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Gyógyszerészet li„ 21-23. 1973. 

A GYÓGYSZERÉSZET HELYZETE BUDAPEST FŐVÁROS 
KIALAKÍTÁSÁNAK ÉVÉBEN, 1872-BEN 

BÁNÓNÉ DR FLEISCHM:AN MARIANNA ÉS DR ZALAI KÁROLY 

Budapest 100 évvel ezélőtt Buda, Pest és Öbuda 
városokból egyesült. Az 1972. jubilemni év alkalmá
ból a közlemény visszapillantást ad a gyógyszerészet 
JOO év előtti helyzetére Közben néhány számadattal 
összehasonlí~ia a gyngyszeitáiak, a gyógyszergyárak, 
a gyógyszeiészképzés éB általában a gyógyszerész tár
sadalo1n helyzetét, a rnaihoz i 1iszonyítva. A tör ténel
mi visszatekin.té.s megg,yőz arról, hogy ez a kor 8Zak a 
magya1· gyógy.szerészet történetének kien1-elk:edő kor
szaka volt 

* 
Az 1972 év jubileumi esztendéí Budapest törté

netében: fővárosunk születésének századik évför
dulója. Az 1872 évi XXXVI törvénycikk_mon
dotta ki a két várns, Pest és Buda, valamint Obuda 
és a Margitsziget egyesítését Budapest főváros 

névvel 1872 december 31-én ugyan egyesítették 
l?estet és Budát, a hivatalos lap azonban csak 
1873. január 24-én alkalmazta először az egybeírt, 
új városnevet Az egyesítés ténylegesen 1873 
noven1ber 17-én fejeződött be, a.rnikor a R11dáhól, 
Pestből és Óbudából megalakult Budapestet 10 
kerületre osztották fel. 

Az 1867-es kiegyezést követií évek között az 
1872-es azon évek közé tartozott, an1elvet a 111in
den irányban kibontakozó refo1n1tö1ekvések n1eg
valósulásáért folyó munka jellemzett A dualista 
alapon álló Osztrák-l\1agya1 Monarchia bizonyos 
állami, nemzeti függetlenséghez juttatta hazán
kat és a viszonylagosan kedvező légkör lehetőv.é 
tette lninden vonatkozásban, így a közegészség
ügy és ezen belül a gyógyszerészet területén is 
kor_?zerű refürn1ok n1egvalósítását 

Ugy véljük, i1e1n lesz érdektelen, ha a főváros 
1972-es jubileu1ni évébe11 'risszatekintünk a 100 
évvel ezel6tti gyógyszerészet helyzeté1 e, a fővá
rosban élt elődeink akkori problén1áira. 

:.Fővárosunk születésének évében, 18í2-ben Bu
dán 8, Óbudán l, Peste11l7, összesen tehát~26 gyógy
szertár működött Ez az( jelenti, hogy egy gyógy
szertárnak kb 10 OOO lakos ellátását kellett biztosí
tania. Budapest mai tei ületén 228 működő gyógy
szertá1 van; 202-vel több, n1int 100 évvel ezelőtt. 
A közforgalmú gyógyszertárak mellett a főváros
ban 2 intézeti és l részben intézeti, részben köz
forgalmú gyógyszertár működött (irgalmasok 
gyógyszertára a „Gránátalmához") \fa 17 gyógy
szertár és G kórházi raktár van 

Az 1872-es évben n1ár 5 éve inűködött a mai 
Soroksári úton a l\1agya1 Gyógyszerészeti és l\iű
vegyéHzeti Gyár, de nébá11y évvel később beszün
tette működését, a fővá10snak tehát gyógyszer
tpara gvakorlatilag nem mit Ma 4 gyógyszergyár-

ral a főváros jelentős gyógyBzeripari közpo11t. Az 
18 72. év azonban ebben a vonatkozásban is jelen
tős, mivel 1872. 8Zept~-z3-án született Ecséden 
Ri,chter Gedeon. gyógyszerész, a n1agyar gyógyszer
ipar megalapítója 

A gyóg·yszerészek képzése 18 72-ben összesen 
8 évre terjedt, ebből gyógyszer táli gyakmlat 6 év, 
egyete1ni oktatási idő pedig 2 év volt A kötelezó 
tantárgyak száma 4, a kötelez{) vizRgáké szintén 
4 volt. l\fa, 1972-ben a gyógyszerészek képzési 
ideje 4,5 év, ebből gyógyszertári gyakmlat fél év, 
egyetemi oktatás 4 év. A kötelező tantárgyak szá
ma 26, a kötelező vizsgák száma pedig 34. 

A Pesti M. Kir. Tudományegyetemen 1871- i2. 
tanévben gyógyszerészi oklevelet nyert 48 hall
gató, gyógyszerészdoktmi oklevelet pedig 5 gyógy
szerész. A város születésének centenáriun1i évében 
a Se1n111elv;reis 01 vostudoinányi Egyeten1 Gyógy
szerészi Karán diplomát nyert 113 hallgató, gyógy
szerészdoktori oklevelet pedig 11 gyógyszerész 
kapott. Az adatok elbhálásakor figyelembe kell 
venni Magyarország akkori és jelenlegi te1ületi és 
népességi adatainak különbö.zőségét, továbbá, hogy 
a szóban forgó tanévben a lJesti egyete1n az ország 
egyetlen tudományegyeteme volt. (A kolozsvári 
egy~tem 1872-7:3 tanévben kezdte n1eg n1űkö
dését.) 

1872-ben, Pest és Buda egyesítésének évében az 
orvosok, gyógyszerészek érdeklődésének közép
pontjában állt és már javában folyt a közegészség
ügyi törvény kidolgozásának előn1u11kálata, a1ni
nek eredményeképpen 1876-ban a Parlament el
fogadta a magyar közegészségügyi tör vényt. Az 
1876 évi XIY. törvény a hozzá kapcsolódó kiegé
szítő rendelkezésekkel együtt - bizonyo8 parag
rafüsok hatályon kívül helyezése mellett, illető

leg gyógyszerész vonatkozásban az 1948 XXX.. 
törvénnyel, valan1int az 1950. évi 25. sz törvény
erejű rendelettel kiegészítve - közel egy évszá
zadon keresztül hazánk k:özegész.'3égügyi ala1Jtö1 -
vénye volt 

lTgyancsak az Országos Közegészségi Ta11ács 
munkásságának eredményeképpen az I. Magyar 
Gyógyszerkönyv is a főváros születésér1ek évében, 
18 i2. március 15-én lépett életbe, melyet az 1871 
évi 31992 sz. bm -rendelet adott tudtul: „Minden 
egészségügyi tisztviselő, hatósági és gyakorló or-.;ros, 
állatorvos és gyógyszeiész köteleztetik 1872. évi 
1nárcius hó 15 i1apjától az 1871 évben a »Pesti 
Könyv-nyo1nda Részvén;ytársulat« betűivel i1yon1-
tatott Magyar Gyógyszerkönyvben foglalt szabá-
1.yokat n1egta1 tani„" A gyógysze1kön~yvi sze1kesztő 
bizottság elnöke Than Károly egyetemi nyilvános 
rendes tanár volt A 8 tagú szerkesztő bizottságo1 
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gyógyszerészi vonalon Müller Bernát és J ármay 
Gusztáv képviselték Az I. Magyar Gyógyszerkönyv, 
mely a legkmszerűbb elveket szem előtt tai tva ké
szült, minőségi előrelépést jelentett a magyar 
gyógyszerészet fejlődésében Ez a gyógyszerkönyv 
volt egyrészt- az első, melyet a magyar viszonyok 
figyelembevételével írtak, másrészt mint a gyógy
szerkészítés és gyógyszer-ellenőrzés kötelező ér -
vé11.yű szabványa, biztosította az egységes, magas 
szintű gyógyszerészi inunkát, valan1int a terápiásan 
értékes gyógyszerek előállítását Az I. Magyar 
Gyógyszerkönyv cikkelyeinek száma: 513, a kém
szerek és standardok száma 46, terjedelme pedig 
581 lapoldal volt. Ezzel összevetve a 100 évvel ké
sőbbi, ma érvényben levő VI Magyar Gyógyszer
könyvünket, a következő adatokat találjuk: a 
cikkelyek száma 815, a kémszerek és standardok 
száma 753, a terjedelem 1546 lapoldaL 

A Magyar Gyógyszerkönyvvel kapcsolatban 
1872 január 27-én jelent meg a gyógyszerészeti 
gyakorlat szempontjából szintén igen lényeges 
utasítás: „Rendelet, mellyel az új magyar gyógy
szer-árszabvány életbe léptetett" címen Az idé
zett rendelet a bevezetés napjául 1872. március 
15-ét, azaz az I Magyar Gyógyszerkönyv életbe 
lépésének napját jelölte meg Az új taxa jelentő
ségét akk01 tudjuk csak megérteni, ha figyelembe 
vesszük, hogy az 1744-ben közzétett Torkos-féle 
Taxa-Pha1n1aceutica Posoniensis óta - 1nelyet 
1775-től kezdődően az osztrák taxák váltottak 
fel hazánkban - ez volt az első olyan magyar 
gyógyszerárnzabás, mely kizárólag a magyar viszo
nyok figyelembevételével készült és gyógyszeré
szeink sok évi sérehneit orvosolta. 

szeptember 16-21. között, XVI nagygyűlésükre 
a Herkules fürdőben jöttek össze. Ezen 599 fő 
vett részt, ebből 56 gyógyszerész. Az állandó Kö
zépponti Választn1ány tagjai között is szép szá1n
ban foglaltak helyet gyógyszei észek, így az ás
vány-földtani szakosztályban 5 tagból 1 gyógy
szerész: Fauser Antal~· a ·vegytani szakosztály 
n1ind11árom tagja gyógyszerész: J ár11iay Gusztáv, 
Sztupa György, Than Károly. Az elhangzott elő-. 
adások közül gyógyszerészi munkák voltak: 

- Rozsnyay _tf átyás zon1bai g,yógyszerész: 

,, Babona a te.r:mfill~e.!_tudomá11yokban'' 

- Tarjánovits Ágo8fon sarkadi gyógyszerész: 

„Sarkad mezőváros és vidéke föld talajáról és kút 
vízéről'' 

- Rozsnyay N. átyás zombai gyógyszerész: „A 
jelen és régi kor robbanószereiről" 

Az 1872. év igen lényeges eseménye volt még az 
Országos Gyógyszerész Egylet megalakulása Ezzel 
kapcsolatban a Gyógyszerészi Hetilap 1872. évi 
15„ számában a következő „Fölhívás" jelent n1eg: 
A magyar k01ona·-01szágok összes gyógyszeré
szei központi bizottságának 1871 október l-én 
tartott tágasabb körű gyűlésében egyhangúlag 
elfogadtatott azon indítván.y, 111iszerint a hazai 
gyógyszerészek más egyesületek példájára éven
ként országos nagygyűlést tartsanak Ez országos 
gyógyszerészi nagygyűlés megtartására Pesten 
1872 május 6-án és az azt követő napokban kerül 
sor" A későbbiekben a lap közli Zeyk Károly 
államtitkár 29371 sz határozatát, mely az. 01szá
gos Gyógyszerész Egylet alapszabályainak minisz
teri jóváhagyásáról tudósít. Az 1872 évi 42. szám 
pedig már a következőkben számol be olvasóinak: 
„A magyarországi gyógyszerészek 1872 május 
6-án tartott nagygyűlésében az Országos Gyógy
szerész-Egylet, mint ismeretes, megalakult." A 
magyarországi testület elnökévé Ráth Péter gyógy
szerészt választották meg 

Az Egylet megalakulásával gyógyszerészeink 
régi vágya teljesült. Ez a szervezeti forma lehetővé 
tette a gyógyszerészek érdekeinek egységes képvi
seltetését, az ország gyógyszerészei között a kap
csolatok kiszélesedését, valamint a tudomány fej
lődésében is további pernpektívákat nyitott meg 

A Magyar Orvosok és Teunészetvizsgálók - akik 
1841. május 29-én Bene Ferenc orvoskari dékán 
elnökletével tartották elsi5 nagygyűlésüket 1872 

A közölt adatok a gyógyszerészek tudományos 
közéleti tevékenységének kezdeti lépéseitől tanús
kodnak Ilyen vonatkozásban nem szabad figyel
n1en kívül hagy11i, hogy ne111csa]{ ezeknek az évek-· 
nek, hane1n a század utolsó négy évtizede tudomá
nyos életének legkiemelkedőbb alakja Than Károly 
volt, aki pályafutását a kőrösladányi gyógyszer
tárban kezdte és gyógyszerészi képesítéssel a ter
mészettudomány és a pedagógia legkiválóbb műve
lői közé emelkedett. Than 1872-ben már a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja és ebben az 
évben választják meg az alapító Bugát Pál halála 
után a Természettudo1nányi Társulat Rlnökévé 
Ebben az évben indítja meg Than - az általa ter
vezett és irányítása mellett működő új kémiai 
intézetben - a kémia elméleti és laboratóriumi 
oktatását. Az intézet az oktatás mellett kmszerű 
lehetőséget jelentett a kutatás számára is .. Thant 
inunkásságának. elismeréséül az 18 72. évben „Ki
rályi tanácsos" -i cÍI111nel tüntették ki. Ő volt a kor 
legkiemelkedőbb gyógyszerésztudósa. 

A gyógyszerészek folyóirata a „Gyógyszerészi 
Hetilap" az 1872 évben már 1 L évfolyamában 
jelent meg Schédy Sándor szeikesztésében .. A Heti
lap hasábjain legnagyobbrészt kémiai tárgyú mun
kákat találunk Lényegesek az I Magyar Gyógy
szerkönyv ismertetésével kapcsolatos közle1nények, 
úgyszintén a Gyógyszerárnzabvánnyal foglalkozó 
munkák is Megtalálhatók az Országos Gyógysze
rész Egylet megalakulásának jegyzéíkönyvei is, 
továbbá az év folyamán megjelent különböző jog
szaLál.yok és azok n1agyarázatai :1\1inde11 szám 
végén „Tárcarovat" található, n1e]y aktuális ese
ményeket, leveleket, pályázatokat stb ismertet„ 

* 
A közle111ény megírásával az volt a célunk, hogy 

röviden be111utassuk a ju bileun1i év alkal1nából a 
100 évvel ezelőtt megalakult főváros gyógyszerésze
tének helyzetét és prnblémáit Úgy véljük, hogy 
az 1872 esztendő a magyai gyógyszerészet fejlő
dése szempontjából is igen jelentős volt, sőt joggal 
i1evezhetjük ezeket az éveket, ezt a korszakot a 
n1agyar gyógyszerészeti történet eg,yik kie1nelkedő 
korszak:ának 

1 
1 
1 
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EY.n;aneIUI 6hlJI cos.n;aH CIO JieI Hasa.n; 06be,l];HHeHHeM 
EY,n;hI, TieIIITa H C1apoií BY.n;hl B CB513H e ro6HJieeM a 1972 
rop:Y co06ll.\'eHHe BCITOMHHae1 ITOJIO:>Ketttte 4JapMaI.J;HH 100 
JieT Hasa.ri;, HJIJIYcrpHpY.H ero HeK010phIMH .ri;aHHbIMH. TipH 
3TOM OH cpaBHHBaCJ COCTO.HHHC arrTeK, 4JapMaQ,CBTHqeCKHX 
saao;::i;on, ofiyqettne cflapMau;esros tt B006ll.\'e cpapMau;eaTH
qecxoro 06ll.\'ec1aa no cpasHeHHIO e renepellIHHM. l1C'ropn
qecKHif o6sop yfie)l<.n;aeT a roM, 410 .ri;attHa.SI 3noxa 6b1Jia 
BbJ)J;aJOll~eitc.H 3Il0XOÍÍ HCrOpHH neHrepcKoll 4JapMaI.J;HH 

B Bánó neé Fleischmann and DIK. 
Z a 1 a i: Pharmacy in Budapest at the tirne of her emer„ 
gence a8 the moderne Gapital Of Hungary, in 1872 

The development of the present met1upolis of Buda
pest started a centmy ago vvith the union of the cities 
of Buda and Pest and of the borough of Obuda. At the 
centennary of the historical event the authors revie\v 
the state of pharmacy of that tirne, including nu1neiioal 
data related to pharmacies, phar1naceutioal industry 
undertakings, pharmaceutical education, and the gene
ral social state of phar1nacists in oomparison with the 
present conditions The review recalls an outstanding 
period of pharmacy in Hunga1y 

Dr. M .. Fleischmann~Bánó-Dr K. 
Z a 1 a i: Die Ste'iliing~~d-es- Apothekenwesens im Jahre 
der Entstehung der Haupt8tadt Budapest 

'-Tor 100 Jahren kam es zur Vereinigung de1 Stadt
teile Pest, Buda und Alt-Buda zu Budapest.. Zum Anlass 
<les 100 jahrigen Jubileums \\'ird ein Rückblick auf den 
derzeitigen Stand <les Apothekenwesens geboten„ An
hand von statistischen Daten \vird der heutige Zustand 
der Apotheken, der pharmazeutischen Indust1ie, der 
Apotheker-Ausbildw1g und der Apothekerschaft mit 
jenem vor 100 Jahren verglichen. De1 historische Rück
blick beweist in überzeugende1 Weise, dass jene Epoche 
eine hervorragende Periode de1 ungarischen Pharmazie
geschichte \var. 

Érkezett: 1972 Vll 26 
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EZER ÉV EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYALKOTÁSÁNAK 
FONTOSABB GYÓGYSZERÉSZI VONATKOZÁSAI* 

DR ZALAI KÁROLY 

Az ariyag összeállításakor a szerzőt az a cél 'l:ezelte, 
hogy Székesfehéivái 1000 éves jubileumi évfordulója 
xlkalmából és tiszteleiére összeállítsa a magyar gyógy
szerészet fejlődését alapvetően befolyásoló jogszabá
lyokat, és rániulasson a,zoknak a 1naguk korában való 
jelentőségére 

A vizsgált 1000 év első két évszázadából íiásban 
megmaradt rendelkezések, jogforrások, feljegyzések 
nincsenek. Az első ilyen rendelkezés az 1244~1421 
évekből a Budai Törvénykönyv, amely azt rnutatja, 
hogy először csak a vár asok tanác.sai igyekeztek a 
egészségügy terén felmerülő kérdéseket rendezni 
Hazánkban az első központi állami királyi rendel
kezéssel, jogszabályalkotással csak a XV I században 
találkozunk A közlernény 8 olyan egészségügyi jog
szabályt rnutat be, amelyek alapvetően befolyásolták 
a gyógyszerellátás fejlődését Érdekes, hogy az utóbbi 
századokban a legfontosabb alapvető egészségügyi 
jogszabályok kb. százévente jelentek rneg · 1644. 
"Lex Sanitaria Ferdinanda. 1770 · Generale Nor
rnativum Sanitatis; 1876 XIV törvény a közegész
ségügyről 1972 I1 törvény az egéswégügyről. 

* Székesfehérvár 1000 éves évfürdulÓja alkalmából 
re;ide~ett Alba Regia Gyógys7.erésznapokon n1egtart.ott 
eloa.das 

Az isniertetettjogszabályok alapján rnegálla.pitható, 
hogy a városi hatóságok, majd az állam szerepe az 
egészségügy és ezen belül a gyógyszerészet fejlesztésé
ben hazánkban már a X I I I században kezdetét 
vette, majd az idők folyamán egyre ei ősödött és szé
lesebb területre terjedt ki. Ilyen vonatkozásban külö
nösen ki kell emelni 1770-ben a Mária Terézia által 
kiadott Generale N ormativum Sanitatist. Az 1972. 
évi egészségügyi tör vény szelleme e tekintetben to
vábbi alapvető fejlődést jelent, mert leszögezi az 
egészségügy állami feladat, az egészségügyi ellátáshoz 
való jog egyben minden állarnpolgár joga Ezen állarn
polgári jog is bizonyítja, lwgy az egészségügy szei
vezésében és gyakorlatában, alapvető az ernbercent1'-i
k-us, a hurnanista sze11tlélet é1vériyre jutása 

A gyógyszer mint biológiailag hatékony anyag 
- terápiás értéke mellett - sok veszélyt is rejt 
magában, s így ártalmat jelenthet mind az egyén, 
n1ii1d az egyének összessége, a társadalo1n számára 
Ezt a körülményt a gyógyszenel foglalkozó szak
en1berek, elsősorban az orvosok és gyógyszerészek 
már régen felismerték Feltehetően ennek következ-
1nénye, hog-y· a g:yógyszerrel kapcsolatos te\rékeny-


