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A Technológia II osztál.) folyosóján hazai 
korszerű g,yógyszertárak, ill. ezek berendezésének 
fényképeit találjuk üvegezett fali táblákon 

* 
Az Intézet valamennyi heh isége fénycsöwkkel 

korszerűen, jól megvilágított. A falak leginkább 
a szemnek kellemes almazöld szín űr e festettek 
Lehetőség szerint gondoskodás történt a dolgozók 
részére öltözőkről, tusolókról stb., >alamint a 
munkásvédelmi megoldásokról is 

Az Intézet berendezésének és felszerelésének 
kiegészítése folyamatos További beszerzésekkel 
igyekszünk műszer- és gépparkunkat bővíteni és 
kiegészíteni E téren a költségvetési keretekből 

kapott lehetőségek mellett köszönettel emlókr
zen1 n1rg a 11azii.i g} óg} sze1g3 árak tárnogatásáról, 
anrel\·nck fol'\tán az Intézet n1á1· is több üzemi 
gépet kapott 

_:\z Intézet herendezése és felszerelése, amiről 
csak vázlatos ismertetést nyújtottunk, megítélé
sünk szerint alkalmas a korszerű gyógyszertech
nológia oktatására. Ilyen véleményt nyilvánítottak 
a. hazai szakcrnbereken kívül az örYendetesen szép 
számú külföldi wndégeink is .. 

(Szégedi Oivost·udományi Egyetem Gyógyszertech
nológ-iai Intézet, Szeged, Eötvös u 2) 

Érkezett : 1962. XI 1 

dl fJIJÁlJ-lJ&Ut'-é!ul lii-ff-léneűhi§l 
A GYÓGYSZERÉSZI MÚZEUMOKRÓL' 

DR HALMAJ JA.NOS 

1958-ban a Gdansk-ban tartott IY Lengyel 
G:yóg:yszerésztudon1án:y·i Kongresszusról vissza
térőben egy-egy napot töltöttünk Varsóban és 
Krakkóban, hogy megismerkedjünk a két ősi 
lengyel város ncv-ezctességeivel 

jüakkóban természetesen felkerestük a világ
hírű lengyel gyógyszerésztörténeti múzeu1not. 
Itt ismerkedtünk meg dr Stanislaw P r o n-nal 
a múzeum alapítójával és jelenlegi igazgatójával 
A legkedvesebb, igaz testvéri légkörben töltött 
1övid idő alatt incgjsn1ertük a inúzeumot és annak 
feladatát P r o n dr különösképpen felhívta a 
figyelmünket a magyar vonatkozású tárgyakra és 
néhány· mrlegs2í1-ű inondathan utalt arra, hog:y 
Dt 1íagyar országhoz igen szoros szálak fűzik, mert 
a nén1rt fasiszták elől inenekülve a. '111ag,yarok 
rejtegették és mentették meg életét. Látogatásunk 
emlékéül egy latin-magyar felírású gyógyszer
tári úllványedénykét ajándékoztam a múzeum
nak, amit ő azóta nagy· becsben tart, 111iként a 
i;iúzeum utóbbi magyar látogatóitól értesültem 
es szaklapban olvastam. Ez is mutatja a magya
rok iránti nagy szeretetét 

A múzeumról értékes beszámolót kaptunk 
dr Láng Béla tollából, aki 1960-ban a Lengyel 
Gyógyszerész 1'ársaság VT. 1'udomán:yos nag,y
gyűlésén ·vett részt és visszatérőben szintén meg
tekintette e neves gyógyszerésztörténeti múzeu
mot. (A Gyógyszerészet 1960 évi júliusi számában 
jelent meg a gazdagon illusztrált beszámoló ) Ő is 
tapasztalta Pr on dr igaz barátságát és ezt érezte 
dr. 111 e só Vilmos igazgató főgyógyszerész is, 
&ki ta,alyi látogatása alkalmá\al megkérte őt, 
hogy a szegedi Gyógyszerész Napokra látogasson el 
h?zz~nk, és tartson előadást a krakkói gyógysze
Iesztorteneti múzeumról 

1 A Szegedi~Gyóg_yszerész Rapokon dr Pr on refe. 
I átumának ismertetésé'\- el kapcsolatos előadás és dr 
Rusek hozzászólása. 

Lapunk 1962. szeptemberi számában sajnálattal 
oh-astuk levelét, melyben egészségi állapotára 
hivatkozással lemondta szegedi útját ; azonban 
megígérte, hogy a referátumát elküldi, egyben 
sok sikert kívánt a szegedi Gyógyszerész .Napok
hoz Ebből a levélből is, nlamint a referátumát 
kíSérő levelébf51 is kicsendül a leng:ycl~1nagyar 
barátság élő \alósága 

Nóhán;i szóban 1nege1nlékeze1n dr. Pro n sze
mélyéről, aki nem gyógyszerész, hanem jogot 
végzett. Családi kapcsolatai azonban a gyógysze
részethez fűzték és fűzik ma is Édesapja Krakkó
ban gyóg:yszerész volt és egyideig ő is ott műkö
dött g:yógys:zerész asszisztensként, amit a n1eg
küldött fényképen is demonstrált A gyógyszeré
szettől sohasem szakadt el, sőt az átlagos gyógy
szorésznél sokkal jobban szereti azt és Inűveli: 
1 ilág,·iszon:ylathan is elis1nc1ést sze1ezve pál:yánk
nak. 

Kezdetben műked•előként, később hirntác
szorűen - állami megbízásból - gyűjtö\te a 
gy ógyszcr ész történeti emlékeket. 1946-ban kezdett 
hozzá a múzeu1n megszer\·ezéséhez. lge11 sok en1-
léktárgyat, dokumentumot, iratot stb. gyűjtött 
össze, melyek egy részéből berendezte és a nagy
közönség részére is hozzáférhetővé tette a világ
hírli krakkói g,yógyszerésztörténeti n1úzeu1not„ 
~\ mUzeun1 az egészségügyi minisztériun1 fel
ügyelete alá tartozik ; gazdasági vonatkozásban 
pedig a varsói Központi Orvostudományi Könyv
tár gondoskodik róla. 

A múzeum jelenleg 10 kiállítási teremből, (itt 
3000 tá1g:y látható) konzerváló helyiségekből, rak
tárakból és egy irodahelyiségből áll. A raktárak
ban, melyeket más épületekben helyeztek el, a 
kiállított tárgyak kb. 4-5 szörösét őrzik 

A terv az. hogv a krakkói Orvostudon1ánv~:t 
Egyetem GyÓgys;erészi fakultásán gyógyszerész
történeti tanszéket sze-r1·e.znek és ennek része lesz 
a lllUZGUill is 
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Ezek után ismertetem dr P r o n elküldött 
referátu1nát, mely „~,\ gyógyszerészet mlizeális 
dokun1entációjának történeti kibontakozása'' cí1net 
viseli Jellemző a szerzőre, hogy- ezt a referátumát 
Feiler :Miklós miskolci barátjának ajánlja 1907-ben 
Bártfa-fürdőn történt találkozásuk emlékére 

„Kern ,:itatható -írja - hogy a gyógyszerészet 
történeln1i kibontakozása a inUltban, nemcsak 
összeurópai 'iszonylatban, de szán1os nemzetnél 
is lassan, de állandóan előrehaladó folyamat 'olt 
Ennek igazolására elég bizonyíték a sok megjelent 
dolgozat, tmábbá a gyógyszerészet története 
-v ilágszerYezetének története .-\ gyóg,yszerésztör
téneti kezdeményezéseknek szoros kapcsolatban 
kcll lcn_niök azzal a célkitűzéssfl, a1nelvet a Ken1-
zetközi Gyógyszerész Szö\etség (F 1 P) London
ban, 1955 szeptemberében hozott A fiatal gyógy
szer észtől ug·yanis, aki elhagy ja az egyetemrt, 
ne111c~sak a tudon1án)t, hane1n a jelle1net, a g~yógy
sze1észi szemléletet. pál,;;asze1etetet j8 1negköY0-
teU ; errn nev-el a történelen1 is 

1 rí ln :·1 Flru an~l( y Rdl;c1 t gydgy~zc1 tá1 ána.k bei cndczé~e 
1810-böl L(';~kubon (En1.pi1e) 

_\ tö1ténetíró töTténclnli fórrásokat doku1nen
tációt keres tén1ájának és 8aját n1agának kibonta
kozásához .:\ g)·ÓgyRze1és;i: tö1ténésznek 1neg kell 
találnia ezt az utat, an1cl:y rlRősorban a gyóg:ysze
részeti n1Uzcu1n ban n1egsze1 \ e:zett .f-i~7. az intéz1nény 
a g:yóg_yszerészeti tudornányok tö1ténetének ta.nul-
1nányozását szolgálja Ezért no111 lehet hog:y 
anlik' á1ius n1úzr·un1 legyen, külön korszakonként 
elkülönített anyaggal, an1iként az rgyes n1eg
esontosodott iégi eu1ópai n1úzoun1okban láthat
juk Csak a haladó szel1rn1ű tö1téneln1i 111Uzeun1 
tud megfelelő céllal hel)tállni, és képes szolgálni a 
türtöneti kutatást_ különösképpen akko1, ha idóben 
létesül i:'gy látjuk, hog} nincs 'ége az onos
tudo1nán}- történe_téhen az éle~ meghosszab hításá
ho:z ,.rzetéí utak ke1esésé11ek lg:y Yan ez a g)óg:y
szerészet tf'I én iR J-<:::z általános és úllandóan élő, 
eg}rrc kitc1 ebélyesedéí probllhnakör 

.1 g:yóg_J s:ze.1észtö1téneti múzeu1nnak ol:y·an f'n1-
be1re- 'all szükségr, aki k1 jtikus sze111mel nézi a 
1égi alkémikus jrlekct és öntudatosan -"' ha kell 
e1Őszakosan is --- halad előre a iégj századok 
primith állapotától egészen a jrlcnkorig; ha kr 11 
,-é1 es \ r1 Pjtékk0l ha1 col, ,-égez kísérleteket, kin1un
kálja a for111át és ta1tahnat inindig jobban se.gít\e 
ezzel a szen\ edő emberjséget ._::\.z életben js alkal-

n1azza a hun1únus célt : 
le:t- estol 

l á1J1a F1nu:1é,zht: 01á/1« hoidó, nulylH11 o ;;;fd/,fi::1 
h11g,1i bo1ol,at tr11tot1dl, (;, yiin1!Jiilui1 ho1dríJ, a 111.1r;!irr1 

{;mol ..,:rímd1r1 

\ l1it-;:r.tói ikus ( l('n1rk duku1nf ntúf iojrl\ nl tf'ljr "fll 

üss1c feni' <-l le h( t r sak t('ljr sítrni r didaktJk11s lr 1-
ada tokat \ f a1111Ú< ia tö1 tén< tc~l H 11 a /:!') Óg) szr r <' :-:zi 
hi\ atás a n1últ genP1ációktcl 1 ette út a:;t a111j 

has1nos /s i,tC) sr fl·íti a kö' cUu i".(Í !:TE n<-1::'\cj('it 
::\ézzük ineg ezekutr'ln azt hogJ nli a c;;:f 1( JH és 

jelcntf-íRé,i;tr H- g_\ ('1µ:) s1e1é:--:1.ti.JJ1-ónc„ti n1ll1( u1n1Hdí 

n1ini: a tött<;nf'ti 'izsgálatok bázisának 
\z a g.\·('.1g}szrrésztörtóncti ÍJCÍ aki 11c1n tig\f-li 

a n1Ú1(-ú]is dok11111Pnt{H i<'1s an\ agnt s11k ti:\ r-rk-.:1 
és pontatlanságot kö\cthet cl -

_\ g·_; ('ig\·SzP1észet tii1ténrte rlukun1rnt{u iojón<tk 
fE>l<~pítése a kö,·etkc zií pontokhan fogL-dhat(:J iiss1( : 

1 <~oport: _.,41rhllJtlia Hi~ztcirikus dCJkunH11-
tun1ok; szEn1c;l)-i tá1g-,yi {:S t(ntl~nrln1i í1a:--:i1:--: 
fo11clsan) ag 

\ µ::;.-ög„;.szc1észE:ttrl kaprsolatos 1é_f!i n\·u1ntt1t
' Ún} ok 6s új kiad\ ún_; ok _\J inrlfníél( g; C:1g\ s11 1 E: ..;zj 
\onatkozásu kézilat (-;.\Q_21s1t1r;szi n1anuctli:--:(k, 
rf•cept - és szún1lakön_y' ( k,; kó1 hú,1.i g) og\ szf J -

tá1 ak naplói. 1 cceptek és expensrk g) og) sz1 r
fo1111ák a kórházi !IYÓg)ás;-:atlian sth .')z(1tá1ak, 
enciklopédiák, lexik(_)nofr és szakfulyói1 a tok a k:f z
d1 ttól ÍO:\f\ a 

2 ('iüpo1t: Jlati:.r1alls 111qt(dtr:1utdl .\. g,)üg;-
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szerészi n1unkában és t<"rmelésbf-n .·\ g:,yóg,Jszerek 
kiadására és eltartására Yonatkozó, ny-ersanyagot 
tartalmazó edények · 

~.fűszerek (utensilia) a. diszpenzáció szobában, 
laboratóriumban, kamrákban ; fe1szerC'lések a 
desztillációhoz (ars destillatoria). 

Ezek történeti fejlődése a régi kortól a mai 
napig; a fenti inűsZerek tci'minológiája éR non1cn
klatúrája; a laborató1iu111 mlí·lészete é\százado
kon út 

D1ogok, E,cr:_rszcrú és összetett g} ügy. sze1 ek 
( si1n]Jlicia co~11;o~ita). \ eg; es és galenusi készít-
1nények; a hazai g,)'óp-:y.-szerészeti ipa1 mÚzP{dis 
all)· aga ·faliz1nánok, ainulettek, fetisck 

(..;._yóg)-nÖ\ én:,yek botanikus kertek kép< i ; ho-
1noeopathia ; különfCle kézi gyóg) szertárak _:\_gy ó
g;-ászati anyaga!~ sze1epr a kulti:ua történrtében 

3. e soport ; 0 ~szeá llitott gyógysze1 tári nor1ná,k 
Fai n1akopeák, antidotá1 ju1nok, dis;-:penzató1 iu-

1nok; he1báriun1ok, nó\-én)atJaszok; 1eceptek és 
1 e ceptn:1ásolatvk ; g} Óp.) S%eI {u sza hál;. nk más {u -
jf):!.} zéke·k ('>s 1 t klá1nok 

1 csopo1t: Tá1gyah., n1elyek há1niely tChtinr!Jni 
k,orban rz patika fe!sze1eléf)é/u,:. larlo:.talL 

('h;;e~ek, pFcsétrk, alapítú~i oki1atok Jrltú1ak, 
szcrzodesek 

5 csoport; Jfú2eálla a gljdqys:rrés:hallgalrJkT?l 

'3. áb1a. B(_l~rJ pii1ce1Jszht a _\.T'll ~=ázadból .~z Ü1lg
ablakon 1nozsá1 é.s gyúgy11ii1·énuel; .4bban az időbln a 
r;yúgyszeitá1 piiuéjébe h,iú.1taL 1nagyru bo1oka1 és r:1Ü'i, 
;ü.~zr:.1·1::,~ 1nézodalár~ot J.ó~lolgatni, ebéd i:ldtt, a '"Zl//_czrot 

t:.lŐ.SÍt(<,·éJf.' 

1- úiJ1u -1ir1(JlJOI c1nléJ;tá1 fn1ril; u l_1ol(/,rí-i. .qwógy.w_ué~ztti 
111ii:::r.l11nh·111 !Jrurn1,1,y l?6'Jot di7;lonuíjo 18..)U-höl a pl<li 
f(J!f<hnnrJZ 4 gu1Jlottbu11 1nagyur n(n!<:r:di <,'::inű \'Znlaggal 
di1'ZÍt1c r-r;u po1cclá1'(dé1q; .Hnln101. JrínoB magya1 
p10.frs';::,01 a_irí1;dc'.ka' /flí1d,~rt! ér; C(}!J .fadoboz Ra./u)
fziulr!1Jr)1. ]t}()()./Jríl. u lrngycl Sit11·c1nzu gy6gy~z11t(hból 

_ \ g_) óg) Sí'.< 1 t'.szliallgatok kézüatai aí". c-g_ycte1ni 
c]dadásnh1ól; ifjusúgj kö1ök anyaga; p1eparútu-
1nok (\ <"g\ cs s;-:intézis)., anH lj- rkrt a g,yög:yszcTéSL 
a lif'1nl' (- n sF-k k észít.ettr k ( I )iplo1na 111 unkák 'oltak 
c.J/íh \-a. pl (ialit.üíban 1 k3(J- 18D2-ig) I)lpJ01núk, 
biz(ll\Ít\c'tnyok sz(n1f1.)<S igazol\únyok 611nck, 
j(l\l'.IT)<k szobrok rn1léktáhlúk Ci:yóg)Sí':E'l(;_sz-
111húk a 1 (gi szúzadokhöl :\Jonog1 úfüi.k. e1nlékr k, 
en1lékkijn\ \Ch,. allnunuk ikonog1úfiák. 

\ frnt ( 111lít(tt < sopo1tokhör látni lehet. hp,g; 
n:1ü1clr ;-:cknck gc1i11c.e a g'\·ogyszc1észet tö1tr;ncte, 
arni!i!_jj a kutató 1nind a p.·: Ö[:l} 87.E'J(;c;zet mÍÍ\ fsz(t.e 
111 ind a g~ Üg,) szc I észrt tu do111án:y a i 6szé1 e anyagot 
taJ;dhat uundulatot Jnc1íthet i1 án\,t 'ehrt. és 
ininck'I ú.i utat Inutat a tiJ1téneln1i,,szintézisÍ1ez. 
\ kutaton1unka fő lán( :;.;zt ll1P trhút a gyóg.) .;:zr1észi 

n1Úz<un1 doku1nC'ntációjúnak a fa1n1úcia tö1tc~nrte 
SZ(·.1np(•J1tjúböl \ alo ff.Jépít6RC 

J:<: lcngY(·loiszúg1 g~ óg3·sze1CsE:i ll1Úi'.Clll111Jan 1200 
patikúböl L-:h 15 (JOO 1Ógi tá1g~ __ ,an n1el:;(-k ki;zül 
több :;.z~iz 1c;gi nyo111tat\án.) l-·iahhan sikr1ült a 
köny\ tárat js inrgn:yitni kli .tUUO k(itcttel 

\z an) ag nag~ 'onalakhan hrn1utatja a g) ógJ.-
SZ( 1 észct történetét 1.E:"D!!) < lországban és 111eg
szahja a S'ljntC'tikus tü1ténelini n1unka üán_yát 
ÍS a µ:_~ Óg\ SZ( J észi 111ÜZEUlllban 1'01111észctesen a 
leí1 tak nc1n nH 1 itik ki telj( se n a lrng:; e.lofszági 
g:; ógy::;zr:1 é s1tU1 tt~lH-ti _µ1 ul1ll:n1úkai. dl' liizon\- os 
iránYt szabnak utat n1utatnalc an1cl~:ek 111rgyédik 
a türténehnet a sejtésf któl. a hipot('>zisekt61, a túl 



q· 

._"----

220 GYÓGYSZERÉSZET 7. évfolyam 5~. Szám 

,j áb1a. P1on d1., atyjának gyógysze1fá1a előtt 1909-beri., 
(Itt ni.űködött niint gyógyszeréc;zjelölt.) 

szabad teóriáktól és. így a helytelen köYetkezteté
soktől. Minden úttörő munkának yannak hiányos
ságai; íg:y ennek is; ezeket azonban osa.k a jövő 
fogja megmutatni 

* 
A referátumhoz a szerző H fényképet is küldött 

A képek a köYetkező anyagot mutatják: 
Gyógysze1tári edén)ek a x·vT --XIX. századból. -

Galiciai gyógyszertár cÍlnE:re, Lengyelország első fel
osztása után 17 72-bcn. ,_\_ cín1Pr jobbszárnyi-í..n a n1a.g:yar 
királyság cín1E1C is látható. - ;\ czcstichO\\·a.i kolostori 
gyógysze1 tár barokk szekrén) én a g~rögyszert.ár cín1ere, 
lent- b1onz1nozsarak a X\TI -X'lII. szá.za<lbol, fent 
gJ og) szer ész diplo111ák a J'agelló fgyetcnuöl a XIX 
szüzadból. - Leskui gyógyszertár, inelynck cg}' részét 
1810-bcn építették c1npire stílusban Az építtető fia 
B a r a n s k -y- R.óbe1 t Pesten tanult és kapta n1eg 1839-
hcn a gyóg)'RZfotÓRz diplon1úJ-. - Laboratóriun1i eszkö
zök, grafit 1·ctorták a X.\TI -X\TII. századból és tége 7 

lyek, rnárvány inozsarak, prések, bá.1clok (inci&o1ia.) 
bronz1nozsa.1ak (1enaissance és barokk) és üveg1eto1ták 
- :=iií{tr'\··ány kandalló üsttel (dena.rck) há101nlábas áll
vánnyal, pá.rkányá.n eszközökkel. -- Pincerészlet. A„ hor
dón a zodiákus jelei és „ Vinun1 Hung(11iciun" felüással. 
l\ftllette eg:y cserép mag}'al szőlő inintá,„al (R-égi lengyel 
közn1ondás inondja : „:s·uzzu1n 'IJinum nisi hunga1 icu1n. 
T-Iun ga1 in.e na.lu1n, Poloniae educatun1'' - G) ágy szertári 
belső pincerészlet a X\TII. századból. - ::'da);yar e1nlék„ 
tárg) ak a n1úzeu111ban a) Bar a n s k y Róbert gvógy
szerészi diplo111ája „ in A_lnia ac Oelebe1.tima Regia 
Scientiaruni. [InÜ'el8ilate Pestincn.'fi 9 inHun ga.1 ia" ( 1839), 
b) g:yógyszertá1i edények inagyar nen1zetiszínű szalag-· 
gal díszítve (egy porcelánedény „H a l 1n a i ,János ina
gyar professzor ajándéka" felírással, egy· fadoboz a len
g~yEl SiE-_\'1-e'\~ rzn gy-ógJ szertRr b01, szRrrnazRsa R.ahó fürdő 
1900) 0) egy térkép (Gerarda }iercatora, 1660) Etdély
ről, ahonnan 1nagya1 bo1okat szállítottak lengyel 
g:yógyszertárakba 

Megjegyezni kíYánom, hogy a szerzőnek ez a 
cikke megjelent a Farmacia Polska 1962 éYi 
17-18. számában, melyet a lengyel Gyógyszerészi 
Szöyetség VI Tudományos Konforenciája tiszte
letére adtak ki gazdag tartalommal és illusztrácio
val Jelle1nző ism~t a szerző n1agya1 érzehneir0, 
hogy ezt a nemzetközi szintre készült referátumot 
csak két, de magyar vonatkozásu fényképpel 
illusztrálta 

P r o n iga.zgató értékes munkásságának néhány 
dokumentumát is inegemlítem. Ezek : , , _,A. lengyel 
gyógyszerésztörténeti 1núzrum, n1int tudo1nán)OS 
intézn1én:y szervezetének alapja" 1950. E terYczet 
indoklása a szakma története szempontjából 
( 1956). „Lengyel01 szág gyógyszer észtör téneti ha
gyornányair ól" (1960) Megjelent tmáhbá egy 
nagyobb, kb. 100 oldal terjedelmű, gazdagon 
illusztrált gyógyszerésztörténeti munkája is 

\nnak igazolására, hogy a krakkói gyógpze
résztörténeti múzeumot kellőképpen értékelhessük, 
célszerű néhán:y gyógyszerészt-örténeti rriúzeu1not, 
illetőleg néhány képet megtekinteni Többek 
között hen1utatott a szerző a nc1nrég m~gnyílt 
bratislavaii a régi clujii a heidelbergi gyóg~yszerósz
történeti múzeumból, továbbá n1ás múzeu111okból 
néhány gyógyszertári hc1 endezést 

Szükséges ezek után, hogy· a. 11azai viszonyok1a 
is vessünk néhány pillantást annak ellenére, hogy 
ez inkább szom01 úsággal tölt el bennünket. 

::\agy Gyula már 181J2-ben„ Egy magyar gyógy
sze1észeti történeti inúzeun1 érdekébcn 1

', to..-úbhá 
S ch w a r t z Ignác ugyanebben az évben , ~ 
mag:ya.r gyógyszerésztörténeti n1úzeum cszn1 ~ihcz · · 
címmel cikket Íl tak Azóta is több cikk jelent 
ineg 1nag:yar gyógyszerészi múzeun1 érdekében 
1919-ben a 1ianácsköztársaság is terv-be vette rg,\ 
gyógyszerésztörténeti rnúzeun1létesítését ]~ 1 n) r:-:
J ózsef kiváló polihisztorunk szorgalmasan gvüj
tögetett gyógyszerésztör téneti múzeális anyagot 
an1el);nek eg,·y iésze 111eg is inara<lt éR alapját 
képezte a G:yóg3 szerészi Centoná1is Bizottság által 
1948-ban létesített 1~1nyey .József 1nUz/:11111 an~ a
gának Sajnos n1indössze egy nagyobb és f;l\ 

kisebb hel;-viség állt rendelkezésre Incl:ybcn a 
gyűjtött anyag éppen csak otthom a talált \zt a 
hi'i:atását azonban, amely múzr:un1nak kötelességl~ 
lenne, teljesíteni ne1n tudja Ezt egyébként egy 
lengyel gyógysze1_észtörténész kollégánk is szo1no-
1 űan állapította 1neg, ugyanakko1 jogosan és 
büszkén llJ'ilatkOz'i,a a hÍlnCYeS k1akkói g}-Óg)·SZC:-
1ész inúzeu1nról. E inúzeumunk helyiségeit eg\: 
újabb intézkedés szerint más célra veszik igén) be 
és így anyagának eg:y része a leendő Sen11nelvreis 
or\·ostörténcti házba, más része pedig raktá1ozás1a 
km ül 

Kyá1 i debreceni látogatásom alkalmával é1 tékes 
n11izeális an)'-agot találta111 az úgync\ ezett inkur · 
rens raktárban, a1niből töhh darahot a gyógysze
részi 111űzeun1 részé1 e n1cg is kaptam E helyi ól 
is felhírnm a gyógyszertári központok wzctőit 
hog} fokozott gonddal igyekezzenek megőrizni a 
régi, g~yakran n1uzeális értékű gyógyszertá1i be
rendezési, felszcr0lési) laborató1iurni stb. cszközC
ket, tá1gyakat Reméljük hogy a jö> őben meg
felelő g,)':ógyszerésztörténeti inűzeun1 is létesül 
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- akár más múzeum részlegeként, akár a gyógy
szerészi ka.rhoz szervezve, akár n1ás szervezeti 
formában -, és akkor ezekre is szükség lesz 

A magyar gyógyszerészet története nemcsak 
értékes hagyományokkal, de számos értékes tárgy
gyal is rendelkezik Megítélésem szerínt sok értékes 
n1úzeális anyag van még szerte az országban 
Kötelességünk ezek toYábbi összegyűjtése, meg
ő1 zése, részben a. gyógyszerészi oktatás, gyógysze.
részi hüatástudat elmélyítése céljából, részben 
pedig a gyógyszeré'"i pálya fokozottabb meg
becsülése szempontjából ; nem utolsóso1 ba.n azért 
is, hogy a hallgatók, a szaktársak és a nagy -
közönség rendelkezésére bocsáthassuk 

A Szegedi gyógyszerész Napokon elhangzott elő
adások meggyőztek bennünket arról, hogy mindent 
a maga dialektikus fejlődésében, tehát múltjában, 
jelenében_ és jövőjében kell szemlélni, még a. látszó
lag e tó1ná).;:tól távolcső gyógyszerészi szer\·ezést, 
a gyóg:ysze1tá1ak berendezését stb is :\Iindezek 
alátámasztják és hangsúlyozzák a korábban elmon
dottakat 

* 
Az előadáshoz Vacla> Rusek a biatislavai 

gy óg) szer észi fakultás g~yógyszerésztö1téneti tan
székének docense a következőkben szólt hozzá : 

, Dr Stanislaw Pr on ú1nak a krakkói g};ógyszc
részeti múzeu1n -vezetőjének rcferátu1nát Halmai 
János professzor -volt szíves kép' iseletében előadni. 
C.Ii mindkettőjüket igen jól ismmjük és különös
képpen becsüljük gyógyszerésztörténeti munkás
ságukat, továbbá mindazt, a1nit a leng~yel és 
magyar gyóg:yszerészet historiográfiája terén >0é
geztek 

Ezek alapján ugy gondolom, hogy Halmai 
p1 ofesszort a Nemzetközi Gyógyszer észtörténcti 
Akadémia (Académie Internationale d'Historie de 
la Pharmacie) joggal >álasztotta rendes tagjá>á. 
Felszólalásomban szeretnék vala1nit a g:yóg:yszeré
szet történetéről is mondani. l~gyeseknek az a 
'éleményük, hogy a gyógyszerészet történetének 
sen1n1i gyakorlati értelme nincs, hogy azt csak 
kedvtelésből űzik Az ilyen \élemény azonban 
teljesen hamis W S m e e k a kollégám tegnapi 
reforátumából megg}őződhettek ugyanis, hogy 
szinte minden időszerű problémának a gyógysze
résztörténeti kutatás - itt pi a gyógyszertár 
külsejének fejlődése - alapul szolgál arra, hogy 
a problémát eredményesen oldhassuk meg Ezen 
alapokból következik, hogy a gyógyszerészet tör
ténetét mint a gyógyszerészi tudományok fejlődé
sét, hasonlóan éivényrn kell juttatni 

A gyógyszerészet történetének tudományos fol
lendülése szempontjából két fő dolog szükséges : 
egy önálló intézet és égy ugy több tapasztalt, 
a gyógyszerészetben és a történelemben iskolázott 
munkatá1 s Csakis ezekkel az előzményekkel lehet
séges a gyógyszerészet történetét telje; terjedelmé
ben feltárni 

A Csehszlovák Köztársaságban ebben az irány
ban tettünk már \alamit. Nálunk két gyógyszeré
szi múzeum \;an: az egyik Prágáhan, a 111ásik 
Pozson:y ban. Ezekben a múzeun1okhan tuclomá-

nyosan is dolgoznak Ezenkhül Fundar ek koJ.
léga BratislaYában a Szlmák Tudományos Aka
démiának természettudon1án:yi, orYosi és technikai 
intézete keretén belül foglalkozik a gyógyszerészet 
történetérnl. 

l9ű0-ig a két gyógysze1észeti fakultáson, Brno
ban és Biatisla>ában, önálló gyógyszerésztörténeti 
íntézetek álltak fenn. A két tagozat egyesítése 
után ma csak egy ilyen intézetünk\ an a bratisla\-ai 
fakultáson, melynek nzetésé' el engem bíztak 
meg. Az intézet három helyiséggel rendelkezik, 
amelyekben 8000 kötetet számláló tö1téneti könyv
tár, 2000 gyóg} szer észtörténeti tárgyból álló 
gyűjtemény, egy fotolaboratórium és két előadó 
dolgozószobája rnn .A gyógysze1észet történetét 
a hetedik szemeszterben heti két órában adjuk 
elő. :Minden tanulmányi é> ben átlag 3-4 hallgató 
dolgozza ki itt diploma munkáját 

Az intézet a köYetkező tudományos kutató 
p1oblémákkal foglalkozik, és a kö>etkezií feladato
kat yégzi: A gyógyszerészi irodalom össz-kataló
gusa a Csehszlmák Köztársaság könyvtáraiból a
könpnyomtatás kezdetétől egészen 1850-ig; a 
gyógyszerészeti főiskolai studiumok fejlődése a 
prágai Károly egyetemen; a gyógyszmtárak kül
seje és belső berendezése a Csehszlo\ á.k Köztársa
ság területén és a g-yógyszerész egyesületek törté
nete a CsehszloYák Köztársaságban. 

A három utolsó feladat az egészségügyi miniszté
riu1n tudo1nánJOS kutató tervében szerepel 

1960-ban a CsehszloYák Tudományos Akadémia 
Tudományok r_rö1ténete Bizottságában létrejött. 
a gyógysze1észet történetének szekciója is A 27 
tagot számláló szekciónak Ec!uard S kar ni t z l 
professzor áll az élén és feladata a gyógyszerész
történeti n1unka nlŰYelése és tá1nogatása. 

Sajnos ezt rövid hozzászólásomban nen1 is111er
tethetem, és így a gyógyszerészet történetének 
helyzetét a Csehszlmák Köztársaságban nem 
tudom 1 észletezni 

Végül engedjék meg - mondotta befejezésül-, 
hogy a csel1szlovák rész\.ev-ők ne\;ében a szíYből
jövő \· endégszeretetet megköszönjen1 és a jó szer
>·ezéshez gratuláljak A magyar gyóg.)szerészetnek 
to\ ábbi eredményes, gazdag fejlődést kídnok." 

ÖSSZEFOGL ALI.S 

.A szErző isme1teti d1 Stanisla\v Pion, a k1akkói 
gyóg)'sze1észeti n1űzeun1 igazgatójának „.A. gyógy
szerészet múzeáHs doku1nentációjának történeti 
kibontakozása" című refe1átun1át, to,-ábbá szen1é
lyes kapcsolatát a szerzőn! és méltatja dr Pron 
gy ógyszerésztö1 téneti munkásságát Ezután né
hány külföldi gyógysze1észtörténeti 1núzeu1111ól 
tesz említést, majd ismerteti a mag.yar gyógysze
résztörténeti 111úzeum alakulását és helyzetét„ 
Végül VacJa, Rusek, a bratislarni gyógyszerész
történeti intéz~t 'ezetőjének 11ozzászólását közli. 

(Budapesti Oi wstudományi Egyetem Gyóqynöt,ény 
és D1 ogis·mereti. Intézet. 

Budapest VIII, L'llő1' út 26) 


