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elkészítettem a rcfrakton1rtriás vizsgiilati inód~ 

sze1ét, megadva a közép- és határértékeket 
Az elméletileg számított és kíséiletekkel igazolt 

értékek igen hasznosak a galenikumok fázisközi 

vagy v·égső ellenőrzésénél, sőt, ha hatóan_yag

tartalon1 vizsgálat nincsen előír,:ai a slírűség vag:y 
szárazanyag meghatározás helyett alkalmazható 

a refraktbmetriás 1nódszer 

IRODALOM 

Gaskó L. Reíraktomét.or alkahnazása galenusi 

lahoratóriu1nban, I Gyógyszerészet 7, 23 (1963) -

2. T. Cnrubolo-T B1'.ca.n · Dic Pharmazie 12, 135 

(195 7). - :~. K. TI Lüddc Dent.schB A.potheker Zeitung 

98, 221 (1958) - 4. J(_ H Liidde J)it; Phar1na.zie 

11, 25! (J 956) 
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ÁBTOP BbipaG01arr pcqipal{IOMCip114CCJCJ-1i1 ~terori: )1)151 

onpe,ri,:eJICHH51 ce,,111 pacTBOpOB, cogepmauu1x caxap. 

e 3TM1'1, BAtCCie e 13 cnp~·TT3.'Vll1, H3XO)l51IIU1MMC5! B ero 

npC,i:(blP,~ IU.C.'\~ COOŐIU.€HHH, OH BLipa60T3J1 peQ:JpaKTOJ\-le Tp11-

4€Cl-CI1ii: M€10j:{ i1,JI5I HCTTbII3HM51 ncex namHeii:JllHX CHJJYilDB 

H co;1ep>1<au~11e caxap paCJBOpOB, H3XOJU1Vll1XC51 E BeH

repCKOi:'! <t>apA1aKorre11 11 B Fonnulae Norn1ales, 11 J:i:3JI MX 

cpc 1'l11Hc 3H3tJCHH5! H npe.i:i:enhJ Bb1Y11c;1cHHb1c reopen1-

qec101 H )J:OKa3<lHHbl€ npal{I!1lJCCKH 3H34€l!H5I 51B,I51fOIC51 

OlJCHb ITOJIC3HbI~·I 11 )J:JUl Mcm1Jasttofi 11 KOHClJHOl-i npoBCPl-<H 

ra,1eHOBLIX nperrapaTOB, eC.JJH HCfTl)JTaHHC co;:i:epwaHH.51 

;:i:etí:crBYIOlJJero cpc.o::crsa Be npe,u;n11cauo, '110)f<HO Yno

Tpe6J15ITh pe<tJp3KTQ,\ICTj)l·P-ICCKMl1 i\ICTOiJ: M B!\'\€CIO onpCLI.e

;rel-UI51 n.;101HOC'IH 11JIH cogepn<aHH_H CYXOI"O semecrsa .. 

ZUSAM11ENFASSUNG 

In dem zweitcn Teil des A_uf:Satztes sind I"efra.kto

rnetrische Bf-)Stim1nungen für í zucker haltige Lö

sungen ausgear beitet. Son1it sind insgasarnt für die 

20 bedeutendsten Sy1 up~Zubc10itungen <les 'u;.:nei

buches und der offizine11en RfJzeptfor1no1n „Fo1-

m.ulae _\;01 male~'' iefra.kto1nctrische Bestirn1nungsn1e

t hoden ausgEJar boit-et vi.- orden und dic :.:viittcl- und Grenz -

Vi'E:.>rtf-J sind angegE,ben Dicse theo1·etisch bercchnete 

und cxpe1in1ent.ell bcv;iescne ,,--t:rte sind von grossem 

Xutzen bei oine1 Zvi-ischcn- od01 EndkontroÍle der 

galcnischen Znbe1oitungcn, und í3.1ls eine \\--,-irkstoffge

halt- Bestin11nung nicht vorgE,sch1icben ist, kafin 

auch Refiakto1netrio ansta.tt der Dichte- odcr Trocken

substanzb0stirnn1ung VtJ\\·endet v.-e1den 

(Pestmegyei Tanács ()yógysze1 tári R."dzz;ont, 
Galen usi Labo1 ató1 ivni 

Budapest XIV U zsolii u 36 /a ) 

É1kezett : 1962 \T 3 

cA <JlJÓ-fJIJs_zef!-éxzet t611,f énetébj§_[ 

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR GAZDASÁGTÖRTÉNETE A 
FELSZABADULÁSIG 

f A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR KIALAIWLÁSA ÉS FEJLÜDÉSE AZ EISÜ 'IJ,ÁGJÜBORÜIG (1901-1913) 

SZE:NTMIELÓSI PAL 

_._t\. gyógysze1készítés a kapitalizmust 1negelőző 

időkben a gyógyszertárak_ lcizáTólagos te:v-ékeny

sége ·volt. A gyógy-szcrtári laho1 ató1iun1ok n1éretét 

meghaladó első g:yóg:yszergyártó üze111ek kialaku
lását a Jcé1niai ismeretek11ek és n1ódszereknek a. 

XIX század elején meggyo1~uló fejlődése, illetYe 

az általános téíkés fojlőclés tette lehetővé Az első 

jelentősebb gyógys/:e1 üzen1ek - köztük 110111 egy 

késé5bb \· ilághírű gyógyszergyár rá terebélyese

dett -- nagy· része g~yógyszertáU=!;·k laboratóriumá
ban kezelte meg működését Igy pl. az egyik 

1Cg1 égibb nén1ct gy-ár, a da1111stadti _._Werck .4 G 

bölcsője a nagyhírű Engel Apotheke-ben ringott. 

Amikor azo11ba11 a g:yógy-szcrg:yártó ipar önálló 

fejlődésnek indult, kitűnt, hogy a növekvő köve

telményekkel csak komoly téíke biitokáhan lehet 

lépést tarta.11-i, mert nincs még egy iparág, amely

be11 a kutatásra fordított mu11kaidő, akár közvet
le11ül, akár szabadalon1 f(nn1ájában Olyan mé1 ték

ben te1he1i a te1melési költségeket, mint a gyógy

szer;.--egyészeti iparban Felismerték, hogy n1ás 
vegyészeti iparágak, elsősorban a festékipar mel

lék-, és közbenső termékei, sok esetben jól hasz

nosíthatók a gyógyszeriparban A nagyobb euró

pai vállalatok versenyképességének fenntartásá

hoz tehát egyre nagyobb tőkekoncent1ációk váltak 

szükségessé, és közülük is a legnagyobbak a kémiai 

ipar több ágát, elsősorban a festékipart egyesítet-

ték 111agukban ( t\. legnag\'obb eu1 ópai konszer11 

az 1 G Farbenindus/1 ie 191G-ban alakult meg.) 

1\iode1 n ipart-ö1 ténészek, n1int })l \l e J s h 0 f e n 

néhány cszte11dő,,·el ezelőtt n1egjelcnt inunkájában 

az 1870-es Ó\1 ek1e teszi a gy·ógysze1ipa1 önálló, 

nagyipa1 i 1né1·etű fejléJdésének: 1neginduJását 
_._4.z ipa1ilag ehnaradott és gazdaságilag függő 

hely zetbe11 levő ".'\lagya.1országon a gyóg:yszer

gyá.1 tás a századforduló jdején néhány konfCk.

cionáló kisüzen1 1nűködését jelentette A szükséges 
alapanyagokat, valamint az ország gyógysze1-

ellátásáho7, szükséges kész gyógyszerek túlnJ-omó 

részétis külföldi, elsősorban nén1etországi, ausztriai 
impmtból fedezték 

A magyar g}ógysze1tani kutatásnak jelentős 

hag:yon1á11)-- ai vannak már a XlX századba.n is. 
J e 11 dr a s s i k E 1886-ban- leírta a ka]on1el 
cliuretikus hatását Rozs n „;- a\ l\-fát,;ás aradi 

gyógyszeTész nevéhez fűződik ;z ízteÍen, cser
sa,as kinin előállítása, melyet több külföldi gyógy

szerkön,,,. is fCl\·ett Kutatóink azonban felis

meréseiket, elképzelésejket a szükséges ipari bázis 
hiányában \:agy· 11em tudták inegvalósítani, \1agy 

külföldi cégek útján hasznosították 
Sztankay Aba 1899-ben Honthin néven 

csersa\-as fel1é1jekészítn1ényt (Tanninu1n albumi

nah1m. keiatinatum) állított elő. mely először· 

Ausztriában került forgalomba Miko1 azonban 

_________ .-<,.,_ 
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V á m o s s y 1900-ban folismerte a fenolftalein 
11ashajtó tulajdonságát, az új g:y-ógys~er g_:yártása 
Dr. B a y e r - K i u e s a y budapesti, Üllői úti 
gyógyszertárának laboratóliumában indult meg 
és Pur go i1éven csakhamar ismertté vált nemcsak 
belföldön, de több külföldi piacon is 

A kö,etkező évben 1901-ben R i eh te i 
Ge(leon fiatal magyar gyógyszerész, aki nem sok
kal azelőtt tért vissza külföldi tanulmányútjá1:ól, 
Űllói-út 121 sz alatt levő gyógyszertárának labo-
1a.tóriun1ában inegkezdi a n1ellékvese-\'elő cg;, 
év,rel korábba11 felfedezett hor1noniának, az a.dre
nalil1nak a gyártását Tonogen n_é, en s ezzel az 
egészen zsenge n1ag:ya1 g}-ógysze1g:yá1tást az akkor 
ltibontakozó organote1ápia, tehát a tudományos 
érdeklődés első vonalába tereli Ezt követte ne1n 
sokkal később a lecitin és a nuklein előállítása 
R i e 11 te I kiváló gyako1lati é1zékkcl 0J:ya11 terü
leteket választott, a1nel3,-hez \'cg:yi alapa11yagok 
i1en1 voltak szükségesek_ J 90i-be11 hatósági enge
dél} t kapott állati szcn ek vágóhidakon való 
gyűjtésére, majd 190 i' _június 5-én iparengedélyt 
gyógyáruk gyári úton tö1 ténű előállítására a X 
ke1 ülct Cserkesz utca 60. sz. alatti telepen 

:B~bbon a gyárban kezdte ineg pályaflltását 
VVT o l f En1il veg3Tészn1érnök s részben itt, rész
ben a né111etországi ;._'fcheul.e és Hochstetter vegyé..: 
szeti gyárban szerzett szintétikus tapasztalatai 
alapján, felismerve a gyógyszc1gyártásba11 rejlő 
páratlan lehetőségek:et új g3rógyszerveg_yészetj 
üze1n alapítására szánta. el n1agát 

Az Alka Vegyészeti Gyár iparengedélyét (a gyár 
1913-ban vette fel a Chinoin nevet) 1910 szep
tembei 7-én bocsátotta ki a budapesti VI kerületi 
előljáróság d1 _l'V o l f Emil, dr K e r e sz ty 
Gy. és H ár y Agoston számára Az új gyár első te
lephelye a VL kerület Petneházy u. 23 sz. házban 
volt Első készítménye ,,Yohi1nbz'.n f{incse1n" 
néven egy yohimbin alkaloidát és herekivonatot 
tartalmazó gyógyszerkülönlegesség, amely Yohist
rin néven a mai r1apig is forgalomban van. 1912-
ben a1akult át a g:yár iészvénytá1 sasággá s ekkor 
költözött át jelenlegi telephelyé1e, Újpestre, a 
Tó-utca 1-3. sz alatti telelue 

A harmadik magyar gyógyszervegyészeti gyár 
megalakulásában nagy szerepe volt az idegen 
tőkének Dr Alb01 t vV a n d e 1 berni gyáros 
nagy üzleti lehetőséget látott olyan közép-kelet
európai üzem létrehozásában, amelynek célja, 
hogy Ausztriát, Magyarmszágot, a Balkán-álla
mokat és Oroszországot, elsősorban a berni a11ya
üzem már jól bevált_ készítményeiv-el ellássa. Az 
alapítók terveiben mindenekelőtt tápszernk, gyer
mektápszernk, maláta-készítmények szerepeltek 
E cikkekből Magyarország 1910. évi behozatala 
1 007 OOO koronát tett ki A fentebb említett terü
letek összbehozatalát pedig 10 millió koronára 
becsülték 

A dr Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt 
alakuló közgyűlését 1912-ben tartotta, a cégjegy
zékbe 1913. februárjában jegyezték be Ebben az 
évben indult meg a gyártás, a vállalat utódjának 
az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyárnak jelenlegi 
telephelyén, a X kerület Kereszturi út 30-32. sz. 
alatti telken. A kibocsátott 721 részvény közül 

250-et (100 OOO kornna éitékben) Albei t W a n
d e 1, toyábbi 80 OOO korona értékű részvényt 
német és osztrák állampolgárok, 130 OOO koro;1a 
értékűt pedig budapesti lakosok jegyeztek Az 
utóbbiak többsége B a 11 a Siindmnak, a \állalat 
éveke11 keresztül \'olt vezé1igazgatójának kezében 
volt 

Felme1ül a kérdés, 11ogy -- isn1er1·e az 01 szág 
ipai i és minde11ckelőtt \·eg~·-ipari cln1a1a.dottságát 
és a g:yógyszerjpar bázisát alkotó szer\'es 1-c~Jiy
ipar11ak úgyszólván teljes hiányát -- 111i adta illeg 
a n1agyar g:yóg~: szer ipar n1egalarlítóinak azt a két
ségtelenül 1nerész clhatá1ozását, hogv a n1ár akkor 
is fejlett és g:vorsa11 fejlődő nén1et ipai áTn:yékában 
ö11á1ló mag}'·ar g_y ógyszo1 v-eg·yészeti ipar megtc1cn1-
tését tűzzék ki célul ? 

1 A \reg~Tészeti tudon1ányok: n1ind g}o1sahb 
üten1ű fBjlődése egy1e újabb lehetőségeket nyúj
tott a. gyógyszervegyészeti ipar, s azon keresztül 
a gyóg~ysze1es telápia szán131a A hala<lásRal lépést 
tartó I11ag:yal orvosi ka1 igén:yeltc a korszerű 
gyógyszc1·eket s ez az jgény n1egfelelő orYospropa
gandával tovább fokozhatónak igó1kezctt 

2. _._i\.z iparilag elrnaradott kelet-eu1ópai piacok 
ellátása szán1á1a a 111ag~ya1 ipar, az alacson:y i11unka
bérek: és közelsége miatt, ve1seny]{épcsnek igé1-
kezett. 

3 Növényi és állati eredetű gyártn1á1ryok szá
mára fol{ozottan blztosítottnak látszott a ·versenv-
képesség 

4. Feltételezhetőleg hatással volt az alapítr\lua 
Sz te 1 én y i keresk_edele111ügyi miniszter l[!Oi
ben 11yilvánosság1a i1ozott iparfejlesztési te1 vc 
Ez a prog1a111, mel_y a világháború Jniatt ne111 való
sult meg, a félkész- és készárugyá1tn1án:yok import
iának teljes kiküszöbölését tűzte ki célul s a gy;fa
i1)a1 számára komoly t6ketámügatást -- tíz év1e 
összesen 100 millió koronát - helyezett kilátásba, 
ezenkívül vám-, adó- és egyéb ked\;-ez111é1i:yeket 

A fiatal rnagya1 gyógyszeriparnak kezdetben 
számos nehézséggel kellett megküzdenie Annak 
ellenére, hog}- az első üzleti é\re}{ \.'eszteséggel 
zárultak biztosítani kellett az alaptéíke fejlesz
tését 

A Chinoin„gyár e1·edetileg iO OOO koronás tőkével 
indult. Az összeget 1911-ben 150 OOO koronára en1elték, 
majd 1912-ben, nüdőn részvénytársasággá alakult, 
500 OOO ko1oná1·a. Az 1913-as üzletév igen teten1os, 
397 OOO koronás -..-esztoséggel zárult, arn.i szükségessé 
tette az alaptőke újabb fele1nelését Ekkor kapesolódott 
be a részvénytá.rsaságba a 1\-iagyar Bank és J(ereske
delmi Rt egy jelentős érdekcsoportja 

A Richter-gyár 440 OOO koronás tőkebeféktotéssel 
(290 OOO Kálló- és 150 OOO I\: forgótőke) indult meg, a 
rész-..'ények túlnyomó többsége R i eh te r Gedeon 
személyes tulajdonában, illetve családtagjai tulajdoná
ban volt és maradt a további évtizedek során is. 

A Wander Rt. alapító tőkéje 310 OOO korona, amelyet 
1914-ben 500 OOO l( .. ra emeltek fel. A befektetések így 
oszlanak meg: telek 30 OOO K, építkezés 150 OOO K, 
gépek 80 OOO K, fo1 gótőke 50 OOO K 

Az új üzemek gyors ütemben igyekeztek készít
ménveik számát növelni. A Ohinoin a már említett 
„Yohimbin Kincsem" mellett B u g ars z k y 
professzor és munkatársa szabadalma alapján meg
kezdi a Cadogel nevű kátrányeredetű politerpen 
készítménv gvártását Eredeti készítmémein kívül 
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a gyár néhány 11ö-...én:yi eredetű hatóanyag (atro
pin, sztrich11i11, hioszciarnin), továbbá a német 
Baye1-gyá1 nél1ány má1kacikké11ek lice11cia ala1J
.ián v-aló g:yártására rendezkedett be 

A Richie1 -g:yár első szabadal1nakkal védett 
készítményei : a ho1n1onkészít1nén:yeke11 (Tono
gen, hátsólebeny ki>onat) kívül a bróm- és jód
lecithii1, az acetilszalicilsav kalcium és magnézium 
sója, szilárd- hidrogénperoxjd készítn1ényck stb 

A Ti' ande1 fO cikkén az Ovon1alti11-011 kívül, 
kezdetben gyógy.-cuko1kák, ma]átakiyonatok gyá1-
tásá1 a 1 e11dezte be üzen1ét 

-~z ugyancsak a \-ilá.gháború előtt alakult Eggo Leo 
és d1 Egge1 J Rt gyógycuko1kákon és 'gyógytapa
szokon kívül néhány kisebb jelentőségű gyógyszerspe
cialitást állított elő. 

Az 19()3. évi 90 OOO BM sz. 1endelet a gyógy
szerh:ülönlegességek: forgalombahozatalát belüg·y-
111iniszte1i engedélyhez kötötte 

191 Cl-bűn l\.fa.g~yaro1 szágon 589 g:yógy sze1h:ülön
legcsség ,-olt forgalo111ban, ezeknek nem egészen 
25%-a hazai készítn1ény, összetétclükre i1ézve az 
utóbbiak főké11t gyógy'"sZeTtári laboratóriumok: 
által készített szü upok, pilulák stb (l s s e k u t z 
adatai) 

Az első világháborút inegelőző években indul 
n1eg l\fagya:ror~zágon az üzemi inéretű sZéJUm
ter melés, 1912 február 2-án alakult meg az Allat
OI\,osi Főiskola J-ár·vánvtani Intézete. Ez a sertés
pestis elleni szé1u111 gyártására létesített „Jár-
ványtani Laborató1iu1n" II u t y 1 a k:ezdcn1énye-
7.ésérP. mP,g ugya11abban az évben l:>hylaxia i1éve11 
szór un1tern1elő ir1tézetté alakult Itt dolgozták.&i 
H u ty r a és K ö \Te s - világviszonylattlfn 
az elsők között - a sertéspestis elleni szérum gyár
tisának és alkalmazisának módszerét A későbbi 
évek so1á11 az intézetben dolgozták ki a inirigy
kór-, a sertésorbánc-, a lépfene- és a baromfi
kolera elleni szérum gyártását 

Ugyanebben az évben, 1912-ben állította fol 
F tii; s t Bertalan az első hazai gyógyvatta üze
met Budakalászon 

A 11agy becsvággyal megindított gyári termelés 
a belső piacon sem ért el kezdeti sikereket Ennek 
egyik okát az egykmú irodalom a következők

ben adja meg: 
„ Nem hallgatható el, hogy a belföldi ipart 

nem veszik kellő figyelembe . Nagyszámú gyógyá
szati vegyi készítmény itthon ugyanolyan minő
ségben készül, mint külföldön és mégis számos 
esetben a külföldi árunak adnak elsőséget, még ha 
drágább is, dacára az egye11lő n1inőségnek." 
(Kereskedelmünk és I paru.n/c az 1913 évben 
A ~fagyar Kereskedelmi- és Iparkamara kiadása 
Budapest, 1914. ) 

Dr ·Vond r a s e k József a Gyógyszerészeti 
Értesítő 191L ápr 2l··i számában egyenesen két
ségbe vonta, hogy az Alka az árjegyzékben feltün
tetett aszpirin, kodein, éter, szalicilsók, lecitin 
stb. gyártására képes, mert ezeknek előállítása 
„csupán nagyobbszabású vegyészeti gyárban le
hetséges'' 

A fiatal iparágnak a hatóságok sem adták meg 
a kellő támogatást A Chinoin-gyár 1913-ban 

azzal a kéréssel fmdult a kormányzathoz, hogy az 
190i. évi i11a1fejlesztési tö11;ré11y ala11ján, a köz
szállításoknál, a külföldi cégekkel szemben elsőb h
séget élvezzen _A_ k:érést az Országos Közegészség
ügyi Tanács véleménye alapj á11 azzal az indoko
lással utasították el, hogy a gyógyszer nem áru
cikk, s így a11a a.z ipartö1vé11y nen1 vo11atkozik 

A külföldi alapanyagok behozatalát a magas 
szállítási költségek mellett egyéb tényezők is 
ineg11chezítették A 11émct Aspir·ilz.:-kartell i1él
clául, an1ikor tudon1ást szej zett a11ól1 hogy a 
Chinoin-g}·ár az a.cetilszalicilsav gyártására rendez
kedett be, lehetetlenné tette, hog·y a Clu:noin a 
gyá1 tás alapanyagait, a szalicilsavat és ecet,sa.\r
anhidü det 111egfizcthető á1on sze1ezze be s ezzel ~ 
11a. csupán átmenetileg is - meghiúsította a f(n1tos 
gyógyszer hazai előállítását 

Ezek után elköpzelhctő, hog:y a n1ag:ya1 gyógy
szerg:_yá1tn1án3;ol.c külföldi elheiyezése is kon1oly 
akadályokba ütközött A világháború előtti évek
ben gyógy--s2e1kivitelünk 11cm szá111otte-vő, néhá11y 
má1kacikk1e és nél1á11y európai ország1a (Nén1et
mszág, Ausztria, Svájc, Svédország) korlátozódik 
és gyá1ipa.1unk n1egind_ulásának éveiben se1n mutat' 
növekedő irá11yzatot 

Alábbi táblázataink a gyógyszerek külkeres
kedelmi forgalmának értékadatait mutatják be 
a világháborút megel6ző időszakban 

]{ész g-yógysze1elc behozatalának és kivitelénelc az értéke az 
el;;ö vilá ghábo1 Úf, 1negelőzö éz:ekbe·n 

Rehozatál Kivitel · 

1906 l 616 400 K 1 718 415 K 
1907 2 OOO 520 K l 262 279 K 
1908 2 181 960 K 1371775K 
1909 2675160K 1 553 030 K 
1910 2 490 050 K 1 850 320 K 
J 911. 2 685 440 K 1 651 525 K 
1912 2 900 500 K l 352 070 K 
1913 3 085 200 K 1 284 940 K 

Bizonyos fejlődést mutat az állati gyógyszerek 
és kötszerek kívitelónek statisztikája : 

Á.1lati 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

1912 
1913 

.4.llati 

1906 
1907. 
1908 
1909 
1910 

1912 
1913. 

A) Behozatal 

g) ógysze1 ek : 

95 800 K 
54 300 K 
29 880 K 
26 250 K 
40 OOO K 

3 520 K 
7 110 K 

B) J{it ilel 

gyógyszerek: 

1 200 K 
800 K 
864 K 

1 064 K 
11 536 K 

3 520 K 
7110 K 

V' atta és kötszerek : 

452 DiO 1( 
562 510 K 
582 760 K 
589 470 K 
527 210 K 

480 330 K 
529 920 K 

1latta és kötszerek: 

5 250 K 
7 300 K 

13 200 K 
18 800 K 
15 370 K 

15 635 K 
25 800 K 

Jól megalapozott, egyenletes fejlődést mutat 
a gyógynövény kereskedelem 1911-ben 1-1,5 
millió koronás behozatal mellett, a kivitel összege 
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2,5-3 millió A legfőbb felvevő piacok Ausz~ria, 
Németország, Franciaország és az Egyesült Alla
mok Külföldi szakemberek már ekkor nagy elis
meréssel adóztak a rnagyar g~y-ógynövónyek jó 
minőségének és a jól n1egszervezett kercs}redelmi 
hálóza,tnak Magyar szakemberek pedig rámutat
nak az illóolajgyártásban rejlő lehetőségekre 
(Irk K: KöztBlek, 1913 szept 24) 

Statisztikai adatok szerint a g:yógyszerveg·,yészeti 
vállalatokban foglalkoztatott munkavállalók lét-

száma 1910-1913 között 196-ról 318-ra emel
kedett Ez az adat némiképpen rávilágít az iparág 
fejlődésére, amely gazdasági mutatókban ekkor 
még nem juthatott kifejezésre 

A bécsi III Nemzetközi Gyógyszerész Kiállí
táson (1913) 12 magyar gyógyszergyártó cég vett 
részt szép sikerrel, köztük a Richter és a Ohi'.noin, 
;;alamint több kisebb üzem 

( Folytat.á sa következik) 

A GYÓGYSZERÜGYI SZERVEZÉS KIALAKULÁSA 
DR ZADAI KÁROLY 

A gyógyszer ügyi szervezés fCladata, hogy n1eg
hatá1ozza és n1egvalósítsa a gyógyszerellátás szer
'rezetének legn1egffilelőbb fClépítését, működését és 
fejlesztését A n1ai értelen1ben vett gyógyszereilá
tási, gyógyszerészi tevékenység hosszú é\· száza.do.::. 
ko11 k:eresztül eg,ybefCn1 t a gyógyító orvos rnunká
jával, s csak mintegy 3Gl0 évvel ezelőtt, a X\TlJ 
század végén különült cl véglegesen, és fejlődött 
önálló foglalkozássá Azonban 1nár ezt n1egelőzőe11 
is találunk a gyógyítás tö1 téneté11ek lapjaü1 olyan 
adatoka.t, r cndelkezések_et, intézh:edéseket. melyek 
kjfűjezetten gyógyszerészi jellegűek, tehát a b~teg 
ember gvóg1rszerekkcl -..:aló n1cgfelclő ellátását 
s,,_;olgálták _A_ pál\ájukat szc1etó, haladó szelJen1ű 
01vos-g)'óg:y-szcrészek, ill a késóbbi évszázadok
ban gyógyszerészek sokat n1unlrálkodtak, hoµ-y a 
lakosságot gyóg.rsze1 ekkel nen1csak 111egfelelően 
ellássák, hancn1 nlagát a gyógJ· szc1észi tevékeny
séget is fejlesszék ]~ törek\1 éseket tekinthetjük 
a g:,yógyszcrügyi szeJvczés clőf\1tárainak Hosszú 
időnel{ kellett eltelnie, an1íg eg~· város, tarto
mány, vag~y- állan1 átlátta és n1agáéy-á tette a 
gyógyszerekkel való ellátás javítáqára i1ányuló 
egyéni törekvések füntosságát és szükséges11ek 
tartotta hataln1i szóval is ii:án·yítani a gyóg:yszerek 
for ga101nbahozatalát _l~zen intézkedések a lakosság 
érdekeit szolgálták Ig\. születtek 1neg a gyógy
szerellátás szervezci:cSnek és működésének kiala
kulását befolyásoló clsó hi,·atalos 1en<leletek, tör
\·Ón:yek, jogs~abályok 

~:vragyarországi vonatkozásban az első írásbeli 
ok1nán:y, an1ely gyógyszcrészekról és gyógyszer
tárakról intézkedik, a Budai Törvénykönyv, melyet 
a budai polgárnk közel 200 é1 en át, 1244-1421-ig 
német n)'·e]vc11 folyamatosan \'-czettek A törvény
könyv egyik pontja intézkedik, hogy a gyógy
szerészek csal{ ol}-asmit adjana1{ cl, „an1i régtől 
fogva patikába való" A továbbiakban a tekin
tetben rendelkezik, hog:,y vasárnap és n1ás ünne
peken vgyógyszert a betegeknek testi könnyeh
bülésükre" kiadhatják nappal és éjjel is 

A XVII században az önállósult gyógyszerészi 
foglalkozás gyms fojlődésnek indult A nap
jainkig is tartó há101n évszázados átalakulására 
nagy hatással volt a tudományok fejlődése és a 
ko1 társadahni, gazdasági rendje 

A különböző tudományok közül elsősorban 
jelentős hatást gyakornlt a gyógyszerészet alaku-

lására a te11nószettudományok, különösen a fi
zika, kémia nagyméI\' ű fejlődése, másodsor ba.n az 
orvostudo111ány ie11eszánsza, majd a múszaki 
tudomán,yok kialakulása és nagyarán~yú f6jlőclése. 

„!i társadalmi és gazdasági rend 1ninde11ko1i 
alakulása ugyancsak nagy befolyással volt ,és 
van n1a is a gyógyszcrész-et fejlődésére. A x_-YJI. 
és XVIII századot a feudalista társadalmi rend 
jellen1eztc, 1ne1yben a gyógyszerek készítését és 
fűrgalo1n bahozatalát a céhtendsze~ ben 111-Lik_ödő 
polgári g·yógyszertárak és a sze1zetcs1 endek g·yógy
szerta'.Jal -végezték A hűbéri társ[ dahni rendet 
folváltotta a kapitalizmus, amely '' töke folhal-
1nozásávaJ ós fclhasználásá\' a] 111á1 a xr:x szá
zadban is lehető\; é tette g·yógysz1~1 üzc1nek léte. 
sítését melyek az idúk fűlya111án egyre fejl6dő 
g:t1J'gsszergyá1a.kká nőttek. I~zen átalakulás 11agy 
hatással van a gyóg-ysze1észct alal~u]ás{ua, mert 
ennek kö,;eiJkeztében a gyógy sze1 e1é5á1Jításj tevé
kenység a. g~yógyszertáral{ból cgy1c inkább át
tcv6dik a gyógysze1 \'cgyészeti ipai tcrületé1e, s 
így a gyógyszereJlátás egyes feladatait a XlX_
XX. sz;ázadfü1duló idejétől kezd,.-e a gyógJ:szer
tárak és a gyóg-yszc1gvárak eg\. üttcson Yégzik 

A gyógyszcré8zet, 6s a gyógyszerellátás helyzeté
nek aJak_ulásában lényeges változást jelent az a 
tái:sa.dalmi és gazdasági v-áltoY.ás, aJnclynek n1ind
annyian szen1tanúi és részesei vagyunk .A. szo
cialista társadaln1i és gazdasági Jenci alapjainak 
lerakása és építése új lehetőségeket adott a. gyógy
szerellátás további fejlesztésére \fegvalósult az; 
egységes irán\Ítás alatt álló, u1e1 kantil szel1en1től 
nlent6s állanTi gyógyszerellátás, a1noly egyre in
kább beépül a.z- egészségügybe _,_i\z állami egész
ségügy olyan munkaterületeket (gyógyszerkutatás, 
gyógyszcrellenőrzés, gyóg:y·szeris1nertetés, egész
ségügyi fQ1,;ilágosítás stb ) nyitott n1eg a gyógy
szerész szá1nára, ahol az egészségügy fejlesztése 
érdekében eg:yre szélesebb terülz.tcn és e1edmé
nyesebben dolgozik együtt a gyóg} szer ész az 
orvossal ~Az állami egészségüg:y szerYczetébcn_ a 
g:yóg,yszerészet tehát is1nét szo1osabba11 kapcso
lódik az orvostudomány-hoz, n1ellycl valan1ikor 
egy volt, s melv t61 három évszázaddal ezelőtt 
különült csak el 

_4_ gyóg;ysze1észet f!;;jlődését a fentiekben csak 
röviden vázoltuk. Ha a gyógyszerügyi szervezés 
kialakulásának útját keressük, akkor az eddigiek-


