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elkészíte ttem a rcfrakton 1rtriás vizsgiila ti inód~
sze1ét, megadva a közép- és határért ékeket
Az elméletil eg számítot t és kíséilete kkel igazolt
értékek igen hasznosa k a galeniku mok fázisközi
vagy v·égső ellenőrzésénél, sőt, ha hatóan_yagtartalon1 vizsgála t nincsen előír,:ai a slírűség vag:y
szárazan yag meghatá rozás helyett alkalmaz ható
a refraktb metriás 1nódszer
IRODAL OM
Reíraktom ét.or alkahnaz ása galenusi
Gaskó L.
Gyógysze részet 7, 23 (1963) lahoratór iu1nban, I
2. T. Cnrubolo -T B1'.ca.n · Dic Pharmazi e 12, 135
(195 7). - :~. K. TI Lüddc Dent.schB A.potheke r Zeitung
4. J(_ H Liidde J)it; Phar1na.z ie
98, 221 (1958) 11, 25! (J 956)
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ZUSAM1 1ENFASS UNG
Teil des A_uf:Satztes sind I"efra.ktozweitcn
dem
In
rnetrische Bf-)Stim1n ungen für í zucker haltige Lösungen ausgear beitet. Son1it sind insgasarn t für die
20 bedeuten dsten Sy1 up~Zubc10itungen <les 'u;.:neibuches und der offizine11 en RfJzeptfor 1no1n „Fo1m.ulae _\;01 male~'' iefra.kto1 nctrische Bestirn1n ungsn1et hoden ausgEJar boit-et vi.- orden und dic :.:viittcl- und Grenz Vi'E:.>rtf-J sind angegE,be n Dicse theo1·etis ch bercchne te
und cxpe1in1e nt.ell bcv;iescn e ,,--t:rte sind von grossem
Xutzen bei oine1 Zvi-ischcn - od01 Endkontr oÍle der
galcnisch en Znbe1oitu ngcn, und í3.1ls eine \\--,-irkstoffgehalt- Bestin11n ung nicht vorgE,sch 1icben ist, kafin
auch Refiakto1 netrio ansta.tt der Dichte- odcr Trockensubstanzb 0stirnn1u ng VtJ\\·ende t v.-e1den

(Pestmeg yei Tanács ()yógysze1 tári R."dzz;ont,
Galen usi Labo1 ató1 ivni
Budapes t XIV U zsolii u 36 /a )

É1kezet t : 1962 \T 3

1

cA <JlJÓ-fJIJs_zef!-éxzet

1'

t611,f énetébj§_[

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR GAZD ASÁGT ÖRTÉN ETE A
FELSZABADULÁSIG
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'IJ,ÁGJÜ BORÜIG (1901-19 13)
A MAGYAR GYÓGYS ZERIPAR KIALAIW LÁSA ÉS FEJLÜDÉ SE AZ EISÜ
SZE:NTM IELÓSI PAL

gyógysze 1készítés a kapitaliz must 1negelőző
időkben a gyógysze rtárak_ lcizáTólagos te:v-ékenysége ·volt. A gyógy-sz crtári laho1 ató1iun1 ok n1éretét
meghala dó első g:yóg:ysz ergyártó üze111ek kialakulását a Jcé1niai ismeretek 11ek és n1ódszer eknek a.
XIX század elején meggyo1~uló fejlődése, illetYe
az általáno s téíkés fojlőclés tette lehetővé Az első
köztük 110111 egy
jelentősebb gyógys/:e1 üzen1ek rá terebélye seergyár
gyógysz
késé5bb \· ilághírű
dett -- nagy· része g~yógyszertáU=!;·k laborató riumában 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 követelmény ekkel csak komoly téíke biitokáh an lehet
lépést tarta.11-i, mert nincs még egy iparág, amelybe11 a kutatásr a fordított mu11kaidő, akár közvetle11ül, akár szabadal on1 f(nn1ájá ban Olyan mé1 tékben te1he1i a te1melés i költsége ket, mint a gyógyszer;.--egyészeti iparban Felismer ték, hogy n1ás
vegyésze ti iparágak , elsősorban a festékipa r mellék-, és közbenső termékei , sok esetben jól hasznosíthat ók a gyógysz eriparba n A nagyobb európai vállalato k versenyk épességé nek fenntartá sához tehát egyre nagyobb tőkekoncent1ációk váltak
szüksége ssé, és közülük is a legnagyo bbak a kémiai
ipar több ágát, elsősorban a festékip art egyesíte t_._t\.

ték 111agukban ( t\. legnag\'o bb eu1 ópai konszer11
az 1 G Farbenin dus/1 ie 191G-ban alakult meg.)
1\iode1 n ipart-ö1 ténészek , n1int })l \l e J s h 0 f n
néhány cszte11dő,,·el ezelőtt n1egjelcn t inunkájá ban
az 1870-es Ó\1 ek1e teszi a gy·ógysze1ipa1 önálló,
nagyipa1 i 1né1·etű fejléJdésének: 1negindu Jását
_._4.z ipa1ilag ehnarad ott és gazdaság ilag függő
hely zetbe11 levő ".'\lagya.1országon a gyóg:ysz ergyá.1 tás a századfo rduló jdején néhány konfCk.cionáló kisüzen1 1nűködését jelentett e A szüksége s
alapanya gokat, valamin t az ország gyógysze 1ellátásáh o7, szüksége s kész gyógysz erek túlnJ-om ó
részétis külföldi, elsősorban nén1etor szági, ausztriai
impmtbó l fedezték
A magyar g}ógysze 1tani kutatásn ak 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
cliuretik us hatását Rozs n „;- a\ l\-fát,;ás aradi
gyógyszeTész nevéhez fűződik ;z ízteÍen, csersa,as kinin előállítása, melyet több külföldi gyógyszerkön,, ,. is fCl\·ett Kutatóin k azonban felismeréseik et, elképzel ésejket a szüksége s ipari bázis
hiányáb an \:agy· 11em tudták inegvaló sítani, \1 agy
külföldi cégek útján hasznosí tották
Sztan kay Aba 1899-ben Honthin néven
csersa\-a s fel1é1jekészítn1ényt (Tanninu 1n albuminah1m. keiatina tum) állított elő. mely először·
Ausztriá ban került forgalom ba Miko1 azonban

e

_ _ _ _ _ _ _ _ _ .-<,.,_

386

GYÓGYSZ ERÉSZET

V á m o s s y 1900-ban folismerte a fenolftale in
11ashajtó tulajdons ágát, az új g:y-ógys~er g_:yártása
Dr. B a y e r - K i u e s a y budapesti , Üllői úti
gyógysze rtárának laboratóli umában indult meg
és Pur go i1éven csakhama r ismertté vált nemcsak
belföldön, de több külföldi piacon is
A kö,etkező évben 1901-ben R i eh te i
Ge(leon fiatal magyar gyógyszer ész, aki nem sokkal azelőtt tért vissza külföldi tanulmány útjá1:ól,
Űllói-út 121 sz alatt levő gyógysze rtárának labo1a.tóriun1 ában inegkezdi a n1ellékvese-\'elő cg;,
év,rel korábba11 felfedezet t hor1noniá nak, az a.drenalil1nak a gyártását Tonogen n_é, en s ezzel az
egészen zsenge n1ag:ya1 g}-ógysze1 g:yá1tást az akkor
ltibontako zó organote1 ápia, tehát a tudomány os
érdeklődés első vonalába tereli Ezt követte ne1n
sokkal később a lecitin és a nuklein előállítása
R i e 11 te I kiváló gyako1lat i é1zékkcl 0J:ya11 területeket választott , a1nel3,-hez \'cg:yi alapa11yag ok
i1en1 voltak szükségesek_ J 90i-be11 hatósági engedél} t kapott állati szcn ek vágóhidak on való
gyűjtésére, majd 190 i' _június 5-én iparenged élyt
gyógyáru k gyári úton tö1 ténű előállítására a X
ke1 ülct Cserkesz utca 60. sz. alatti telepen
:B~bbon a gyárban kezdte ineg pályaflltá sát
VVT o l f En1il veg3Tészn1érnök s részben itt, részben a né111etországi ;._'fcheul.e és Hochstetter vegyé..:
szeti gyárban szerzett szintétiku s tapasztala tai
alapján, felismerve a gyógyszc1 gyártásba1 1 rejlő
páratlan lehetőségek:et új g3rógyszerveg_yészetj
üze1n alapításár a szánta. el n1agát
Az Alka Vegyészeti Gyár iparenged élyét (a gyár
1913-ban vette fel a Chinoin nevet) 1910 szeptembei 7-én bocsátott a 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 telephelye a VL kerület Petneházy u. 23 sz. házban
volt Első készítmén ye ,,Yohi1nbz'.n f{incse1n"
néven egy yohimbin alkaloidát és herekivon atot
tartalmaz ó gyógyszer különlege sség, amely Yohistrin néven a mai r1apig is forgalomb an van. 1912ben a1akult át a g:yár iészvénytá 1 sasággá s ekkor
költözött át jelenlegi telephelyé 1e, Újpestre, a
Tó-utca 1-3. sz alatti telelue
A harmadik magyar gyógyszer vegyészet i gyár
megalaku lásában nagy szerepe volt az idegen
tőkének
Dr Alb01 t vV a n d e 1 berni gyáros
nagy üzleti lehetőséget látott olyan közép-kel eteurópai üzem létrehozás ában, amelynek célja,
hogy Ausztriát , Magyarm szágot, a Balkán-ál lamokat és Oroszorsz ágot, elsősorban a berni a11yaüzem már jól bevált_ készítmén yeiv-el ellássa. Az
alapítók terveiben mindenekelőtt tápszernk , gyermektápsze rnk, maláta-ké szítménye k szerepelte k
E cikkekből Magyaror szág 1910. évi behozatal a
1 007 OOO koronát tett ki A fentebb említett területek összbehoz atalát pedig 10 millió koronára
becsülték
A dr Wander Gyógyszer- és Tápszergy ár Rt
alakuló közgyűlését 1912-ben tartotta, a cégjegyzékbe 1913. februárjáb an jegyezték be Ebben az
évben indult meg a gyártás, a vállalat utódjának
az Egyesült Gyógyszer és Tápszergy árnak jelenlegi
telephelyé n, a X kerület Keresztur i út 30-32. sz.
alatti telken. A kibocsáto tt 721 részvény közül

7. évfolyam 10. szám

250-et (100 OOO kornna éitékben) Albei t W a nd e 1, toyábbi 80 OOO korona értékű részvényt
német és osztrák állampolg árok, 130 OOO koro;1a
értékűt pedig budapesti lakosok jegyeztek Az
utóbbiak többsége B a 11 a Siindmna k, a \állalat
éveke11 keresztül \'olt vezé1igaz gatójának kezében
volt
Felme1ül a kérdés, 11ogy -- isn1er1·e az 01 szág
ipai i és minde11ckelőtt \·eg~·-ipari cln1a1a.do ttságát
és a g:yógysze rjpar bázisát alkotó szer\'es 1-c~Jiy
ipar11ak úgyszólvá n teljes hiányát -- 111i adta illeg
a n1agyar g:yóg~: szer ipar n1egalarlí tóinak azt a kétségtelenül 1nerész clhatá1ozá sát, hogv a n1ár akkor
is fejlett és g:vorsa11 fejlődő nén1et ipai áTn:yékáb an
ö11á1ló mag}'·ar g_y ógyszo1 v-eg·yészeti ipar megtc1cn1tését tűzzék ki célul ?
1 A \reg~Tészeti tudon1ány ok: n1ind g}o1sahb
üten1ű fBjlődése egy1e újabb lehetőségeket nyújtott a. gyógyszer vegyészet i 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 orYosprop agandával tovább fokozható nak igó1kezctt
2. _._i\.z iparilag elrnarado tt kelet-eu1ó pai piacok
ellátása szán1á1a a 111ag~ya1 ipar, az alacson:y i11unkabérek: és közelsége miatt, ve1seny]{ épcsnek igé1kezett.
3 Növényi és állati eredetű gyártn1á1 ryok számára fol{ozotta n blztosítot tnak látszott a ·versenv-képesség
4. Feltételezhetőleg hatással volt az alapítr\lua
Sz te 1 én y i keresk_edele111ügyi miniszter l[!Oiben 11yilvános ság1a i1ozott iparfejlesz tési te1 vc
Ez a prog1a111, mel_y a világhábo rú Jniatt ne111 valósult meg, a félkész- és készárugy á1tn1án:yo k importiának teljes kiküszöbö lését tűzte ki célul s a gy;fai1)a1 számára komoly t6ketámü gatást -- tíz év1e
összesen 100 millió koronát - helyezett kilátásba,
ezenkívül vám-, adó- és egyéb ked\;-ez111é1i:yeket
A fiatal rnagya1 gyógysze riparnak kezdetben
számos nehézségg el kellett megküzde nie Annak
ellenére, hog}- az első üzleti é\re}{ \.'eszteséggel
zárultak biztosítan i kellett az alaptéíke fejlesztését
A Chinoin„gy ár e1·edetileg iO OOO koronás tőkével
indult. Az összeget 1911-ben 150 OOO koronára en1elték,
majd 1912-ben, nüdőn részvénytá rsasággá alakult,
500 OOO ko1oná1·a. Az 1913-as üzletév igen teten1os,
397 OOO koronás -..-esztoséggel zárult, arn.i szükségess é
tette az alaptőke újabb fele1nelését Ekkor kapesolódo tt
be a részvénytá .rsaságba a 1\-iagyar Bank és J(ereskedelmi Rt egy jelentős érdekcsopo rtja
A Richter-gyá r 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 tulajdonáb an, illetve családtagja i tulajdonában 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 befektetése k 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 igyekezte k készítménveik számát növelni. A Ohinoin a már említett
„Yohimbi n Kincsem" mellett B u g ars z k y
professzor és munkatár sa szabadalm a alapján megkezdi a Cadogel nevű kátrányeredetű politerpen
készítmén v gvártását Eredeti készítmém ein kívül
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a gyár néhány 11ö-...én:yi eredetű hatóanyag (atropin, 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 (Tonogen, hátsólebeny ki>onat) kívül a bróm- és jódlecithii1, az acetilszalicilsav kalcium és magnézium
sója, szilárd- hidrogénperoxjd készítn1ényck stb
A Ti' ande1 fO cikkén az Ovon1alti11-011 kívül,
kezdetben gyógy.-cuko1kák, ma]átakiyonatok gyá1tásá1 a 1e11dezte be üzen1ét
-~z ugyancsak a \-ilá.gháború előtt alakult Eggo Leo
és d1 Egge1 J Rt gyógycuko1kákon és 'gyógytapaszokon kívül néhány kisebb jelentőségű gyógyszerspecialitást állított elő.
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Az 19()3. évi 90 OOO BM sz. 1endelet a gyógyszerh:ülönlegességek: forgalombahozatalát belüg·y111iniszte1i engedélyhez kötötte
191 Cl-bűn l\.fa.g~yaro1 szágon 589 g:yógy sze1h:ülönlegcsség ,-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 sZéJUmter melés, 1912 február 2-án alakult meg az AllatOI\,osi Főiskola J-ár·vánvtani Intézete. Ez a sertéspestis elleni szé1u111 gyártására létesített „Jár-ványtani Laborató1iu1n" II u t y 1 a k:ezdcn1énye7.ésérP. mP,g ugya11abban az évben l:>hylaxia i1éve11
szór un1tern1elő ir1tézetté alakult Itt dolgozták.&i
világviszonylattlfn
H u ty r a és K ö \Te s az elsők között - a sertéspestis elleni szérum gyártisának és alkalmazisának módszerét A későbbi
évek so1á11 az intézetben dolgozták ki a inirigykór-, a sertésorbánc-, a lépfene- és a baromfikolera elleni szérum gyártását
Ugyanebben az évben, 1912-ben állította fol
F tii; s t Bertalan az első hazai gyógyvatta üzemet 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 gyógyászati 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 kétségbe vonta, hogy az Alka az árjegyzékben feltüntetett aszpirin, kodein, éter, szalicilsók, lecitin
stb. gyártására képes, mert ezeknek előállítása
„csupán nagyobbszabású vegyészeti gyárban lehetséges''
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 közszállításoknál, a külföldi cégekkel szemben elsőb hséget élvezzen _A_ k:érést az Országos Közegészségügyi Tanács véleménye alapj á11 azzal az indokolással utasították el, hogy a gyógyszer nem árucikk, 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 i1élclául, an1ikor tudon1ást szej zett a11ól hogy a
Chinoin-g}·ár az a.cetilszalicilsav gyártására rendezkedett be, lehetetlenné tette, hog·y a Clu:noin a
gyá1 tás alapanyagait, a szalicilsavat és ecet,sa.\ranhidü 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 gyógyszerg:_yá1tn1án3;ol.c külföldi elheiyezése is kon1oly
akadályokba ütközött A világháború előtti években gyógy--s2e1kivitelünk 11cm szá111otte-vő, néhá11y
má1kacikk1e és nél1á11y európai ország1a (Nén1etmszág, Ausztria, Svájc, Svédország) korlátozódik
és gyá1ipa.1unk n1egind_ulásának éveiben se1n mutat'
növekedő irá11yzatot
Alábbi táblázataink a gyógyszerek külkereskedelmi forgalmának értékadatait mutatják be
a világháborút megel6ző időszakban
1

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

1906
1907
1908
1909
1910
J 911.
1912
1913

l 616 400 K
2 OOO 520 K
2 181 960 K
2675160K
2 490 050 K
2 685 440 K
2 900 500 K
3 085 200 K

Kivitel ·
1 718 415 K
l 262 279 K
1371775K
1 553 030 K
1 850 320 K
1 651 525 K
l 352 070 K
1 284 940 K

Bizonyos fejlődést mutat az állati gyógyszerek
és kötszerek kívitelónek statisztikája :
A) Behozatal

Á.1lati g) ógysze1 ek :
1906
1907
1908
1909
1910
1912
1913

95 800
54 300
29 880
26 250
40 OOO

K

K
K
K
K

3 520 K
7 110 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

B) J{it ilel

.4.llati gyógyszerek:

1latta

1 200
800
864
1 064
11 536

5
7
13
18
15

1906
1907.
1908
1909
1910
1912
1913.

K
K
K
K
K

3 520 K
7110 K

és kötszerek:
250 K
300 K
200 K
800 K
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,
Németor szág, Franciao rszág és az Egyesül t Allamok Külföldi szakemb erek már ekkor nagy elismeréssel adóztak a rnagyar g~y-ógynövónyek jó
minőségének és a jól n1egszer vezett kercs}red elmi
hálóza,tn ak Magyar szakemb erek pedig rámutat nak az illóolajg yártásba n rejlő lehetőségekre
(Irk K: KöztBlek , 1913 szept 24)
Statiszti kai adatok szerint a g:yógyszerveg·,yészeti
vállalato kban foglalko ztatott munkavá llalók lét-

7. évfolyam 10 szám

száma 1910-19 13 között 196-ról 318-ra emelkedett Ez az adat némikép pen rávilágít az iparág
fejlődésére, amely gazdaság i mutatók ban ekkor
még nem juthatot t kifejezés re
A bécsi III Nemzetk özi Gyógysz erész Kiállításon (1913) 12 magyar gyógysz ergyártó cég vett
részt szép sikerrel, köztük a Richter és a Ohi'.noin,
;;alamin t több kisebb üzem
( Folytat.á sa következi k)

A GYÓG YSZER ÜGYI SZERV EZÉS KIALAKULÁSA
DR ZADAI KÁROL Y

A gyógysze r ügyi szervezé s fCladata , hogy n1eg- lására a te11nósz ettudomá
nyok, különöse n a fihatá1ozz a és n1egvaló sítsa a gyógysz erellátás szer- zika, kémia nagyméI
\' ű fejlődése, másodso r ba.n az
'rezeténe k legn1egffilelőbb fClépítését, működését és orvostudo111ány ie11eszán
sza, majd a múszaki
fejleszté sét A n1ai értelen1b en vett gyógysze reilátudomán ,yok kialakul ása és nagyarán~yú f6jlőclése.
tási, gyógysze részi tevékeny ség hosszú é\· száza.do.::.
„!i társadal mi és gazdaság i rend 1ninde11ko1i
ko11 k:eresztü l eg,ybefCn1 t a gyógyító orvos rnunká- alakulás a ugyancs
ak nagy befolyás sal volt ,és
jával, s csak mintegy 3Gl0 évvel ezelőtt, a X\TlJ
van n1a is a gyógyszc rész-et fejlődésére. A x_-YJI.
század végén különült cl végleges en, és fejlődött és XVIII századot a feudalist
a társadalm i rend
önálló foglalkoz ássá Azonban 1nár ezt n1egelőzőe11 jellen1eztc, 1ne1yben
a gyógysz erek készítésé t és
is találunk a gyógyítá s tö1 téneté11ek lapjaü1 olyan fűrgalo1n bahozat alát
a céhtendsze~ ben 111-Lik_ödő
adatoka. t, r cndelkezések_et, intézh:ed éseket. melyek polgári g·yógysz ertárak
és a sze1zetcs1 endek g·yógykjfűjezetten gyógysze részi jellegűek, tehát a b~teg szerta'.Jal -végezték
A hűbéri társ[ dahni rendet
ember gvóg1rsz erekkcl -..:aló n1cgfelclő ellátását folváltot ta a
kapitaliz mus, amely '' töke folhals,,_;olgálták _A_ pál\ájuk at szc1etó, haladó szelJen1ű 1nozásáv aJ ós fclhaszná
lásá\' a] 111á1 a xr:x szá01vos-g)'óg:y-szcrészek, ill a késóbbi évszázad ok- zadban is lehető\; é
tette g·yógysz1~1 üzc1nek léte.
ban gyógysze részek sokat n1unlrálk odtak, hoµ-y a
sítését melyek az idúk fűlya111án egyre fejl6dő
lakosság ot gyóg.rsze1 ekkel nen1csak 111egfelelően g:t1J'gsszergyá1a.kká
nőttek. I~zen átalakul ás 11agy
ellássák, hancn1 nlagát a gyógJ· szc1észi tevékeny - hatással van a gyóg-ysze1észct
alal~u]ás{ua, mert
séget is fejlesszé k ]~ törek\ éseket tekinthe tjük ennek kö,;eiJke ztében
a gyógy sze1 e1é5á1Jításj tevéa g:,yógyszcrügyi szeJvczé s clőf\1tárainak Hosszú kenység a. g~yógysze
rtáral{ból cgy1c inkább átidőnel{ kellett eltelnie, an1íg eg~· város, tartotcv6dik a gyógysze1 \'cgyésze ti ipai tcrületé1 e, s
mány, vag~y- állan1 átlátta és n1agáéy-á tette a így a gyógysze reJlátás
egyes feladata it a XlX_gyógysz erekkel való ellátás javítáqár a i1ányuló XX. sz;ázadfü1duló
idejétől kezd,.-e a gyógJ:sz eregyéni törekvés ek füntossá gát és szükséges11ek tárak és a gyóg-ysz c1gvárak
eg\. üttcson Yégzik
tartotta hataln1i szóval is ii:án·yítani a gyóg:ysz erek
A gyógyszc ré8zet, 6s a gyógysz erellátás helyzeté for ga101nb ahozatalá t _l~zen intézked ések a lakosság nek aJak_ulásában
lényeges változás t jelent az a
érdekeit szolgáltá k Ig\. születtek 1neg a gyógy- tái:sa.dalmi és gazdaság i v-áltoY.ás
, aJnclyne k n1indszerellát ás szervezci:cSnek és működésének kiala- annyian szen1tan úi
és részesei vagyunk .A. szokulását befolyás oló clsó hi,·atalo s 1en<leletek, tör- cialista társadaln 1i
és gazdaság i Jenci alapjain ak
\·Ón:yek, jogs~abályok
lerakása és építése új lehetőségeket adott a. gyógy~:vragyarországi vonatko zásban az első írásbeli
szerellát ás további fejlesztés ére \fegvaló sult az;
ok1nán:y, an1ely gyógyszc részekró l és gyógysze r- egységes irán\Ítás alatt
álló, u1e1 kantil szel1en1től
tárakról intézked ik, a Budai Törvényk önyv, melyet nlent6s állanTi gyógysz
erellátás , a1noly egyre ina budai polgárnk közel 200 é1 en át, 1244-14 21-ig kább beépül a.z- egészség
ügybe _,_i\z állami egésznémet n)'·e]vc11 folyama tosan \'-czettek A törvény- ségügy olyan munkate
rületeke t (gyógysz erkutatá s,
könyv egyik pontja intézked ik, hogy a gyógy- gyógyszcrellenőrzés,
gyóg:y·szeris1nertetés, egészszerészek csal{ ol}-asmit adjana1{ cl, „an1i régtől ségügyi fQ1,;ilágosítás stb
) nyitott n1eg a gyógyfogva patikába való" A továbbia kban a tekin- szerész szá1nára , ahol
az egészség ügy fejleszté se
tetben rendelke zik, hog:,y vasárnap és n1ás ünne- érdekébe n eg:yre szélesebb
terülz.tcn és e1edmépeken vgyógys zert a betegekn ek testi könnyeh - nyesebb en dolgozik
együtt a gyóg} szer ész az
bülésükr e" kiadhatj ák nappal és éjjel is
orvossal ~Az állami egészségüg:y szerYczetébcn_ a
A XVII századba n az önállósu lt gyógysze részi g:yóg,yszerészet tehát
is1nét szo1osabba11 kapcsofoglalkoz ás gyms fojlődésnek indult A nap- lódik az orvostud omány-h
oz, n1ellycl valan1ik or
jainkig is tartó há101n évszázad os átalakul ására egy volt, s melv t61
három évszázad dal ezelőtt
nagy hatással volt a tudomán yok fejlődése és a különült csak el
ko1 társadah ni, gazdaság i rendje
_4_ gyóg;ysz e1észet f!;;jlődését a fentiekb en csak
A különböző tudomán yok közül elsősorban röviden vázoltuk . Ha a gyógysz
erügyi szervezé s
jelentős hatást gyakorn lt a gyógysz erészet alakukialakul ásának útját keressük , akkor az eddigiek 1

