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r\.z egészségügy rendezéséről szóló több mint százéves — de több vonatkozásban ma is érvényes 
— 1876. évi XIV. törvénycikk határozottan kimondta, hogy a gyógyszertár az állam felügyelete 
alatt álló közegészségügyi intézmény, s mint ilyen nem tartozik az ipartörvény hatásköre alá. In
tézkedett az állam felügyeleti jogáról, a gyógy szertár-tulajdonos felelősségéről. Lehetőséget adott 
a személyes jogosítvány átruházására, s kimondta, hogy a tulajdonos elhalálozása esetén a ha
szonélvezet az özvegyet, illetőleg a kiskorú gyermekeket illeti meg. 

A törvény nem rendelkezett a gyógyszerészek érdekképviseletének kérdésében, illetve mellőzte 
az Országos Egyesület memorandumában javasolt gyógyszerészi kamara kérdését. így érthető, 
hogy a törvény megjelenése után a már korábban létrehozott két érdekképviseleti szerv működött 
tovább: az ország egész területére kiterjedő hatáskörű Magyarországi Gyógyszerész Egylet, 
amelynek alapítási éve 1872, valamint a Budapesti Gyógyszerész Testület, amely a budai és a pesti 
testületek (korábbi nevükön Grémium) egyesüléséből jött létre. A két múlt századbeli testület mű
ködését, illetve a működést bizonyító adatokat kívánjuk a továbbiakban ismertetni. 

Amikor 1897-ben az említett országos egylet 25 éves jubileumát ünnepelte, Schédy Sándor 1 a 
,,Gyógyszerészi Hetilap" szerkesztő-tulajdonosa kapott megbízást az Egylet addig lefolyt éveinek 
története megírására. Schédy e munkájában a korábbi időkről is tesz említést: ,,.. .a rendi képvi
selet már az 1816. évben szóvá tétetett ugyan, mindamellett társulási hajlam az 1833. évben nyilat
kozott meg határozottabb alakban...". Ugyanis 1833. év nyarán Pest és Buda városok gyógyszeré
szei körlevelet intéztek kartársaikhoz felszólítván őket, hogy jelenjenek meg október 15-én Pest 
városában, hogy együttesen beszéljék meg teendőiket. 

Schédy munkájában beszámol a gyűlésről, felsorolja a megjelenteket, ezek közt említi Rath Jó
zsefbudai és Székely Károly pesti senior (elnök) nevét. így tehát bizonyosra vehető, hogy az emlí
tett időben már Budán is, Pesten is volt gyógyszerészi egyesülés. 

Baradlai János és Bársony Elemér 2 gyógyszerészek századunk elején írt munkájukban ezt ír
ják:,, ... a Budapesti Gyógyszerész Testület feljegyzései szerint az alakulás időpontja az 1809. év, 
e dátum azonban okmányilag nem bizonyítható..." Baradlai még azt is megemlíti, hogy az Orszá
gos Levéltárban sem talált a Testület alapítására vagy működésére vonatkozó iratot. 

A gyógyszerésztörténet neves kutatója és gyógyszerésztörténeti könyvtárunk névadója, Ernyey 
József is foglalkozott az Egyesület történetével a század elején. A Gyógyszerészi Hetilapban meg
jelent dolgozatában említi, hogy a Helytartótanács 1816-ban a gyógyszerészek „előszervezkedé-
sét" feltételesen jóváhagyta. Hogy milyen akadályok merültek fel, nem tudjuk, de a tervet el
nyomták, és újabb 17 évre volt szükség, míg az országos egyesület terve újból előkerült. Ernyey 
nem tesz említést a kezdeményező gyógyszerészekről név szerint, s így feltehető, hogy az alább 
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1 Schédy Sándor: A Magyarországi Gyógyszerész Egylet 25 évi története. Bp. 1897. 5. 
2 Baradlai János — Bársony Elemér: A magyar gyógyszerészet története. Bp. 1930. I. köt. 38. 



ismertetendő okmányokkal nem találkozott, mert azok a Budapesti Gyógyszerészi Testületnél — 
és nem az Országos Levéltárban — voltak letéve.3 

A Semmelweis Orvostörténeti Levéltárban őrzött és a ,,Budai grémium iratai ' ' felirattal ellátott 
köteg lapjait időrendbe szedve, s az adatokat nyilvánosságra hozva reméljük, hogy a továbbiakban 
sikerül az említett két testület múlt századbeli működésére fényt deríteni. A z iratok korábbi sorsá
ról csak annyit említünk, hogy 1950-ben a gyógyszertárak államosításakor megszüntetett két 
gyógyszerész egyesület könyvtárát Halmai János professzor vette át, és szállíttatta az egyetemre 
azzal, hogy a több ritkaságot tartalmazó gyűjteményt gyógyszerésztörténeti előadásaihoz fogja 
felhasználni. A z átvételkor akadhattak rá az említett régi, részben latin, részben német nyelvű ira
tokra. Az egész köteg később, a professzor halála után került hozzánk, az ekkor még az Orvostu
dományi Egyetem épületében (Üllői út 26.) működő Ernyey József-könyvtárba, majd később a 
Semmelweis Orvostörténeti Levéltárba. 

A köteg több száz eredeti levelet — eredeti aláírásokkal és több helyen viaszpecséttel —, a Hely
tartótanácstól érkezett rendeletek másolatát és a gyógyszerész-senior (elnök) körlevelét tartalmaz
za. Az iratok kézzel írt sorszámozása valószínűvé teszi, hogy ezek az akkori elnök irattárát képez
ték. Igyekeztünk kiválogatni és időrendbe állítani azokat az iratokat, amelyek bizonyító erejűek 
lehetnek abból a szempontból, hogy a korabeli gyógyszerészek már a X I X . század elején a céhek
hez hasonló egyesülést alkottak, közös ügyeik elintézésére és érdekeik védelmére. (Az eredeti szá
mozást zárójelben közöljük.) 

A legkorábbi irat egy 1815. november 16-án kelt másolat a budai tanács ülésének jegyzőkönyvé
ből. Érdeklődésünkre azért tarthat számot ez az irat, mert benne a tanács meghagyja a városi or
vosoknak, hogy a budai grémium patikáit Szeth Kristóf,,városi kapitánnyal" egyetértésben a Nor-
mativum Sanitatis előírásai szerint vizsgálják meg, és erről jelentést tegyenek. (26. sz.) 

Egy másik irat 1816-ból — a Helytartótanács rendeletének másolata — újból és még részleteseb
ben intézkedik a patikavizsgálatokról, amennyiben felsorolja, hogy a vizsgálatokat az orvosi fa
cultas praesese, illetve dékánja, a chémia és a botanika professzorainak, továbbá a gyógyszerészek 
elnökeinek jelenlétében kell végezni. Arról is intézkedik, hogy a vizsgálatokért járó „aranyakat ' ' 
milyen arányban kell a vizsgálók között elosztani. (25. sz.) 

A két eredeti irat már kétségtelenül amellett szól, hogy Budán a gyógyszerész egyesülés bizo
nyos formában már létezett. A továbbiakban előkerült az a díszes és kalligrafikus írással készült 
német nyelvű kérvény is, amelyben az eredeti aláírással szereplő budai gyógyszerészek működé
séhez a felsőbbség hozzájárulását kérték. Az irat dátumot nem tartalmaz, de az utolsó oldalon 
megtaláljuk Palkovics András orvosdoktor, Buda város főorvosa (,,Urbis Budensis Physicus Ordi
narius primus ' ') hozzájárulását, s az ő — ugyancsak latin nyelvű — támogató soraiban szereplő 
dátumból (1817. augusztus 23.) megállapítható a kérés beadásának időpontja. 

A kérvény szövegében hivatkoznak a már működő és korábban (1796. június 12-én) engedélye
zett bécsi grémiumra, amelynek nyomtatott működési szabályzata szintén megtalálható az iratok 
között. (106. sz.) 

Ugyancsak hivatkoznak a Helytartótanács 1816. évi — már említett — rendeletére, amely szerint 
a gyógyszerészek elnöke (antistes) is tagja a gyógyszertárakat vizsgáló bizottságnak. Eszerint tehát 
a felsőbbség már elismerte azt a korábbi gyakorlatot, hogy a gyógyszerészek ügyeit az elnök (se
nior) képviseli, illetve intézi. 

Egy további fejezetben hangsúlyozzák, hogy a gyógyszerész-gyakornokok képzése szempontjá
ból is fontos volna az egyesület létesítése, mert ez a szervezet alkalmas volna arra, hogy a fiatalok
ból erkölcsös (moralischen) és érdemes (würdigen) polgárokat neveljen. (112. sz.) 

3 Ernyey József: Kísérletek országos gyógyszerész egyesület alapítására. Gyógyszerészi Hetilap 1905. 51.; 
Gyógyszerészi Közlöny 1906. 503., 567., 581. 



7. d&ra. A Helytartótanács 1816. dec. 10-i rendelete a gyógyszertárvizsgálatok végrehajtásáról (másolat) 



2. ábra. A bécsi gyógyszerész grémium alapszabályai (1796. jún. 11.) 





J. a'bra. A budai gyógyszerészek kérvénye budai provinciális-grémium engedélyezése ügyében (1817. aug. 23.) 
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Az ügy folytatására vonatkozik a kötegben talált (51/40. sz.) másolat jellegű, latin nyelvű irat, 
amelyben a Helytartótanács értesíti a folyamodókat, hogy a kérelmet felterjesztette a legfelsőbb 
helyre. A z irat tartalmazza a Helytartótanács saját véleményét is, amit bizonyára a legfelsőbb 
helynek is tudomására hozott. Éspedig: /. az ügy elbírálásánál tekintetbe kell venni a bécsi gyógy
szerészekre vonatkozó rendeleteket; 2. a leendő grémium ne a protomedicus hatáskörébe tartoz
zék, hanem a városi hatóságéba, mint a kereskedőké; és végül 3. nem szükséges országos grémiu
mot alapítani, hanem a vidéki gyógyszerészek is csak maradjanak meg eddigi hatóságaik felügye
lete alatt. Az iratban 1818. márc. 22-es dátum szerepel, tehát a Helytartótanács sem sietett a vála
szolással. 

Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy a Tanácsnak e részben elutasító állásfoglalása miatt a 
legfelsőbb hely sem adta beleegyezését a grémium hivatalos megalapításához, bár konkrét elutasí
tást sem találtunk! Bizonyára elfektették az ügyet, mert a gyógyszerészek elnöke, Ráth József gon
dosan megőrzött több — ennél kevésbé fontosabb — ügyre vonatkozó iratot is. így megtaláltuk 
Sadler József* — a későbbi professzor — akkor még a botanikai tanszék tanársegédének levelét, 
melyben a disszertációjáért küldött 300,— Ft tiszteletdíjat köszöni meg. 

Egy másik, 1820. december 16-án kelt levélben Nentwich K . lippai gyógyszerész patikájának 
építéséhez kér segítséget, levelét így címezi: ,,An ... löbl Gremium des Wohlgebohren Herrn 
Apotheken in Pest und Ofen. " A kollégák küldtek is — a mellékelt kimutatás szerint — 115,— Ft-
ot. (86. sz.) 

1823. november 19-én kelt a harmadik levél, melyben Jelenik László szerdahelyi gyógyszerész 
leégett patikája felépítésére kér segítséget. A levél mellett található a gyűjtőív az adakozók aláírá
sával, a károsult nyugtája, valamint az egész ügyre vonatkozó levelezés. (82—85. sz.) 

Érdeklődésre tarthat számot a Helytartótanácsnak 1830-ból származó és a gyógyszerészek ré
szére kiadott két rendelete a klórmész (Calcaria chlorata) készletben tartásáról. 1830 januárjában 
az anyag előállítását, készletben tartását rendeli pestisjárvány esetére, de februárban már a kitört 
kolerajárvány elleni védekező anyagul írja elő. (45—49. sz.) 

Az irattár további nagyszámú fennmaradt irata tehát azt bizonyítja, hogy a gyógyszerészeknek 
mind Budán, mind Pesten volt olyan működő egyesülése, aminek létezése országszerte ismert 
volt, hiszen ügyes-bajos dolgaikban — mint láttuk — még a vidéki gyógyszerészek is egyenesen 
a grémiumhoz fordultak. 

E jó néhány év elteltével érkezünk el az 1833-as esztendőhöz, amikor — mint már fentebb emlí
tettem — újból előkerült a Gremium ügye. 5 A 72-es számot viseli Lenhossék Mihály protomedi-

4 Studény János — Vondra Antal: Hírneves gyógyszerészek. Bp. 1929. 124. 
5 Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet a századfordulón, 1888—1914. Bp. 1984. 91. 
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4. ábra. Sadler József köszönőlevele a neki juttatott adományért (1820. febr. 17.) 



5. ábra. Lenhossék Mihály protomedicus levele Ráth József budai seniorhoz, hogy a gyógyszerészek tartsák 
meg az évente szokásos választógyűlésüket (1833. jún. 16.) 





6. ábra. A buda. és pesti gyógyszerészek 1833. jún 22-én tartott gyűlésének jegyzőkönyve 



cusnak, az orvoskar igazgatójának latin nyelvű, pecsétes levele Ráth József budai seniorhoz, mely
ben felszólítja őt, hogy a gyógyszerészek — régi szokás szerint — gyűljenek össze, hogy a következő 
évre újraválasszák az elnököt (senior-antistes). A gyűlés időpontjául 1833. június 22. du. 4 órát jelö
li meg, s tudatja, hogy az ülésen az egyetem egyik professzora fog elnökölni. Lenhossék levelében 
az ülés tárgysorozatáról is intézkedik és felsorolja, hogy a gyógyszeitárvizsgálatok ügyét, valamint 
a gyakornokok (tiro) képzésének kérdését is tárgyalják meg, meghatározva a tanító
gyógyszerészmesterek számára kötelező tudnivalókat. A gyűlés jegyzőkönyvét azután aláírva terje
sszék fel az orvoskarhoz, hogy az is — ha szükséges — kijavíthassa és megerősítse. (72. sz.) 

A gyűlés, melyet a jegyzőkönyv , , . . . A budai és pesti gyógyszerészmesterek, gyógyszertár
tulajdonosok első üléséinek nevez, a megjelölt időben Reisinger János a természettudományok 
professzora, az orvoskar küldöttjei elnökletével folyt le. Jelen volt még Schweiger János Buda sza
bad királyi város szenátora mint a városi magisztrátus komisszáriusa. 

A gyűlést követő események megértése érdekében érdemesnek tartjuk a jegyzőkönyv két fontos 
pontjának részletes ismertetését. A z 1. pont szerint felolvasták Lenhossék Mihály már ismertetett 
és tárgysorozatot előíró levelét. Ezután megejtették a seniorok megválasztását: Ráth József budai, 
Székely Károly pesti senior lett újból. A gyakornokok képzését illető előírásokat nem ismerteti 
részletesen a jegyzőkönyv, de hangsúlyozza, hogy azokat nem elég csak figyelembe venni, de 
azokhoz szigorúan ragaszkodni kell . 

A 2. pont szerint: „ . . . mindkét város gyógyszerészeinek egyhangú beleegyezésével helyesnek 
találtatott egy privilegizált, centrális királyi gyógyszerész-grémium alapításának haszna és szük
ségessége . . . " Megbízták Ráth József, Unger István és Hollmann József budai, továbbá Gömöry 
Károly, Székely Károly és Boór Sámuel pesti gyógyszerészeket, hogy a grémium tervezetét dol
gozzák k i , szerezzék meg a dicső orvosi fakultás — esetleg szükséges — javítását és hozzájárulá
sát, valamint ajánlását, hogy a kérvényt a „Legmagasabb Helyre" felterjeszthessék. Az iraton 
az elnöklő Reisinger professzor aláírásán kívül ott szerepel a megjelent 13 budai és pesti gyógysze
rész aláírása is. (104. sz.) 

Reisinger professzor 1833. július 24-én kelt újabb levélben hívta fel a két seniort a tervezet elké
szítésére, és annak az orvoskarhoz való megküldésére. (105. sz.) 

A protomedicus és az orvoskar megbízottjának említett jóindulatú támogatását tapasztalva, a 
gyógyszerészek bizonyára abban a hiszemben, hogy elérkezett egy országos, valamennyi gyógy
szerészt magában foglaló egyesület megalapításának ideje, a pest-budaiak a pozsonyi és nagy
szombati vezetőkkel karöltve körlevelet bocsátottak ki az ország valamennyi gyógyszerészéhez, 
felszólítva őket, hogy észrevételeiket — vagy esetleges sérelmeiket — írásban közöljék, hogy azo
kat a szerkesztendő kérvényben figyelembe vehessék. (8. sz.) 

Ez a körlevél — sajnos — nem található az iratkötegben, tartalmára csak a Helytartótanács ké
sőbbi idevonatkozó rendeletéből következtethetünk. 

Linzbauer Xavér Ferenc pesti professzor ismert törvénygyűjteményének III. kötetében megta
láltuk a Helytartótanácsnak 1833. dec. 17-én kelt 33 544. sz. rendeletét, amelyet a pozsonyi, a 
nagyszombati és a pesti városi tanácshoz intézett felszólítva őket, hogy szigorúan vizsgálják meg 
Riesz Antal, Schuszter Károly és Székely Károly gyógyszerészek dolgait, mert a nevezettek bizo
nyos gyógyszerésztársulás nevében körlevelet bocsátottak ki , melyben az egészségügyi felügyelet 
megreformálását sürgetik. Vizsgálják ki azt, hogy a súlyosan kifogásolható körlevelet milyen cél
lal bocsátották k i , miért gyűjtöttek pénzt a költségekre stb. Ezt a körlevelet mielőtt nyomdába ér
kezett volna —- az előírások szerint —, alávetették-e a szükséges cenzúrának, és melyik nyomdá
ban nyomták. Az érdekeltek utasítandók, hogy minden további körlevél küldésétől és 
pénzgyűjtéstől tartózkodjanak.6 

6 Linzbauer, X . F.: Codex Sanitarius. Tom. III., sec. TV. Buda, 1861. 



7. ábra. Reisinger János professzor levélben sürgeti az 1833. jún. 22-i gyűlés jegyzőkönyvének megküldését 



8. ábra. A budai és pesti gyógyszerészek kérvénye országos egyesület létesítése ügyében (1833. nov. 26.) 





8. ábra. A budai és pesti gyógyszerészek kérvénye országos egyesület létesítése ügyében (1833. nov. 26.) 



Az említett három vezető ellen megindított vizsgálat nyilvánvalóvá tette a gyógyszerészek előtt, 
hogy az országos egyesület megalakításának ideje még nem érkezett el, mert a legfelsőbb hely 
még mindig félt minden újítástól, sőt a szervezkedést és pénzgyűjtést forradalmi tevékenységnek 
minősítette. Hogy a vizsgálatot komolyan vették, arra nézve megemlítjük, hogy pl. Schuszter Ká
roly nagyszombati gyógyszerésznek csak hosszas huzavona után, a szász király közbenjárásával 
sikerült tisztáznia magát. 7 

Az ügy hullámai a harmincas években azután lassan lecsillapodtak, s a két grémium Budán is, 
Pesten is csendben tovább dolgozott. Budán Ráth Józsefet 1835-ben Unger István váltotta fel, Pes
ten pedig Székely Károlyt Gömcry Károly követte az elnökségben. 

Néhány év elteltével azután mintha megenyhült volna a Helytartótanács, mert Linzbauer — már 
említett — törvénygyűjteményében találtunk egy 1836. okt. 4-én kelt rendelkezést az országos pro-
tomedicusnak címezve, hogy szerkesszen a grémiumok működését szabályozó instructiót, tekin
tetbe véve a gyógyszerészek 1834. ápr. 8-án kelt 9722. számú felterjesztését.8 

Az ügy folytatása azután az a leirat, amely 1837. dec. 10-i dátummal érkezett a budai tanácshoz. 
A tanács ebben elismeri a grémiumok létesítésének szükségességét, nemcsak azért, hogy a gyógy
szerészek felett — az eddig is gyakorolt — állami ellenőrzés minél tökéletesebb legyen, hanem 
azért is, hogy a gyógyszerészek minden kiadott rendelkezésről pontosan értesüljenek. A gyógy
szerészképzés szempontjából is üdvösnek tartja a grémiumalakítást, mert a gyakornokok (tiró) 
vizsgáztatása szigorúbb és megfelelőbb lesz. A rendelet előírja, hogy grémiumok alakíthatók 
nemcsak a szabad királyi városokban - ahol rendszerint több patika működik —, hanem a tör
vényhatóságok (megyék) területén is úgy, hogy a vidék gyógyszerészeit a megyeszékhelyen alakí
tandó grémium fogja össze. Megadja a rendelkezés a grémiumok szervezetét is. Elnöke (antistes) 
egy, évenkint nyílt szavazással választott érdemes gyógyszerész, tagjai a patikatulajdonosok (seni-
ores) és az özvegyi tulajdonban levő — illetve a szerzetesi patikák gondnokai, a provizorok. 

Ezzel tehát a gyógyszerészek által 1817-ben megindított és kb. 20 évig húzódó akció egy időre 
befejeződött. A Helytartótanács pompás latinságú és a szenvedő emberiség érdekeit hangoztató 
leirata megengedte a helyi testületek megalakítását, de az országos egyesület megalakítását elhall
gatta — vagyis nem engedélyezte. 

A következő évek még hoztak annyi változást, hogy 1842. nov. 30-án elrendelik, hogy Stáhly 
Ignác főorvos elnökletével összeülő bizottság tárgyalja meg a két város Buda és Pest grémiuma 
egyesülésének feltételeit, illetve ennek a közös grémiumnak már 1840-ben elkészített alapszabály
tervezetét. A tervezetet letárgyalták, de a Helytartótanács ezt is csak évek múlva, 1847-ben hagyta 
jóvá. 

A kétnyelvű (német és magyar) és nyomtatásban is kiadott Alapszabály már több példányban 
fennmaradt. Bársony Elemér munkájában teljes szövegét már leközölte,9 de tartalma — rendkí
vüli jelentősége miatt — érdeklődésünkre tarthat számot, mert ez olyan jogokat biztosított , , A 
buda-pesti" gyógyszerészek testületének, amelyek több vonatkozásban megközelítik a gyógysze
részek évtizedek óta hangoztatott óhajait, de amelyek teljes megvalósulását csak a következő évti
zedek hozták meg. 

Az alapszabály 11 csoportra bontva, 66 §-ba foglalva rögzíti a tagok jogait, illetve kötelességeit. 
A 2. § szerint tag lehet a gyógyszertár tulajdonosa, bérlője vagy gondoka, tehát az okleveles alkal
mazottak nem. Érdekessége a rendelkezésnek, hogy Buda és Pest városokon kívül megemlíti 
Óbuda gyógyszerészeit is, pedig ez a helység még akkor Pest megyéhez tartozott. A következő 
pontok a tagok egymás iránti jó viszonyát szorgalmazzák, a segédek számára bizonyítvány kiadá-

7 Ernyey József: Kísérletek országos gyógyszerész egylet alapítására. Gyógyszerészi Közlöny 1906. 567. 
8 Linzbauer i . m. sec. V. 174. 
9 Baradlai — Bársony i . m. II. köt. 41. 



10. ábra. A két város (Pest és Buda) egyesített grémiumának alapszabálya (1847) 



Nemes városi Tanács ! 

A' budapesti gyógyszerészek egy testületbe (Gremium) való 

elrendezése módosított, 's legfelsőbb helyen is legkegy. helybenhagyott 

alapszabályainak magyar és német nyelveni egy-egy példánya ezen ta

nácsnak azon meghagyással tétetik át : hogy ezen alapszabályok 15-ik §-sá-
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vezvén , általa a' keb. gyógyszer-árúsokat a' legkegy. megadott engede-
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Pap Antal s. k. 

11. ábra Az alapszabály kiegészítése 

sát teszik kötelezővé. A tanítványok számára 4 év gyakornokságot ír elő és vizsgáztatásukra a főor
vos és orvoskari professzoron kívül gyógyszerész jelenlétét is meghatározza. A következő 12 pont 
a testület vezetése és belső ügyvitele felől intézkedik. Meghatározza, hogy az első és másodelnök 
közül az egyik mindig pesti, a másik budai legyen. Felsorolja a vezetendő hivatalos könyveket 
és intézkedik a megrendelendő külföldi szaklapok (főleg német nyelvűek) száma felől. A lapok 
kikölcsönözhetők! 

A tervezetet szerkesztők gondosságára vall a következő 40 pont, melyben a tisztségviselők: el
nök, másodelnök, első és másodtitoknok, könyvtárnok, pénztárnok és gyűjteményőrök teendőit 
illetve kötelességeit — ha röviden is — meghatározza. 

Az engedély birtokában az eddig is jól működő budapesti egyesület (grémium) bizonyára meg
választotta a felsorolt tisztségviselőket, bár erről pontos adataink nincsenek. 

Ezután következett el az 1848. év, amelynek forradalmi mozgalmai megremegtették egész Euró
pát. Az első felelős magyar minisztérium kinevezése után a fővárosban működő gyógyszerész
testület is alkalmasnak ítélte az időt, hogy lépéseket tegyen a gyógyszerészek valamennyi régen 
hangoztatott kívánságának teljesítése érdekében. Würtzler Vilmos pesti és Hollmann József budai 



elnökök aláírása szerepel azon a beadványon, melyet ők Klauzál Gábor földmívelésipar- és keres
kedelemügyi miniszterhez — mint a gyógyszerészet akkori felügyeleti hatóságához — adtak be. 
Ebben minisztériumi képviseletet kértek a gyógyszerészi ügyek intézésére, engedélyt országos 
egyesület megalakítására, a vizsgálati díjak eltörlését, a Magyar Gyógyszerkönyv megszerkeszté
sét, a gyógyszertári jogok adományozásának csökkentését és végül a közlapok részére adandó en
gedmények megszüntetését. 

Klauzál miniszter — dicséretére legyen mondva — rövidesen, még június 25-én választ is adott 
a kérésre, tudatta, hogy Wagner Dániel pesti gyógyszerészt kinevezte minisztériumába a gyógy
szerészi ügyek intézésére. A többi pont elintézését későbbi időpontra halasztotta, elintézésüktől 
nem zárkózott el. Határozott elutasítást csak az országos egyesület kérdésében tanúsított, ami az 
akkori, kialakulóban levő — mondhatnánk zavaros — időben könnyen érthető. A politikai és főleg 
a katonai helyzet ismert alakulása azután csakhamar meghiúsította a szépen induló ígéretek végre
hajtását. Természetesen az abszolutizmus évei alatt szó sem lehetett efféle újítások bevezetéséről, 
de még megtárgyalásáról sem. A buda-pesti egyesület tehát csendben dolgozott tovább a régi kere
tek között. 

Az abszolutizmus alatt azonban rohamosan romlott a gyógyszerészek gazdasági helyzete. A 
Bach-uralom nem ismerte el tudományos pályának és társadalmi osztálynak a gyógyszerészi kart, 
s az iparosok közé sorolta őket. Összeírta ugyan 1855-ben az ún. reáljogú — vagyis szabadon elad
ható — patikákat, de egyre-másra adott patikanyitási engedélyt nem törődve azzal, hogy az új tu
lajdonosok meg tudnak-e élni, s nem teszik tönkre a már működő gyógyszertárakat. Ezek a körül
mények azután — főleg a vidéken élő gyógyszerészeket — szervezkedésre bírták. Kezdték keresni 
az egymással való érintkezést, visszaemlékezve Würtzler Vilmos és Hollmann József pest-budai 
elnökök 1848-as próbálkozására, akik az országos egyesület gondolatát felvetették. Deák Ferenc 
fellépése után a hatóságok is engedtek, s ha nem is cselekedtek, de meghallgatták a javas
latokat.10 

Ilyen körülmények között 1861 februárjában a debreceni gyógyszerészek Tamássy Károly veze
tésével kérvényt nyújtottak be a Helytartótanácshoz. Ennek első pontjában kérik az egészségügyi 
osztálynál gyógyszerész alkalmazását, a másodikban az árszabály módosítását s a harmadikban 
egy gyógyszerészi egyesület megalakulásának engedélyezését. A budai Helytartótanács váratlan 
gyorsasággal megadott engedélye alapján Tamássy március 13-ra hívta össze az alakuló ülést, ahol 
őt egyhangúlag elnökké választották meg. Megemlítésre érdemes, hogy Tamássy igen népszerű 
ember volt városában, 1848-ban, mint a helyi nemzetőrség parancsnoka fogoly osztrák tiszteket 
mentett ki a feldühödött néptömeg kezei közül. Feltehető, hogy ez a magatartása is közrejátszott 
az említett kérvény elintézésekor. 

Ezekben az években a pest-budai gyógyszerészek sem maradtak tétlenek. A z újonnan megin
dult Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésén hallatták hangjukat. Ismeretes, 
hogy még 1841-ben Bene Ferenc és Bugát Pál, a pesti egyetem orvostanárai valósították meg és 
vezették — az említett elnevezés alatt — az ország különböző városaiban tartott tudós
összejöveteleket. A tagok között már az első időkben megtaláljuk a gyógyszerészek neveit, sőt 
néhány előadásuk anyagát is. 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia másodelnökének, báró 
Eötvös Józsefnek sikerült a Helytartótanácsnál kieszközölnie a Vándorgyűlések megrendezésére 
szóló engedélyt. Eötvös 1863. szeptember 22-re, Pestre hívta össze a IX. Vándorgyűlést, ahol a 
megjelent pesti és vidéki gyógyszerészek, szám szerint 38-an11 szakosztályt alakítottak, melynek 
elnöke Ráth Péter, a budai, alelnöke Jármay Gusztáv, a pesti grémium elnökei voltak. Az ülésen 
tudományos előadások nem hangzottak el, de részletesen megtárgyalták Schédy Sándor gyógysze-

1 0 Baradlai — Bársony i . m. II. köt. 84. 
11 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének Munkálatai. Pest, 1864. 



rész — az 1862-ben általa megindított Gyógyszerészi Hetilap szerkesztője — által ismertetett há
rom pontból álló javaslatot. Az első pont az országos egyesület megalakításának szükségességéről 
szól, a második országos gyógyszerész-kiállítás tervét veti fel, míg a harmadik művegyészeti inté
zet (gyógyszergyár) felállítását sürgeti. Az ülésről felvett rövid jegyzőkönyv nem tünteti fel a hoz
zászólók számát, csak annyit említ, hogy a szakosztály pesti és vidéki gyógyszerészekből álló bi
zottságot választott meg az Országos Gyógyszerész Testület alapszabályainak kidolgozására. A 
tagok nevét ugyancsak nem sikerült megállapítanunk. 

A következő évben (1864) Marosvásárhelyre látogattak a Vándorgyűlések résztvevői. Itt külön 
gyógyszerészi szakosztályt nem alakítottak, de annyi megállapítható,1 2 hogy Ráth Péter budai el
nök a megjelent 33 gyógyszerész értekezletén beszámolt a készülő közegészségi törvény tervezeté
ről, amelynek a gyógyszerészetről szóló pontjaiba 5 pontot javasolt felvenni, köztük az országos 
egyesület megalakításának ügyét is. Bejelentette, hogy az itt elfogadott pontokról szóló jegyző
könyvet, a törvénytervezettel foglalkozó pesti bizottsághoz fogja felterjeszteni, melynek elnöke 
Havas Ignác. 

Pozsonyban, az 1865. augusztus 29-én megnyitott X I . Vándorgyűlésen Grósz Lajos főorvos be
mutatta a készülő, a közegészségügy rendezését célzó törvénytervezetet. Ennek IV. fejezete 13 
pontban foglalkozik a gyógyszerészettel. Több — már ismert rendelkezés mellett — leszögezi, 
hogy aki gyógyszertárát eladta, újat nem kaphat, s hogy egynél több gyógyszertárat sem nem bir
tokolhat, sem nem vezethet senki. Újítás volt, hogy gyakornokul csak 8 gimnáziumi osztályt vég
zett ifjút lehet felvenni. Mint ismeretes, ez a rendelkezés csak kb. 50 év múlva valósult meg. Vé
gül, említésre méltó az is, hogy a tervezet felmenti a katonáskodás alól a gyógyszerészeket, sőt 
a gyakornokokat is. 

Az 1866-os év a keletről behurcolt kolerajárvány jegyében indult, s így a Vándorgyűlést sem 
tartották meg. Az egyesülésre való törekvés akkor már a vidéki gyógyszerészek körében is mege
rősödött. A debreceniek példáját követve a nagyváradiak is gyűlést tartottak, de végül is a debre
ceniekhez való csatlakozást határozták el, s így jött létre a ,,Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész 
Testület". Még ebben az évben megkapta az engedélyt Léván a Bars és Hont megyei és Kassán 
az Orvos-gyógyszerészeti Egylet is. 

A kiegyezés éve, 1867, az ünnepségeken kívül azt hozta a gyógyszerésztársadalomnak, hogy 
engedélyt nyertek országos nagygyűlés megrendezésére, ahol az ügyek lassú intézése miatt aggó
dok több mint 150-en gyűltek össze. A z élénk vita után elfogadott 12 pontból álló javaslat felölelte 
a pálya minden fontos kérdését és a gyógyszerészek összességének kívánságát. A javaslatot rövide
sen nyolctagú küldöttség — Róth Pál erdélyi gyógyszerész vezetésével — adta át br. Wenckheim 
Béla belügyminiszternek, aki jóindulatúan fogadta őket, sőt arra is ígéretet tett, hogy annak idején 
tanácsaikat és támogatásaikat is ki fogja kérni. Bár a gyógyszerészek bizakodó hangulatban oszlot
tak szét, mégis jónak látták újabb helyi egyesülések alakítását, remélve, hogy az egyesületek 
hangja elő fogja segíteni a régen húzódó ügyek elintézését. így jött létre a szepesi, a Sopron me
gyei és a temesi, majd a Szatmár megyei orvos-gyógyszerész egylet. 

Mindezek az orvos-gyógyszerészi szervezkedések és a képviselőházban elhangzott interpellá
ció, arra birták Wenckheim belügyminisztert, hogy 1868 februárjában ankétot hívjon össze a 
közegészségügy rendezése érdekében. A meghívott orvosprofesszorok és minisztérium orvostiszt
viselőin kívül sikerült a két grémiumelnöknek, Ráth Péternek és Jármay Gusztávnak is meghívást 
nyernie. Bár a miniszter felemlítette, hogy előtte fekszik két gyógyszerészi javaslat, de ezek tár
gyalásra nem kerültek, csupán a Balassa és professzortársai által készített tervezet, amely teljesen 
figyelmen kívül hagyja a gyógyszerészi ügyet, illetve a már említett javaslatokat. A gyógyszeré
szek csalódását még fokozta a júliusban megjelent kinevezési rendelet, amely szerint az orvosta-

1 2 I. m. Pest, 1865. 



gok mellett, Ráth Péter testületi elnök — aki az eddigiekben a legnagyobb szorgalmat fejtette ki 
— és Müller Bernát pesti gyógyszerész csak rendkívüli tagsági kinevezést kapott. Ráth Péter en
nek ellenére az év folyamán lezajlott egri Vándorgyűlésen — beszámolva eddigi erőfeszítéseiről 
— újból felhívta a gyógyszerészeket vidéki testületek alapítására, remélve, hogy ezek működése 
is latba fog esni a közegészségügy általános rendezésénél. 

Az év folyamán megalakult Közegészségi Tanács rövidesen mégis megkezdte munkáját. A kor
szerű egészségügyi törvényjavaslat kidolgozására négy bizottságot alakítottak. A z elsőben — amely 
a gyógyszerészi ügyekkel is kellett hogy foglalkozzon — helyet kapott Ráth Péter testületi elnök, 
a Tanács rendkívüli tagja is. Rövidesen ismertté vált a gyógyszerészetre vonatkozó tervezet is, amely 
alapját képezte a később megjelent (1876) törvénynek, de addig még több változtatáson és bővítésen 
esett át. Külön bizottság foglalkozott az első magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésével, amely méltó 
társa kellett hogy legyen — Than professzor, elnök szerint — az újonnan megjelent VI. osztrák 
Gyógyszerkönyvnek. A szerkesztőbizottság négy orvostagja mellett — négy gyógyszerész (Than, 
Ráth Péter, Müller Bernát és Jármay Gusztáv) is részt vett a munkában, bár Ráth Péter időközben 
megbetegedett s lemondása folytán, neve már nem szerepel a megjelent műben. 

A Gyógyszerkönyv megjelenése és több szintén nagy fontosságú ügy (taxakérdés, méterrend
szer bevezetése stb.) elintézése után, az 1872. év hozta meg az Országos Gyógyszerész Egylet meg
alakulását. A z eddigiekben felsorolt törekvések és javaslatok mellett nem hallgathatjuk el Schédy 
Sándor lapszerkesztő és budafoki gyógyszerész szerepét sem, aki lapjában számtalanszor sürgette 
és ébren tartotta a gondolatot. 

Az egyesülést létrehozó bizottságban az ismert pest-budai (Ráth, Jármay, Kiss Károly, Fauser) 
gyógyszerészek mellett, ott találjuk a vidék legismertebb gyógyszerészeit (Tamássy K. debreceni, 
dr. Hintz György kolozsvári, dr. Szabó Gyula miskolci, Katona Zsigmond kecskeméti, Rohrbachl 
Antal szegedi gyógyszerészeket) is. 

1872. május 6-án mondta ki a megalakulást, s az alakuló gyűlésen — az akkori viszonyokat te
kintetbe véve —- rendkívül sokan, 91-en jelentek meg az ország szinte minden részéből, amikor 
még az ország gyógyszerészeinek legalább fele alkalmazott nélkül dolgozott, s így nem hagyhatta 
el patikáját. A z egylet első elnökének a nagy tekintélyű Ráth Péter budai testületi elnököt válasz
tották, aki azonban csupán egy évig viselte e tisztet, mert egészségi állapota miatt a következő 
évben lemondott, és rövidesen, 1873. október 7-én meghalt. 

A felsorolt adatok vitán felül igazolják azt a tényt, hogy a X I X . század eleje óta működő pest
budai gyógyszerész testületek jelentős szerepet játszottak a gyógyszerészi közéletben. Vezetőiknek 
kimagasló szerepük volt a kar életében, agilitásuktól függött, hogy a közvélemény érdeklődését 
fel lehet-e kelteni a gyógyszerészet és a közegészségügy általános kérdései iránt. Elnökeik — 
különösen Ráth Péter — többször hatásosan védelmezték a gyógyszerészek érdekét és személyes 
fellépésükkel sikerült a gyógyszerészet ügyét olyan törvénnyel rendezni, amely — sok tekintetben 
— napjainkban is alapvető fontosságú. 

Zusammenfassung 

Die ehemaligen Schriftstücke der Pharmazeutischen Gremien von Buda und Pest wurden im Archiv des Sem
melweis Instituts untergebracht. Durch die Vorstellung der wichtigeren Schriftstücke möchten die Verfasser be
weisen, wie bedeutend die Rolle der seit Anfang des 19. Jahrhunderts wirkenden Gremien im öffentlichen phar
mazeutischen Leben war. Dire führenden Persönlichkeiten spielten eine wichtige Rolle im Leben der 
pharmazeutischen Fakultät; es hang von ihrer Agilität ab, ob das Interesse der öffentlichen Meinung in die 



Richtung der allgemeinen Fragen der Pharmazie und des öffentlichen Gesundheitswesens gelenkt werden 
konnte. 

Ihre Präsidenten — von denen Peter Rath hervortrat — verteidigten wirksam das Interesse der Apothekern, 
und es gelang ihnen die Angelegenheit der Pharmazie gesetzlich zu regeln. Dieses geschah im Rahmen des 14. 
Gesetzartikels im Jahre 1876; laut dessen Aussage die Apothekern unter staatlicher Aufsicht stehenden Institutio
nen des öffentlichen Gesundheitswesens wurden, und als solche nicht dem Industriegesetzt unterlagen. 
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