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s. F e 1fö1 dy: Eine !3tudienreise nach Polen 
Det Verfassf::r versucht die Tiitigkeit des Systems für 

die A1znein1ittelversorgung in Polen viélseitig darzu·· 
st.ellen 

Er gibt <len Aufbau <les .A.rzneünitlelversorgungsnct
zes in den Bezirken bekannt und hebt die Ta.tigkeit und 
die Bedeutung de1 galenischen Laboratoricn besonders 
hervor 

(Veszp1éni niegyei Tanács Gyógyszettári 

S F e l f ö 1 d y: A study-tour to Pola-nd 
Attempt is made to dernonstrate the wo1k of tb i 

drug suply organization of J_>oland by presenting rno~i 
saic-like par·ticulars. of its functions !~e structme off 
coun~y pharn1a.ceut1ca.l ~et-\vork~ p1ov1d1ng Í1?r the po.t 
pulatron ?f each count>· l~ desc11bed„ The mai.cn role ofi 
t~e galen1cal labo1ato11es in the di ug supply is empha-~ 
s1sed. '%-

Közpon(ja, Veszprém, Kabay János u 1) 

Érkezett: 1974. llI 5 

Gyógyszel'észet 18. 302-3~5„ lll74 

ADATOK NAGYK(JRÖS ELS(J GYOGYSZERTÁRÁNAK LETESíTESERÖL 
ES l\IDKÖDESENEK NEHEZSEGEIRÖL 

DH KEJ\fPLER KURT 

Levéltáii adatok alapján az 1806-ban megnyílt első 
nagykőrösi gyógyszertár alapításának körülményeit és 
az első nagykőrösi gyógyszerész, Esser József rnilködé
sének nehézségeit tárgyalja. Rá11iutat a-?ra a szokat
lan.jelenségre, lwgy az alapítást követő rnásodik évben 
tulajdonosa 11iegszüntetrii, 1najd Kecske1nétre aka1ta 
áthelyezni gyógyszertárát. A dolgozat rnegállapítja, 
hogy e rendhagyó jelenség fő oka a letelepedett orvos 
hiánya volt, arni a gyógyszertár életképességét alap
jaiban veszélyeztette. Ezzel bebizonyosodott, hogy a 
1nin,denkor·i társadalmi-gazdasági viszonyokból való 
volu1itarista elr·ugaszkodás állapota huza1nos időn 
át akkor sern volt feniúartható. Az első nagykőrösi 
gy~qyszertár helyzete is stabilizálódott akkor, ainilcor 
a tanács gondoskodott a képzett 01vos letelepedé,éról 

Pest n1egye inai területén a 18 .században n1ind
össze négy gyógyszertár működött [l] Vác, Szent
endre, Ráckeve és Cegléd után a 19 század elején 
elsőként Nagykőrösön létesült gyógyszertár Alapí
tásakor 1806-ban még nagyon kevés gyógyszertár 
rl).űködött hazánkban, de mind Cegléden, mind 
Kecsken1éte11 - a Nagykőrössel szo1nszédos két 
vá1osban - 1nár volt gyógyszertá1 l\íindkét szo1n
szédos város 16 km távolságra fekszik Nag~'kőrös
től: ennél a távolságnál lényegesen nagyobb utat 
kellett megtenni abban az időben (vidéken) ahhoz, 
hogy a beteg a legközelebbi patikát elérje Ígv 
pi a Pest és Cegléd közötti 70 km-es távolságon át 
nem volt gyógyszertár, és a fél utat jelentő Mono
ron is csak 1836-ban állították fel az elsőt. 

Rendhagyóak a nagykő1ösi gyógysze1 tá1 ala
pításának körülinényei n1ár csak azért is, n1ert a 
gyógyszertár létesítése idején Nagykő1ös városá
nak n1ég 11en1 is volt képzett orvosa. Erre i)edig 
nagy szükség lett voh1a, n1i,;-el a város lélekszá1na 
már 1792-ben e!é1te a tízezret r2J. Az átlagosnál 
gyo1sabh népszapo1 ulri..tot elősegítette a város 

;§ 
azon kiváltsága, hogy az oda Jetelcpedőket senki·~ 
sem háborgathatta [3] .~ 

Irodalmi adatok szerint [ 4 J 1794.ben szervezték~ 
Nagykőrösön az első városi orvosi állást, azonban i 
minden kétséget kizáróan megállapítható - és ok-$ 
1nánysze1 űen bizonyítható -, hogy a gyógysze1tá.r ·.i 
létesítésekor (tehát 1806·ban) a városban csak se-'! 
bészmester működött Ezt igazolja Váldecz Mi- ·1 
hály sebészo1 vos 1819-ben a városi tanácshoz inté- I 
zett beadványa, n1eJyben „ 1nivel a szegény- '.! 
sorsú lakósok nen1 igen szoktak vala1nely jutalinat ~ 
adni " 100 fOrint évi fizetése1nelést l{ért Ebben~ 
a beadványában hivatkozott ar1a, hogy 20 eszten~ ·~ 
dővel előbb hívták meg akkor.i állására, de azóta ~ 
„ papiros pénz" jött „folyan1atba " Kérésének ·~ 
helyt is adtak, n1ert a végzés kiinondta, hogy a1níg ;~ 
a „ Váltó Czéduláknak" az értéke fel nem emelke- " 
dik, és a „Con1ventios pénzzel egyenértékű ne1n ~ 
lesz, J 00 forint pótlékul adatni rendeltetik [5]. i 

A hivatkozott levéltári adat a képzett orvos hiá- i! 
nya mellett meggyőző bizonyítéka annak, hogy " 
abban a korban infláció és pénzromlás volt Erre ~ 
Váldecz egyébként már 1810-ben is rámutatott egy 1 
korábbi beadványában, 1nelyben „ ininthogy az ·'-s 
Arany Időben a' Hivataloknak meghatározott fize- .~ 
tése, és a n1indennek tísszerre a fe11yebb hágott 1 
árra között a Proportio meg-szünt" - aziránt !fi 

„ . köny·örög ", hogy tern1észetbeni tüzelőfa- 1 
járandósága legyen nagyobb, s ne kelljen a 100 l% 
Rft-ot kitevd esztendei fizetéséből a szükséges ;till 
mennviségíí füt pótolrúa [6] ;~ 

4Jj 
A qyÓ(J1J8zert.á,1 léteii·ítésének elhatározása 11 

Nagykő1ös els6 g,yógyHzertárának létesítését a :.~.:.,~.·~~~·::':··:·;·· ta.11ács szo1gabnazta ~4- gyógyszertár megnyitásá- :~_ 
nak jdeje azonban ne1n a sza.kirodalo1nba11 kivétel ·~"' 
nélkül szereplő 1805-ös év, hanem 1806 Ezt .~ 
bizonyítj>< az e tárgyról szóló képviselőtestület1 . 
ülés jegvzőkönyve [7] „ a nemes tanács a tekin-
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--~::ietes nen1es vár1negye eleibe terjesztett kérő leve
~:> Íébe be jelenti hogy inár ezen„népes váro~ba i;s az 

~- r\!osi szereknek ha1na1 leheto meg sze1zese \;-egett 
~ ~gy patikát kí;án fel állitani,, n;ellyre néz;e Pa;ti
::<--kárius Esset Josef lJ~at inegh1van, az inagat a.Jan
-:~----Jotta; és az jövetelre köteJezv-e is; továbbra azt 
- iliStálja a nen1es tanács, hogy n1íg a Patikához al-
kalmaztatott épület el készülne addig is azon céha 

. egv Hadnagyi Kvártélyt el foglalhasson, és ha 
mÓstanság katonaság re11deltetne várusunkba, a 
Ttes Ns. vá11negye a szerént rendelni n1éltoztasson, 
hogy a katonaság azonK vártély nélkül el lehessen " 

A jegyzőkönyvben a felterjesztésre kapott vá
lasz is szerepel: „ Fel olvastatott 1806"'k Eszt 
)farz 21•;Mn Pesten tartott Ns .. Pest vgye Köz Gyü-
1ésében. Az 01\; osi szereket áruló közönséges Boltnak 

.. fel állítása jóvá hagyattatván, a kérdéses Hadnagyi 
· Kvartélynak el foglalása, mindazonáltal tsak oll} 

feltétellel engedtetik meg a folyamodóknak, hogy a 
helyett az elő fordul>mdó esetekben mást adni tar
tozzanak." 

Bizon-yos tehát, hogy 1806 1nárcius 21-én 
hagyta jóvá a vármegye a felterjesztést; az is nyil
vánvaló, hogy az engedélyezési folyamat központi 
kérdése nen1 is annyira a gyógyszertár, 1nü1t a ka
tonai szálláshel5 igénybevételének ügye volt 
Ugyanezt bizonvítja egy két évvel későbbi be
jegyzés is, amelyenek témája érdekes bepillantást 
enged a gyógyszerészi működés problén1áiba 

A felállított gyógyszertár életképtelensége 

A képviselőtestületi jegyzőkönyvek 1808 évi 
Böjtelő havának 28 napja utáni bejegyzés [8] 
érdekes dokun1entu1na a korabeli gyógyszerészi 
működés előre nem látott nehézségeinek A be
jegyzés szerint „ . Esser JósefHelybeli Patikárius 
beadott folyamodó levelében előadja: hogy kevés 
hijján két esztendeje lessz, hogy ő ezen Városban 
egy kölcséges Patika állításában a' Tanácsnak a' 
Köz Alapokra czélozó szándékát teljesíti, mellyet 
tovább is kész igyekezettel kívánna tellyesíteni, 
am1yival inkább holott illy népes Városban egy 
Patika mindég el mulhatatlan szükséges volna, és 
a' jó rend mellett fel is álhatna: de mivel az ide 
való Patika Ház, óly lapályos és nedves Helyre 
vagyon építve, hogy a' n1iatt sok oi:vosságai el
ro111olvá11, i1agy Károkat szenved; azonba11 ezen 
népes Városban Doctor nen1 lévén, a' Helybéli 
seborvosok ritka és csekély Proscriptioi mellett, 
kik magok is 01 vosságokat tartanak, igen kevés 
Orvosságot adhat el, maga pedig akarmely csekély 
orvosság ki-adásától el-lévén tiltva, a' pénze a sze
rént hijjában hever az 01 vosságaiban, mely okok
nál fügva tehát n1inekelőtte végső ron1lás1a jutna, 
jelenti: hogy a' Patikát tovább a' most következő 
Szent György napnál nem tarthattya, hanem 
Substantiáját n1ásutt kéntelen keresni kérvé11 a' 
N. tanácsnak eddig hozzá mutatott szives indulaty~ 
tyának meg-köszönése mellett, hogy részére itt 

, volt magaviseletéről és kötelességének miképpen 
\'olt folytatásáról egy Hiteles Tanu bizonyság 
Levél adattasson-ki. '' 

A tanácsülés érthető 1nódon ragaszkodott ah
hoz, hogy a gyógyszertár ne szüntesse be 111űködé-

sét .. Ezt az álláspontot tükrözi a jegyzőkönyvben 
található végzés is: „A' 111ár egyszer ezen Városban 
fel-állított Patikának el-mulását . az ide való 
Lakosoknak az Orvosi Szerek jóvoltál1oz szokni 
kezdett hajlandósága meg-nem engedhetvén, a fo
lyan1odó Patikárius Dr Bucsuvétele el ne111 füga.d
tathatik" 

Figyelen1re 111éltó az indoko]ás további része, 
a1nelyben hivatkoztak arra a tete1J,1es költségre, 
amelybe a patikaház felállítása került, valamint 
arra, hogy nincs n1ás szen1ély, aki „ a' folya
modó helyett a' Patikát itten tovább is fenntart
hatná" Azt azonban megigérték, hogy „ ... a' 
patikás Ház alkalmatlansaga miatt levő károk el
hárittattásának n1eg-vizsgáltatása " n1eg fog 
történni, és ha „ a' Patikai Szerek tartására al
kalmatlannak fog találtatni, a' Magístratus azon 
PonLban is a' dolgot orvosolni el-ne1n fogja 1nÚ·· 
latni '' 

Esser panaszának az orvoshiányra vonatkozó 
részét is magukévá tették a szenátorok Ezt bizo
nyítja a határozat utolsó része: „ egyéb erá11t 
pedig egy 01 vos-Doctornak is ezen Városban' 
leendő szük_séges hozattatása nreg-határoztatván, 
annak esztendei fizetésül 300 Rforint kék pénz, 
szabad szállás, és az esztendőnként az előfOrduló 
erdővágáskor két Hatökr ű Szekér fa, az Erdőről 
adattatni rendeltetett, és aira egy alkalmatos Or
vos-Docto1 felől leendő tudakozódás a' n1ostaná
ban Pestre menendő Deputatióra bizattatott" 

A határozat ellenére az orvoshiány még évekig 
fennállt, mert a levéltári adatok szerint [9] az ál
lásra meghívott orvos, Tanarky János csak 1811 
szeptember 29-re vagy 30-ra jelezte érkezését. Le
telepedése után évtizedeken át működött a város
ban -

Esser azonban i1eu1 bízott a tanács igéretében 
Valószínűleg kapcsolatba lépett a szon1szédos 
Kecsken1ét város vezetőivel, n1ert n1ég 1808-ban 
azt kérte a i1agykőrösi szenátoroktól, hogy „. ini
vel a' Patikáját eze11 \Tárosban tovább végső rom
lása nélkül fenn i1en1 ta1 thatván, azt Kecske1néth 
Városába általtenni és oda költözködni kivánna, 
neki a végre hiteles bizonyság levél adattasson 
arról, hogy az alatt, mig itten lakozott, hogy vi
selte magát 's kötelességének miképp felelt meg és 
hogy inne11 ne111 a Nemes Ta11ács engedelrnén kivül 
költözködik el [10] " 

A K" ecskeniétre átköltözés nieghi·úsulása 

Az előzőekben hivatkozott levéltári adat [10] 
szerint az elköltözés bejelentett szándékát a ta
nács tudomásul ·vette. Az erről szóló végzés szerint 
„ ámbár a folyamodónak továbbra is itt leendő 
1naradását örö1nestebb vette volna -a Ne1nes Ta
nács, de mint hogy meg-átalkodott szándékában 
\ráltozni nen1 akar, a' kivánt Bizonyság Levél ré
szére ki adatni rendeltetik" 

A tanács azonban csak látszólag engedett a 
kérésnek Arra, hogy a valóságban 1ni történt, csak 
következtetni tudunk [ 11 J A kecskeméti tanács 
ugyanis 1808. Boldogasszony havának 10-én kelt 
levelében átí1 t a 11agykőrősi tanácsnak és értesí·
tette an ól, hogy vissza vonta Esser J ózsejfel kötött 
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ni_egállapodását, Ine1 t a . kiadott Bizo11yság 
Lei;rélből általlátván azt, h~g.Y a' Patikának innen 
leendő el-mozclittásából mind ezen Népes Városra, 
inind pedig a Körn_yék1:e nézve elkerü111etetlen 
Szükség szár n1azna . '' 

E levélhez mellékelt egy másik, közvetlenül 
Esserhez cÍ111zett értesftést is, kérve hogy ezt a pati
káriusnak kézbesítsék. Esser azonban nem akart 
ebbe belenyugodni 1809 elején újabb beadványt 
nyújtott be a tanácshoz [12J Ebben leírta, hogy 
őt „ ezen Városból való el-készülésre 1ni ok 
inclitotta". Elpanaszolta, hogy „ .azon Épület, 
melyben itten lakik penészes és nedves léYén, az 
orvosságai abban el ron1olnak a' IJenésµ miatt, 
peclig készszebb ő az ollyan el-romlott szereket ki
hányni, mint tudva pénzért árulni." J\fajd így foly
tatta: „. azonban Helybeli Seborvos Váldecz 
Mihál:r Ur e1ige1n üldözőbe vévé11, kivánt enge1n 
annak Circulussából, minthogy hatalmát hathatós
nak tapasztalta, el-vonni, de az orvosi szerek is 
ezen Városban szokatla11ok és kelletlenek lévén, az 
is szerentsétlenségen1et ö1egbiti; kéren, hogy ini
vel ő a Patika tartásából nem gazdaggá lenni, ha
nem az illendőséggel be-elégedni, a' Városi Köz 
Hasznára szolgálni igyekezik, a' N Tanács által 
óltalma alá vétessen, és i1ekem az úgy nevezett 
Kapitány Quartély a' hová Patikámat tehessem, 
által engedtessen, mellyért Esztendőnként 100 
Rforint árendát fogok a Várnsnak fizetni". 

A tanácsi végzés ígéretet tett ana, hogy a gyógy
szertár elhelyezésére szolgáló épület hibáit felül
vizsgáltatja, és „ . . ha azon ok valóságosnak ta
pasztaltatik, nen1 fogja arra 11ézve a' Magistratus 
tölle segedelmét megvonni". Kilátásba helyezte 
azt is, hogy a „ .. többi föl-fedezett okait, mellyek 
őtet az innen -való el-készülésre inditották, azokat 
is a' lehettségig el-hárittani, és az által sorsát a' 
folyamodónak ezen Városban tűrhetővé tenni 
igyekszik. " 

E több mint másfel évszázados levéltári anyag 
tehát nemcsak azt bizonyítja, hogy az első nagy
kőrösi gyógyszertár alapítása idején képzett orvos 
nem működött a városban, h1>nem egyúttal azt is, 
hogy emiatt időszerűtlen volt a tanács részéről 
a gyógyszertár létesítése, hiszen az a szükséges 
gazdasági létalappal akkor és ott nem rendelke
zett; különben aligha kívánta volna Esser Kecs
kemétre áthelyezni patikáját, hiszen ott már régeb
ben is működött egy másik A tanács szempontjá
ból természetesen érthető, hogy a nehézségek árán 
életre lúvott gyógyszertár inűködését 1nindenáron 
- az eszközökben nem válogatva - fenn akarták 
tartani Ezt a célt azo11ban végül is azzal érték el, 
hogy képzett 01vost telepítettek le - Tanarky 
személyében - a városban. Ez a megoldás egy
aránt megfelelt az egészségügyi és a gazdasági ér-" 
dekeknek. 

A gyógyszertár miiködésének megszilárdulása 

Tanarky letelepedése után Esser pa11aszai is n1eg
szűntek; évtizedeken át ne1n található nyon1a a 
városi tanácsi jegyzőh:önyvekbe11. Viszonyainak 
konszolidálódását bizonyítja egy 1824-ből szár
mazó kérése Azt kérte: engedjék meg neki, hogy a 

háza mellett az utca fel&!, a ház falának védehné ,; 
egy korlátot vonhasson A végzés szerint ehh r~ 
hozzájárultak, a kivitelezéssel kapcsolatos részle~ 
teket peclig két „senator"-ra bízták [13] É1dek~:: 
hog.Y a gyógyszerész vezeték11evét ekkor Escher'ti~1 
írták, keresztnevét azonban változatlanul Jósefi 
nek., 

1841-ben 60 ezüst forintot kitevő követelés 
ügyében pereskedett [14]; ez a követelése az adós1 
ságlevél tanúsága szeiint 1840 júliusában kelet! 
kezett. · ': 

A gyógyszertár \rezetését a szabadságharc idei 
jén már nem Esser József, hanem fia, az 1833-baiÍ 
Bécsben cliPJmnatszerzett Esser Károly látta el i 
ő kérte ugyanis a tanácstól a császári seregeknek:' 
kiszolgáltatott gyógyszerek árát. f. 

A 19. század ötvenes éveiben az akkor Nagykő~i 
rösön élt Arany J áJws is sokszor n1egfo1dult a.zt 
Esser-patikában [15] ' 

1864-ben a másoclik nagykőrösi gyógyszeitárt is; 
felállították; ezt 1889-ben követte a haunaclik :' 
Összehasonlításként: Cegléden csak 1886-ban léte:l 
sült a másoclik gyógyszertár, míg KecskemétenÍ 
már 1821-ben. Három nagykőrösi patika ma is ai· 
város közegészségügyének szolgálatában áll; to-; 
vábbi három gyógyezertár (1950-ben hat került; 
állami kezelésbe) Pest megye más községeiben;; 
műköclik :, 

Linzl;auer [16] adatai szerint 1859-ben Nagykií-:, 
rösnek 18 OOO lakosa, 3 orvosa, 2 sebésze és 2 állat-' 
orvosa volt. A gyógysze1 tár tulajdo11osa és veze-2 
tője Esser Károly mellette Miszaiy Ferenc sze- d 
1nélyébe11 egy 1násodik okleveles gyógyszel'ész is~ 
dolgozott Néhány év múlva az 1853-ban Pesten,; 
oklevelet nyert Miszary nláI 1nint a gyógysze1tár ~J 
kezelője működött [17] Az 1867-ben kiadott Év-! 
kö11yvben Esser Károly üeve 1nár nen1 szerepel (l. :j~ 
nagykőrösi gyógyszerészek között ~ 

* 
Ezúton is köszönete1uet fejezen1 ki a Nagykőrösi Le·· 

véltá1' vezetőjének és rnunkatál'sainak a levéltári anyag 
kutatásában nyűjtott ismételt segítségé1 t, an1ellyel az 
adatok feltárása lehetővé vált. 

(Az irodalom a szerzőnél iendelkezésre áll.) 

,ll-p !{, l{ e M n JI e p : /l,aHHble 06 OCH08a!lUU u mPvo- ~{ 
HOCmflX iJeameJZb!lOcmu nepsoa anmeKu e. HaőbKiipiim 

Ha ocHoBaHHH apxHBHLix" AaHHhIX aB"rop 06cY>I\,n;aeT ~ 
OÓCT05IreJihCTBa OCHOB3HIUI nepBOií an1eKH r. HaJJ;bKCpt!!U E 
OrKpbITOÜ B 1806 r. lI TPYAHOCTH ,ri;e.51IeJJbHOCTH rrepsoro ~ 
4JapMau;esra f'. Ha,ll,&Kepem, t'.Iowecpa 3ccep. Anrop YKa- ~' 
3hIB3CT Ha HeOÓbl!!HOe 5IBJieHrre, qTQ BO BTOpO.'Vl r'OJJ;"Y IlOCJIC -$[: 
octtoaaHH51 BJia.ne~i:eu; anrer<H xore.'I ee sar<pbITh, sareM ne- -!'~ 

pec~i:;~eBH~e ~~~ie~~e;~r Ha BOnpoc s qeM 6bJJia npII4TIHa -~~ 
;:i;aHttoro attoMaJI&Horo 5IBJieHH51 Yc1arroB.rretto, YrO oc- ~ 
HOBHa51 rrpI·PlHHa saKJIJOqaJiaCb B OICYIC'IBIIH IlOCT051HHOf0 ~ 
BpaY:a, Y:TO rJiaBHbIM o6pa30III yrpoma.110 )f{H3ttecnoco6- '< 
HOCTH an1el(H, 3THM ):(OJ(33bIBaeTC5I, l!TO COC1051HHC BOJI- ~ 
IOHTapHCTHY:CCKOro OTXOA3 OT BCer.nanrHHX cou;ttaJibHO- ·~ 
9KOHOJliHqecKIIX YCJIOBHií H B TO BpeM.H HCJib371 ÓbIJIÜ co- ~ 
xpattrrrh ripo.n;onw11reJibHO. CToJJO)KeHHe nepBotí: anTeKH ",;;; 
r. Ha,ll;bKepern cTaőttJIHsrrpoaanoch J<or.o;a coBer oőecne-- ~ 
lJHBaJI nocesteHHe l(BaJIH<flRu;HposaHHOIO apaqa B ropo.o;e "I 

Dr. K. K e mp 1 e r: On the e.stablishing and diffi,. :[~ 
culties oj wor king of the jir.st phar1nacy oj J::..T agylcőrös . ~1'. 

The circumstances of the establishing and difficult1ej 1 
of functioning of the first phar1nacy having been open ~ ~1 
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in the tO\\'fi Nagykőrös in 1806 are It-Jviewed on the base 
of archival data. Pharmacist J Esser, founder of the 
establishn1ent, had the intcntion of discontinuing the 
activity ofhte pha11nac:y1 then to transfer it to the town 
-of Kecskernét. The cause of the üregular happenings 
had been, ·probabe_ly, the absence in the to•vn of an es
·tablished practitio1i81 IIo\vever as soon as the to,vn 
council has had taken care to secme the services of a 
trained 1nedical pr actitioner, also the position of the 
pharn1aoy has stabilized 

Dr K I-C e 1n p 1 e r: Über die ErrúJ1tung der ersten 
Apotlwke von 1'lagykőrö~ und die Schwierigkeiten ihres 

Betriebes. 
Verfasser berichtet aufgrund von Archivdaten über 

~ die U1nstande der lnbetriebsetzung der ersten Apotheke 

von Nagykőrös irn Jahre 1806 und -Uber"die' Sch-wierig„ 
keiten mit \Velchen der erste Apotheker von Nagykőrös, 
Joseph Esser konfrontiert \var 

Bereits Z\vei Jahre nach de1 Eröffnung \vollte de1 
Besitzer die A.„potheke ausser Betrieb setzen und bald 
danaoh si0 nach I--Cecske1nét UJTISiedeln„ Der VerfSsse1 
sucht die Antvvor t darauf, •vas sich hinter diese1n einma
ligen Umstand stecken dürfte Nach seinen Ermittlun
gen sollte der Hauptg:rund iin Mangel eines angesiedel
ten A„rztes liegen, was die I~ebensffihigkeit der Apotheke 
grundsfitzlich geffihrdet hat. Daraus ergibt sich, dass 
auc:h in jener Zeit die Nioht-Berüoksichtigung der •viit
sc:haftlich-sozialen Grundlagen auf die lange Sicht sic:h 
a.ls w_1realistisch erwies Die Stabilisierung der Existenz 
der Apotheke erfülgte erst dann, als sich der Rat für die 
Ansiedlung cines gebildeten ~i\.1ztes einsetzte. 

-~-
(Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja, 1441 Budapest, Uzsolci" 36/a) 

Érkezett: 1973. XI 1 

SZOVJET VÉDŐOLTÓANYAG INDIÁNAK 

APN Öst Ap.-Ztg. 28 [5], 86 (19 i4), 
Az elmúlt év folyamán a Szovjetunió 30 n1illió adag 

feketehirnlő elleni oltóanyagot, valamint nagy rnennyi
ségű kolera, n1al_á1ia és gyennekbénulás elleni készít
n1ényt küldött Indiába. A Delhiben lE.gutóbb tartott 
\VHO-kong1esszuson kiernelve méltatták azt a segít
séget, a1nelyet a Szovjetunió a fertőző-, járványos be
tegségek leküzdésében szárnos országnak nyújt. 

1958 óta a Szovjetunió több n1int egy111illiárd adag 
hitnlőoltás elleni vakcinát juttatott a fejlődésben visz
sza1na1adt területekre, ös ezenfelül 20 1nillió adagot bo
csátott a Világegészségügyi Szervezet rendelkezésére 
Számos ország orvosainak közös erőfeszítése jó eredmé
nyekkel járt; f8ketehimlő-eseteket már csak 7 országból 
jelentettek, holott korábban ez a betegség 59 országban 
volt elterjedve [52] 

RB 

HARC A FOLYÓVIZEK TISZTASÁGÁÉRT 
A SZOVJETUNIÓBAN 

APN· Őst. Ap.-Ztg. 28 [5], 86 (1914) 
-~ tervek szerint 1980-ban már egyetlen köbméter 

tisztítatlan ipari vagy más s;io;ennyvíz sem fogja az Ural 
és a Volga vizét !'JZennyezni; ez ídeig az ezen folya1nok 
znentén fekvő városoknak csak tökéletes tisztítási el„ 
járáson keresztüln1ent szennyvize juthat a fülyókba 
Az említett vidékeken szárnos kohón1ű, vegyészeti, gép
ipari és egyéb ipari vállalat üzemel. 1973 és 1975 között 
421 üze1net látnak el víztisztító be1·endezéssel; összesen 

, mintegy 700 rnillió rubel költséggEil. A rendelkezés sze„ 
1int nlinden gyártelepet zöld övezetnek kell kö1 ülvennie, 
a1nelynek szélessége l kn1-ig terjedhet. A környezetvéde
le1n1 ől kiadott rendelkezések ellen vétőket a tö1 vény 
szigorával sújtja [53]. 

R. B 

'UTÖVEZETÉS DOHÁNYOZNI TILOS 

Dpa Őst Ap .. -Ztg. 28 [7], 124 (1974) 
Li\_ volán 1nellett dohányozni felel6tlenség Ezt a n1eg

állapítást tette a Düsseldorfban tartott egészségügyi 
kongresszuson Schliepkoeter, a környezethigiénia pro
fesszora. Szerinte má.r egyetlen cigaretta füstje olyan 
inennyiségű szénn1onoxidot tartahna~, hogy hatására 
a városi forgalomban a kipufogó gázok révén amúgy is 
<::_sökkent figyele1n-összpontosító képesség tovább ron1„ 
lik Saját 1néréseixe és kísérleteire hivatkozott, 1nt-Jlyek 
szerint a nagyvárosok úttestjein és az autópálJákon a 
levegő - az esti órákban is - köbméterenként 30-50 
ing szénn1onoxidoi tartalmaz. Autóoszlopok (dugók) 
keletkezése esetén ehhez további 50-100 n1g járul. 

Ennyi rnérgesgá;io; tt11heli az autóban ül6k által beszip
pantott levegőt. Ha ehhez még csupán egyetlen ciga
retta füstje is hozzáadódik, akkor a levegő mérgesgáz
ta1 tahna átlépheti a még éppen inegengedhető mértéket 
Ilyenkor a vezetőn 1núló inérgezettségi állapot lép fel, 
mely a vezetéshez szükséges figyelmet erősen lecsök
kentheti [55] 

HÁZIASSZONY-EKCÉMÁK 

lbf Öst Ap.-Ztg. 28 ['i], 124 (1~74). 

R.B 

Nagyon sok háziat>t>zu11y nen1 gazdaságosan és egész. 
ségtelenül végzi _a 1nindE1nnapi inosást. Mivel általában 
a szükséges rnosószer rnennyíségének tízsze1esét hasz
nálják, egy1e sűrűbben jelentkeznek bőrmegbetegedé
sek, mindenekelőtt „lekopási" der1natózis. Hozzájárul 
a kontaktalle1giák számának növekedéséhez bizonyos 
kozmetikai szerek, szappanok nikkel·, terpentin-, króm-, 
formalin·, kaucsuk- és pe1 ubalzsa1ntartalma is. Ezeket 
a jelenségeket az orvosi szaknyelvben n1á1 saját név
vel; „háziasszony-ekcé1na·"ként jelölik. A linzi kórház 
bc'.írgyógyás;-;a.ti osztályának főorvosa sze1int a kézen 
jelentkező b61betcgségek 80%-ban ne1n alle1giás ere
detűek, 20%-uk pedig szenzibilizálásra, bizonyos anya
gokkal szembeni túlérzékenység1e vezethető vissza 
A „háziasszony·ekcéma" esetében a bőr kémiai véde
kezőképessége csökken A valamennyi sejt felületén ta„ 
lálható anyagokat (lipideket) a rnosószerek vegyi anya
gai kiöblítik, vagyis ~ szaruhártya kis 1nolekulájú ré
szecskéit kioldják: feloldódik a keratin is, amely a felső 

bőrréteg védchnét biztosítja A„ károsodást főleg a poli· 
foszfátokat tartalmazó n1osószerek okozzák [5ö] 

ORRCSEPPTARTÁLY EGYSZERI 
HASZNÁLATRA 

Hej Őst. Ap.-Ztg 28 (7), 126 (19 74) 

11 E 

Li\_ svédországi Draco AB gyógyszergyá1tó cég 
,,_\Tezeril'' néven egyszeri használatra alkabnas cson1ago· 
lásban 01rcseppet hoz forgalon1ba A polietilénből ké· 
szült tartály heg~ye kézzel könnyen letörhető. A„ ta1tál:y 
ü1es szára levegőt tartahnaz, és ha azt megnyo1njuk a 
3 nnn át1nérőjű és 35 rn1n hosszá pipet.tából az orrcsepp 
lassan kicsöpög Használat után a tartályt eldobják. 
Egy karton 50 or1esepp-pipetiát ta1tahnaz A n1últ évi 
skandináviai cso1nagolá.si kiállításon díjat n:ye1 t, az új 
készítmény, u1ert az a higiénia kö\,etehnényeinek is 
1n0ssz0n1en6en eleget tesz (60) 
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