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n. rész.

A Tanácsköztársaságtól az államosításig
DR. KElvIPLER KURT

Ta.nulmán11ána/,.• II. részében a szerző ismerteti az
1919. évi Tanácslcöztársaság g11ógyszerészel'i politikájának.főbb vonásait, beleágyazva az egészsé(!il(f!fi és
szociális ellátás más területein elért eredmén11ekbe.
Röviden szól arról, ho(!!f a. hatalom átvételét követően
átszervezték a betegbiztosUás rendszerét, valarnenriyi,
dolgozó szánzára lelietővé vált az ingpenes orvosi és
(!!fÓl/!/SZerellálris. A rJ!!Ó(!!JSZerel/átó szerve/,.•nel' a. köztula}donba i·étele rövicle,sen rtlegtörtént .: az álla1no.sftás
azonban nenI te1'.]edt k·i az egyedül dolgozó gyógyszerészehe. Hangs1Íl!JOZW, hogy a.forradalmi idő!.' tették
lehetővé. hO(!!I - miként 1848-ban - újra m-liködjön
gyógyszerész is az ·irá.n.yító korm.ányzati apparát1.lsban. Kitér arra. hogy a Tan.ác-s1.~öztár8aBág egyr8
be netn "Vallottan. - 7ntl;á8a 1lfá11. ·i.<J
intézkcdé8eihatottak, pi. 1.•ite1:ie8ztettélc a rnnnká8biziosítást.
Atteldnti azol:at a fontosabb intézkedéseket és meg
nen1. 'Valdsult törekvéseket anzelye!c az el.só 'Világháború
ntán a (f!fÓ(f!f8Zerészetre .iellemzőek voltak. Említést
fo9z a. Gyóg!fszerészek Or8Zrl{!OS Jól éti Alapjáról. a
kollektív s:oerz/5rlések elő.f11trlrainak tel-intliető. a fizetések 11ifoz„in1,1unát előíró Jogszabálpokról. Röviden,
ismerteti az 1943-ba.n elérhető Mzelségbe került. de
nieg nern ·valósult ú} gyógyszeré.<Jzetl törvényt.
„A. II. világhábor?,lt l~övető, az óriási'. veszteségeket
felszá,n1.olni, li::ívánó törelc-vésel.: röi~id 'Vázlata után
megismerlcecliinlc a. (!!fÓ!f.ifSZcrészet lielyzetével ct f el.szabadulás 11tán. Szó esik a hatósági lcezelésról, az igazolásohól. a .fogrefonnot érintő - ntóbb Htűnt. Tw(!y
vitáh;ról; a tudonzányos élet 1l}:iászervezé1neddő
séről, az el86 TcolleX:tiv 8Zerzf5désekről. ma.Jel az 1948.
évi XXX. törvé-n,1.1cilc1.:r67: az ú:f gvór1.z1szerészi törvén.yról, 1nely awnban csal; ré;:;zben, lccrillt végrehaJtásra: a politilcai események gyorsabban változtaX„
1

1

..-.Í77arnosífá8 a Tanác.•/köztársasdg ,idején
A l\Iagyar Tanácsköztá.rsaság egészségpolitikájá.nak, ezen heliil p:yógyszerészeti rendelkezéseinek
kntntásn sol;;:áÍ!! nC1n forr1a1ta el a szakn1a történészeinek érdekl6déséhen ;:,zt a helyet. amelyet meaérdemelt Yolna [ 42]. Csak az 1957-t.61 kezcliídő
tározott politikai ·irányvonal 1n·alkodóvá, válása.
után fordult a figyelem újra az mm-es események
felé. Ekkor nzonba.n már jórészt Inásodlagos forrá-

ha-

sokkal l;;:ellet,t a k:ntatók:nak n1egelégedniök. n1ert n
Munkaügyi és Népjóléti Népbiztossá.a iratai az
Országos J,eyéltárban 1D5G-ban elégtek [ 43].
Ne111 szóihatunl;;: a Tanácsköztársaság gyógyszerészeti politikájáról úgy hogy ne utaljunk nnna1;;:
az eaészségün:vi és szoCiá1is ellátás 1n{ts területeivel
1

'

fenn"lílló kfipC'Solatára. 1\'Iagyarországon ugyanfri eltekint:ve a háborús hiányoktól - a gyógyszerellátás korábban fa magas szinten állt elvileg; a mű
ködő gyógyszertárak száma a. lakossághoz viszonyítva elegendő volt. Ennek ellenére a néptömegek

jelentős része nem jutott hozzá a számára szükséges gyógyszerekhez. Ennek csak egyik oka Yolt az,
hogy a gyógyszert nem tudta megfizetni, a. másik
ok: az 'tolt, hogy rossz anyagi viszonyai és tudati
elmaradottsága miatt orvoshoz sem fordult idejében. A gyógyszerekhez yaló társadalmi szint(í hozzáférhetőséget történelmünk folyamán először a
Tan{tcsközt'arsaság valósította rrieg, n1ég azon az
áron is, hogy ezzel az ugrásszerűen n1egnövekedő
igényjogos1il'tságga l a Iltíborús hiányo12 111ia.tt is
fokozott feszültségeklrnl terhes ellátási helyzetet
teremtett..
J\ Tanácsköztársaság idején az egészségügy ÍfIY a gyógyszerészet is - a l\íunkaügyi és i\fépjóléti
1'1"éphiztossághoz tart.ozott. 1\:íár egy héttel a hata10111 átvét.ele után. 1919. 1nárcius 29-én újjá.szervezték a hetegbiztosítás rendszerét ['14]. Valamennyi
dolgozó biztosításával lehetővé váli; az ingyenes
orvosi és gyógyszerellátás [45].
Az intézkedések közül a (f!fÓ[J!/SZerelláió szerveknclc a l:öztnla.fdonba. vétele volt az a bázis. amire az
ellátási rendszer felépült„ Err61 a Forradalmi Kormányzótanácsnak a hivatalos lap mm. április 9-i
~z{nná.han 1ncgjelent XL\7 II. sz. rendeletének l.
~-a. így rendelkezett: „1\Iinden gyógyszerészeti
üzem (::ryár, iparvállalat.), amely gyógyszerek elő
állításával. felclolgozásáYal foglalkozik. minden
uvógyszer{trukeres1 redés n1inden gyóa:vszertár, to1

~)'fíh·h·á a 1tötözőszerek. orvosi mliSZereiti bete,a:{tpo1{tsi cikkel;: gyártásával és eláruaítás{tval foglaikozó
vfiJlalatol;;: közt,nlajdo11nal.;: nyilvá.níttatnak".

E rendelet 7. §-a a végrehajtást a Munkaügyi és
Népjóléti Népbiztosságra bízta. melynek április
i1-én megjelent rendeléte (25. sz.) az alkalmazott
nélkül dolgozó P:YÓf!yszerészok gyógyszertárait
mentesített.e a köztulajdonba vétel alól. Igen figyelomren1éltó az az intézkedés, hogy azon tulajdonosok özvegyei és á.rvá.i szá111á.ra, aldknel;: a gyógyszertári haszonélvezet Yolt egyedüli jövedelmi forrá.suk. a tanácskorrnány nyugdíj és áTvaellátás
folyósítását rendelte el r46].

Terjedeln1i lrorlátainl\: nem teszik lehet6vé, hogy
a többi - Rzak111a.i szen1pontból régen vtirt - in-

tézkedést ismertessük. Így csak felsoroljuk azokat:
a n1egva1ósulá8 lÍtjá.ra Jépett. a .ayógyszertá.rak
~y6gyszerésze1r álta1 tört:én6 e11en6rzése:
tá.r-feiügyclői állásokat szerveztek és

µ:yógyszer-

20 ilyenre
április 15-én pályázatot írtak ki f4'7]. Kazay Endre
is kapott ilyen megbízatást.. 1\fásut.t az illetékes
tisztiorvosolr a vizsp:{t.latokat egy gyógyszerész hevonftsávni voltak köteleseli: elvégezni [48]. A szakiroda10111 [ 4Dl részletesen isn1ertet 8 ekkor felvett
jeµ-yzől;:önyvet és összehasonlítva r{tn1utat arra a
szrt11:n1ai nívókillönhségre, amit eze1::: tül;:~
röznok.
/.i gyógyszeréazltépzés t korszerűsíteni kívánták:

jelentős

8 féléves képzést rendeltek el [50] Winkler profesz-
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szor elnökletével. Is1noretcs. horrv ez csak 21 évvel
később vált valóra.
"·
„A forradahni idők tették 1ehetőYé, hogy - iniként 18L18-ban - úJra 111ííködjön alkahn~S gy6gyszerész az irányító korn1ányzati apJ_Jarútusban. Ennek hiánva 18•18 és 1918 között volt fl leQfőbh oka
annak, l;ogy a. iryógyszcrészeti refor1ntÖrekvések
szinte kivétel nélkül a inog nen1 valósult elképzelése]~ szintjén akadtak 111eg 70 éven át. A. Tanácskorn1ány ezt még április elején rnegszervezte- a Népbiztosságon; az önálló gyógyszerészi szakosztály 8
ügykörre osztva [51] mííködött, átfogta a teendő
ket a ter1neléstől az eloRztási,g és a tudon1ányos íCjIesztésig. Szükséges annak a· inegc1nlítése 1 hogy n
sznkmai felemelkedést szolg:álö jogszabályokat
alkotó rtvórrvszerészck töhhséci:e nern \olt ko11111111nista1 J:cif~l]chh haladó; résZhrn a (ialilci-körhöz
tartoztak [52], n1clyot ekkor fe1osz1nttnk. Ez a szakn1apolitika rnag:áYn 1 ragadta azon ~yó.rryszcrészck
egy részét is. akik ncrn politikai, hal1cn1 gyógyszerészi 1nerrcrvőz6désiikből követték és tán1oe:atták
azt.
'-'-•·
'i\ Tanácsköztársaság int:ézl;;:cclései - uuynn be
nen1 vallottan - do 1;~ukása. 'Ufán i:-; hatott~ak: az
uralkodó osztály e16re1átób11 része Jnep:próbá1kozott néhány, a szociiílis feszültsér.i:ct és az eu6tatians{tgot csöki;;:cnt6 intézkedéssel. Ezek közül a rryóe-vszCrészetet köze1ebhr61 érintette, hogy kiic"rje·s·ztették a. 111unkásbiztosítást. életre hívtak úi cgét;zségügyi intézrnényeket (kórházak. rendelők ·111Cl1ett
JJl: 1927-hen kezdte Jneg n1unkáját az Orszitgos
Közerré3zsérdir:cvi Intézet,).
_,\ Qvórrv~·ze'i·&szet terén isrnét a reforn1ok kerültek elÍ:ítérhe, A trianoni szerződéssel elcsntolt területekkel nen1 arányos. hancrn jóval kevc8ehb
rryóavszertár szakadt, e1, hiszen a terület kétharn1ad'ávUi a korábhi 2"\~ór:rvszcrtár<lknak kb. a felét vesztettük el és hns01;1ó' .;olt az arány a lakosság lélekszá1na teJdntetélJen is. Ezzel a 1ncp:111aradt területen a. hálózat statisztikailac: sfirúhbé vált. Ezt fokozta nz új gyófryszertáral~ alapításának növel:v6
szúrna.. _4, tulajdonosi érdekképviseletek n1ár nern
akadálvozhattá1;: 111cu ezt. 111int korfth11an. f~y
1920-b;_n 070. 1930-hnn n1ftr 1280 avörryszerti1runi;:.
inűködöt.t és ~z{unnk 1938-lian 1395-1'0' e1nelkec1ett
[53]. /\. kés6bbi adatokat a teriilet,-visszacsatol ások
{orzítják. Ez töhb ön{tlló egzisztenciát jcJcntctt,
ezzel pftrh11zan1osan a .c-rryóg:tszerforgah11on töhh
f!YÓfiyRzertár osztozott-. {e!:>~ csökkent az e,rry gyó,ayszertár-t-nlajdono8r a esé) nyereség; ugyannkkor az
alkrrl1nazottak nuí.s eJ6nyökhöz is jutottak. Hoszszns e1öh.észíté;;; után n1egalnpítottúk a Gpógy.s;::,cré8ZCk Ornzágos Jóléti. A lapját, mely ha lott volna
rá ~dtí
1ne~0Jdntta, Yo1na„n„ 1nunJ~ri1~?p~ele:1.· íd(-ís,
ellntatlan rrvof!vszereszek, ozveo:ve1k es arvn1k ;::;orsút. }\. GYbJ_4. Íétesítését törvé~lj írta e]() [54], v0µrehnjtás6ró1 n be1ü.ayrniniszter 3 rendeletet adott
ki [55]. Pénzüµyi 3.Iapját a 111inden rnngánvény
ntán befizetendő 4 fillér képezte, dc az OTI vényei
után lerótt l fí11ér zolt rr dönt6. lci G1'.0tTP~ je1cnt6s
vagyont gyíijtött össze. de rnirc n1ííködését szélesebb kürhcn ki11ontn1coztntl11i.ttn volna. c7. nz érték
(fóleg házingat1anok) értékét vesztette.
_4.z alkahnazott gVÓf!vszerészek rnnnkakürülrné11yei is javultak, n1el·t a: belügyminiszter rendeleti-
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leg előírt hizonyos n1unkavúl!alói jogokat. Így
rnaxiinií.lta a heti rnnnkaic1{5t; a nnppali szolgúlat
vúr0sokhrrn legfeljebb heti 45, községekben 56 óra
lehetett, mely az ügyelet te] heti !15 (községben 103)
óráig e1nclkcdhetett. E jotrszahá1y n fizetések 1nini1n{tlis szintjének tnegáJla pítását. egy bizottságra
bízta [5ü]. ~~ teljesjogú _gyógyszerésznek évi legalább 18 nap fizetett szalmclság járt, ez szolgálati
éYcnként 1 nappal 24 napig növekedhetett,, A hérmegállapító bizottság 1D39-hen az alábbi bérminin1n111okat rögzítette teljesjogú gyógyszerészek szárnára: „~q_" tcriileti csoport (főváros és környező
iparvidéke) havi 240 pengő, „B" területi csoport
(1negyei vúrnsok) 220 P., ,,(;"területi csoport (községek) 200 P. Eµy éjjeli ii.Qycletért az „:\.n csoporthnn 8- P. júrt. E díjtétc•lek reálértékét jelzi, hogy n
tc,ljes elliitrísért hnYnnt-a RO, 70 illetyo GO csak lakás<'rt: 18, 17 illetve H pen:ziít lehetett lernnni [57],
.'\ tnlajdonosi és alkahnazotti érdekképviseleti
:-:zcrYek rneghiJkélésénck jegyého11 19~!3-ban a
szak1nrr elérni rc1nélhette azt. a111it sokévtizodes
kilzdehnckkc:l aJdiL: i:ioliasen1 Hikcrült-. lnercvalósítani: „történclnü jC1cntűs6gű'' [58] törYén}7 javasl.atok:~~ n~cú~~ottal~ he az orsz~ggyüléshez. ~bben
Jelentos reszuk ;,:olt,. a „kurzust„ n1eglovago1o szakrnai vezetőknek is; az or::1,;e.sülct eh1ökc- ekkor a
johholdali beúllítottsúg{i '-{itéz dr. T7 árady László
>:olt, cgyhcn országgyülési képviselő. Búr e tör\-én.:vjava.slatok i:iOha törvénycr6rc 110111 01nelkcclt"ek, rövfrl 1 vúzlatos isn1eriPtésük azért indokolt 1
111c1t tükrözik a sok é\~tizedcs l;:üzdeJem egyes e1e111cit. ~~\. µyógyszerészetn'.íl ;;zóló javaslat ö7 §-ból
állt [5D]. Fenntartotta a reúljogot- 1 n szen1élyjognftl
pedig ne1ncsak az átruhúzhatós{~got, hanern az
örökölltetűséget is eli:íirúnyozta. Uj jogosítványt
c:snk leualúhh 5000 lakosú községben lehetett
kiadni O:kkor. hn a n1eulév6. n1üköcl{j gyóccvszertáraknt legalább 6000 Jé,iel~ n1aradt. i\ fÜg1~j~eréshez
10 óvei-i gvakor!at volt szükséges: aki egyszer jogftt.
út.r1tházt~;. töhhé jogot nenl "kaÍ1hatot\'. Fennt~1r
totta az intézeti. a kézi~ és n fiók:.ryóo:yszertilr fo~~al inú i.. cle 11 kézir.!vc'i_S!:V.SZPrt Étrn k'~ 'ro;7,Qal111i körét·.
ellenűrizhettícn korÍtitozÍa. Ez ar1clif.:: isi~1útclt r~nrléi
dúsokra vezetett. az or\-osok é.':5 a '·uyógvszcrészek
között [GO].~;:\ türvf:uyjavnslat· t.ovúl~hfe]fesztetto a
(~"S'.OJ ..A.-t és·~ ('löször! - e1öirúnyoz1n n Gyógy~:zcrészi I\n111arúk felúllításút.
..::\ uuísik törYénvjaYaslat a D:yör.crszerészi renclt nrlftsr(1l :::zóli [ülf ·.1\.é:-;z]ete:-~te...,;1 1'\:~an1arák jogkörét:i ö.-sszetétclót. J:Iatúl-vha lépése után u:vógyszerészi rnüködést esak kaniarai tng: fejthctc't't \~olna ki.
/1 I\.an1ara ~3 osziál_yra (ünúlló. n1agún- és közalkal111nzoU:) nsz!ott Yo!nn, a vczc téshen 110: 70: 20
arúnnyal. Ju;; hiúba Yúlnszl.oit.iík Yolna tit.kos ::zayazás~al az. . ~lnüknt. n tnlajclnno.::;ok túlsülyn nündenképpeu hiztnsított -;;olt. E16irán;:ozták, hoµy a
J\.n1nar<1 er..'.Y í'elsDllúzi tnc:.ot delegúll1atott„ Yolna.
';\.Iinclkét l Ui~;,-én yt sért 6 inl ézkedés ...,e11en n I\.:özigazf.filt Üsi J3ír{i.-:fi_gh~_iz lf:hetett fellc1)hozni.
.__
]~ jav;1slai1i6l soha,-.:e1n lett. türvény dc a 111eg
f!(_'n1 -1.-;.t!ósuli rcn1ónyc-k (ovúhb éltek a µ:yógyszcré.szi karban. Igaz~ hogy cls(fr;orbnn a t ultljdonosok
érdekeit szolgálta. dó a Qazdasáf!:i felernclkedést
jelentette vofiu1 a, jogosít,::úny hlt'Clképességc, ter1

1

helhetősége.
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Ez -

áttételese n -

vaJantlt javítha-

tott vohm ctz alkalmazo ttak helyzetén is.
Ilyen Illeg neIU Vtdósult remények között fcjező
clött be a II. világhábo rú és következe tt be az ország felszabadu lása.
A f e/szabadulást követő átalakulás
_.\ II. világhábo rúban hazúnk igen nagy veszteségeket szenvedet t. Az lü44. március 19-i német
megszállá st követően az addig légitámad ásokhoz
kevéssé szokott ország iucgis111erte a szőn),-egbon1bázásokat , inajd n, szepten1b er végétől április elejéig tartó frontbarco k úgyszólvá n ro1nhal111azzá
változtatt ák. _'1_ f6vúros lakóházai nak 27J(i-a elpusztult vagv súlyosan n1egrougá lóclott, 32 ezer lakás
teljeser~~-18 ezer részbuu lakhatatla nná vált. „'.\„ viszsz<l vonn!ú né1netek és nyilasok az utakat, hiclal~at.
vasutakat felrobban totiúk. N-en1csak a JJuna é:-:; '-~
rrisza hídjai, hanern több ntint 100 nagyobb éi:i tlOO
kisebb vasúLi híd is elpusztult . :\ rneg !lc1n sc1nnlisült görclülőanva~ ja.vát elhurcoltú k, ha;.;onlóan a
hajókhoz, uszá1.vi~khoz, gépjárrnü vekhez. „A gyrí.rak
jórészét leszerelték ; de Hyugatra hajtották az állatúllornánv javát is. Nernzeti vagyonun k -10(::1-a t;eu1n1isült t~1e~ 22 nülliárd lfJ38. Ó~'Í értékü pcn~lí értékben, a1lii 5 év teljes nen1zeti jöveclelrnének"'felelt
1noe:. Ennél is nauvohb volt nz ernbcrvcs ztcséu: a
hadi Csclekn1ény~1~, az internúló- é.s halúltúbÜ rok
1nintegy fél 111illió e111bert követeltek ; pontos szú111nk 111áig sen1 állapíthat ó rneg Lü2].
1\z ilJfdép[{(fsnek kiiCjezet.ten ked\,-ezett , a 111agánkezclc1 nényozést erősítette, hogy az állani csak
ti mgyWkét kívánta korlátozni [63]. Az ]\iKP lMG.
IX. 2!1-én kezdődött III. konu:ressz usának határozata „nen1 akarja gátolni a Széles körü po1gári
11u1gánkozdo1nénvezéstn és a na!:!ytőkések üze111einelZ úllauli igénybevé tele rnellett ~; kiskereskc d()k és
ldsiparuso k tá1nogatú sút igérto [G4]. -=~z 1U·17.
augusztus 31-i 01·szúaaylilési választáso k után az
l\IÍCP n1oger6söclött, "'do a polgári jobboldal inég
közel .Jiy;:1~os arányt rnouclhato tt rnagáénak . Ennek
ellenére rövidesen kiszorítoltúl..;: a politikai életből
és inegkezcl6 dött a tőkés rendszer felsz{nnolúsa.
l D47 ilovon1ber éhen állan1osít ottúk a na!!vbank okat, lD-18. inúrcius 25-én a száznál több \~1unkúst
fogla!kozt ató üze111ekot így a gyógysze rgyárakat
is. Elükre zön1ben 1nunkúsig azgatók kerültek.
19"18 júniusába n n l\íagy«ll' 1(01111nuni.sta J>árt
(MKP) és a Szociáldc mokrnttt Párt (SZDP) egyesülésével létrejött tt J\fagyar Dolgozók :Pártja (JVIDP).
Ekkor óJlatnosíto tttí.k az iskolákat (G505 iskolát),
inajd a. könyvkia dást, a fihngyárt ús és -forgnln1azást.
l\-Iiküzben a nornzetkö zi helvzet éleződött. a
·Korninfor111 rnegbólye gezte a j1~goszláv púrto{. a
népi dc1nokrat ikus úlla1nokb an törvénysértő koncepciós pereket, indítottak [G5], majd ti púrtok tevékenységéb en rneD;erősüdtek tt szektás-tlo f:!rllatikus
vonlí-soki a szernólyi kultnHsza.l júró torznl1isok , türYÓnytelen ségck [GGJ. /~.z 19•10 inájusi választáso kon
egyetlen Népfront- listára szavaztak D5Jj'J{1-ban. _;.,z
új or.szággyü lés elfogadta az új alkot1nún yti 1nely
ki1nonclta., hogy 116pköztársaság11nl;.: i,a n1unkások
és dolgozó parasztok álltlma" és en11ek megfelelően
1

1

„1uinde11 haialo111 u dolgozó népé". 10•!0 tavaszára
az }IDJ:) vezetését é.:.; a tényleges hataln1at U:.!V sz ük
csoport (ltákosi .-'\Iátyús, (~erő Ernő é."S 11'ark;1s :L\lihúly) ragadta, 111agúhoz, könyörtel enül féh:eállítva,
azokat, akik akadályt jelentette k a hatalom kisajú-

tításában [G7J.
..7\ gyors és eredmény es újjáépítés , u 3 éves terv
Hikere 1átványo8 volt, pedig az, hogy 1U40-ben az

ipari ter111olés 111ennyisége 28(:<;-kal .szárnyalt a túl az
utolsó békeévét, problé1ná kat is takart. _I\_ ter111elés
ernelkedés ének a. forrása döntően az ipari állótőke
na0'.yarán yú, kb. 20';;)-os bővítése volt, a növekedés
kélharn1a~<la ~1 rnunkúslétszá111 gyarapodá sából
szár111azott. A beruházás oknak a nehézipar ra tört.ént k()nccntrá lúsa, a ruoztJga.zclasúg fejlesztésé nek
rlz c!han yauolúsa rövidesen prohlén1á kat okozott
ltH.3]. lU-i\J del:eruber ében rendeletile g úllaruosít:ot:t.üJ:: a 1U n1unkúsnü.l tübLet frHrlalkozL1tó üzen1eket,
de a 11e!yi párt és álla1ui ::;z~r\·ek ozt úgy;..,zólvún
1ni11denüt t túltejesite tték: fclszú1noltó.k a kisipar
é~ kiskereske dele1n jelentós részét.. E nagyfokú
Lürel1neLle11.':iég ko111oly za Yarukat okozott. a- küzellútúsban, riatlaln1at kulleLt a kisivnruso k, kiskeresked.ők

közt.

. :\ to,r\:~;1zdálk(HJ:i~nl ;·•1ló ú~iúr~shu11 n1; erőltetG~t
1paru::;nast., a "''<Jci e.s aéel orszaga'- sze111leletot valosítotiák 1neg 1 11c1n t:;z{unolv<t a korszerü iparszer1.:::ezet kövctehné nyeivel. :\_ hcH„lscregfejlosztCsre 1050bon a ncrnzeti jövedelcn1 2U';:,-út iuéuyelto ll'arkas
_\libúly; ezt- Inér:: Cierlí Ernő sen1 l~elv~Jf3elte eu:yértelnüien. :l\Iéi_ds ~a fouyasztá si alap lcrhére eZt fo._,.
gadtúk el. ._

hcl_y,:etc u,(cl,~;:;abudulá:::; 11tón
i-\L- a fojlődés, a1nelv az egészséuü uv terén 25 óv
<tlatt· liuküvctke zett., ;t .LL \':"'ilághilb()r:ú ;;;orún se1n1nivó vúlL. ..i.\füvekeclett a esccsernű- tis tlH>halan dó.sÚL:, ,:.;zaporodot.t a tliftúria és ha~tifusz rncr.:::betegedé~ek sZánta. Súlvus kúrok órték az erré;:;~ségüuyi
intéz1nóu yoket i;. .l\. buda11csti gyúgy::;zcrlá~ak
ü8\';)-a erősen n1eu:;ériHt [GD], a ,·iclúki uvógyszer tárak közül 11~) 1H:1~11nliküdütt l 70]. ~·\ n1(i(üdlJg yúgys:;-;erlúrak ké;.,zlet ei i:-; kilncrülte k; az iuflúl:ió iniatti
ntúnpót.lú si 2ondok. küvetkezt éhen a lakosság: ellútúsáD csak ii"en korlátozo tt 111érlékbe11 t udtt;k bizt.u.-:;ílani.
Szú1nos rrvórcysze rtúr nu1radt uazdúilau ul: ezek
ú!ére az i8·7n.'-''üv1 ;_-\_l\r. tc. olóÍ-rúsa ala11j1{11 ún.
hatÓ<'3Ú{!l· ke::.elűket 11evuztek ki. _;-\. gy<'.1gyszerészek
e)!Y része 1ner.d1alt. n1ús részük 11c111 tért haza a,
k()'~1cent.r,iuiös'· táb~rokhól: volt olyan is, - clégakik az oros~:uk elől~ incnekülte k el
kevescn :.\ ~;l:;;chlt la11 gyúgyszer tórak .c;zún1út .:..;znporítot.tP„
<lZ a kürülinén v is. houv 1D~1-J~1)(:Jt, it néinet IHUU"szúllús utún a z'sidó u\·~:'iCTYi:lzcrlfÍ.ri jouositvún~-okat.
rnegvontá k és p{dy~l;,,1.t ~dapjt'tn ldacltük. EzCknck
<LZ ún. „8zi('>j<1y-jogosítYÜtlj-'O.'iOkn-nnk egy része
~·Í .l//l()gy.:1::cré.~·-:ct

1
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zu"-

1nót.. \'nltak azonba11 kivételek i::;: nnrikor a , Sztój<;„v-jogosíLvií.ny0;~11. út111c11t_etl? volt fö,nüke -,illert•!eg: nnncd~ csa1adJa - ~znnuu·a a gyo_gyszu rtarat.
Ug,vanakk or problérná t okozot-t. a g:yógyszerészek közötti 111unkanéiküliség. Ez egyik vezető
té1nájtt volt; az l D4ű októberéb en rnegiIHlnlt egyet1
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1e11 szaklapnak, az „A Gyógyszerész" címen megjelenő folyóiratnak. Ez a Ivlagyar l\Iagánalkalmazottak Szakszervezete Gyógyszerész Szakosztályának
hivatalos lapja volt, havonta kétszer jelent meg.
A lapot szerkesztő gárda többször ment át személyi
változásokon, de Székely J eriő minclvégig vezető
szerepet töltött be. Mint az egyetlen szaklap szerkesztője, felismerte, hogy az érclekképviseleti
munka mellett a szakma érdekében helyet kell
adnia a tudományos közleményneknek, a gyakorlati kérdéseknek. ]\fogjelentette az újjáéledő l\Iag:yar Gyógyszerésztudom ányi Társaság közlen1ényeit is. Hirdette, hogy e lap „mindannyiunk"
lapja [71] és még árváltozásokat is közölt.
Az természetes, hogy kiemelten foglalkozott a
szakszervezet tagjainak sorsával, életkörül1nényei~
vel, ezen belül a munkanélküliségge l. J\Iár a lap 2.
számában tételesen közölte 80 vidéki romos gyógyszertá.r címét azzal, hogy ezek. üzembe helyezése
több, mint 100, családos gyógyszerész számára biztosítanáu,megélhet ést és egyben aközegészségügyet
is szolgálná [72]. 1947 111ájusában rnég ruinclig 45
nem működő gyógyszertárunk volt [73]. A szakszervezet is nehéz helyzetbe került, amikor az
ugyancsak e szakszervezetben tö111örült segédszemélyzet létét okolták egyesek azért, hogy nincs
elég állás a gyógyszerészek számára [7 4].
1946 őszén még a, müködő gyógyszertárnk közül
is igen sok volt eJn1aradt álla1)otban. 1llolnár Erik
népjóléti miniszter is elisrnerte, hogy „a gyógyszerészekre nehezedő terhek jelentősek" és áldozatvállalúsuk „a közehnúltbau„ különösen az i1úláuiú
utolsó hóna.pjában igen jelentős volt", pedig nn1ás
kereskedelmi üzletágak köimyebben vészelhették
át e periódust". Mindez a szabott taxaárak, valamint a biztosítóintézetek késedelmes szánilakiegyenlítéséből egyenesen következett. A miniszter
ugyanakl;:or kijelentette, hogy a gyógyszerek árát
„feltétlenül)) csökke11ten.i kívánja; ehhez a gyógyszerész-társad11lon1tól üjabb „áldozatok)) vállalását _kérte [75].
Ujra működött a GYOJA. Bár vagyona jórészt
elúszott a, gyógyszertár-tulajd onosok többségének
újabb befizetései lehetővé tették a szerény mértékű
segélyezést [7G]. Azzal biztatták a kart, hogy a
gyógyszerészi ny·ugdijintézet rendelettervezete rnár
készül a Népjóléti Jl[Jiuisztériumban. l\fagát az intézményt „egész Európában egyedülálló" 1 nn1egesoclált" jelzővel illették [77]. A minisztérium
azonban csak 1047 végén rendelte el az aclatszolgáltat,ást „gyógyszerészek részére létesítendő országo::;
nyugdíjintézet'' felállításával kapcsolatban [78].
Ez soha meg nem valósult.
A J;:özvélernén;yt erősen foglalkoztatt~ik az igaza~
/á~of,, A lllp kifogásolta, hogy miért nem mozdítottak el rninclen ún. Sztójay jogos gyógyszerészt
[79], de kifogásolta egyes sze1nélyek ellen az enyhe
ítéleteket is (pl. „feddésscligazolt") [80]. A lap megá.Hapítása szerint az igazoló-bizottságok nuí.s szakinákban se1n váltották be a hozzájuk füzött re111ényeket [81]. Ugyann.k.kor azt is hangsúlyozta, hogy
„nern vagyunk híve az 01nbervaclászatn~k" [82], dc
ez ne1n jelentheti a bűnösök ldbúvását. J~rdekcsebb
népbírósági tárgyalásokról is tudósított. Az igazoló-eljárásokat később valóban átszervezték; és
1
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1D47 nyarának végén n1eg ü:i jelent az új korn1ányrendelet; az ígnzolóoljárúsok tárg.rúban l83]. Ez a
hiányszakmúk (így a gyógy8zerészí képzcttségück)
tekintetében is a foglalkozástól való eltiltást _mint büntetést - lehetőleg mellőzni ja vasalta. Erdekes ellentn1ondás az akkor Inég továbbra is problénuit jelentő Inunkanélküliségge l összevetve.
.A. hatósúgi kezelőket a napi sajtó is tá1naclta, mert
nem fizettek be hasznot. A szakszervezet igyekezett megvédeni őket azzal, hogy több alkalmazot-

tat foglalkoztatnak, nünt a hasonló forgal1uú, n1agántulajdonban álló gyógyszertárak, amellett sok
a pótolrü való felszerelés. Dr. Losonczy C-/.yörgy, a
G YOJA elnöke viszont azt fejtegette, bogy ez az
„új kaszf ter1nészetes érdekei következtében a
Ltilajdouosok folé tolódik [8,1]. l\J-18 elején az or;:;zúgban 145 gyógy::;zertár Yolt haLúsági keze]Ú·;ben,
ebből 23 BudttjJOSten [ 85].
. .-\ szak111a közvéle1nényének egészét. a jogado1núnyo:~ús refor1nju foglalkoztatta. ,,A c.lernokrácia
1101u tarthat fenn olyan csökevénycket, rnint a reálgyógyszertári jogo~ítvány'' - ~ irta Dr. l::lzékely
1\1.iklós SZD.P párti álla.mtitkúr [8G], és ruür ekkor
10-!G-ban - utalt arra, hogy „kornoly forrnában
nyilvánul lneg az óhaj u gyúgytszertúrak közüzcn1esítésével kapcsohttban is". Kifejtette: ezt „államosítási 1,:ugy községesítési törekvésnek" is nevezhetjük, inelynek gondolata nem új. Ugyanald;.or - az
acl1ninisztratív költségek n;_i;rilvánvaló fclduzzaclátiára tekintettel - azt is kijelentette: „egyelőre
ne1n Yalószínű, hof!y a uyóuyszer{trak alakulását az
ilyen elrendezés kedve'Zöen befolyásolhatná, sőt a
gyakorlati tapasztalatok ennek ellentn1ondanak.
~:.\.köz szernpontjáhól ez az elgondolás tehát inkább
károsnak n1uta.tkozik'J. Ezzel a hatósági kezelésű
gyógyszertárak jövedelernbefizetés ének hiányára
célzott. 11 1\nnúl inkább ]ehetne szó azonban n.
gyúgyszertúrakrtt ellátó vegyipar állarni eUenőrzé
i:ié!'ől vagy állarni kézbevételéről, hogy végre tisztázódjék, nti az oka a gyógyszerárak 111agassúgúnak '?'' J-elle1nző eszn1efuttatásának a befejezése:
„nlinden ala1J nélküli az a vád, hog}'· a g~yóg;y·szeré
;-;zek a né11jóléti korn1ú11yzat n1ostoha gyerrneker'.
i\Iegindult- a végelúthatat!a11 vita, a jogrefor1;1ról.
Egyes kon11ni.1nista gyógyszerészek azt kívántúk:
nündcn gyógyszertári jogosítvány anny-i gyógyszeré.sz tulajdonát képezze, ahány n.bbnn gyógyszerészi inunkát végez. Egyidojüleg a berendezés és a
leltár értékét térítsék rner.r a rérri tulajdonosnak. i\z
úllarnosítás ellen n1ások is ér\'.."Cltek: „a közgazdasági szc1n1Jontok egyenest ellene szólnak az állan10::;ításnak, ugyanczchct az érveket; felhozhatjuk a
községe.sít.és ellen is" l87]. ..:-~közegészségügy szo111po11tjait künnye11 kielégíti az úllanii felügyelet. Dc
1nár ekkor is leírták: „a véacél" az {tllarnosítás, búr
ennek belátható icli.in heliO lekiizdhetotlen akaclúlyai vannak f:8B].
A1. kívánatos ref<Jr111okrúl részletesen kidol!:(ozott
jaYaslatok jelentek n1eg f.8H]. Sokan sürgottÜk egy
fclállítandö gyógys::erészi katas;dcrt, húr vitatták is
azt 1 hogy az va!úba11 igazsúgos lehet-e [00]- A frata~zter fe1állítúsát csak nz alkahnazottakról a minisztérium rn,;7 elején el is rEmdelte [91], de az
felhasználásm nem került. Olyan javaslat is volt,
1
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hogy minden gyógyszerész vidéken kezelje a pályáját [92], és csak itt töltött moglHltározott idő után
kerülhessen pl. egyetemi városba. A szaklap a reformról szóló vitában helyet adott tul'1jclonosi
nézeteknek is. Egy folytatásos közlen1ény az akkor
még nem tiltott vállrtlkozókedv és -képesség eltérő
mértékére uklt és - többek közt - azzal érvelt,
hogy a „szabad ipar" országaiban is sokan n1aradnak alkalmazottak . A fokozatos előmenetel mellett
szállt síkra [ 03]. A szakszervezet az lü 19 és 1945
közötti jognyertesek teljes egyedi felülvizsgálatá t
követelte [94]. A reform körüli viták szaporodtak
már a napi sajtóban is [95].
A szak111a, összességének cred111ényei között kell
rnegen1líteni 1 hogy újjászerveződött a Jllagyar
Gyógyszerésztu donldnyi Tár.sasdg; 1946 őszétől kezdüdően rcndszereBcn tartott elűaclóüléseket. 1948
1
őszén ún. Centenári-8 11 etet rendeztek; ezen a f(jleg
.llozsonyi /3ándor és '1 1-uri, Pál által szervezett országos n1egrnozduláso n inegn:yílt a Hőgyes ~ndre utcai

töinbben az Ernyey J-ózsefről elnevezett gyógyszerészi inúzen111 . .,.:.\ rúszorulók szúrnúra otthont alapítottak. ~-i Hőgyes E. utcai előadótere1nben szú111os nívós előadás hangzott eJ. E seregsze111lét az
akkori népjóléti rniniszter, Olt Ii.ároly irányt 111utató beszéddel nyitotta ineg. _;\ szakn1a azonban
továbbrn is hiányolta, hogy a Népjóléti ll1inisztériu1nban nincs önálló gyógyszerészi főosztály [ü5].
A stabilizríciót követő első kollektív szerződés szerint n, felelős vezető 870, az okl. gyógyszerész 1 éves
gyakorlatilag 280, 2-5 év között 360, 5-10 év
között 450, 10-15 év között GOO, 15-25 év között
700, 25 év felett 800 forint fizetést kapott. A technikák sz{unára - éveik szerint - 210-380, a takarítóknak 115-200 forintos pontbért írt elő a szerződés 48 órás inunkahétre. Az ún. területi százalék
érvényben inaradt, azaz a kisebb településeken e
bértételek 05 és DO szá.zaléka, falvakban csak 85
százaléka járt [9GJ. Ahogy a forint kezdte elveszteni
k.ezcleti értékét, 1047-ben kb. l0-20 1J,ó-kal n1err·
ernelték: e bértételeket. A1nikor o., főváros közgyű
lésén a rrvórrvszertára k közséaesítéséről tárgyalta.1.;:
az okoz~)i.t Pi·oblén1át, hogy o., ltözségesítend 6gyógyszertúrak alka1mazott<..li rosszul fognak járni, 1nert
a, közalkahnazot ti fizetések „lényegeBen alacsonyabbak", 111int a inugángyógysz ertárak iiltal a
kollektív szerződés szerint fizetett bérek [97]. 19•!8
februárjában is1nét inagasabb bért:ótelokct írtak
alá; ekkor tl felelős vezet6k 1300, az okl. gyógyszerészek 450 és 1150 forint közötti bértételekkel szerepeltek éveik szerint. Hangsúlyoznu nk kell: 111Índen bértétel pontbér volt azaz nen1 volt "-tól-ig"
határ [98]. Ez ntóhhi bértételek aztán uul.r éve:kig
110111 változtak.
1
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~Az I\II.;:.:p gyóa:y:;zertúri dolgozók társasvacsorájún Olt í{árol!f nllniszter „kü1·{Wson3'i ajándékkéntn
(19,!7-ben) n1ár szólt, az új törvén:yjavaslu tról. c:éljai között akkor azt jelölte ineg, hogy a. jóhnenő
városi gyógyszertára k jövedel1nót a falusi törpék
n1egsegítésére vegyék igénybe és rnegnöveljék a
falusi gyógyszertára k számát [99]. A szaklap '1
Szabad Nép cikkét idézve 1948. március 31-i szá-

n1ában közölte, hogy ()lt, [t n1in.isztortanáeso11 110t.eejesztctte a.z új gyógyszerészi törvényt [lOOJ.
A Népjóléti Jlitüsztérium (Vikol államtitkár)
1948 áprilisában n, szak1na iuegnyugtatús ára h.ivata.Josan közölte: „a, kor1nány ez idő szerint egyáltalán nen.1 foglalkozik és a közeljöv6ben nen1 is fog
foglalkozni n, gyógyszertára k álla1nosításána k kérdésével" [101]. A javaslat parlamenti tárgyalásakor l?eök Iván, az Országos I\.özegészségügyi rranács tagja. terjedelrnes beszédében az egyéni kezden1ényezés fontosságát hangsúlyozta; továbbá azt:
í111e n, cáfülat a hóntlpok óta. tartó híreBztelésekre,
111ely szerint a gyógyszertára kat áHan1osítani fogják és 1•!00 gyógyszerészt „ki fognak szórni az
ntc:ám" [102].
A jarnslattal kapcsolatban a tulajdonosi érclekké1Jviselet is pozitív állást foglalt. l\Tyilatkuzutuk
szerint: bár a „polgári felfogás szerint egyéni áldozatot é:; le1nundást követel" az új tör•:éuy, de „a
n1ásik oldnlon viszont sok könn:yet töröl le és sok
szociális igazsúgtalans{t u kiegvenlítését hozza
e
e
e
[l1J 3].
11

.--\ javaslatot.. 1H4t:I. n1ájus 12-én törvényerőre
e1nelte az országgy·űlés. /iz 1 U48. ~~;::.xx. tc. a. legfontosabb vúltozásokat az alábbi teriilet..t:11 hozta:
- 111egszüntette a reál jogot;
- jogosít>túnyt nyerhettek a biztosító intézetek,
vúrosok, községek;
-- a szernélyre szóló jogosítvúnyt elúírt gyakorlati
időhöz kötötte, ez községekben 5, városban 10,
a fővárosban 15 év;
-- a szetuélyes jogosítvány útruhúzhatósá gát n1egszüntctte, de etc\.r.szeri nlkalonunal, legkésőbb
1. 0-10. júnillS 80-ig~IHCgongedte az átrt1húzást a tulajdonos házastársára vagy gyer1nekére ha az
gyógyszerész volt.
Nincs terünk a terjedelrnes jogszabály részletezésére; azt azonban - 111úig kiható tényezőként n1eg kell 0111lítcnünk, hogy a tör;:ény :-38. §-a szerint
a gyógyszertári üze1net az 102:-3: 'l. tc. 30. §-a a1apjún vállalatnak, a gyógyszerészt pedig az 1875:
1

§~it értuln1ében koreskedónek kell
tekinteni; nlindezt annak ellenére) hogy a törvény
els6 rnondata az l. S-ban kirnondta~ hogy 11 H gyógyszertárak tillan1i felügyelet alatt álló közegészségügyi intéz111ényckn.
_.\ vúgrehajtúsrlil ~zl1lú ~02.(lüU/lU,1ö. l--TI\í sz. re11(leletb6l a szaklap csak a fontos részleteket. közölte
[104], de tételesen felsorolta a ptil:,rázatra rnoghir-

..::\::\::;:.\ill. tu. 3.

inegszűnt és új jogosítványok at.
új törvénytől az idősebb alkalruazott.ak azt
rcn1élték. houv vérrre ünálló2~k lehet11c k. :\ hatósúrd
kozel6k azt: .~Zeret;lók ;,-olna, h<l 1clr:igJe11es jollegtií~
rendezficlik és elnverik az általuk n1úr évek óta kezelt gazclát.lan gyógyszertára k jogosítvú!lyát. -~ tulajdonosok annak ljrültek, hogy n1cg111aradt na veszett fejsze nyele)!, azaz saját illetve 111át képesített
uyer1nekeik élete vt~géiu híztosítoU. a fennálló heli--Z~t. I\íúr nern tndtak'-_'éllen tét hen a réui időkkel .:___
a- gyógy::izertára k Bzaporítása ellen e1~édn1ényescn
küzdeni. de azt, is re1nélték hogy a lor.rharciasabh
igénylők gyógyszertári joghoz flitYa, Üzntán az ő
oldrtluk érdekeit fogják képviselni.

det.ett
.~\z
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Néhány hónap mú!vtL azonban kitűnt, hogy a
törvénynek ezt ct részét nen1 hajtották végre: a hatósági kezelésben levő és a inegszűnt gyógyszertári
jogosítványokat nem adták ki, htmem e hálózatot
az akkor életrehívott Állami Kezelésbe Vett
Gyógyszertárak Nemzeti Vállalat keretei között
tömörítették [105]. A szaklap kikelt azon hatósági
kezelők ellen, akik ezt rossz néven vették. Volt köztük olyan, ald a leltározást 111eg se1n várva kivándorolt.
IRODAL01I
•.12. J{cniplcr J{.: .A. 1'unácsköztúrsusúg gyógyszerészeti politikájáról Gyógyszerészet 23, 2-!l-24:3. 197D. •!3. Dúsáné-LiptainJ-lluff: ....-\ 111ugyar 'l'anúcsküztársusüg cgé.szsúgligyi politíkU.ja. Dpcst, . lD;JD. 7. p. dA . .'.\ l 1'orrudultni I\:ornuinyzútn!ltÍCS {.FI\.'T)
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sz.

rendelete. 'l'unúcsküztürsasó.g e. hiv. lap lH 19. ápr.' 5. ·1-5. IJósán6-Liptaini-ll11fj: i. 111. 85. p. - '1G. C4yógyszori;üri l\.Iunktisok L11pju 1919. jún. 25. - 4 7. BaradlaiBdr8ony (u tovúbbiukbun IH3): :\ inugyarorszú.gi gyúgyszerészot; története Bpest 1930. II. köt. 505. p. 48. 1\ l\Junkuügyi és Népjóléti Népbiztosság 1919. 1nüJ.us
20-ún rnegjelent 35. sz. rendelete. - -19. J{oritsá1u;:::ky 0,:
1\ niugyar gyógyszerészet u prolctúrdiktutúru és u polít;ikui üt;fllakulások idején. Bpesii, 1920. 170-172. pp. 50. 157.;10,.l/1919. sz. ulutt, július 5-ón írt le u l\:üzoktatásügyi Népbiztossúg. - 51. BB.: II. 518. p.
52.
J{cndc Zs.: .A Cinlilci-kür Incgulukulüsa Dpest,, 197·1.
171. -53. Gyógyszerészek Zscbnupttiru 1938. 408. p. 5-L .uz 1935. évi III. tc. - 55. 11 307, 308 és 309/1935.
13.L\I sz. rcude!ctck. - 50. a 150/1939. B.l\I sz. rendelet,
cit.: Gyógy::izerészek Zsobnuptúra 1940. Sü-108. pp. 07. Ciyógyszerészck Zs;cbnnplió.ru 19,10. 178-lSü. pp. ü8. Gyógyszerészek Evkünyvo uz 19,14-es Ó\TO p. ö. 59. I.lll. 253-289. pp. - GO. J(eniplcr 11..: 1\z orvosgyógyszcrészi knpcsolut cgy·cs ci:ikui problórnáiról 11 töi-téncti fejlüdés tükrében. C4yf)gyszerészct SO, 47-,19.
198G. - ül. Gyógyszerészek Evkönyvc az 1944-es évre.
290-295. pp. - 02 . ..-\ n1ng,y11r népi dernokróeiu törlénct.o 194·!-1962. I\:ossuth, Bpcsii, 1978. 48-•!9. pp. G3. I. rn. ,J.2. p. - 0,1. I. rn. 89-90. pp. - 05. I. 111 •. 155.
p. - GG. I. nl. lófL p. - 07. 1. 1n. 104. p. - 68. I. rn.
171-173. pp. - 09. Zboray E.: Budapest gyógyszcrhirninnk tí.llnpotn ez ostrorn utün ..A Ciyógyszcrész (n tovübbinkbnn ~\Gy) 19,! 7/GO-öl. és 120-122. pp. Erodctileg: NépcgCszsúgügy 19:!G. é;..-i 11. szt\1n. 70.
Lázár .J.: l\Ingynr Gyóg)'Szc·részet, 1\Icclicina, Bpcst,
19GS. 12. p. - 71. 1\C4y 19slG/177. p. - 72. i\C4y 19•!6/
58-59 és 117-119. pp. - 73. ~\Cy 19,17/302. p. 74. f3:::Jkcly .J.: Szukrnni krónikf1 .:\(iy 19,17/lOl-'lO:L
pp. - 75 . ..:\Gy 1946/1-2. pp.
76 ..AGy 194G/8-U.
pp. - 77. :\Gy 19·1G/99. p. - 78. 222.500/19,17. NAI sz.
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rendclel, Jrisd: .:\Gy 1947/672-67·1. pp. 79. ~4..C{y
19·!G/9. p. -- 80. AGy 19·!ü/122 és IG7. pp. - 81. ,\Gy
lil·!li/18•!. p. - 82. AGy 19'17/52. p. - 8ö. a 10.000/1947.
I\:orrn. sz. rendelet. - 8-L .A.Gy 19~!7/ö90. p. - 85. i\Gy
l9•l8/85-8G. pp. SG. AGy 19•!G/3G-38. pp. 87. AGy 19·!G/84. p.
88. AGy 194G/87. p. - 89. AGy
194G/IO•l-10G. és 131-134. pp. - 90. AGy 194G/I08,
13,1, 1947/17, 52. pp. - 91. 293.050/19.:!6. Ni\I sz. ulutt,
lúsd AGy 194 7/GG. p. 92. AGy 194G/123. p.
93. AGy 1947/93, 157, 189, 222. pp. - 9•!. AGy 1947/
1•12-1·13. pp. - 95. AGy 194 7/49'!. p.
9G. A Gy
1946/21-22. és 17•!. pp. - 97. AGy 1947/753. p. 98. AGy 19•18/134, 255. pp. - 99. AGy 1948/33-34.
pp. - 100. AGy 1948/18·1. p. - 101. AGy 1948/236. p.
- 102. AGy 19•18/309-313. pp. - 103. AGy 1948/2GO.
l" - J04. AGy 19'1S/389-:J9!. pp. - 105. AGy 1948/
73:-l-i34. pp. és 92/19·18. l\It. h. cit.: ..-\C.fy ID·!9/7. p.

E::. E:: e tn p i o 1·: J)ata on thc history oj nationali::ation oj ofjicinc plu1tmru.:iDs i11 [fungary II. part. }'roni
thc Llungariun F!orú:t licp11bli!: ( !U!Y) until thc notionali::at.ion
In tho se1.:ond lllU'L of 010 ::;tudy u survoy is given 011
nin.iu linos of t-ho pliurrnneeut.ictd polícy of tho IIungariun So\·iot. I{opnblik in 1919, in tho fru1no of t.ho othcr
sncinl i1nd !ien\t.h c11rc 111casurcs.
After hn\'ing Lnken ovor tho po\ycr, tho sy·stc1n of
honlth-insurunco \\"V.S rcorgunised, nnd 111cclical und phu.rllHi<.!cutical scr\·ieu \VHS inado frce for tiho \Vorking clnss.
Thc drug stq1pl.ying orgunisution \YUS nutionnlizcd, Le.
ll.tkun i11t.o public O\\'uership, ]Jut t.he nutionulizntion
in<;ludcd not thc phurrnacics \Vorking \vithout puid
c1nployces. It, is c1llphnsizcd, t hat in thosc rc\·olui;ionary
t.in1cs-as in 18·18 i:nn-thc phurrnacist. coul<l p1u·t.iciputo
i.11 t.hc nd1ninist.ra1;ive governc1ne11Vs appnrntus. Sornc
innnsurcs of thc l{nngnrian Soviet Itcpnb!ik (1919) had
an influcnee nftcr its dcfcui; too, for cxnrnplc hcnlth
insurunco of \Vorkcrs \\'HS extendod.
.:\ survcy is givcn on thosc iinporLnnt 1ncnsurcs and
projccls, noL rcnlizcd, \vhieh vn.:re charucteristic to the
phnrinacy nfi.Pr t.hc first \\Torld \Vnr. 1\uthor rnentíons
d1e Nutionn! \Vf'lú1ro Fiusi;:; of JlhnrnHtcist;:;, 1vhich cnn
be rcgarded ns n procursor of collcctive contract.ing
ngrecincnts, and d1c rules prcscribing B rnininH1n1 of
snlnrics. T'hc i.1bnrnH1cc11t.icnl l!l\V \VHS near to bo rou\izcd
in 19-13.
l\fi.or Lhc offorts in cli1nin11ting Lhc hngo losses of tho
sceond \Vorlcl \Vur un introduetion is gi,·cn upon tho
.:>iLunt,ion nftcr t.l1c lil!erntion. 1'be pupcr is rcforring io
t-hc dclnti:cs concorning thc role of nut,horitics, thc rchnliilitutions, tho rcfor1n of lnv.'; to tho rcorganisntion of
scir:nt.ific life, i.n t.ho first cnHecUvo contrnct nncl t.o !:hc
:\.cL ::~.::'\:}~. of l Ü·lS, the nc\v phnr11uH.:euticnl ln1v. It, 1vns
renli:r.0d only in p11rL, bocnnse of n cuscnclc of poli!:ical
r·,:ents.
t.!10

(Lakcím: Bwliipest, Tigri8
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