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A magyar gy6gyszel'észek érdekvédelmi szervezetei
K. rész
DR. RADÓCZY GYULA

A szerz6 két folytatásban 111utatja be a 111agya101szági
gyógyszerészek érdekvédebni· szervezeteinek k.ia!akuldsrit és lJiliköc!ését, a .1\. f·7 / Jl. század végi kezdetekt(jl a
!Vlagyar OrFostudonuínyi Társaságok. és Egyesiiletek
Szövetségé nek 1966. évi megalakulásdig.
Az első részben azokról a törekvésekró"/ olrashatunk, an1elyek létrehozták a 1z·elyi grénliu1nokat, 111ajd
a:,okból 01:vzdgos egyest"i!etet szerveztek, \'ftlc11nint a
nutna11súg isnzét aktualitást élvez<i gyógys:erészi ka111ara alapítdsdra irdnyuló eredn1én.vtelen ujrekvéseker
/!i1harj11k.
A nuísodi/.:.. részbe1111edig az 01szdgos egyesiilet 111ellett kialakult egyéb gyógyszerész érdek1·éclel11Ii szeri·czetekr(i/ olraslzatunk.. egészen a:ok. n1egs~.1Tnéséig és az
()r1 ·osegészségügyi S::_akszert'e;.etbc 1·aló bcoh ·aszuisztkig.
Az <n:\·zdgos egyest"ilet létrelzozdsa
J\ magyar g.yógyszerész·~t történetén ek kutatöi közül n1ür többen igyekeztek feleletet talülni arra, hogy
111<.is szak111ákhoz hasonlóan a gyógyszer észetnek rniért
ncn1 alakultak ki múr a középkorb an érdekvéde hni testületei l'vlagyarországon? J.\ válasz részint ahbnn rejlik.
hogy a gyógyszeré szet - az orvoslássa l együtt - kien1elt szabaclfoglalkozás volt, ezért nen1 tön1örült céhekbe, részint pCdig, hogy a gyógyszeré szek iviagyarországon szán1bc!ile!2: igen kevesen voltak és azok is elszóftan~ cgyn1ástöT n't1gy túvolságok ban működtek.
./.\ músfél évszázado s török iga alatt kifosztott és a
nern sokkal ezt követ6 g"yászos ~égű kuruc szabadság harcokh;;1n kin1erült, 11iegfogyatkozott és rcményÓt
vesztett 1nagyar nen1zet csak a X\'llI. század közepe
tüjün kezdett n1(lgához térni ncrncsak gazdas(ígilag. dt.:
!élekszárn tekintetéb en is. A IVhíria l"crézia uralkodúsn
alatt ( 1740-178 0) bevezetett n1erkantilista gazdaságpolitika hatására a gazdasági fejlődés ugrüsszerűvé
vált) ami viszont a t<írSadahnifcjl6clésrc - így az egészségügyére is - kedvezően hatott. 1.\ nagyszomb ati Orvoscgyetcn1 létesi'tésének ( 1770) köszönhetően a század végén tnár cl!.vre több o"rvos, sebész és gyógyszerész
dolgoZott az orSZügban. Nen1csak a kórh~íz3"fr szán1n
szaj;orodo tt. dc a p"ütikáké is. I\t1indezck együttes hatüsára n1egkczdú dött a l!.yógyszerészck szervezked ése.
helyi va2.v regionális tcStülCtckbc való tön1örülésre.
i\ lár ::lkezdetekt6l az volt az igény, hogy a céhekkcl
ellentétben ezek a testületek ne csak helvi. illetve territoriálisak legyenek. hanen1 az egész szaknuít orszcigosan összefo,ió gré111ium. (Grérnil1n1 alatt olyan tcstirietct értettek, arncly egy szakma - jelen esetben a gyógyszerészet - gazdasági érdekeit védeln1ezte. dc a tagok
kütclességei't nern hiítározta n1eg olvan szo,rosan. rTiint
azt a céhCk tették. a1nelyekt6l 't11<:i1;vct6cn külöÍibüztck.) J\z egészségüg yhöz sorolható foglalkozá sok közül rviagyarországon csak a borbély.-;ebészek és a fürdó1

siik tömörültek céhekbe.

Helyi gyógyszerészgrémiun1ok külföldön n1ár a

XVII. századtól alakultak, így Nürnbergben ( 1632),
Prágában ( 1671 ), Párizsban ( 1778), Bernben ( 1801 ),
Rigában ( 1803), bár ezek nlég sokban hasonlított ak a

céhekhez. Bécsben pedig

II. József ( 1780-!79 0)

1782-bcn n1ár fel is oszlotta a gyógyszerészgrén1iumot,
a hadsereg számára szállított gyógyszerek sihiny n1in6sége feletti felháborocláscíban. Utóda Ferenc császár

( 1792-183 5) ezt a rendelkezést 1796-ban helyezte ha-

tályon kívül. ( r\ szakirodalon1ban többnyire ezt a dátun1ot találjuk a bécsi !.."'.VÓgyszerészgrén1ium alapítási

éveként [Jj.

,, '

'

r\z clsó 111cu.:var gyógvszerészgrén1iun1 keletkezés ének idejét ponl~Jsar1vneTT1 tudjuk--és a különhüzó szakírók eltér6 nézeteket vallanak e téren. Bizonyosra vehetjük azonban, hogy a XVII[. ~zázad végén keletkezhetett, rnivcl az 1809-bcn már létező testület nevében

(„Vereinigtes Ofncr und Pestcr Apotheke r Grcmi-

un1") az ,,egvesült'' jelző erre enged következte tni. Ernyey Józscfégy tanuhnány ában Íel is sorolja a budai és
a pesti gré111iu111okon kívül. több más vidéki grénliurn
c!nök~it is 1833-ban. Budün ekkor Rüth József, Pesten
pedig Székely l(ároly volt a grén1iun1 elnöke. A helyi
gyóg:yszerészgrén1iurnok azokban a városokba n jöttek
létre~ an1elyekbe n a gazdasági fejl6clés a legnagyob b
111érvű. a polgúrosoclüs pedig a lcgszernbctűnőbb volt

[2J.

A levéltári anyag tanúsága szerint ezek a gyógyszerészi grén1íun1ok - n1int a kapitalizál ódó túrsadalon1
egyik rnegnvilvá nulüsai - cls6sorhan üzleti kérdésekkei ToglalkoZtak, valan1int a gvakornoktartüssal. i\.z üzleti ké"'rctések köZé tartozott,"'l;ogy a gyógyszeré szek érdekeit védjék nen1csak az akkor n1ég konkurrenci::ínak
szürnító fúszerkcreskeclőkkel szernbcn, hancn1 az cgvhüzi kezelésben lcvü patikákkal szen1hcn is. (Pélciál1l
R.áth József rnínt a budai és Székely I(üroly n1int a pesti
gré111iurn elnöke. ! 825-bcn külön-külö n elutasította
I-Ioffer Ferenc vegviüzen1ének cJapítüsüra vonatkozó
kérchnét és a f-Iel.Yíartótnn<ícs 111agáévü is tette elutasítüsukat. Vagy 1818-ban az úgvncveze tt .. n1atcrialisták"
és „destillat'c.>rok" ellen lépett fel a gn~tniurn. 1nin6ségi
kifogúst c111clve készítménv cik ellen.)
A._z országos szervezked és eszn1éjc, a különbözó helyi grérniurno k országos egyesületb e való tön1örítésérc
1nár 1816-han feln1erült, sót az erre vonatkozó kéreln1ckct a J~Ielytartótanücs is jöváhagyta . [V[indezck ellenére 1833-ig ez ügyben ncn1 tört~nt előrehaladás. Ekkor I~enhossék fvlihály országos proto111edikus, a Pesti
Egyetern Orvoskarü nak igazgatója, levélben szólította
fel Ráth Józsefet, a budai grén1iun1 elnökét, hogy 1833.
jlínius 22-én délután 4 órüra közgyűlést hívjon össze. f\
közgyúlés elnökekén t az orvoseg)\.~tc111 egyik profcszszorát, H.cisinger Jánost rendelte ki. Buda város tnagisztrútusú t pC<lig Sch\vciger Jünos képviselte a közgylllésen, an1clynck 2. napirendi pontja egy orszúgos
hatáskört\ grén1iurn létrehozás a volt. A közgyúlés egy
bizottságo t jelölt ki, arnelyben a budai- és a pesti grén1i-
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un1 elnökei, vah1111int Unger István és I-lofftnann József
budai. Gön1öry l(ároly éSBoór Sán1ucl pesti gyógyszerészek foglaltak helyet. iVIegbízatásuk abból állt, hogy
dolgozzák ki és tc1jcsszék fel illetékcsekhezjó vúhagyüs
végett az orszáuos grén1ium tervezetét {3].
látva a protc~111edikus és az Orvoskar, valaniint a vánlsi 111agisztrátus 111cgbízottjünakjóindulatú tán1ogatás.:it. a gyógyszerészek abban a hisze1nben, hogy elérkezett az ideje egy országos, minden n1agyarországi
gyógyszerészt n1agában foglaló egyesület megalapításának, a pest-budaL valamint a pozsonyi és a nagyszornhati grén1iu111ok vezetői együttesen nyon1tatott
körlevelet bocsátottak ki az ország 111inclen gyógyszerészéhez. Ebben az állt, hogv csatfakozzan,lk a"'n1ozgalu111hoz és kívúnságaikat) . .Jszrcvételeiketi vagy eseíleges sérelnzeikct közöljék a szcrvezóbizottsággal.
E::gyúttal nlindenkitól (tulajdonostöl és segédtó1 egyanínt) 4-4 Ft beküldését kérték azelózetes költségekre .
.l<íhiszen1(iségükhen nern kértek engcdélvt az illctékcsckt61 a körl~\·él kin'.,,ro1ntatására és~sz6tl(üldésérc és a
pénz bes!edésén..:. Tt.'hát a nyon1tatvúny ccnz1íra nélkül
készült. lgv az illetékesek lüzítónak nlinősítették tartaln1út. n1iv~Í a gvógvszcrészeket sérel1ncik felsurolúsüra
és ()sszegzéséÍ~ sZ~-)lították ft:l. Ezért n hatóságok felléptek a T11ozgaior11 ellen és a k()rievél alüír6i cstlk nehezen tudt<ík tísztúzni n1agukat a politikai összccsls.üvés
vúdja akíl és az erre valö pénzgyújtés gyanüjütól. Orülhcttek. hogy a .,tiltott nyon1tatvány" tc1~jesztését rncgúsztük pénzbüntetéssel . Schuster l(ároly nagyszornbati
gy'ógyszerésznck például csak hosszas huzavona utün.
/\nton szász kirüiy szc1nélyes közbenjánísa révén sikerült llHl!!Üt tisztáznia. Ez tehát nvilvünvalóvá tette a
gvc.ígvsz'erésztürsadalurn előtt. hogv az országos Ci!VC~Ólel"111cgalakútlsának ideje n1ég lí~n1 érkezett cl [4].
Bür a szándék kudarcba fulladt, 111égis érdcrncs rövidt:n úttckinteni a tervezett orszúgos 'egylet szervezeti
fclépftését. r\ központi 111agot az Ügycsflétt pesti és budai grén1iu111hoz csatolandó Pest 111euvei, j;i<.;zscígi és
kun;ági. valan1int az í~sztcn.!on1 és Fcjé~:111cci"vei sz~rvc
zct ké{leztc volna. ahonnan-az egész clrszágc)S szervezet
irányítástít tt.:r\'l.:.'.7.ték. !\z orszúgos hcoszt~s a 1:·clvidék
25 111cgyéjét 7 város. az /\lföld 21 1ncgyéjét 10 vüros
gré111iunn1 ki)ré csoportosította volna, Erdélyt pedig
kü!i1n.
El6r"t:111utató volt a tervezet abból a szen1pontbcíl is,
lHigy tagjai szücnüra kütclezóen clóírta az évi közgyúlésen va\ö részvételt és tervbe vette ezeken tudo111ányos
értekezlet n1cgtartásút. Szabúlyozni kívünta a gyógy:izcrtúrak üllarni fi..:lügyelctél, n1úködésük belső rendjét
és a ll'.tcsítend6 orszúgos szcrvezi..:tjogávü kívúnta tenni
azt. hou.v a hatllsáu.ok kikérjék vélen1énvét a gvl)gy..... .....
szerkürl)'v és az ürs'Zabás ké1:désében.
kudarca
tervének
f\z (Jrszúuos hatáskörű t.":gycsülct
azonban ncTn Vt.'ltc cl a n1ag\,;tr !!.Vóuvszcrészck kezder11énycz6 kedvét. rncrt 1834. ü1)1~iii~8-::ín üj tervezetet
nylÍjtottak be a f-lclytart6tanácshoz. 1\ 1negcnyhült
I-lelytartótanács pedig 2 év 111ülva. 1836. október 4-én
fclszcílúotta az országos protorncdikust levélben, hogy
ezt a tcrvct:etet fil.!vclcn1bc véve szerkesszen cgv instrukciclt. an1clvbc1{i1 e.ré111iun1ok rnúködését szaI)áJvozza és n1ozdíts~t cl() az._egész ország területén a bclv(gré111i un1<ik létesú0,sét. Elek Hzontn7n ha 1nee: is alalZuiiak.
hatüskórük terrnészetcsen távolról sen; közelíthcttL~
1neg az elképzelt orszÜl'.üS szervezet n1úködéséhcz f(ízött reményeket [5]. •

l\tiindcncsetre azért érden1es foglalkoznunk az

l~gvesült Pest-Budai Gv6gvszerészgré~niun1 1847-ben
jó~;áhagyott, n1ódosítoÚ a1i1pszabál) aival. inert ez már
1

olyan jogokat biztosított tag_jainak. n1clyek több vonatkozúsban n1egközelítik a gvÖgvszerészek évtizedek óta
._ • ._.
hangoztatott ~íhajait.
Az alapszabály 11 részre csoportosítva) 66 §-ba foglalva rögzíti a tagok jogait és kötelességeit. A 2. § szerint a gré111iun1nak tagja csak gyögyszcrtúr-tulajdonos,
bérlő. vagy provisor (gondnok) lehet, alkalmazott
nen1. r\ testület tőkéjét n1inclen tagnak n1eghatározott
összeggel kell gyarapítania, a1nelynek felhasználásáról
a közgyűlés dönt. (Pl. patika alapításakor vagy vásárlüsakor 100 Ft. új bérleti viszony létesítésekor 50 Ft. segéd tartüsáért szen1élycnként és évente 10 Ft, tanulók
beiratkozásako r és végzésekor l Ft.) lV1cghatürozta,
hogy az els6 és 111üsodelnök kózlil az ee.vik niirH.ii!! budai."a n1üsik pesti legyen. llgyanígy a tTSztségviscftík is
rnegosz!nttak egyenlő arányban a két vúros patikusai
kCizútt. 1\z clnt>k a hatósá~!i tisztvisel6kkcl cgvütt részt
VL'tl a gyógyszertúrak el\c1lórzésében, kCpvisCivc olt az
cllcnórzCitt gyógyszerész trdekeit [6J.
/\z alapszabüly szerint a grérniun1 célja túhhck közótt a gv<Í!!VSZerészek egvcsülésc. cgvctértése. kcrcskcde!n1i~\;il'z~<;nvaik kölcshi1ós el6rno~Zli'téísa. a n1agasabb
szintú képzé~. cgyszüva! a hazai gyógyszcr0szel lökéletcsi'tése volt. E'.:nnck a!apjün tehüt a pest-budai grén1iun1 vü\lalknzhatott ország(JS feladatok ellütüsüra is. ígv
küzvetve a gyógyszeré~ztúrsaUalun1 összességén~k
szolgálatüt is z:1Szl~1Jára tűzhette. Ennek jcgyéhi..:n ]ürt cl
184~-ban. arnikor cl6tcrjesztctte haladó szcllcn1ú javaslatait 6 pontban, J(lauzül Gábor földn1üvelés-. ipar~s kcrcskcdc!cr11ügvi rninisztcrhcz, ahova ekk<lr a
l.!VÓgvszcrészct is ul1:tozott. /\ bcadv<invt \Vürtzlcr \ 1i\J1lo;Í)CSli és I-lolln1ann Jc)zsef hudai eil1ökiik i'rtük alú.
I~hhcn többek között Cll!!Cdélvt kértek az országos
egyesület nit:galakítására i~. i\ rllinisztcr a bctcrjeszlCtt
6 kérés közül 5-öt elfogadott. csupün az orszügos egyesülésre vonatkozó kércln1et ncn1. A pcst-hudai gré1nit1111 tchút a rL'!!.i keretek között. csendben dolgozott tovúbb [7\.

'

'

;\ szabadságharcot követ6 abszolutizn1us alatt a
gvógvszcrészck l.!azdasá!!i hclV?.t.'tc [VlagvanH·sz<i!!.llll
~«)11Ui11usan ron1l\~tt. f\ 13,~Ch-ko-r.~zakhan a·gvögvszC-részctct az ipari pályük küzé soroltük és 185~_-he"fl ugyan
{")sszcirtúk a re~íljogú gv<lgyszcrtúrakat. dt.' cgvre-111ásra
athl!11ünyoztak 11nlik(~t;yi't;isi engedélyeket. ~érn tör6d\"C azzaL hogy az új tulajdonosuk rnajd rneg tudnak-e
élni. vagv nen1 teszik-e tönkre a rnúr nlCl'.lévó gyógv._. -·
..
:-;zcnún~!Zat?
f:,zck a k(irültn0nvek azutün is111Ct szcrvczkedésrL:
hi'rtük. elsősorban a \,idéki 11:vóevszcrészekct. l(czdték
keresni az egy1nással való érl1Ítk'l:.zést és fcl111erült isn1ét
az t1rszúg<Js. . Cg.ycsülct 111cgalapítüsünak g:ondol;1ta. ;\z
l860-as l.;\'"l..:kbt:n. l)t:Ük FL'I\.'llC fellépése utün. a 111cgcnyhü!t politikai viszonyok lehl'túvé tették az ez ininyú
szcr\'czkcdést. Ezt kihasznúlva 1861 fcbruárjüban a
debreceni l.!Vl)gvszcrészek ·ran1üssv I(úrolv vez~tésével
kérvL·nvt 11:\~ú(l(ntak be a 1-IclvtarÍ()tanác~<.;hoz. arnclvht.•n ké;.ik <1-I-fi:lvtartötanács E-g0szségügvi ()sztálvün~il
gy(igyszerész a!Ízahnazásút. v<.Jan1int' a;:· ürszabúIVn1ö~J()sÍÚíst és egv hclvi l'.VÓi!Vszerészcgvesülct n1cgal<~kítú
~ünak engcJClvc:c'.és~t. f\z engcd0°l~'t vúratlar~ gvorsa~úggal inCgkaiJuik. arr1clynck :tlapjZín ·ran1üssy . .í(üroly
n1ür 111:.írcius !J-üra összehívta az alakuló közgyúlésL
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ahol őt egyhangtílag elnökké választották. (íVlcgjegyzcndó: (1n1ellett, hogyTan1ássy igen népszerű volt vürosában, 1848-ban n1int a helyi nemzetőrség parancsnoka. fogoly osztrák tiszteket mentett ki a feldühödött
néptön1eg kezei közül. Feltehető, hogy a kérvény gyors
elintézéséhez ez a körülmény is közrejátszott [8].)
r\z országos cgvesülct létrehozásának előkészítésé
ben jelentő; szer~Pc volt annak is 1 hogy a I-IelytartótanácS lapalapítási engedélye alapján 1862. január 2-án
rncgjelcnt az cls6 huzamasabb ideig fennnu1radó magyar gyógyszerészi szakfolyóirat; a Gyógyszerészeti
Hetilap. Ennek szerkesztő-tulajdonosa Schédy Sándor, nu.ír a lap indulásakor egy országos gyógyszerész
L'!!VCsület életre hívását ttízte ki célul. Az első szün1ban
n~<iga Schédy így írt: „ ... 111iután pedig ügyünk fölvirágzására nézetünk szerint csak az országos gyögyszerészl'.!!Vlet létcsíthetése aclhntnü rnee a valödi lendületet:
n1(nden igyekezetünket felhasznltlancljuk, hogy ezen ...
o!v rendkívül üdvös intéztnény ne tartozzék a jámbor
(illajtások közé .. :· Ugyanebben a szürnban, az akkor
rnég csak tanárseeéd Felletár E111il is sfl;;.raszál!t annak
lTcl°ékéhen. hogv ~l n1ag\,'ar gvÖgvszerészek egv orszügos cgvesülctl;é tön1ö~·liijc11~k.---f\ lap tehát'"]elentős
~nértél.ben hozzüjürult ahhoz. hogy az országos egyesülés feltételei 111cgtere111tődjenek. Létével n1egszüntettc az orszügban szétszórtan n1űködő gvógvszerészck
cgvn1á~tól vc~lö elszigeteltségét. IV1ive1" íg\; közelebb
h{)"zta úkct eevn1úshl;Z, lehc1'C:lséeet bizto~Ított a szervezkedésre [Yj.
"
;\konkrét cl6rchaladúsra a IVlagvar Orvosok és Tern1észctvizsgü!ók évenként n1egtafiott vünclorgyűléscí
lútszottak alkalrnas fóru111nak. Isn1eretes, hogy· r11ég
! t)4 ! -ben Bene Ferenc és Bug;;ít PúL a Pesti Egvetern
orvosprofcsszorai valcísított<:ík~meg és vczett'ék c~i ernlítctt elnevezés alatt évente az Oi szág n1Üs-rn::ís városühan incgrendezett tudós összejöveteleket. !.\ résztvev6k között nuír az elsü id6kben szün1os gyógyszerészt is
talülunk. sót az el6adók közütt is. ;\z évente n1egrendezctt vándor!.!vlilésck sorozata a szahadsügharc és az azt
kúvet(i ahs~í-1!utizn1us alatt 111egszakadt Ós csak 1863ban büró Eótvös Józsefnek, a. . lVIagyar l"udonuínyos
,;\kadér11ia n1üsoclelnökének sikerült kieszküzölnie a
!·ic!vtartcítanücsnül a vúndoruvll!ések rolvtatüsára vonatkozó engedClyt. A IX. v{~1;clorgyű!ést. 1863. szeptcrnbcr 22-én.: h{vta össze Pestre Eötvös József. ahol a
rnegjclent Jg pesti és vidéki gyógyszertsz szakosztályt
a!akúotL arnelvnek elnöke H.úth Péter a budai. alelnöke pedig Jürn1é;Y Gusztüv a pesti grén1iun1 elnükt: volt.
í\ nvóevszcrészcknek ezen az ülésén húr tudon1<Ínyos ~(óadüs ncn1 hangzott cl. viszont részletesen rnegtúrgyalták Scbécly Sándor 3 pontból álló javaslatút,
arnelv cev országos e~vesület n1egalakításúnak szükségcssé.né;<51, az o~szúg7J~'-i evö~vszc~·ész kicíllítás rneurenZlczés'0nck tcrvérúl é~'-i cg);rn'c{vegyészcti intézel (gyögy:-.zcrgyür) fClüllításüról szólt.
f-fatároz,~tot hoztak a tekintetben is. hogy a fcl<illítandcí országos egyesület 4 fióktestülctct foglaljon n1agüban: a J)unán innenit, a [)unün túli! (ehhez csatlakozna I-Iorvütorszúg és Szlavonia), a "riszün innenit és a
"I'iszün tLÍlit (ez utcibbihoz tartozna Erdély is). Azorszúgos cgycsüh.:t székhelyét Pesten jelölték ki. i\ nagygyű
lés a fclvúrosi testületből. valanünt a vidéki gvcJgvszerészek. küldötteih61 előkészítő bizottságot ailikítZ)lt azzal
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a feladattal, hogy dolgozza ki az alapszabúlyokat és a
hatóságoknál eljárva. készítse eló az alakuló közgyűlés
iisszehívását [ WJ.
J\ következő évben a lVIagyar Orvosok és Tern1észetvizsgálók. lV[arosvüsárhelycn megtartott X. vündor1.;vűlésé~ .Tármav Gusztüv 111ár ben1~tatta az elkészült
;Japszabály-ter\~ezetet is. Ez alkalo111rnal az országos
testület n1egalak.ításának gondolatát közhelyesléssel
elfogadták. A szaklap 1865-ben folytatüsokban közzé
is tette a 37 pontból üllö alapszabály-tervezete t [ 11 J.
lVléu tovübbi 2 évnek kellett azonban eltelnie addig.
arníg c~kiegyezés évében ( 1867), a pest-budai grén1iun1
folyan1oclványára a belügyn1iniszter engedélyezte egy
országos gyógyszerész nagygyCílés összehívüsút. Az évszán1 111egválasztüsa a gyógyszerészek törvénytiszteletét íelzi. n1ert ugyan a i\!Iagyar Orvosok és l""errnészctvizSgálók vündorgyúlCsein n1inden külön engedélynélkül akürhány gyógyszerész évente összejöhetett és tanúcskozhatott. dc a hangsüly éppen a jogi különbségen,
az lÍj szervezeti forrna nagy rcn1ényeket tün1asztó cl6nvel°n volt. ·rénv, hogy ekkor r11intcgv !50 gyóevszerész
j(;tt össze és ez.volt ~t-lcgclsó olyan...c~rszág'(;s iYógyszc.r~szn1eg111ozdulús hazúnkban, ar11ely ncn1 n1ÚS keretben. ha~1en1 kifejezetten csak gyógyszerészi szervezetként tön1órült. ;\ viszonvlag nagv létszü111 1negúéléséhez figyelernbe kell vcn~ünl;;., h~gy ckkoriban... E'.-rdélyt
is beleértve. alig 700 gyógyszertár rnűköclött hazánkban és ezek 95(~~)-han vidéken voltak. f\. kőzlck.cclési viSZl)I1Yl)k fejletlensége 1niatt visz.ont ez akár 1 hetes eltávozüst is jelenthetett és ahol nen1 volt segéd, ott erre az
id(')re be ·kellett szüntetni a patika üze111cltetését.
Ez az ebú országos 1negn1ozdulüs előkészító bizott_-;úool vülasztott abhcíl a célból, hogy új. n1cgfelelúbb
al~pszahúlyt dolgozzon ki és eg)1be'n sz;rkesszcn
evógyszcrészi reforn1javaslatokat, arnelyekct törvény~iv,;;,iatnak szüntak. /\z élénk vita után elfogadott !2
.ponthl)l ül!cí javaslat felölelte a pülyünk n1inclen fontos
kérdését és a gv<)gyszcrészek összességének k{vánságait. ;.\ javaslat~-t rZ)\·idesen 8 tagú kükTöttség juttatt<:~ cl
l:Zóth Pü! erdélyi gyógyszerész vezetésével, báró YVenkhei111 Béla bclügy111inisztcrhez, akijöindulattían fogadta úket. s6t arra i::.: úzérctet tett, hogy a jüv6bcn ki fogja
kérni tanücsaikat . . . gyóevszerészr· ügVekbcn. Búr a
gvóevszerészek bizaT;;..ocflj hangulatb[~t; oszlottak szét,
T1;égiS jónak lüttük újabb helyi grémiun1ok alakúását.
re111élve azt. hogv az cgvcsületck hangja eló fogja SC!!{tcni a rnür régt:ít~c:Í húzó(ló ügyek clintéZését. fgy...Jött I3trL' a szepesi. a Sopron n1cgyei. a ternl'si és a Szatn1ür n1egyci orvosgyógyszerösz egylet.
Ivlindezck az orvos-gyöevszerészi szervezkedések Cs
a képvisel6házban clhang~éitt interpelláció, arra bírtük
v~venkhein1 bclüuvrninisztert, hoev l868 fchruárjáb;;1n
nnkétot hi'vjon ü~Szc a közeeész.sJgiü~v rcnclezésc,érdekébcn. ;\ 111eghi'vott orvospÍofessZ01':°'~k és a nünisztériurn orvos tisztviselőin ki'vül csak nehezen sikerült a két
gvógvszcrész grén1i1n11 elnökének. H.üth Péternek és
] iírr11~1v GusztI\"nak is rncghi'vüst nyernie. Bár a n1iniszlLT en{lút:>tte. hog_y elótte fekszik két gyógyszerészi javaslat. de ezeket ncrn t<írgyaltúk. csupün l3alassa Jünos
és orvosprofcssznr túrsai ültal készúett tervezetet,
arncly teljesen figyt.:~lincn kfvü! hagyta a gyógyszerészek
ügyét. illet vc a n1úr ernlítctt ja\'aslatokat. lV!ég fokozta a
gy(Jgyszcrészck csalóclüsüt a júliusban rneg_iclent !dne-
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\·czési rendelet, an1ely szerint az Orsz.::í.gos l(özegész-

ségügyi 1'anács 28 orvos tagja rnellett Ráth Péter
gyógyszerésztcstülct i elnök és fvlüller Bernát pesti
gyógyszerész csak rendkívüli tagként szerepelt.
Ennek ellenére Ráth Péter az év folyamán lezajlott
egri vándorgyLÍlésen beszán1olva eddigi erőfeszítései
ről. újból felhívta a magyar gyógyszerésztársada lrnat a
vidéki grémiumok alakítására, remélve, hogy ezek mű
ködése is latba fog esni a közegészségügy általános rendezésénél.
A II. Országos Gyógyszerész Értekezletet 1870. júniusában tartották meg, és 3 napig üléseztek. Ezen n1ár
250 gyógyszerész vett részt. \'égül tovtíbbi 2 év n1últán,
a Ill. országos értekezlet alkahnával alakulhatott meg
hivatalosan ís - 1872. nuíjus 6-án - az Orszdgos
Gyógyszerész-Egylet. 1\z egyesületet létrehozó bizottsüghan az ísrnert pest-budai gyógyszerészek (H.áth Péter. Jánnay Ciusztúv, I(iss l(áro!y. Fauscr 1\ntal) rnellct.t
ott találjuk a vidék lcgisrnertcbb gyógyszcrészeit is (1111nússv I(árolv I)ebrecen, Dr. I-Iintz Gvön1v I(olozsvár.

Dr. Szabó Gvula Miskolc. Katona z;ign1~nd Kecske...
rn0t. Rohrhaéh Antal Szeged).

Dr. I-Iintz Gvürgy kolozsvári gyógvszcrész által iclóközbcn 111ódosltotl.'.1!apszabály-tCrvCZctct Zeyk Károly
belügyi államtitkár hagyta jLivü lö72. szeptcn1bcr l 1Cn. 1\z LÍjonnan rnegalakult Országos Gyógyszerész
Egylet első elnöke H.áth Pét_er lett, aki egyben a fövárosi
testületnek is elnöke volt. 0 Set11111ehvcis Ignác sógora
\'Olt és 1860-ban országgyűlési képviseJő,;é is váhtsztottük. Sajnos azonban alig egyéves elnökség utún,
lfi73. október 7-én Ineghalt. Utcída Jánnav Gusztúv
fia. D~:- .Jünnay Gyula lelt, aki 1886-ig viselté e tisztséu.et. Ül követte 1898-ig C\ávássv ICiss Károlv, aki
Cgyébként az alakulüsko~· az egylet els6 alelnökC volt.
1\z egvcsülct nevét n1ár az clsú, 1B73. évi köz.gyűlés
1ncgvüll(-)Ztatta. Az tíj név ,,.(/ta!dnos J\.1agyan;r:s·::.dgi
Ciyógys::.erés::.ek Egylete lett. Ezt a nevet 1881-hen isn1ét n1cgvúlasztnttúk, arnikor is Jllagyarors::.dgi c;_·vógys::.erés::.egyletictt a neve. l\z 1874. nfüjus:.íban n1cgtartott közgyúlés határozata alapján az országot 6 kerületre, az t:gycs kcrüJctL'kct pedig 4-4 júrlisra osztották az
< irszügos egyesület szcn1pontjából l 12 J.
Ebben az id(lhen a gyógyszertár-tulajdo nosoknak
csak alig 1/3-a volt tagja az orszúgos egyletntk. Ekkor
inég azt hitték, hogv ez csak a kezdeti nehézségek kö\'Ctkczrnénvc. Röv\(lesen azonban szen1he kclle'it nézni
azzal a ténrivcl. ho!!v az egvlet később sern. a dualizn1us
fél évszüzada alatt:-·ncn1 lluJta nu1ga köré tü1nörúcni a
hazai gyógyszerészeknek nc1nhog}-' az egészét. dc n1ég
a tlÍlnvon1ó többségét scn1. ;-\z alacsonv fokú szervl!zcttség, an1cly a ko~·szak egésze alatt féÍ-.:.cztc a gyógyszerészet fejl6dé.sét, eL'i6sorban annak volt a kövctkezn1énvc, hoLJ,v az a1kaln1azottat ncrn tartó. kisebb. vidéki

!.!vóivszcrt~frtulajclonosok érdekei ncn1 estek egybe az
~-gy ~;agy több all~ahnazot tat foglalkoztató váro~( ( els(isorhan féívürosi) nagyobb gyógyszertúrak tulajdonosainak érdekeivel. iVlindez 111ür a n1egalakulúskor. 1872.
rn.:ijus 6-án is c16rcvctcttc árnyékál, inert az cl6z6 két
gycígyszerésznagygyűlés létsz{nnúval ellentétben, ekkor rnár c:;ak 9 l gvógvszcrész n1nndta ki a n1c!!alaku!üsL sőt a kövct1Zez0 évi közgylí\éscn n1úr C.c.;ak 71
gyógyszerész jelent 111cg. Búr e~· utóbbi az akkor cltilcí
kolcrajárvüny szün1löjüra is írható lenne, ha a kés6bbi
érdektelenség is nc1n az clöbbickbcn c\rnondottakat
~
igazolná.

1990. n1ürciu.s

J\ központi vezetés felisrnervc ezt a főváros-vidék ellentétet. az 1873. évi közgyűlésen néhány vidéki
gyógyszerészt választott a vezetőségbe, arni azonban
csak. látszatgesztus volt, hiszen az ügyek tényleges vitele a fövárosi elnök. ellel nők és titkár kezében volt és n1aradt is.
A következő évben bevezették a decentralizúciót is:
a vidéki szervezetek kialakítását és azok viszonylagos
ónállóságát. Az országnak a gyógyszerészegylct szen1pontjábÓI történt kerÜictekre és Járásokra ~aló felosztása nen1 egyezett meg a közigazgatási egységekkel.
i'vlindcgyik élén a tagság últal választott igazgató, helyettes igazgató és titkár állt. Ezzel a szervezéssel sikerült a fe1bo711iástól 1negn1entcni az országos cgvesületct. r\ soproni járásn'ák azt az indítvánYát aZ~lnban,
an1elyben egy vidéki alelnök n1egválasztását javasolta
és azt. hogy az alkahnazottak is rendes tagjai lehessenek az orszúgos egyesületnek, nen1 fogadta c-1 a közgylí!és. húr a kózponti vezetés túrnogatta a javaslatot.
/\ Gyógy~zerészcti I-Ictilapot, a gyógyszcrészetért
kifejtett 14 év ercd1nénycs munk{tjának clisrneréscként
!875-ben az orszügos egyesület hivatalos Japjávú nyilvúnították [ 13J.
1\z országos egyesl.Het tagjainak szúrna abszolüt értékben lassan ugvan növekedett. azonban ez csak lütsz<ílagos volt. i11J{,e1 az l ti73. ~vi Qazdasügi válsüg utún a
gyögYszertárak szú ina 20-al sza{)orodolt, {gy a._ taglétszún1 187Y-bcn sern haladta ineg a tulajdonosok szúrnának 4oc:{1-·á1. J\z országos szervezet kiépítése tehát
\·ontatottan haladt. Az 1881. évi közgyúlés üjból nevet
v<:iltoztatott: az egyesület üj neve 1liagyarors::,tigi
G"ydgys:erés::, Egylet lett. LTgyanekknr fogadtdk cl az
üj alapszabályokat. a111clyct ugyancsak Dr. J-Iintz
CJ:yörgy dolgozott ki. /\z egylet pecsétjében 1negjelent a
név n1cllettijeln1ondat: „Salus publíca supren1a \ex esto"' (= 1\ köz üdve legyen a legföl1h türvény).
1\z üj alapszahúlyok értcln1éhen az orszúgos egyesület rendes tagja csak nyilvünos (közforgaln1ú) gyógyszertúr tulajdonosa, hérlójc vagy gondnoka lehetett. 1\
t()bbi .l!VÖ!!V.Szerész. tehüt az alkaln1azottak - bür rendk1\ü!i.._lagl{ént részt vehettek az egylet n1unküjáhan.
azonban szavazati joguk nc111 volt. l\ 111ost rnár világo;;<u1 érclt:kké--p,·iselctté vúlt egylet !eszálli'totta a tagd1Jat
is. nüvel az a kis vidéki gyógyszcrtürakjövcd elrni viszonvaihoz n1érten i!!cn 111agas volt és ehhez n1ég a f6ván~sha irúnyulci ur.7k költs:Sgc is j::írult. A közgy~í\ésen és
C!!Véh t\.'ndczvénvcken a részvételt különben is csak
( )T~'íHl tulajdonos· tudta vállalni, '-!kinek volt alkaln1azottja. aki ez idó alatt nyitva tarthatta a p<itikút. Ez szint(·n az önülkí gyc')gyszcrészck többségét jelentő kis egzisztenciük, az egyedül dolgozó vidéki gyógyszerészek
érdcktck~nségét növelte. i\z Líjonnan n1cgüllapított
tagdl]at a rendes tagoknak Cvi 5 Ft~ban. a rendkívüli tagoknak évi 2 Ft-ban üllapított<ík n1eg. \iiszont ha a rendes tt.1Q a\kahnazottat iartott, abban az esetben az évi
tagd1J~l 10 Ft lett. A vezet6ség neve: •iközponti igazgatci.<.;Üg'·. arnclv a közgvúlés ültal titkosan vúlasztott clnökl;ől. aleln~ökhől, lúkürb<íl és pénztároshöl úl\t. akik
kizúrölag budapestiek lehettek. f\ vezetőség továbbú
[ 2 f()vürosi rendes tagból és 24 júrásigazQ:atóböl üllt
inég. ;\ tisztségek egyike scn1 júrt fizet6ssC!, csupún a
titkür részesült az alapszalxíl~/ 27.~. -a értc\n1ébcn ,,az
irodai költséQck fedezésére. a vtilasz:tn1únv ú\ta\ id6n"'
ként 111cghat?trozand6 últahínyban·'_
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/\kerületeket n1ár 111cgszüntették, helyettük egyesületi szen1pontból 24 jürásra osztották az országot.
i'vlinthogy a vidékiek - annak ellenére, hogy elvileg
többségben vqltak - az utazás és a patika-nyitvatartás
nehézségei n1iatt nen1 jelenhettek meg n1indcn ülésen.
ezért az országos egyesület vezetése továbbra is a fővá
rosiak kezébeD 1na~adt. Tény viszont az isi hogy a hetente n1egjelenó szak.lap títján - an1i rnint láttuk n1ost
n1ár az egyesület hivatalos lapja lett
általában inindenki gyorsan értesülhetett a dolgok folyásáról.
Sajátos helyzet állt elő 1886. májusában, amikor Járn1ay Gyula, az országos egyesület köztiszteletben álló
elnöke len1onclott a tisztségéről, mivel a gyógyszertárát
átadta fiának, tehát 6 már többé nern volt tulajdonos.
J\z alapszabály szerint viszont -111int lüttuk - az egyesületnek rendes tagja csak tulajdonos lehetett, tehát az
elnök sen1 lehetctt olyan szernély. aki n1ár ne111 tulajdonos.
1\z országos egyesület t 913-ban Lijból nh.:gváltoztatta nevét és alapszabülyait. Ekkorttíl 1\1ogynrrn:,·zdgi
Clyógys:::erés::: Egyesiiíer (e yógys:.eruír-fltiajdlJJIOSOk.
Egyesi'ilete) néven n1tíködötl és niég a szaksajttí képvi-

sclúi sein lehettek tagjai.
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( 1876). majd 1-lintz György ( 1884), 1-larmos-Zhoray
( 1889), Lukács István ( 1892). Varságh Zoltün ( 1898),
Bokor Adolf ( 1907), Muzsa Gyula ( 1908), Szelényi
Arpúd ( 191 l ). Sütheö Lajos ( 1922 ), Koritsánszky Ottó
( 1924 ). folytatták a sort.
~ralán Jánnay első tcrvezet~t vizsgáljuk n1cg egy kissé alaposabban: ez a tervezet 32 §-ból állt, an1ely szerint külön egy budapesti és külön egy kerületi (vidéki)
kan1arüt hoztak volna létre. ;\ ka111ara hatásköre a
gyógyszerészet sércln1cinck orvoslására, a közegészS~glTgy szükséges rcforn1jaival kapcsolatos vélcn1é"'nyadásra, valan1int a gyógyszerészek egyn1ás közötti nézctkülönbségekbeni döntésére, fcgyeln1i eljárás gyakorlüsára és a kari etika \'écleln1ére terjedt volna ki. /\
kan1arai tagsüuot kötelczóvé kfvúnták tenni 1nindL'n tulajdonos. h,_ér\6 és gondnok szün1üra. ;..\z alkalrnazottak
sZün1ára nen1 kötelezd kan1arai tausáu nliatt azonban a
deklar<Ílt célok eleve illuz(írikuss:I v,fltak.
,c\ tLTVCZett ka111aru önn1agút a Bc!Ü!!VnlinisztL~riun1
\\:lc1nénvez(i szervének lckíntcttc .__ gyc)Qyszerészi
üuvekbe;1. cn1ellett gondoskodni kívánt ;:~i!vc~i!vszcrtá
rol!~ és Q\'(Í!!\'SZertúrT szen1élvzet nvilvánt<1~·Íüs~frcíl. SegítségL·l-kíV;int nyújtani a 111fniszt(:'riun1i rendelkezések
végrehajtüscíban is.

;\ !lll'lllorandu111 clutasít<í~akor a knrnuínvzat arra
hi\'atkozott. houv <J létn:hozandcí kan1ara .. cs;:;k válaszNa!!V vonalakban tekintsük át azt a több 111int lOO év tl•kcisahh névvc!iilelett forn1üja'· !enne a 1negszüntetett
(Íta akiuális kérdést, an1ely napjainkban isrnét az ér- céhrcndszi.:rnek. /\z clúhb felsorolt kés6hbi tervezetedck\údés középpontjába került: a gyógyszerészi kan1a- ket hasonló okokból nen1 foQadtúk cl. ,\ korn1Ún\·
ll!!\'an l 00f.l-ban a gvügvszerés'Zi törvénv refornitcrvc·rák üµyét.
zCil;vcl euvütt terv!~C vCitc a ka1narák rélúllítúsát is. dc
1-\z orszügos egyesület tagságának alacsony részaníezt nz .:l\~H.lrússy" nc\'·ével jelzett javaslatot ncn1 tárny«:t a 1nagYar g~1 ógyszerés'Z-t?irsadalorn létSzán1ához
gyaltük n1égse111 a parlarnentbt:n. n1ajd kés6bb - a korképest, kétségtelenül akadályozta n1úködésénck haténuíny buküsa utün -· le is került a napircndr61. /\
konysügát. Ilyen körüln1ények kl'1zött ha az országos
gy(igyszcrészek sz<.ín1úra csak gyenge \·igaszt jelenthcegvcsÜk't a hatóságokhoz fordult, nc111 érezhette rna!la
nlt\gött 111ég a tulajdonosok összességének tá111ogatús~ít tctL houv ekkoriban rnég az orvosi kan1arák sc111 valósultak r11.eg. f::zzcl szen1l;cn I-Iorvútországhan ( an1i aksen1. Ugyanakkor pedig ,Jefclé" a gytígyszerészek kür0ben viszont nen1 tudort érvénvt szL·rczni a határozata- knriban Iviagyarország türsorszüga volt). rnür 1895-tól
inak. Ezért rnűködése során aZ orszÜgos cgvcsülct is- n1úki"1dtek uvtíuvszerészi kanEtrúk. kötelezd tauság!!<.11.
n1ételten igyekezett elérni a gyögyszeÍészi 1:;1n1ara lét- /\ 111agvar i1.~Ó~\:szerészck egv része azonban_: ha;Z1nrehuzúsüt, de egészen a napjainkig - cn~dnH:il)'lele l< ían a/.·c 1rv~;s()k.hoz - n1ár a\\Ízor sc1n szin1patiz<ílt a karnara gondolatúval. rncrt a kor liberalizn1usüha nc111 ilnül.
lett bele a kütclczú karnarai tagsüg gondolata és annak
f-\ L!VtÍL!VSZcrészi ka1nara, rnint érdekvédeln1i szerv.
létreh._c;záS"t1 azért is kívúnatos lett volna, rner! a külün- viszonylagos fcgyehnezó ereje. íVIeg kel! jegyezni, hogy
a ~;zaksait6nak iner6bl'i1 1nüs ví.'.'lcrnénvc volt, arnikor
htlZÚ hatösúgoknál a gyógyszerészek ellen - okkal
\·agy ok nélkŰI - tett p~~rÍas'Z~Jkat sajüt hatásk(irén bclü 1 1898-ba·n azt írta: .. /\ úecadcntia beteges sy111pton1üit
intézhette volna el, fgv ezeknek ne111 kellett volna a 111agán hordó UVtÍ!!vszen.'.'szi nálvünak szükséQe van a
kai~ntr<Ík n1egt~Í·crl1"tésérc n1i;1c1Cn áron!··
"'
nyilvánosság elé kerüG1iök. Ez azérl volt nagy jelent6séuű tllrckvés, rncrt a hatóságoknak rnür akkor sen1 volt
;\ uvógyszcrészi kan1ara Ü!!ye 19 29-bcn állt leukúz1..~
na'gy érzéke a közegészsé,iügyi kérdések elbírálásá- lchb ~-rn~éval<ísuláshoz, an1ik()r l)r. Gaál E~ndre ;,olt az
hoz ...
orszúgos Cgyesü let elnöke. Ó n1int álhtn1titkúr és par\af-\z el.!észségügvi törv(·nv el6készúc3 szakában, az or- rncnli képvisel{). ügy túnt, ki tudja harcolni az akkor
szágos ~!!vestITel~lS75. évf köz!!vűlésén tnerült fel cls6 rnür tübh n1int félé\·százados cihajt. /\. benvt'ijtutt iuc11
ízbCn a g);ógy szerészi kan1ara lÓlrehozüsúnak gondola- kórültekintú akkori tervezet nenicsak a g~1 úgyszer:ész
ta azzal kapcsolatosan, hogy i\!Iagyarországon az akkor szaklapok i1nrnár több 1nint 70 éve e té1náva! foglalkotöbb n1int 800 gyógyszertár, 1000-nél több gycígysze- zó cikkeinek üttanuln1únyozás<ival, vala1nint az ügyvérészsegédjét nyilvántart<.isba akartük venni, a későbbi di. 111érnöki stb. karnarák szervezetének vizsuúlatúvaL
ek során is a gyógyszerészi kan1arúk fehíllításüt az or- de 1nl~g a porosz. a hesscni, a thüringiai, a jugoszláv. a
szágos egyesület több ízben javasolta, rnégis a kt'rdés az csehszlovük stb. g:yögyszcrészka1narúkkal kapcsolatos
azóta eltelt tühh rnint 100 év alatt sen1 tudott IlVtH!VÓ- türv~nyck figyelen1bevétclével is készült. Sajnos azonpontra jutni. f-\z idök sorún a n1agyar gyógyszéréSzek ban a konnünvzat ezt a tervezetet S;:.'. Dl fo!!adta cl. arnitöbb kan1arai tervezetet nylÍjtottak be. l-lngy csak egy nck akkor a l~gfontosabb indoka az volt:hogv rnég az
n0hún.yat t'rnlúsünk: elsö ízben Jünnay Gusztáv orvosok sen1 úllítouák fel a rnaguk kan1arüj?ii. l 14~j.
1

