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A GYÜGYSZERESZSEGEDEK SZOCIÁLIS HELYZE'L'E ES TÖREKVESEI 
A XIX. SZÁZADBAN 

LARBNCZ LASZLÓ 
-·-<e: 

".;[ szerző össze;foglaló képet ad a gyógyszeiélzsegédelc 
\ ·.iiehéz helyzeté! ől, akik 1809-ben tömÖJ ültek előszöi 
,•; /fl3tületbe Ennek egyik célja volí a teljes egyenlŐ8ég 

-_: __ _ 1~iegszerzése a, gY,ógysze~tár,-tulajdonosoklca~ H arcr!.l-
,c{· tak a beteqsegelyert, tocabba, hogy a inunlcaban eltol
;'._,\_-__ tött évek eZ.isnu;3rése ala1~jári 1 endezzék a j:izetést. 
\•A XIX század inásodikfelében a gyógyszei észi pálya 

;- 'színvonalának enzeléw?ért küzdöttek. 

* 
A gyógyszerészgyako1nok segéddé vált a gyakor

noki végbizonyítvány n1egszerzésével Kötelező 
secrédi idő 2, illetve 3 év volt, n1el_ynek. egy részét 
-a.z

0
egyete111i tanuhnányok előtt és küzben, a n1á:-;ik 

rCRzét a,z abszoJ,,-álás után kellett letölteni. 
Az app1ohációs (feljogosító) ,,izsga segédi időhöz 

volt kötve; ekkor szerezték n1cg a n1esteri okleve
let, an1ely fe] jogosította a g:vógvszerészn1estort n 
gyógyszertá1 önálló vezetésé1e A gyógysze1 tári 
jogosítván\ n1egszerz.éséhez protekcióra és anyagi 
bázis1 a ,, olt szükség Ha ezek nen1 1;·o]tak_ bizto
sítva, a, végzett gvógy szerésr.ek segédi n1ü1ősítés
!Jen dolgoztak - kivéve azokat, akik tudon1ányos 
intézetekben vagy a honi- édségnél helyezkedtek el, 
inert ezzel a;r, á11ással nen1 járt ]ekicsinyitő „segédi 
titu]uK'' 

A f!:.\-ÓgJ sze1ószsegédckot éiint6 J·cn<lelkezésekkcl n11b 
az li:iOO-as években találkozunk; I Thiiksa, I }'e1dinánd, 
11 l\.Jiksa és R.udolf usá.szá1 uralkodúsa alatt 

A_z ] G02. januá1 15-én kiadott rendelkezés módosít-\ a 
1nég a XIX szá.za.d ,,c~gén is é1 vén~ybcn volt hazánkban 
„Ezen gyóg:yszc1·észi alapszabályok III. Ferdinánd esá· 
szár uralkodása ala1 t rncJgújíttat Lak, s azon idő szr-•llf;
inéhcz a]kahnazva átdolgozván, s 1nint ú.i gyógyszu1észi 
alapszabályok Bécsben és Ausztriában, va.la1nint ~Ia-
gyu.101szágon 1644-bton kiizhír1é t.ótettek " 

]~zen okiratban különböz6 el6í11isok oh.asha.tók a 
gyógyszerószsegédekkel kaposolatban: ,,. gJ óg,) s;r;c1 ész
segédnek is jó képzettségíinek kelle11 lenni s a 
gyóg) szc1kr~szíi1nényelu~1t felelősek voltak F,g~- g,yógy
B?.erészsegédntok sen1 voh szabad, aki \.alarnely főnöktől 
kilép(-!1-t, t:1g:y é\·nél elöbb inás szolgálatába lépni, hancn1 
14 nap alat1, a várost (·:lhag:yni tartozott" f7, 8]. .~T) ilván
valóan azért, hogy a íűltve éí1zö1i titkokat ,u- no vigyék 
a konku11 cne:,iához 

A XIX Rzázadban - különösen a századforduló 
idején a tudo1nány, az ipar és a kereskedeletn addig 
soha ne1n látott fejl6désének hatásá1a - a koráb
ban fennálló patria1chális ·viszon)'Ok a gyógyszeré
szetben is úgy alakultak, hogy a n1unkáltató és a 
munka>· >illaló közötti é1dekellentétek kiélesedtek 

)\. g,yógvszcrtári jogosít\ányok n1é1téktelen sza
porodása követk_cztében ldtö1 t a konku1rcnciális 
ha1c ezen a te1ü]eten is \'Iegindult a.z áran1lás a 
gi'Óg~sze1·észi pál}a felé, 1nert a. jobb kereseti Jehe
toség \ onzóa11 hatott a, „boldog békeidők" feltö
rekyő polgárai1a 

1Jíg kmábban (például Budapesten) az egy 
gyógyszertár forgaln1i körére eső lakosok szán1a 
Hl OOO volt, a száz~dulón 5-6000-rn csökkent 
A pálya gazdasági stabilitása tehát megingott 
Korábban a gyógyszerész 111int alkaln1azott a ,jog
nyerésig te1jedő átn1eneti időre is n1egélhetést ta
lált - sőt helyenként n1u11kaerőh.iá11:y is volt -, 
a századfo1duló kö1ül má1 gondot jelentett a nem 
tulajdonos gyógyszerésznek a pályán való elhe
lyezkedése, s6t g,yak_1a.n inegélhetése is. Az egyko1i 
újságok és följegyzések tanúskodnak anól, hogy 
n1ennyi panasz ·volt ezzel kapcsolatba11, eg.yrészt 
azért, n1ert nagy \iolt a n1unkae1ő-kínálat, 111ás-
1észt, n1ert az elszaporodott gyóg:yszertárak kon
h:u11enciája és a gyógyszer-különlegességek eltc1-
jedése csökkentette a gyógys;oi;ertár jövedeln1ét, 
ezzel a tulajdonosok anyagi potenciálját. 

Az a1kaln1azott gyógyszerészek se1n örültek a 
tön1eges jogadon1ányozásna,k }\Ten1csak az ellen 
tiltakoztak, hogy a gyógysze1tá1i jogot ne a leg~ 
hosszabb szolgálati idejű és a szegény sorsú gyógy
szerészsegéd nyerje el, hanen1 olyan cil{kek is jelen
tBk n1eg, n1el:vek 1án1utattak arra, hogy az irreáli
san ado1nányozott gyógyszertári jogol{ la..„sa11ként 
elszegényedóst okoznak Ez a reális álláspont jól 
szen1lélteti, hogy az akkori alkalinazotti állon1án~: 
i1agyon is törődött a gyógyszeJészet jöv6jével ]3á1 
voltak Európában olyan állan1ok, ahol a gyógysze-
1észet szabad ipai volt, ezt rt for1nát elvetették an
nak ellenére, hog,y biztosabb anyagi bázist jelen
tett. 

\Iár '" 1800-as évek elején elszommító állapo
tok· 111 alkodtak a gyógyszerész-alkaln1azottak szo
ciális viszonyaiban (pi fizetés, n1unknJeltételck, 
eljá1 ás rokkantság - betegség stb. esetén - az 
özveg)'ek és árvák szo1norú sorsát ncn1 is e1nlítve) 
_\lindczek n1agánügynek szán1ítottak 

A gvóg_yszertárak szétszórt elhelyezkedése 1niatt 
110111 a.Jakulhatott ki olyan szer\;ezett testületi szel
Je1n, n1elvből eg,r séges közegészségügyi éR szociális 
p1ogra1n születhetett volna. Szervezettebb fo1n1á
Lian Budán-Pesten-Óbudán 1809-ben tömörül
tek n G,yógysze1ész '.restület" -be és önsegélyz6 
pénztárnkba, ill betegsegélyzi5 egyletekbe Ezekből 
a.lakult ineg 1841-ben a Büdapesti Gyógyszerész
eegédek Betegápoló Egylete [1, 2] Ennek mint>i
járn 1806 októlie1 6-án létrejött a „Debrncen
Bihar n1egyei G:vógyszerészi Testület", 1nely11ek 
javaslat{ira „ a pályájukat végzett gyógyszeré
szeket eg:yenló jogok élvezeté'i-;·el ruházzák fel, a 
testületnek tagja lehet minden okleveles gyógv
szerész ott, ahol n1űködik, hacsak igazságtalansá
got elkövetni nen1 akarunk, a. vagyonukat n1érlegel
vén a szegényebb so1súakra i1yon1ást gyakorolni 
nem akarnnk. "[3]. Tehát a Bihar megyei gyógy-
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szerészek_ határozata a teljes egy~nl6ség elvére 
helvezkedett 

{867-ben a testület elérkezettnek látta az ídőt 
ar1a, hogy szélesebb keretek között rendezze a 
gyógys:z;_erészek ügyeit. 

A 1Jelüg-y1ni11iszte1 e11gedélyé\, el 1861 augusztus 
6-án össze is hívták az országos gyógyszerészgyű
lést Határozatot hoztak: nev-ezzenek ki egy g~yógy
szerész-szakeléiadót és négy gyógyszerész-szakfelü
gyelőt a gyógyszertára.k: ellenórzésé1e. J·a,Tasolták 
a inagyar g:yógyszerköny·v n1cgszerkesztését is 
Követelték, hogy két gyógyszerész egycten1i tanárt 
nevezzenek ki, akik gyógysze1is1ne1 tetést és részle-· 
tes gyógyszerészetet oktassanak. Utasították a f6-
nököket, hogy a gyakornoki idő ta1 tan1a alatt a 
növendékeket tanítsák, s tanuln1ánv-i e1cd1nén.yéért 
ők is felelősek legyenek A tanítás k01e: a gyóg};sze
részet, vegytan, növénytan, ás,,án.ytan, állattan és 
az egészségügyi tör\.;én:yek is111crete „ a vizsga 
végé11 pedig né1net nyelven segédképességi vizsga 
tétessék" [ 1, 2] 

Foglalkoztak a gyógyszerésznek a közönséghez, 
az egészségügyi szen1élvzethez, a segéd-gyógysze
részekhez és egyn1áshoz való viszonyá\;a] is Ez a 
gyűlé:-; nagy jelentőségű Yolt, n1e1 t 1áterelte tL figyel
n1et a gyógyszerészek „főnöki" és „segédi" ügyeire 

A gyógyszerész-alkal1nazottakat nen1cscik a 
pá1y'·a HzínvonaJának en1elése foglalkoztatta, ha
ne1n a szociális problén1ák is. 1866-ban és 1873-han 
kolerajá1 vány pusztított a g:yógyszerészok között 
is. A 11yo1norban hát1an1a1t1dt özv-egyek sorsa te
relte a figyeln1et újra n1eg üj1 a a nyugdíjintézet 
1negalapításának szükségességére. Ennek érdeké
ben dt Landan pesti gv6gysze1ész tett az Eg:ye8ü
letben indítványt és V a.ss J en/5 be1 ~ttyóújfa]usi 
gyógysze1·ész nyugdíjtervezetet nyújtott be, an1ely 
szerint n1inde11 tag 20 évtől 50 évig n1egállapított 
tagdíjat fizet, de szerinte ez a biztosítás csak a 
gyógvszertá1-tulajdonosokra vonatkozik, éR nen1 
hozzáta1 tozóikra; ezeknek sorsá1a vo11atkozöan 
külön biztosítást kell kötni 

A nlunkások, a1kaln1azottak, gvógyszeréRzsegé
dck_ öregségi és rokkantsági biztosítása, igen körül-
1nényes volt; csak nt-tgy összegért biztosíthatták 
n1agukat a biztosító társaságoknál [6] 

A gyóg)'szcrész-alkaln1azott.ak hcl-:r·zctc 1nind ha
zánkban, inin<l pedig külföldön ta1thatatlanná vált .. Az 
1869-f's G3 ógyszerészi HE-1tilap a kii\.etkezlSkct frja a 
f1anciag~. ógys~e1ész-alkaln1azottak hclyzfJ"té16l: „ Pá
risban segédhiány u1alkodik, a jó segédek inindinktibb 
J i1 káhbá válnak vidéki gyóg:yRze1 J-á1aknak ncn1 is 
jut, egyeR scg<~ch-;k h0l;yzett~ t.a1thatatlan .nincR 
ideje t.udomán:yos n1unkával foglalkozni, csak rlolgozik 
napestig a gyógysze1t.á1ban, kevés bl>1ú1t, hogy a főnök 
ineggazda.godjon az 6 rnunkája árán. Szf_;retnók, hogy 

v-égre elé1jék, inisze1'Ü1t a g;., ógysze1·észek közt 
ncn1csak egy esek fognak n1cgguzdagodni, hane1n rnincl 
jólélnek örvendezzen " [3] · 

Hazánkban a gyógyszertárakat reggel 5, téle11 
6 órakor nvitották, este pedig 9, illetve 10 órakor 
zárták. A fOvároRhan a reggeli nyitás általáb11n 
egy ó1ával később, de a zárás szinté11 9, illet,. e 10 
órakor történt A g·yógvsze1tá1i szolgálat háro111 
napon át tartott 1negszakítás nélkül Nen1 volt 
tehát scn1 ebéd-, sen1 \.'acsoraidő. A legtöbb helyen 
teljes ellátást adtak az alkalmazottaknak, és az 

ebédelés alatt bizony sokszor fel kellett ugraniuk 
hogy a beteget kiszolgálják' Ahol nem kaptak telje~ 
ellátást, 'olt fél óiai - igen ritka esetben egy órai 
- ebédid6, n1íg \.1 acsoraidő csak az ins1)ekciósnak 
járt 

Az éjszakai Szolgálat pe1n1anens volt az összes 
gyógyszertárban; ahol csak egy alkaln1azott n1ű
ködött, ott éjjel-nappal szolgálatot kellett tarta
nia. 

~4. szabad11ap, a ,,l{l1nenő" igen kevés -volt \Titlé
ken leginkább fél nap, vagy felváltva: eg:yik héten 
fél, a 1násik héten egész nap Kivétel volt e tekin
tetben a fö, á10s, ahol legtöbbször hetenként egv 
egész napot k:a.~tt_ az alkaln1azott gyúgyszerés~ 

Szo1osan a kérdéshez kapcsolódott az a jogos al
kalrnazottí kívánság, an1e]y az einberl1oz n1éltó 
ügy-eletcs szobákra i1ányult Ez a, szoba legtöbbször 
a n1;:Lte1 iáJis kan1ra volt, ahol néha húzta]{ vala1ni 
vél{onv fából készült elválasztó falat. dc a rosszab
bik es~tben azt se1n„ Ablaka, is ritkán ~,-olt. Az egész
ségtelen helyiségbe beállítottak egy szekrémt, 
egy összehajtható rozoga ágyat, egy asztalt és ha 
szék nen1 \.;olt, az alkahnazott az ágyon ülve étke
zett. Ezen a n1ate1iális kan11án já1 t keresztül a fő
nök, a laboráns és az egész család \.Tendéget tehát 
nen1 fogadhatott 

Aini a. fizetési viszonyokat illc1 i, azok sen1 voltak ki
elégít6ek 18G2-ben a n1inirnális havi fizet,és lcljes diri;. 
tással 15 fo1int kö1üli, 1níg a nlaxirnu1n 25 fo1int \.olt. 
'ríz év múlva ez a hatá1 25-30 fl:nint körül rnoz_got1 

1813-as gyógysze1ószsugérli állás1a hi1detések: 
„Hojba,u.er úrhoz, A1ad: 30 forint havidíj és t\'.Jjes 

cl hit.ás; 1na.g:y a.r, nén1ot, oláh n:y elv inegkivánt a tik -
félé'\·- n1úl\a 5 forint havidíj javüás és 10 fotint utikiill;
súg t.é1í1 telik n1cg" 

„!S'únon Jn11c uthoz 1'c1ncs\,Ú1: 30 fo1int ha\idíj, 
egösz ellátás, io foiint uJiköltség." 

Az 18\lO-cs és 1900-•ts évek elején a fizetések úgy · !) 
alakultak, hogy vidéken az okleveles g}ógyszmész· ? 

~ nek 30-35 !mint havi fizetése ,;olt teljes ellátás· 
sal, a nen1 ok:le\.,elesnek pedig 20-30 fo1ínt A. fi5-
\'árosban ez vala111ivel jobban alakult: 35-45 fO
rint ellátással, >agy 60-80 forint ellátás nélkül 

Az 1900-as évek elején - 111ár koronában szá
n1ítva - csak nagyrit}{án e111elkedott Budapesten 
200 koronára ÉIJpen ezért a segédek progra1njában 
a legalacsonyabb fizetés 1negállapítása szerepelt, 
n1égpcdig :Budapesten 180 és vidék_en 150 korona, 
ezenkívül évenként hayi 10 koron~L fizetésen1e]és. 
Azt, hogy ez a.z összeg n1cgélhetés szen11>ontjából 
n1it jelentett, arra fe1hozo111 a Gyógyszerészsegédek 
La.pjának ekkori cikkét, 1nely részletezi a 200-220 
korontL fizetésíí segéd 111iniinitlis kiadásait: étkezés 
100, lakás +o, mosás 10, ruházat 30 kornna .. Kultúr
igények kielégítésére, dohányzP,sra, szórakozásra 
és egyéb szükségleteik fedezésére körülbelül 28-30 
korontL n1a1a.dt. Nen1 ann:,yi jö\-edehnük, hogy egy 
cszte11dőben két hetet va.lan1i l{is 1,egyí faluban, 
egészséges l{örühnények között tölth~ttel{ volna. 
\T égeredn1én:v ben tehát ott \;oltak, 1ú-i.J.~t a1niko1 
20-30 korona zsebpénzt kaptak [ 1, 2] 

A segédet kezd() fizetéssel alkaln1azták, és a szol
gálati idő 11Ö\;-ekedésévcl növelték fizetését Ha 
ezután pár esztendeig egv helyben töltött szolgálat 
után kénytele11 volt állását bá1111ilye11 ok i11iatt el-

.7 
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"/~agyni, az újabb helY,en megint kezdó fize:ést ka
'.>>·· ott. I(ülönosen a gyogysze1esz ke1 ult nehez hely·· 

Petbe. s ezé1t törekedett az alkaln1azotti kar szö
~~etsége a11a, hogy a fizetések n1egállapításako1 az 
~sszes szolgálati __ idő legyen az irányadó 0 

Mivel Ausztriában 111egoldották a kórpótlékos 
fizetési rendszert, így a segédszö\;etség jogosnak 
tartotta azt a követelést, hogy ezt nálunk is n1eg·va-

· 16sítsák 
,Szükségesnek tartjuk_ - írja 1898-ban Lukács 

1sfván, a Gyóg.vszerészi E1 tesítő szerkesztője ____'.___ a 
segédgyógyszerészek egyesületének életbelépteté
sét n1e1t jövőnk biztosítása kívánja, hogy az OI
s~ág 1ninden részében szétszórtan élő ka.rtársainkat 
egy közös eszme szolgálatába vonjuk" [GJ 

A segédi kar helyzetének ja\dtására az első n1oz
galmat Budapesten az 1890-es években Bitzinkay 
László kezde111é11yezte annak el1enére, hogy a han
gosabb szei vezkedőket elbocsátották állásukból. 

1902-ben a gyógyszerészsegédek „ . feltüzelve 
a galíciai sztrájk híreitől, több összejövetelt tar
tottak helyzetük megjavítása érdekében .. " [5] 
„Pár évvel ezelőtt (írja az 1902-es Szabad Szó 13 
szán1a) is hasonló n1ozgalon1 indult n1eg, án1de a 
tömö1 ü1és híján sikertelenül " S az ak~kori 1nozga
lom vezetéíjét a tulajdonosok annyüa bojkottáltak, 
hog:v kénv-telen \iolt kivándorolni An1erik_ába. 

1902-ben kísérlet történt a gyógyszerészek szer
vezésére, n1e1~ynek J oókovits Sándoi- volt a kezde
ményez{)je, azonban csak négy évvel később, 1906-
ban alakult 111eg az első vezetőség: a Gyógyszerész
segédek Lapja köré tömörültl\{ag~Taro1szági Gyógy
szerészsegédek Országos Szöv·etsége An1íg a szer
vezett munk.ások rövid néhánv év alatt a fizetés, 
a inunkaidő és a bánásn1ód t6rén ó1iási eredn1é
nyeket értek el, addig a „ . gyógyszerészsegédek 
megmaradtak Azsiában" [ 4] 

Ha a segéd sok évi szolgálat után elérte a 120-
130 forintos havi fizetést, a fönöke megsokallta 
a nagy gázsit és elbocsátotta, aki aztán újra kezd

. hette havi 80 forinttal - ha családjával nem akart 
koldulni [3J A gyógysze1 tár-tulajdonosok szemé
lyes sé1 tésnek és é1dekeik n1egtán1adásának 1ninő
sítették a segédek törekvéseit 

Az alkalmazottak egyik legnagyobb jelcntlíségű 
törekvése a pálya színvonalának e1neJésére irá
nyult. Évtjzedek óta szorgahnazták a pályára lé
pés el6feltételéül a kötelező érettségit, amely végül 
is az 1910-es években megvalósult Az alkalmazotti 
réteg nagy örö1nn1el üdvözölte ezt a lépést, míg 
a tulajdonosok ellenezték attól való félelmükben, 
hogy ezáltal kevesebben men11ek gyógyszerészj 
pályá1a, és így Jnunkae1ő-hjány keletkezik, an1i 

·nagyobb bérek biztosítására kötelezi majd őket 

A segédhiány oka azonban nem ebben keresendő; 
ezt mutatja egy, az 1890-ben a Gyógyszerészi Hetilap
hoz írt levél: „Ha például egy életerös és n1unkaképes 
kollégárn áldozatul esik hivatásának . bármi inódon 
inunkaképtelen lesz, a pálya ezért kár pótlást nem nyújt 

neki . nen1 eg)· -kettő lesz azokna}-c a szán1a, akik már 
pályánkat ely·fÍgezték és itt fogják hagyni, me1 t n1á.s 
pá.J.) át választanak, ahol több biztosítékot nyújtanak a 
1negélhetós1 e . " [3] A_ pályái ól való elvándo1lás azon
ban ne1n oldotta 1neg azok helyzetét, akik hivatásuk 
g)-a.korlása rnellett rnaradtak További küz_deln1ekre 
volt tehát szükség 

Annak, hogy e ko1 szak ne1nes harcai és tö1ek
vései nen1 vezettek Szán1ottevő e1ed1nény1e, a fo
Iyan1atok összefüggésének tö1v-é11:ye ad inagyará
zatot. A tőkés társadalom válsága az I világhá
bo1 úban következett be és ez vetett véget annak az 
évtizedes, következetes, bátor küzdelemnek, amely 
ezen pálya „proletárj.aü1aJ<" jobb sorsot irányzott 
elő 
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n n a p e H u; : ColjUG/lb!IOe 110A0Jt-CeHue ifjap.1itaq.C'e·
'no1J-accuune1f!noe u ux c1npe.t11AeHufl e XI X eelíe 

Asrop gaer 06n.rY10 h'.3JJTHHY o rpY/lHOM noJio)f{eHHH 
(j13pMaQCBI'OB-aCCIIC'J"eHJOB, KOIOpb!e B 1809 ro,n;Y 06be
J~HHHJIHCb snepBbfC B opraHH:3aU:HJO O;~Hoi-í H3 HX u:eJJeI1 

5IJJJUIJ10Ch ,UOCTH)f{Cl:lHC IlOJlHOro paBHOnpaBH.sI e BJia.n;enb

L(3i'l1H an1e1{ ÜHH 6opoJIHCh 3a noJJY4CHHe noco6rri1 no 

C.J1YL!3!0 ŐOJ183HH, onpet~eJietttte 33pilJI3IbI Ha OCHOB3HHH 
npoBeAeHHLix s pa601e neT. Bo n1opo11: nonosttHe XI X 
BCKa OHH 6opO!IHCh 33 IlOBbIJUCHHe YpüBH.H npo<f>eccuH 
q1apMaQCBI'OJJ 

L J_, a l o ne z Tlte socia1 con-ditions and endea,-
1;ot1-l8 aj the graduatcd p!un 1nacy asistants in I-f.ungary in 
the Xl.Kth century 

The g1adnated pha1rna0y assistants \Ve1·e united in an 
assouiation fi1·st tiine in 1809. The intenLion of the asso
ciation \Vas the sL1 uggle far equal rights 'ivith the O\Vners 
of phannacies. 1'hey silived for organized sick-relief 
and fó1 payrnents inc1·easing aoco1ding to service yea1s. 
ln the second half ofthe centu1y the raising ofthe lE::1vel 
of the pha1·rnauy cu11iculun1 anc.l profession has been 
adopted into the p1ogran1 of the graduated pha1macy 
assistants 

G. La 1 e n ez: D'ie SOZ'iale La,ge und die Bestrebu:n
gen der angestellten Apothek_r::t ini Xl"X. Jahrhunde1t 

DtJI Verfasse1 gibt eine Ubcrsicht iiber die ungünstige 
sozialt-; J.,age de1 angestellten Apotheker, die erst 1809 
ve1sucht hatten, siuh in einem Ver cin zusammcnzuschlie
ssen. Hie1bci giug es un1 die vollstandige Gleichbereich
tigkeit mit <len Apothekenbesitzern. Gekiimpft 'ivurde 
un1 die K1ankenvcrsicherung und urn Eán Lohnsystern 
anfg1und de1 Bernfsjahre. ln der Z\\'eiten Hftlfte des 
XlX Jah1hunde1ts wurde auch zum Ziel gesetzt das 
Nivcau dos Apothekerberufes zu e1höhen 

(Jfogyar Néphadseieg Egészségügyi Szolgálata, Pécs) 
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