sabbna.k a gyémántot vélték mely 
minden ront~st61, varázslattól meg6v~a a viselőjét. ' 

Ezek a hiedelllJek a természettudomanyos műveltség hatására 
m.egszüntek1 csup~. régi ,asztro16§ia.i könyvekben olvashatun.k. 
r::;.anapsé,;;!: máz' a ma.a;iku.s f§uzerekrol~ 

MGYT VESZJ'RÉl!-MEGYEI SZERVlll\ETÉNEK RIRA.DÓJ A 
A ~radó~VI~ évf. l számában érdeklődéssel olvastuk 

FELFÖLDY ~~ f?fqÓ?J'~zerész "~eszámoló a leo~7elországi 
~~ulm~~utro~ 91~u,1~asát* A.ci~ ~ le9g;yel gyógyszerel
Lat6.h~lozat felepiteset, a vaJdasagi g;yo9.1szert~cri közpon
toka'G es egy nagyobb forgalmu patika meglatogatása alkalmá
ból tapasztaltakat isCTerteti részletesen. PÁVICS L.(.SZLONÉ 
~- ~~II! .ves;pr~m-meg;yei Orvos-~yó~s~erész napo~con ).jkán 
.4.9r;; mi?l.JUS ;.;_l_-en elhan&;zottakat kozli. Olvashatjuk t;ovábbá 
a.z, JlS:3:;;iszteos Szelcció 1973 II. félévi munkáj8.ról szóló be-· 
szam.o.Lot~ 

MAGYAR HIRIAP 

1974~ ,;!y'.lius 8-:i.ki számában 11Az aranycsinálás évszázadai, 
porkeverC királyi özvegy" cimen képes dokumentális cikk je
lent meg Vincze Péter tollából, az alkémia történetéről„ 

Mivel a gyógyszerészeti orvostudományunk egyik alaptudo
mánya s. kémia~ ezért réozletesen kell foglalkoznunk a törté
netével~ A kémia a legrégibb idő 6ta ismeretes volt s kb. 
2000 évig alkémia néven szerepelt a tudo:m.ánytör·ténetben. Az 
alkémia feladata volt az olvasztás, vegyités által közönséges 
ércekből pl. ónból, cinkből, higanyból, bismutból, antimon
ból nan es t·émeket pl. aranyat vagy eztistöt előálli tani: "Böl
csek köve''kutatása. A rtBölcsek:-köváről" felállitott tan 
.Arisztoteleszt51 ered, mel;r lényege az elemek: átváltásának 
lehetőségéből állott. Minden test négy őselemből áll Aris,,
totelész szerint: tüz, viz, levegő és a föld. gz négy ele~ 
kombináci6jából áll a világmindenség. 

Arisztotelesz tana másfél ezer évig fennállt. /A magyar 
köznyelvbE:n is bekerült pl. tüzvész, árviz, !'öld.rengések, 
szélviba:r·o.k: az un. elemi csapások elnevezésében./ Az arisz
toteleszi átv&ltozási tanai./transzmutatia/ adott tápot az &
kémia müvelésére. Az al.kémiának a 11 Bölcsek-köve" kutatása mel
lett másik célja az e~etemes balzsam feltalálása lett volna 
/Elixirium Univexsale/, mely minden betegséget meggyógyitott 
volna, az öreg embereket megfiatali totta volna és halhatat
lanság titkos szerének a feltalé.lása volt a cél, különösen a 
iatro kémia korában„ 
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Keresték az alkéraistfi.k az aranycsinálás -~r,0hrlol6~iáját . ..0.. 

c3.gyoreárry szerint BE.B.WJÍ;>:iZ ~RI5ZMEGISZTOSZ Bi,.;.~(.·CB. f'őangy·al u't·· 
~á:l juttata el az aranycsinálás titkát az emberekhez Be..lsmon 
kirS.lyboz. .A görögöktől jutott el a r6maía.khoz .. A római csá
szárok közül Cil.LIGULA. császár is foglalkozott, alkemiával. 
A rómaia.kt61 jutott el a VII.században az arabokhoz~ _..az ara·· 
bok I.u. 711-ben a spanyol félszigetet elfoglalták /a mai 
Spanyolország/ TA.RIK arab vezér iskolákat, egyetemeket alapi
tott Kordovában, a.hol f'őleg ter·mészettudományokat tani tottak: 
orvos, gy6gyszezész, kémia, csillagászat tudományo~at és az 
alkemiát is. Tudományukat Európa müvelt államai átvették igy 
az orvostudományt és vele együtt az alkémiát is. A fémek át
változhat6sága;i..nak tanát az7aranycsinálé.s lehetőségét/ az az·a-· 
bak fedezték fel. Hires arab alkemista ilZSABIR /GEBER/ a VIII. 
sz. keresi a minden betegséget gyógyitó MAGIST.rtATUMOT vagy a 
nBölcsek-kövéttt /Lapis PhilQsoforumot/, mely m·inden nem 11emes 
fémet arannyá vagy ezüstté változtat. Az aranyat előállit't 
"Vörös Oroszlánnak", az ezüstöt előállítót 11 Fehér Oroszlánnak" 
is nevezték. Az alkemia virágzásának tetőfokát Európában a 
X\T. században érte el. Hires alkemista volt a középkorban AR
NOL!JUJ DE VILLANOVA. /1240-1313/ Rai-mundus Liülus, aki Palma 
di Mallorca szie,etén élt, akivel a cikk is részletesen fog
lalkozik ' BACO ROGERIUS, ALBERTUS Mil.GNUS, BAoILIUS VaLEl•Tl
NUS. Az alk-ámia, ismert gyó6Yszerei, zafir, rubin, smaragd, 
higany, kén~ mandragóra és a mU11ia:por. Allati szervek„ Emberi 
vál.adek pl. a vizelet. /Organotherapia uttöröi voltak az al
kemistár~./ _:>. KVI. században a "Bölc::.;ek-köve'' kutat{-.Gát felvált
ja az ELIXIRIUll lrnIVERSALE kutatása. Paracelzus fellépésével 
a pusztán gy6gyit6 eélt szolgáló jatrokémia a kemoterápiás 
módszer. A kémiai vegyületek és műveletek jelzésére titkos 
jeleket, szim~olikákat használtak~ Magyarországon is müvel
ték az alkémiat. 1558-ban KOlOZSVARI CEJIBNT~S JANOS, B.Al<FI
HUI!YADI JÁNOS /1576-1646/, BAI!ÓCZI JJÍNilOR /L7 .)4-1809/, aki 
könyvet is irt az· alkémiáx61: "A mostani adept.usok: vagyis a 
szabadkőmüvesek. valóságos titka. Bécs. 1810. 11 Egyetlen magya.1" 
nyelven megjelent album a munka. KazinczJ Ferenc apósa gróf 
Török J6zsef is üzte az alKémiát. Magyarországon a XVlII.szá
zadba~ érte e~ virágzásának tetőfokát. Az alkémia müvelésé
nek hliARIA TB,IBZIA /l/40-1780/ vetett véget l'/68 évi rende
letében. Az aranykészi t.és titkát korunk tudománya az atom
fizika olo.otta meg, illetve fedte fel. 

ü.ilVO;)I HE'rILAP "liü.tlUS 11 

19/4 .. junius 2-·il<.i 115.év. számában /1294-ü95 olu./ 4 nasá-
bos cikket irt : "Adatok a magyar törvényszéki kémia 
fejlődésének történet~riez" cimmel .iJr„M..biJPU.rl t>.Uii.T gyógysL'erész-
történészünk, A szerző i'~Ji:ll.b:TA.tl E.!.f..11 /18)4-1917/ eu-
r6;1ai birü, neves magyar gy65ysz,~részről~ vee;y8szről, nemes 
érz2sü humanistáról k:iván me6emlékezni és eddig nem _publikált 
aciatokat köl:''.:Slni szak.mai vonatkozásban • .!!'elletú.r· minúig szi-· 
vén viselte a gy6gyszerészek Ugyét_ irja. a szerző. ,-,. 5yógysze
részbyakornokok részére megirta K..Ar ... i..Y }filiOrl orvos és g,yór;y6ze·· 
.rést; nagy-kun kerület tisztif'Őorvosá.val et:;yutt a 

11
1i gyógysze

részeti tudományok alarvonalai" cimü első magyar nyelvü gy6gy
szr :rr~szeti tani:.ön.:yvet .. A megjelent nárom kötetes mu1 kának 

gyógyszerészeti _és termész.ettani és vegyte~ni fe~'ezetét .1797 
oldalon/ Felle',:á.:r· i.rta. J:!'ő áletcéJ.ja az ors;5ágo.s jellegü -~ö:r -
vényszéki kémiai intézet 1 itreb.ozása volt. ~~z ör,áll6 országos 
vegyészeti int.ézet Fellet.ár kemény, kitartó hüzdelme eredmé
nyeként 188.3 nyarán megve..16sul"t. Európában az első ilyen in"G ~zet 
volt. :.Credeti neve "Országos Müvegyészeti Intézet 11

, melynek 
vezetőjévé nevezték ki .. Ott _irta .JAHl~ JŐZi:iE.FFEL együtt e tör·
vényszéki kémia. elemei cim-:..t .itiemelkedő szakkönyvet „ Ennek az 
intézetnek le"tt volna felao.ata a. gyógyszerek: vizsgálat& is. 
.srre a.z,onban nem. kerUlhetet~ sor. Halála után 1927~·ben léte
sült Országos Közegészségügyi Intézet kebelében valósulha-
tott me& e.z elgondolása„ ii.:;:« SCHUI..EK ELEMÉ.tl professzor utt:~'X'Ő 
mu.nkássaga révén,. . ' 

PETOFI NEFE 
1974.IV.3-i számban egy rövid glosszát olvashatuLk a-·ról 

ho~ ; .JSecskemét állanc;ó ügyeletes /Szabads~ téren lé~ő/ ' 
patikaJ ana.k /az Aiany Janos utcai oldalon levo/ kirakatában 
az 1973 évi .nagysike:rü szarvasi I. országos gy6gyszeréaz mur
ki:'-eszk~z-tözténe~i kiá.llitás anyag~b61 lehet részleteket liit·
ll1;· :- A!eg~udhatJuk, hoa a legzégil:;:b gy.ógyszer·tart6 edények 
fab6J. kes~ültek . .A me&yénkbe~ használt fa gy6gyszeres edények 
nemcsak valtozatos szep formaikkaJ. keltenek érdeklődést ba·
nem az alá,juk helyezett kis névmagyaráz6 céduláik is ta:.ulsá
gosi:k. pl„ a .i:avesze~d~a sár_·~ányvé:r. keleti balz;;;amp:;vanta és 
a finomra por l. tott ci.Il.iiszul11dot f'ehér amit fehér semminek azaz 
Nihi~um Albumnak nevezték.Ma má.I csak innen tudhatjuk" ' 
-· irJa a lap. 

1!-& 19~4.IV„10-i~i számban 11 Ismeretlen ajándékozó" cimmel 
Lór·and .Nandor. tollab61 ol~~sbatunk igen kedves köszönő soro~· 
k't a.z;nak az ismere~l~n aJand~kozónak cimére~ aki egy ritk&
~agszambamen31 muze~li.s ér~éku mérle&el ajandékozta meg az 
alland6 ügyeletes /űzabadsag-téri l„sz./ gyógyszertárat. 

/DR. T 1\Fw-u EiiDRE/ 

.. &LAI GYIÍJTEMÉNY 
BLA2Y ÁRPÁD: A gyógyszerészet megjelenése és fe"'lődése 

Zala megyében /1711-1847/ ,J 

A Simben emlitett gY,iijtemény szép kiállitásu kötetét át
tanu~anyozva., öx_;ömmel é.ll~pit:Oatjuk meg,bo&y a szerző ··szak
osztalyunk: tudomanyos ti tkara - iskola példaj át nyu.jt ja a hel _ 
tört~n~ti)ruta;ás módszerének. Mint el5szavában emliti a kuta: 
t6k ~l~al~a..n az elbeszélő töz,ténelem módszerét követték" és 
hozzatehetJtilc: kevesebb gondot forditottak az oknyomozásra. 
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Blázy munkája két n~ csoportba osztva tél:'gyalja as általa 
gondos levéltár·i kutatások alapján összeállitott a.nyagot. Az 
elsőben Zala történelmi határain belül keletkezett gyógyszer
tári hálózat kialakulását táx·ja elénk, aminek külön érdekessé
ge az, hogy összebasonlitja megyéje települési viszonyait egy 
szomszédos /Vas/ és egy alföldi /Báos-Kiskwv'megye viszonyai
val. A másoQik fejeztben a gyógyszertárak szakmai mükö~ését 
tárgyalva, sok érdekes adatot közöl a gyógyszertél:·ak felszeze
lési tárgyairól felvett - és szerencsénkre épségben megőrzött -
leltárak alapján. Igen é:r·tékesek a gy6gyszer>észek személyéről 
köz3lt adatok„ hiszen a megyében - mint a szerző emliti is -
nem voltak szabad királyi városok, amelyek privilegizált hely
zetilkből ki~oly6lag több lehetőséget nyujtottak a gyógyszeré
szek müködésének„ mint a kisebb mezővárosok. Miután a aegy_e egy 
része Jugoszláviához tartozik, helyes volt az összeroglaliist 
idegen nyelveken is közölni, hogy ezáltal a szép munka - melyet 
az Egyetem doktori-értekezésnek fogadott el - a külföldi kuta
tóknak is hozzáférhető legyen. 

BUDAPEST 

/DR,ZBOR«Y BERTALAN/ 

HIREK INNEN-ONNAN 

Petbfi Sándor I:~üvelődési otthon /Budapest, II. Dimitrov u. 
80.sz./ CSONTVARY-KOSZTLA i'IVADAR /1853-1919/ gyógyszerész
festőmüvész halálának 55. évfordulója alkalmából /1974. má
jus 16-án/ diavetitéssel összekötött müsoros Csontváry-eátet 
rendezett. MA.RCEL BRIOR: "Csontváry az éber áJ.modozó" munkája 
q;yoll}.án részleteket adtak elő, Csontváry életéből, majd MAKAY 
i>..L1PJ..D: EGY IS:vIERETLEI\ CSOJ:i.TTVARY KÉPn cimü müvészettörténeti 
előadása.hangzott el. Ezután a REFLEKTOR szinpad együttese 
RUDHA.I GABOR ve:rsciklusaiból szavaltak Csontváryról. A sza
':·~1::-tot M~nd;y ~H;~far,iia mi.ivésznő ,me9zeriésitett ve~s;i követ~ék. 
.t-1. rausorszamok, melton reprezentaltak Csontváry muveszi egye
niségét. 

A !;LiGYAR RADIO 
1'~·74. VIII.26-án 7 órai hirekben a xxrvG Nemzetközi Or

vo,_;"..:ü:;.:ténelrni Kongres:.;zus me5nyitását jelezte, méltatva 
;:,.11;1'.lk jelentőségét. 

PÉCS 
1'.KAWiAR.AZENE cro:r..-irv j.J~Y KÉPEI KÖZÖTT" 

A hüvös, esős időjárás miatt a Barbakán várkertje helyett 
a_ Cs?ntváry M~z~umi:-an ~endezt"ék meg az Ifj·:; Zenebarátok idei 
pecsi ~emzetkozi ~ab?ranak e~ső nyilvénos h~ogversenyét. 
IL:-sonl:;. tl;latatl 3.n elmen~yt DY1;JJto~t e nagyhatasu festmények 
tarsasagaban a zene hallgatasa is. J6 akusztikti.ju kamara
tex me t ismertünk meg a kiállitó teremben. Közel 200 fővel 
me;:::jelent oe1:J.zetközi hallgatóság Csontváry festészetével is 
me~:ismerkedhetett ~ nyilvános rendezvény alkalmával„ 
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A SZERKESZTŐ LEVELSZEKRÉNTÉBOL 

. " Kedves ,szavak kisér'eté~en köszö.nte meg KISS ERNO nyug. 
közgazdasagi bir6 nogyapjen&k: Id.KISS FERENC .szeghalmi 
gy6JEJ,szerés_zI'Ól irt megemlékezését, mely a DIARIUM szarvasi 
-szam.aban Jelent meg. Szerlteszt5ségünkhöz a következ6 
sorokat i:r·ta: 

A Diár;um .m.ult évi .;. -ik számát & napokban olvastam, s 
mint csaladu.nk legöregebb tagja kedves kö~al~sségemnek ér
zem, hogy köszönetet mondjak, mind a Dz·. TAPLANYI ENDRE gy6gy
szerésztörténész föld.imnek a nagyapám. id.KI.SS FERENC szeghalmi 
gyógyszer·ész áletének hü megirásáért és annak. kapcsán édes
apálÍl if'j .Jl:ISS FERENC és bátyám KISS LASZLÓ gyógyszerészről 
T&ló, nekünk nagyon j6les5 megemlékezésért. 

Mély tisztelettel " 
KISS ERNO 

ny.közigazgatási biró 

Dr.SCHIJ1.THEISZ EMIL egészs~g'Ugyi miniszter kedves soI'ok 
kiséretében k~szönte meg a DIARIUM Szerkesztőségének.a kü.l-
dött jókivánsagokat kinevezése alkalmából. · 

Szerkesztőség 

A GYOGYS.ZF~RÉSZrb:::<TÉNEI' 1 DIARIUM SL.ERKESZ1'ÖSÉGÉ·l<IEK UJ 

C I M E 

1137 BUDAPEST> XIII > Szent Istv6n Par·k 26 

HIVATALOS ORAK: bétlón, csütörtökön 

16 - 19 ór'1g TELEFON: 295- 2 76 

FELELŐS SZERKESZTŐ: DR. HEGEDÜS LAJOS 
(Lakúa: ll46 Budape•t> XIV. , Ch4z,r· Andr·'g 

u 19 Telefon: 226-301) 
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LIBEXIN 

ÖSSZETÉTEL 

Tablettánként 100 mg 3-( , -Diphenylaethyl)-5-( piperidi
noaethyl)-1, 2, 4-oxadlazol, hydrochlor, hatóanyagot tart 1 

JAVALLATOK amaz. 

Bronchiális er·edetü köhögés csillapitására: akut és k ó ik 
b o h•t• k . r n us 

r ne 1 ise , grippe, brbnchopneumonia, tumor vagy idegen 
test a bronchusokban, asthma bronchiale, emphysema deka _ 
penz~ltak éjszakai köhögése, bronchoscopiás vagy bro~chog~ 
raph1ás beavatkozások előkészitésére. 
Pleurál~s er-edetü köhögés c.sillapitására: pleuritis sicca és 
exs.udat1va, pleur opneumonia tüdőinfarktus, spontán pneumot
hora~, pleurális beavatkozások (müvi pneumothorax, pleura
punctio, pleur án végzett műtétek)„ 

ELLENJAVALLATOK 

r-:agy váladékozással járó kórképekben és különösen postopera
tiv állapotokban (inhalatiós narkózis után) ellenjavallt 

ADAGOLÁS • 

Átlagos adagja feln.őtteknek naponta 3-4-szer 1 tabletta maka 
e8ellJen 2 tabletta. ~ cs 

Gyermekek szokásos adagja az életkornak és testsulynak megfe
lelően arányosan kevesebb, általában naponta 3-4-szer 1/4-1/2 
tabletta„ 

Bronchológiai előkészitéshez testsulykg-onként o 9-3 s 
d b . ' , mg-os 

a a~ an. atropmnal kombinálva, 1 órával a beavatkozás előtt, 
A. Libexin alkalmazásának semmiféle kellemetlen mellékhatása 
nincs, megszokást nem okoz„ 

MEGJEGYZÉS 

A tablettát ~zétrágás nélkül, egészben nyeljük le, mivel szét
rágása a.száJ nyálkahártyáján muló zsibbadást, érzéketlenséget 
válthat ki„ 

~ Társadalombiztositás terhére szabadon rendelhető 
I SOMAGOLÁS: 20 db á 0, 1 g tabletta Ft: 11, - , 
· 200 db á 0, 1 g tabletta FÍ: 93, -

CHINOIN 

GYÓGYSZER- ÉS VEGYÉSZET! TERMÉKEK GY ARA 

BUDAPEST, IV., r6 UTCA 1-5. 
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NÉVJEGYZÉK 

Antal Antal: Anno 972-1972„ 
Dr. Antall József: Szóljunk hozzá! 
Dr .. Antall József: Irányelvek a törté

neti és iparmtivészeti értékü gyógy-
szertári berendezések védelméhez. 

I. évf. L sz .. 25. p. 
II.évf, 3 .. sz. /7/ 37„p„ 

I. rész II. évf. 3. sz.. /7 / 38. p. 
Dr. Antall József: Irányelvek a törté

neti és iparmtivészeti értékü gyógy
szertári berendezések védelméhez. 
II„ rész II. évf. 4„ sz.. /8/ 22 .. p„ 

Bánóné-Dr„ Zalai: Adatok a 100 éve 
alapitott Magyar Gyógyszerész 
Egyestilet történetéhez,. II.évf. 3.sz. /7/ 28.p. 

Baranya megyei Gyógyszertári Köz-
pont munkaközössége: Előszó„ II!,évf. 3 .. sz. /11/ 4.p. 

Baranyai Aurél: A pécsi Fő utzai 
apothecarius /Nendtvich Tamás, 
Baranya nagy gyógyszerészfia 
1782-1858/„ 

Baranyai Aurél: A pécsi Magyar 
Korona patikq születése„ 

Baranyai Aurél: Dr„ Salan1on Béla 
/1904- 1972 ,. / 

Baranyai Aurél: 'Illustrierter 
Apotheker Kalender 1973' ismer·
tetése„ 

Baranyai Aurél: Gyógynövényes ex
pedíció a Bükkben, 

Baranyai Aurél: 'Univer z<-ll' recept 
Becsy István: Neves magyar gyógy

szerészek,. Kabay János és az 
Alkaloida Vegyészeti Gyár. 

III. évf.. 

III. évf. 

III. évf. 

II. évf. 

II. évf.. 
III„ évf. 

L évf. 

3.sz. /11/ 45. p. 

3. sz„ /11/ 31. p. 

3. sz. /11/ 104. p,. 

2, sz. /6/ 39 .. p. 

1. sz. /5/ 32.p. 
'3, sz .. /11/ 11.p„ 

3 .. sz. 20.p. 
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Beniczky Miklós: Az egri irgalmasrendi 
gyógyszertár rövid története. 

Beniczky Miklós: Egri mtiemlék gyógy
szertárak. 

Beniczky Miklós: Gyógyszerészek sze
repe az egri fürdők gyógyvizének 
vizsgálatában a XIX. században. 

Benkő Ferenc: Dr. Sztankay Aba élete 
és munkássága. 

Dr. Blázy Árpád: A gyógyszerésztör· 

I. évf. 

II .. évf. 

II„ évf. 

I. évf. 

téneti kutatás lehetőségeiről.. !.. évf. 
Dr .. Blázy Árpád: Az első gyógyszerész-

történeti továbbképzésről. II. évf. 
Dr„ Blázy Árpád: "... gyógyszertárnak 

csufolt ha láltár ••• " 
Dr. Blázy Árpád: Hozzászólás. 
Dr„ Clauder Ottó: Köszöntö. 
Dr. Csejtey István: Üdvözlő sorok .•• 
Dr.. Dörnyei Sándor: A Medimpex 

győgyitástörténeti kiadványai. 

II„ évf. 
II .. évf. 

III. évf. 
!.. évf. 

Ill. évf. 

2 .. sz. 51.p„ 

4„sz. /8/ 9 .. p. 

4. sz. /8/ 15.p. 

3. s'z. 35. p. 

3. sz. 8 .. p. 

1„ sz. /5/ 22.p. 

4„ sz. /8/ 32.p. 
3„ sz. /7/ 41.p. 
2. sz. /10/ 3.p. 
3. sz. 3.p. 

2. sz. /10/ 215.p. 
Grabarits István: Látogatás az 

Ernyei József Gyógyszerésztör
téneti könyvtárban. !.évf. 2.sz. 26.p. 

Gyögyszerésztörténeti Diáiium Szer
kesztősége: Dr. Végh Antal pro
fesszor kitüntetéséhez„ 

Gyógyszerésztörtén_eti Szakosztály és 
a Diárium Szerkesztő bizottsága: 
Dr .. Zboray Bertalan 75 éves. 

I-Ialm Iván: Adatok Komárom megye 
gyógyszertárainak történetéhez„ 

Hartai István: Gyógyszertárak Békés 
megyében a szabadsagharc előtt, 

Dr. Hegedüs Lajos: A Diárium II. 
évfolyan1a elé„ 

l)r. I Iegedüs Lajos: J\ Diáriu1nról. 

III.évf. 3.sz. /11/ 42.p. 

III. évf. 3. sz. /11/ 43.p. 

I. évf. 3. sz. 61.p. 

II. évf. 3„ sz. /7/ 7 .. p. 

II„ évf.. 1. sz„ /5/ 38.p. 
I. évf. 1. sz. 19.p„ 

Dr„ Hegedüs Lajos: A szarvasi gimná
zium kiváló diákja: Spergely Béla 85 
éves vasdiplornás gyógyszerész. 

Dr „ Hegedüs Lajos: A visegrádi vár„ 
Dr.. HegedUs-Dr„ Zboray: Az egri 

kQnferenciáról. 
Dr. Hegedt.is Lajos: Centenáriumra. 

A Diárium köszönti a 100 éves 
Budapestet. 

Dr.. Hegedüs Lajos: Ernyey fózsef 
(1869„IX. 24 .. - 1945 .. X. 1..) 

Dr. Hegedüs Lajos: Kecskeméti gylij
temény a televízióban„ 

Dr. Hegedüs Lajos: Neves magyar 
gyógyszerészek: Richter Gedeon, 
az első magyar gyógyszerv·egyé·· 
szeti gyár megalapitója. 

Dr„ Hegedüs Lajos: Reflexiók ••. 
Dr .. Hegedüs Lajos: Semmelweis 

()rvostörténeti lv1uzeum, Könyvtár 
i?s l.evéltár Ernyei József gyógy
szerésztörténeti könyviárának mU
ködéséről.. 

Dr .. Hegedüs Lajos: Szolnok megye 
gyögyszerészetének 20 éves fejlő

dése 1950-19711. 
l)r. f Jcgedüs l .ajos: lJtószó a Diárium 

1„ sz:ín1<ihoz. 

J forVáth Csill<:1 n1uz.eologus: Lesz-e a 
Barany inak gyogyszerészi muzeuma? 

Dr „ l lübncr licl~1 Emlékezés 1-fUbner 

Jözsefné a ranydiplon1éÍs gyc')gysze
részre. 

Jüzsa \lajos \ fclujitott gy il 1 1c1~u

ita patika. 
jozsa Alajo~: J\ gy<')ri SZl(ll(_!J)-1 111üern 

ll k !,.l)!Of.;\~/crr:·1r„ 

II. évf. 3.sz. /7/ 17,, p. 
Il.évf. 2. sz. /6/ 5.p. 

Ill„ évf.. 1„ sz. /9/ 39.p. 

I. évf. 4. sz„ 3 .. p. 

III„ évf. 3.sz„ /11/ 59 .. p„ 

III. évf. 3. sz. /11/ 121. p„ 

J,évf„ 4. sz. 31.p. 
!,évf. 2.sz„ 6„p. 

I.évf.. l.sz. 39.p. 

III. évf. 1. sz. /9 / 16.p. 

].évf. 3.sz. 117.p. 

Ill .. évf 3 .. SZ .. jllj 9.p. 

II. cvf. :! .. :-;z„ ::;4.p„ 

11. évf. 1. SZ„ /5, 27 p. 

l!I 'v! „ 2 sz. /l 0/ 198. p„ 

) 



Józsa Alajos: Soproni patik:amuzeum !ILévf.. 2. sz, /10/ 201. p. 
Dr .. KaproncZdy Károly: A Pharma-

copoea Russíca a XVIII. századi 
gyógyszerkönyvek tükrében,. 

Dr.. Kedvessy György: Fiatalok tudo
mányos ri-lunkalehetősége a gyógy
szerészi pál)án„ 

Dr„ Kedvessy György: Köszöntő„ 
Dr. Kempler Kurt: Az officinai 

gyógyszerészet fejlődése J\..1agyar
orsz.:igon„ 

Dr. Kempler Kmt: Egy mintagyógy
szertár 1887-ben. 

Dr. Kernpler Kurt: Egy százéves 
hirdetés. 

Kovács Káhnán: Szolnok város gyógy
szerészetének kialakulása, gyógy··· 
s zertárainak tulajdonosai, kezelői 

111. évf. 

Ill. évf. 
!.. évf. 

III. évf. 

II .. évf. 

III. évf. 

2. SZ,, /10/ 159.p 

2. SZ,, /10/ 63.p. 
1. sz„ 3„p„ 

2„ SZ„ /10/ 120. p. 

2 .. sz. /6/ 10.p. 

1. sz. /9/ 35.p. 

1861„1945 között. III„évf. l.sz. /8/ 8.p„ 
Kránitz Tiborné: Kazay Endre emlé-

kezete. III.évf. l.sz. /9/ 37.p„ 
Dr„ Ktittel-Dr. Rácz: Az első eszköz-

történeti kiállitásunkról„ 
Larencz László: l'.:mlékezés dr. Hager 

Hermannra (18 l 5·-1897) 
Larencz László: 50 éve halott a ma

gyar Scheele: Kazay Endre! 
Larencz László: Könyvismertetés: 

II. évf. 

II. évf. 

II. évf. 

4„ SZ,, /8/ 35.p. 

2. SZ„ /6/ 42.p. 

.-!. sz„ /8/ 18.p. i 
1 

"Harkányftirdő története 1823-1973" 
Larencz László: XVIII. századbeli adat 

a gyógyszerészek előképzéséhez„ 
l,esznyák Ferenc ·-Rlthonyi György: 

III. évf. 3,, SZ„ /11/ 1 

124.p.~ 

A Biogál c;yógyszergyár 20 éve„ 
Lóránd Nándor: A Jács··Kiskun megyei 

gyógyszerésztlirténeti gyUjten1ény 
Iövid ismertetése. 

Lóránd Niindor: A gyógyszerésztörténe·· 
ti gyUjte1nények gyakorlati hasznú-· 

Ill„ év! .. 

L évf.. 

Ill. évf„ 

3. sz. /11/ 2Lp. 

3. sz„ 59„p. 

2„ SZ„ /10/ 194.p 

4 
ró!. II„ évf .. l.. sz. /5/ 29„p„ 

1 

1 

Lóránd Nándor: Az Orvostörténelmi Tár
sas ág és a Gyógyszerésztörténeti Szak-
osztály juniusi előadóUléséró1.. III.évf. 3.sz. /11/ 119.p. 

Lóránd Nándor: Gyógyszerésztörténeti 
előadóülés. II.éyf. 3.sz. /7/ 43.p. 

Lóránd Nándor: Helytörténeti kutatás 
és Patikamuzeum. 

Lóránd Nándor: Néhány szó a Bács·
Kiskun megyében folyó gyószerész
történeti munkáról.. 

Lóránd Nándor: Válasz i~j. Menner 
Ödön "Szóljunk hozzá" cikkére. 

Lóránd Nándor: Vázlat a XXIV. Nem
zetközi Orvostörténelmi Kongresz
szusról (1974„Vlll.25-31.) 

Dr„ Lukáts Béla: A gyógyszer- stabili
tás kérdésének története. 

Marosné, Lugosi Márta: A magyar 
gyógyszerészi muzeumok keletke-· 
zése. 

Dr. Matolcsy István: Gyógyszerésztör
téneti mozaikok Somogyból: Fatége-
lyek az Arany Oroszlán gyógyszer
tárból, Mocsoládi méregpohár. 

Dr. Matolcsy István: Rajz Raguza régi 
patikájáról. 

Ifj. Menner Ödön: Szóljunk hozzá. 
Dr. Mezey Géza: Az első magyar egye-~ 

temi gyógyszertár rövid története 
( Kolozsvár„ Szeged) 

Dr. Molnár Károlyné: A 900 éves 
Szolnok jubileumára „ 

Dr,. rvtozsonyi Sándor: Orvos-gy6gyszc
rész kapcsolatok a Magyar Gyógysze
részeti T ársas.'.Íg alapitásúOOn„ 

J\ién1eth Edit, Szmejkiil Frigyesné: '\ 
gyögyszerkönyvck fejlődési v~ízlata. 

I. évf. 4„sz. 39 .. p. 

I. évf.. 2.sz. 15.p. 

II. évf. 4. sz„ /8/ 28. p„ 

Ill. évf. 3. sz„ /11/ 116 .. p. 

I. évf. 4. sz. 47.p. 

Ill. évf. 2 .. sz .. /10/ 179.p. 

I. évf. 2, SZ„ 49.p .. 

II. évf. 1. SZ„ /5/ 14 .. p .. 
II. évf.. 1. SZ„ /5/ 34 .. p,, 

III. évf.. 2,. SZ, / ]()/ 115. p, 

III„ évf .. 1 .. sz. /9/ 4. p. 

III„ évf .. 2, sz. / 111/ 7 p. 

11.évf.. 1.. sz. /">/ ö„ p, 
'i 



N .. K.: Gondolatok a soproni patikamu
zeumban. 

Dr„ Németh Miklós: A MGYT Baranya
megyei szervezete. 

Dr.. Palovits Gyuláné: Neves magyar 
gyógyszerészek Békés megyében. 

Pécsi 10/l-es gyógyszertár szocialista 
brigádja: A gyógyszerész segítőtár
sai egykor és most„ 

Rádóczy Gyula: A régi magyar gyógy
szerészi sulyok kialakulása. 

Rádóczy Gyula: Adatok a magyar 
gyógyszerészet történetéhez. 

Rádóczy Gyula: Anno 1836. 
Rádóczy Gyula: Magyarország tertiletén 

hivatalos régi gyógyszerészi taxák 

II. évf.. 

III„ évf... 

II.. évf.. 

III. évf. 

II. évf. 

I. évf.. 
I. évf. 

L sz„ 

3. sz„ 

2 SZ,, 

3.'sz„ 

2. SZ,. 

4„sz. 
4„ SZ,. 

/5/ 25 .. p. 

/11/ 6 .. p. 

/7/ 10.p. 

/11/ 25 .. p, 

/6/ 29.p,, 

21.p. 
29.p. 

S7...abó Pál: El6szö„ 
Dr, Szarka L3-szlö: Köszöntő„ 

Dr „ Szász György: A magyar gyögysze
részképzés alakulása Jelenlegi hely
zete és feladatai.. 

Szele Béla: A szolnoki ' Magyá r Korona' 
gyógyszertár „ 

Szele Béla: Adatok a Lvlagyar (_;yögysze
rész Egyesület Szoln'Jk 111egyei terü
lete történetéhez„ 

Szígerváry Ferenc: Szempontok és ta·· 
pa.sztalatok a Vas megyei gyógysze·· 

; részt(ir.t2n..::ti anyag begytijtésérőL, 
1 
: Szigcrv.-.íry Ferenc: •\ kőszegi jezsuita 

patika, 
. Szígetváry l"L rc.:n1... c;yogyszerésztörténeti 

tov ábbké pz( s. 
árai és pénzegységei. III.évf. l.sz. /9/ 18.p. Szn1odíts L.íszJn: ()rvostörténehni Társa-

Dr. Ragettli János: Köszöntő. II.évf. 3.sz. /7/ 3.p. ság é~ a Clyögyszvrc:sztilrréneti Szak·· 
Dr. Ragettli János: Tizéves a "Rozsnyay osztály n1.-.íjusi el1Jadouléséről. 

emlékverseny" III. évf. 3. sz. /11/ 38,p. Dr.. Tiíplányi Endre: C,;ontvé1 ry Ko8ztka 
Répay Lajos: Ókori gyógyszerészi em-· Mihály Tivadar .. 

lékeinkről. I.évf. 4.sz. 19.p. Dr .. Táplányi Endre: Dr, l'cllet<Ír flmil. 
Dr. Rixer András: A magyar nyelvti (18'34-1917 .. ) 

gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása. III. évf. 2.sz„ /10/ 14i.p, Dr„ Táplányi Endre: Könyvismertetés: 
Sági Erzsébet: Öt régi patika a londoni Szabadváry Ferenc: Than Károly .. 

Welcome muzeumban. III.évf. 3.sz .. /11/ 111.p Akadémiai Kiadó 1972„ 
Semmelweis Orvostörténeti Muzeum és Dr „ T áplányi Endre: Rippl- Rönai József 

Könyvtár: A budavári "Arany Sas" (1861-1927) 
patika-gyógyszerésztörténeti muzeum I.évf. 4.sz, 17.p. Dr. Táplányi Endre: fhan Károly első 

Sipos József: Fiatal gyógyszetészek tu- principálisa Kiss Fe rcnc g)rögysze-
dományos mlUlkássága Hajdu-Bihar rész. 
megyében. L évf. 3. sz„ 65.p, Dr. Túpl{myi Endre: Tiimiirkény István 

Spergely Béla: Visszaemlékezés a (1866-· 1917) 
budapesti Gyógyszerészgyakornoki Dr „ Torda r-..1 .. Béla: Sz.a rva s v :h:os törté-
tanfolyamra. III. évf. 2,. sz„ /10/ 31. p netének egészscgi.i,l,>yi vonatko;:<Ísai „ 

Szabó Lóránt: A székesfehérvári mUetn- Iöth .Júnos: F1nlekcz{s Sper.z 1(·)zscf 
lék gyógyszertár alapítási oklevele. I. évf. J. sz. 2 7. p. patikáriusröL 

Szabó Ló:ránt: Fejér megyei mozaikok„ I. évf. 1. sz. 34, p„ 

6 

!11. évf„ 3„ sz. /11/ 3. p, 
]] ' évf, 1„ SZ, 15/ 3. p .. 

m. évf. 2. sz. /10/ 41.p„ 

IJI „ évf.. 1„ SZ„ /9/ 14.p, 

III.. évf. ' ~:3 2, /9/ 5.p. ' 

I. évf.. 3„ sz. 80„p. 

IJI. évf. 2. sz. /10/ 207.p. 

1. évf. 4„ sz. 44.p,, 

lII .. évf. 3.sz /ll/ 118.p. 

III.évf.. 3„ sz. /11/ 52.p. 

III„ évf.. 3. sz. /11/ 95.p. 

Ili , évf„ 1„ sz. /9/ 45.p. 

II. évf,, 1„ sz. /5/ 4.p. 

II. évf. 3. sz. /7/ 14, p. 

11. évf. 2,, sz. /6/ 211 .p. 

11.cvf 'L :-;z„ :)„ p„ 

II. évf.. ·1. SZ„ /8/ l2' p. 
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J)r „ T óthné-Bognár-Tóföldiné: A Diárium
r öl 

Dr.. Tóthné, Sebők Eszter: Adatok dr. 
Muraközi Károly neves magyar gyógy-

!Lévf. Lsz„ /5/ 36;p. 

szerész-vegyészről és család.J·áról.. III .. e'vf l sz /9/ 25 p , . . . . 
Török Gyula: Mozaikok a nyíregyházi 

gyógyszertárak történetéről. 
Varga Gyula: Köszöntő„ 
Dr .. Végh Antal: Üdvözlés„ 
Dr .. Végh Antal: A magyar gyógyszer

könyvek kialakulása" 
Végh Miklóö: Üdvözlő sorok .•• 
Dr „ Vida l\16-ria: .<\ budavári "Arany 

Sas patikamuzeum. 
Visegr :idi Rozsnyay verseny rendező 

bizottsága: Köszönt,jük az olvasót .. 
lJr, Vitéz István: Dr. farkas Andor 

(1909-1972) egyetemi docens emlé
kére. 

LJr „ Vitéz István: 01. Rybár István 
(1886-1971) professzor, a fizikai 
tudorr1únyok doktora 

Dr, Vitez lstvún: Dr. Schulek Elemér 
tiz éve halt meg (1893-1964) 

!Jr, Zalai Károly: A gyógyszerésztör
ténelem mtivelésének helyzete ha
zánkban 

Dr. Zalai Kfroly: A Magyar Gyógysze
részeti Társaság. 

Dt Zalai Károly: A mai Pest megye 
gy(1.!:,ryszert<.Íri h<Ílüzat<.Ínak alakulása 

!. évf. 
I. évf. 
Lévf. 

Ill. évf.. 
11. évf. 

III. évf. 

II. évf. 

2. sz. 
2„sz, 
l. sz. 

2„sz. 
4 .. sz„ 

2. sz, 

2. sz„ 

30.p. 
3.p. 
5.p. 

/10/ 68.p. 
/8/ 8.p. 

/10/ 189.p. 

/6/ 3.p. 

!.évf. 2.sz .. 37.p. 

I. évf. 2,, sz. 40.p. 

III„ évf • . 3. sz„ /11/ 106„p. 

I. évf. l„ sz. 13.p. 

III. évf. 2. sz. /10/ 22.p. 

t XIX. sz~ízad vcg( ig. II. évf. 2.sz. /6/ 13.p,. 
[)1. /:ilai K:íroly: l\en1zctkdzi (}yügysze-

1 ~ -".1 iirt(;ll(~I i kong rt., s:-; /.il ~ 1971 r~írizs. III. évf„ 1. sz. /9 / 3„ p. 
l)J /;11<.1; !<·i1oly· Rozsn\ :y ~1-íty<ís elő"· 

ad()i l ndlkvcrscny 1) .~ 1. évf. 4.sz. 35.p„ 

J)1 Zh(l1:1\ lk r1:1LJ:1 A 1:.\ (;yógy-
! J j lflö k 

cld1:n1t n·., i l!LbL 2.sz. /Hl/ 10.p 

Dr.. Zboray Bertalan: Adatok az Országos 
Közegészségügyi Intézet és kémiai 
osztálya töiténetéhez„ 

Dr .. Zboray Bertalan: Boros István emlé
kezete (1913-1972) 

DI „ Zboray Bertalan: Bucsu dr. Halmai 
János professzortól.. 

Winkler Lajos 

11.évf. Lsz. /5/ 17.p. 

II. évf. L sz. /5/ 24. p. 

11.évf. 4.sz. /8/ 3 .. p. 
Dr. Zboray Bertalan: Dr.. 

emlékelőadás „ III.évf. L.sz .. /9/ 38.p. 
Dr.. Zboray Bertalan: Egy budapesti 

fiókgyógyszertár töiténete„ .• 
Dr. Zboray Bertalan: Gondolatok a ma

gyar gyögyszeiésztörténetirás mult
jából. 

Dr. Zboray Bertalan: Gyógyszerkülönle
gességek a XIX„ sz .. végén„ L, rész 

Dr .. Zboray Bertalan: Könyvismertetés: 
"Képek a gyógyitás m ultj ából„, 

Dr.. Zboray Bertalan: Látogatás a ko
lozsvári Egyetemen és Patikamuzeum-

I.évf. 4 .. sz. 23 .. p. 

L évf. L sz„ 7 .. p .. 

II. évf. 3. sz. /7 / 33. p. 

II.évf. 2„sz„ /6/ 37„p„ 

ban. III. évf. Lsz„ /9/ 33 .. p. 
Dr. Zboray Bertalan: Mihalovits Jenő. 

a Magyar Gyógyszerész Egyesület 
társelnöke. 

Dr. Zboray Bertalan: Neves magyar 
gyógyszerészek: DI. Say Móricz 
gyógyBzerész, főreálisk„ igazgató, 
szakiró 

I. évf. 3 .. sz. 30. p. 

!.évf. 1. sz„ 3Lp. 
Dr .. Zboray Bertalan: Röviden a VI. Ma

gyar Gyógyszerésztudományi Kong· 
resszusról. IILévf. 3.sz. /11/ 114.p .. 

Z. S .. : A Kőbányai Gyógyszerárugyár 
töit~netéről röviden. Lévf. 4. sz. 32.p. 
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Dr. Hegedüs Lajos I. évf. 3. sz. 117 .. p„ 

T ÁRGYMUTA TO 
:biárium 3. számához -

utószó 
Dr •. r óthné-Bognár
Jóföldiné 

II„évf. l.sz. /5/ 
36.p. 

A Budavári 'Arany Sas" 
patikamuzeum 

A Diáriumról 
Anno 972-1972 
Anno 1836 
Az egri konferenciáról 

Bács~· Kiskun megyében 
folyó gyógyszerész
történeti munkáról 

Bács-Kiskun megyei 
gyógys zerés ztö:rténeti 
gytijternény rövid is
mertetése 

Békés megyében neves 
magyar gyógyszeré
szek 

Biogál Gyógyszergyár 
20 éve 

Boros István emlékezete 
(1913-1972) 

Budavári "Arany Sas" 
patikamuezum 

Centenáriumra„ Diárium 
köszönti a 100 éves 
Budapestet 

Csontváry l(osztka Mi
hály Tivadar 

Diárium II„ évfolyama 
elé 

l () 

Semmelweis 
Orvostört. Mu-

I.évf. 4.sz. 17„p„ 

zeum és Könyvtár 
Dr. Heged tis Lajos !.. evf, 
Antal Antal L évf. 
Rádóczy Gyula I. évf.. 
Dr.. Hegedüs Lajos Ill., évf. 
Dr. Zboray Bertalan 

1. sz .. 19.p. 
1. sz. 25 .. p. 
4,sz„ 29.p. 
1, /9/ 39.p. 

Diári.umról 

Egri irgalmasrendi 
szertár története 

gyógy- Beniczky Miklós 

Egri müemlék gyógyszer
tárak 

gy budapesti fiókgyógy
szertár története, ... 

Egyetemi gyógyszertár 
története - első ma
gyar 

Egy 100 éves hirdetés 

Beniczky Miklós 

Dr.. Zboray Berta
lan 
Dr. Mezey Géza 

II.évf. 4,sz .. /8/ 
9. p. 

!,évf. 2. sz. 51..p„ 

Lévf, 4.sz„ 23,p. 

Jll. évf. 2. sz„ /10/ 
115 .. p. 

Jll. évf. l,.sz. /9/ 35 .. p. 
3,sz., /11/ 

Lóránd Nándor !.. évf.. 2. sz. 15.p„ : Előszó 

Dr .. Kempler Kurt 
Baranya megyei 
Gyógyszertári 
Közp. munkakö
zössége 

III. évf.. 
4.p. 

Lóránd Nándor III.évf. 2.sz. /10/ 
194. p. 

Dr .. Palovits Gyulá- II.évf. 3.sz. /7/ 
né 10.p,, 

Lesznyák Ferenc
Ráthonyi György 
Dr. Zboray Berta
lan 

Lévf, 3.sz. 59.p. 

DL Vida Mária 

Dr. Hegedtis Lajos 

II.évf, l.sz. 
24.p. 

IIL évf. 2. sz. 
189.p. 

1. évf. 4. sz. 

IJ1, Túplányi Endre III.évf„ 3 .. sz„ 
52.p. 

Dr,, Heged tis Lajos II. évf. 1, sz. 
38„p, 

/5/ 

/10/ 

3.p. 

/11/ 

/5/ 

Előszó 

í Első eszköztörténeti 
kiállitásunkról 

Ernyey József Gyógy-
, szerésztörténeti Könyv-

tárban látogatás 
Ernyey József Gyógy

szerésztörténeti 
Könyvtár mUködéséről 

Ernyey József (1S69.IX. 

Szabó Pál 

Dr. KUttel -
Dr. Rácz 
Grabarits István 

Dr. Hegedüs Lajos 

Dr. Hegedüs Lajos 

1 24-1945. x. 1.) 

1 
Dr. Farkas Andor egye- Dr. Vitéz István 

III,évf. 3.sz. /11/ 
3 .. p. 

II. évf. 4„ sz. /8/ 
35.p„ 

Lévf.. 2 .. sz .. 26,p. 

I.évf. 1. sz. 39.p„ 

III.évf. 2,sz, /11/ 
59.p. 

I.évf. 2.sz. 37,p, 

i temi docens (1909-1972) . 
! Fejér megyei mozaikok Szabó Lörant 
J Dr „ Felletár Emil (1834- Dr. T áplányi 

i 1917) 

I. évf. 1.. sz„ 34,p„ 
Endre III. évf.. 3. sz. /11/ 

95.p. 

.1 Gyógynövényes expedíció Baranyay Aurél 

! a Bükkben 

i 
l 

II. évf. 1.. sz„ /5/ 
32.p. 

1 l 
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(;yógyszerészek előképzé- Larencz László 
s éhez XVIII. sz. -1 adat 

Gyógyszerészek szerepe Beniczky Miklós 
az eg:ri fürdők gyógyvi: 
zének vizsgálatában 1 a 
XIX. században 

Gyógyszerészfiatalok tudo- Sipos József 
mányos munkássága 
Hajdu-Bihar megyében 

Gyógyszerész segítőtársai Pécs 10/1 gyógy
egykor és ma 

Gyógyszerészi muzeuma 
lesz-e Baranyának ? 

Gyógyszerészi pályán a 
fiatalok tudományos 
Illunkalehetőségei 

Gyógyszerésztörténeleill 
mtivelésének helyzete 
hazánkban 

Gyógyszerésztörténeti 
előadóülés 

Gy ógys zerés ztörténeti 
gyUjtemények gyakor-· 
lati hasznáról 

Gyógyitástörténeti kiad
ványok Medimpexé 

Gyógys zerés ztörténeti 
kutatás lehetőségei·
riíl 

Gyögyszerésztörténeti 
mozaikok Somogyból: 
(Fatégelyek az Arany 
Oroszlán gyógyszer
tárból, Mocsoládi mé
regpohár) 

Gyógyszerésztörténeti 
továbbképzésről - első -

12 

szertár szoc. bri-· 
gádja 
Horváth Csilla 

Dr. Kedves sy 
György 

Dr. Zalai Károly 

Lóránd Nándor 

Lóránd Nándor 

Dr. Dörnyey 
Sándor 
Dr. Blázy Árpád 

Szarka László 

Dr • Blázy Árpád 

III. évf. 3. sz. 
21.p. 

II. évf. 4„ sz. 
15.p. 

I 11/ ,Gyógyszerésztörténeti 
továbbképzés 

/8 I :,Gyógys zerés ztörténetirás 
multjáról -· gondolatok 

.Gyógyszerkönyvek fejlő
dési vázlata 

1. évf. 3. sz. 65.p. Gyógyszer különlegességek 
a XIX sz. végén„ I..r. 

Gyógyszerstabilitás kér-
III.évf. 3. sz. /11/ désének története 

25.p. , Gyógyszertárak Békés-

III. évf. 3,. sz /11/ 
rnegyében a szabad
ságharc előtt 

9 .. p„ 
III.évf. 2.sz. 

63.p. 

i : .• „ gyógyszertárnak 
/10/ csufolt haláltár„ •• " 

].évf„ l.sz. 13.p. 

II. évf. 3. sz. /7/ 
43.p. 

II. évf. 1. sz. /5/ 
29.p. 

III. évf. 2. sz. /10/ 
215„p. 

I. évf. 3.sz. 8.p. 

!.évf. 2.sz. 49.p. 

II. évf. 1. sz. /S/ 
22.p. 

Győri jezsuita patika 
- felujitott -

Győri Széchenyi rntiem-· 
lék gyógyszertár 

Dr. Hager Herrnannra 
- emlékezés (1816-
1897) 

Dr.. Halmai János pro
fesszortól - bucsu 

Helytörténeti kutatás és 
Patikamuzeum 

Hozzászólás 
HUbner Józsefné arany

diplomás gyógyszerész 
- emlékezés 

"!llustrierte Apotheker-
Kalender 19 73" ismer
te~és 

Irányelvek a történeti és 
iparmüvészeti értékti 
gyógyszertári berende-· 
zések védelméhez I. r .. 

Szigetváry Ferenc 

Dr.. Zbcray Berta
lan 
Németh Edit 
Szmejkál Frigyesné 
Dr. Zboray Berta
lan 
Dr. Lukáts Béla 

Hartai István 

Dr. Blázy Árpád 

Józsa Alajos 

Józsa Alajos 

Larencz László 

Dr.. Zboray Berta-

lan 
Lóránd Nándor 

Dr.Blázy Árpád 
Dr. HUbner Béla 

Baranyay Aurél 

Dr. Antall l ózsef 

I. évf. 4. sz. 44 .. p. 

I„ éVf„ 1. sz. 7„p„ 

II. évf.. 1. SZ,, /5/ 
8.p. 

II.évf. 3. sz. /7/ 
33.p. 

I. évf. 4„ SZ„ 47 .p. 

II„évf, 3 .. sz. /7/ 
7 .. p .. 

II. évf. 4. sz. /8/ 
32.p. 

II. évf. [.SZ,. /5/ 
27.p,, 

III.évf. 2,.sz. /10/ 
198„p„ 

II.évf. 2.sz. /6/ 
42.p„ 

III. évf„ 4. sz„ /8/ 
3 .. p., 

!.. évf. 4. sz, 39„p, 

III. évf.. 3. sz. /7/41.p 
I..évf. 4 .. sz. 54.p .. 

ll '(_ v f. 2.bZ /6/ 
l9,p, 

ll,. évf. 3„ 8Z, /7/ 
38,p. 

l l 



Irányelvek a történeti és l)r„ .\ntall József 
iparmüvészeti értékü 
gyógyszertári berende-
zések védelméhez II„ r„ 

Kabay Tú.nos és az Alkalo- Becsy István 
ida Vegyészeti Gyár 

Kazay Endre emlékezete Kránitz Tiborné 
Kazay Endre, 50 éve haN, larencz László 

lott a magyar Scheele 
Kecskeméti gyüjtemény a Dr „ Hegedüs Lajos 

televizióban 
Kiss Ferenc gyógyszerész 

Than Károly első p:::in
cipc:ílisa 

Dr., T áp!ányi Endre 

II, évf, 4, SZ,, /8/ 
22, p, 

!, évi,. 3„ sz, 20, p„ 

III,évf,, !,sz. /9/37.i 
II.évf, 4,,sz. /8/ 

18,.p,, 
III,évf,, 3.sz„ /ll/ 

121,, p,, 
]], évi,. 3, SZ,, /7 / 

14,p. 

Kolozsvári Egyeterren és 
Patikamuzeumban láto
gatás 

Dr. Zboray Berta- Ill,évf. l.sz, /9/ 

Kom ú.rorn megye gyógy
szert<.Írainak történe
téhez - adatok 

K<íb.:ínyai c.;yögysze r áru
gyé.Ír történetéről rö
viden 

Kőszegi Jezsuita patika 
KöszöntjÚk az olvasót 

Kii,szüntó 
l<iisziintú 
Kiisziintű 

Kiiszcintcí 
Kiiszhntt'í 
Kiinyvisrnertetö: 'Har-

kányfilrdó története" 
1821-1973 

!an 33,,p. 

Halm Iván Lévf. 3, sz, 6L,p, 

Z, S. LévL 4, sz, 32,p, 

Szigetváry Ferenc III. évf. 2, sz,/ 10/ 207 
Visegrádi Rozsnyay IL évf. 2. sz, /6/ 
verseny rendező bi- 3.p. 
zottsága 
Dr.Clauder Ottó lll,.évf,2,sz,/10/ J,,p, 
Dr. Kedvessy György !, évf l, sz, 3, p, 
Dr,Ragettli János II.évL 3.sz, /7/ l,p„ 
Dr,S7,arka László lLévf, l,.sz./.5/ ,l,p. 
Varga Gyula Lévf. 2,sz, 3.,p„ 
Larcncz Lászl(J III..évf. 3.sz. /11/ 

l24 'p. 

Konyvisn1ertctő: "Képek ])1, /'.bora\ lk 1'1a- 11,évi, 2, SZ, /6/ 
l7, p„ a !_.,')!Ü!:,'Yitás 1nultj<ÍbtiL" lan 
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Könyvismertetés: "Szabad"' Dr, Táplányi Endre lll.évf, l.sz, /9/ 
váry Ferenc: Than Ká- 45.p, 
roly, Akadémia Kiadó 
19 72" 

Londoni \Velcorne muze
umban 5 régi patika 

Magyar Gyógyszerész 
Egyesület Szolnok me
gyei kerülete történe
téhez adatok 

Magyar Gyógyszerész 
Egyesület 100 éves 
történetéhez adatok 

Magyar gyógyszerészi 
rnuzeurnok keletkezése 

Magyar gyógyszerészet 
történetéhez -· adatok 

MGYT Baranya megyei 
szervezete 

:Magyar gyógyszerész
képzés alakulása, je
lenlegi helyzete és fel
adatai 

Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság 

Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság alapitásának 
előzményei 

Magyar Gyógyszerésztu
dományi kongresszus
ról röviden (VI) 

Magyar gyógyszerkönr 
, vek kialakulása 
Magyar nyelvil gyógysze-

részeti szaksajtó ki
alakulása 

Sági Erzsébet 

Szele Béla 

Bánóné- Dr,, Zalai 

Marosné, Lugosi 
Márta 
Rádóczy Gyula 

II. évf, 3, sz, /11/ 
111,p, 

III,évf, Lsz. /9/ 
5„p„ 

Il, évf. 3. SZ„ /7 / 
28„p„ 

IIl' évf, 2, SZ, /10/ 
179,p. 

Lévf, 4. sz, 21.p. 

Dr, Németh Miklós Ill, évf. 3 sz /11/ 
6„p, 

Dr. Szász György III. évf. 2, sz. / 10/ 
41. p, 

Dr, Zalai Károly IIL évf. 2. SZ, /10/ 
22.p. 

Dr, Zboray Berta- Ill, évf. 2,, sz. /10/ 
lan 10, p. 

DL Zboray Berta- III. évf. 3, sz. /11/ 
lan 114„p. 

Dr„ Végh Antal I!LévL 2. SZ„ /10/ 
68,p. 

Dr. Rixer András III. évf. 2. sz. /10/ 
14 7. p. 
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Magyarország területén Rádóczy Gyula 
hivatalos régi gyógysze-
részi taxák árai- és pénz-
egységei 

Menner Ödön ifj .. :"Szóljunk Lóránd Nándor 
hozzá" cikkére - válasz 

Mihalovits Jenő, a Magyar Dr.. Zboray Ber
Gyógyszerész Egyesü- talan 
let társelnöke 

IvTintagyógys zertár 188 7-
ben 

Dr „ Muraközi Károly 
neves gyógyszerész-ve
gyészről és család,já
ról - adatok 

Nelldtvich Tamás, Bara
nya megye gyógysze
részfia, a pécsi Fő 
utcai apothecarius 

Dr.Kempler Kurt 

Dr. Tóthné, Sebők 
Eszter 

Baranyai Aurél 

Nemzetközi Gyógyszerész- Dr. Zalai Károly 
történeti kongresszus 
1973. Párizs 

Nemzetközi XXIV„ Orvos·· Lóránd Nándor 
történelmi kongresszus
ról (1974. Vlll.25-31.) 

Nyiregyházi gyógyszer- Török Gyula 
tárak történetéből mo-
zaikok 

IIl,évf. Lsz„ /9/ 
18.p. 

IL évf. 4. sz. /8/ 
28.p. 

I.évf. 3.sz. 30.p. 

II„ évf. 2. sz„ /6/ 
10.p. 

III„ évf. 1„ sz. /9/ 
25,p. 

III. évf 3. SZ,, /11/ 
45,p. 

III. évf. L sz. /9 / 
3.p .. 

III..évf. 3 .. sz. /11/ 
116, p. 

!. évf. 2 .. sz. 30.p. 

Officinai gyógyszerészet 
fejlődése Magyaror
szágon 

Dr. Kempler Kurt III.évf, 2.sz .. /10/ 
120.p. 

Ókori .t.'Yögyszerészi en1-
lékeinkri.íl 

Országos Közegészség
ügyi Intézet és kén1iai 
osztálya történetéhez 
- adatok 

lh 

Répay lajos 

Dr„ Zboray Berta„ 
lan 

1. évf. 4. sz, 19.p„ 

II.évf.. l,.sz. /5/ 
17 .. p. 

Orvos•„gyógyszerész kap
csolatok és a Magyar 
Gyógyszerészeti Tár
saság megalapításában 

Orvostörténelmi Társaság 
és a Gyógyszerésztör
téneti Szakosztály juni·· 
usi előadóüléséről 

Orvostörténelmi Társaság 
és a Gyógyszerésztör
téneti Szakosztály má
jusi előadóüléséiől 

Pécsi "Magyar Korona" 
patika születése 

Pest inegye gyógyszer
tári hálózatának ala
kulása a XIX. sz. vé
géig 

Phai:macopoea Russica a 
XVIII .. sz-i gyógyszer
könyvek ttikrében 

Ragusa régi patikájáról 
- rajz 

Peflexiók •.. 
Rimay Béla 80 éves 
Rippl-Rónai József 

(1861-1927) 
Richter Gedeon. az első 

magyar gyógyszerve
gyészeti gyár megala-
pitója 

Dr. l\1ozsonyi 
Sándor 

Lóránd Nándor 

Szmodits László 

Baranyai Aurél 

Dr.. Zalai Károly 

Dr„ Kapronczay 
Károly 

Dr .. Matolcsy 
István 
Dr.Hegedüs Lajos 

Dr. Iáplányi Endre 

Dr. Hegedüs Lajos 

Rozsnyay emlékverseny Dr„ Ragettli János 
10 éves 

Rozsnyay Mátyás előadói Dr. Zalai Károly 
Emlékverseny 1972 .. 

Dr. Rybár István (1886- Dr .. Vitéz István 
1971) professzor, a 
fizikai tudon1<Ínyok 
doktOI<:I 

III.évf. 2.sz .. /10/ 
7.p„ 

rq.évf.. 3„sz. /11/ 
119. p .. 

III. évf .. 3„ SZ, /11/ 
118,.p, 

lll .. évf.. 3. sz„ /11/ 
31..p .. 

ll„ évf. 2 .. sz„ /6/ 
13.p' 

III . évf. 2. sz. /10/ 
159. p„ 

lI . évf„ l.. SZ, 14 .. p .. 

Lévf.. 2 .. sz 6,.p. 
Lévf.. 4. sz. 38.p 

ll. évf. L sz. /S/ 
4 .. p. 

I. évf.. 4. sz. 31 .. p„ 

!II.évf.. 3 .. sz. /11/ 
38.p. 

I.évf, 4.sz. 35„p„ 

I.évf. 2.sz„ 40.p. 
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Dr. Salamon Béla (1904- Baranyai Aurél 

1972) 
Dr .. Say Móricz gyógysze.:..: Dr„ Zboray Berta-

rész, főreálisk .. igaz- lan 
gató, szakiró 

Dr „ Schulek Elemér 10 Dr .. Vitéz István 
éve halt meg (1893-
1964) 

Soproni patikamuzeum
ban " gondolatok 

Soproni patikamuzeum 

Spergely Béla 85 éves 
vasdiplomás gyógy
szerész, a szarvasi 
gimnázium kivÜló 
diákja 

Spetz József patikárus 
- emlékezés 

Szarvas város történe
tének egészségügyi 
vonatkozásai 

Székesfehérvári rnüem
lékpatika alapítási 
oklevele 

NK. 

Józsa Alajos 

Dr„ Hegedüs Lajos 

Tóth JánoD 

Dr„ Torda M„ Béla 

Szabó Löránt 

1 
1 

1 
1 

III , évf. 3. sz„ /11/ 1 

104 .. p .. 
I évf. 1„ sz„ 31.p. 

Ill. éVf. 3, SZ, /11/ 
106. p .. 

IL évf„ L sz„ /5/ 
25„p .. 

JII.évf 2 .. sz /10/ 
201.p .. 

II. évf 3. sz„ /7 / 
l 7. p .. 

II . évf„ 4.sz„ /8/ 
l2 .p. 

II, évf,. 3„ SZ, /7/ 
s .. p. 

I..évf, !,sz, 27.p; 

Szól,junk hozzá ifj.!vlenner Ödön 11„évf. l..sz. /ól ' 

/7 /: 

/9/ ! 

Szóljunk hozz{i 

Szolnok 9(10 éves jubi
leuni:íra 

Szolnoki 1\1abi:.·a 1 Ko
rona ~ryot,i;,.1 szl'rt:ír 

..;zolnok 111L:gyL g:yog~:~i'.L

l'LSZltLnL k ll il(íth~:-;e 
( [ lJ=ill- \ 1;-; l l) 

Lk 

34 .. p. 
Dr. Antall József II. évf.. 3.sz. 

37 .p. 
Dr ,}..1olnár Károly- III. évL 1„ sz„ 
né 
Szele Béla 

J)r. !Iegedüs Lajos 

4.p .. 
IILévf.. „sz, /9/ 

llp 
III„l.vt. sz, /9/ · 

16,.p 

Szolnok város gyógys·ze- Kovács Kálmán 
résztörténetének kiala-
kulása, gyógyszertárai-
nak tulajdonosai. keze-
lői 1861-1945 között 

Dr. Sztankay Aba élete és 
munkássága 

Tömörkény István (1866-
1917) 

'' Univerzál" -·recept 

Üdvözlés 
Üdvözlő sorok. „ • 

Üdvözlő sorok 
Vas megyei gyógysze

résztörténeti anyag 
begytijtéséhez - szem··· 
pontok, tapasztalatok 

Dr. Végh A nta 1 köszönté
se 

Dr„ Végh Antal profesz
szor kitüntetéséhez 

Visegrádi vár 

Visszaemlékezés a Buda
pesti Gyógyszerészgya-· 
kornoki Tanfolyamra 

Dr.. Winkler Lajos emlék
előadás 

Dr. Zboray Bertalan 75 
éves 

Benkő Ferenc 

Dr. Táplányi Endre 

Baranyai Aurél 

Dr. Végh Antal 
Dr. Csejtei István 
Végh Miklós 
Szigetváry Ferenc 

A Diárium szer-
kesztősége 
Dr.Hegedüs Lajos 

Spergely Béla 

Dr. Zboray Ber
talan 
.\ Gyógyszerész
történeti Szakosz
tály és a Diárium 
szerkesztő bízott·· 
s ága 

III. évf. 1. sz. /9 / 
8„p. 

I.évf. 3, sz. 

II. <'vf, 2. sz. 
20„p .. 

III. évf. 3. sz. 
11.p. 

I. évf. 1. sz. 
I.. évf. 3„ sz. 

II„ évf. 5. sz. 
!.. évf. 3. sz. 

III. évf. 1. sz„ 
32.p .. 

Ill. évf.. 3. sz. 
42.p„ 

II .. évf.. 2 .. sz„ 

5.p„ 
Ill .. évf.. 2„ sz„ 

31. p .. 

Ill .. évf.. Lsz. 
38.p .. 

III. évf. 3. sz„ 
43.p. 

35,p. 

/6/ 

/11/ 

5„p. 
3.p. 
/8/ 8.r 
80.p. 

/9/ 

/11/ 

/6/ 

/10/ 

/9/ 

/ll/ 
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