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GYÓ.GYSZERÉSZETTÖRTENETI KÖZLEMÉNYEK
Az erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületei
D1: Péter H J\1ária
A dolgozat áuekintést ad az erdélyi 1J1agyar gyógyszerészek egyesületi életéről, szak111ai, tudo111ányos és érde/...1 1édelnzi szervezeteikröl 1833-tól 1919-ig. Továbbá benzutatja a 111agyar gyógyszerészek tevékenységét a ro111ániai gyógyszerész egyesületek keretében a 1ia1alon1váltástól (t 9 t 9-töO nanfainkig.

A XIX. sz. elején Erdély-szerte kezde1nényczések történtek szak1nai egyesületek létrehozására. Így az orvosok,
a gyógyszerészek és a tennészenudon1ánnyal fűglalkozók
közt is elkezdődött a szervezkedés kapcsolat tere1ntésére,
társadaln1i összefogásra, egyesületek létrehozására. 1nelyek célja a tudo1nány niűvelése, szélesebb körben való
népszerüsítése, a továbbképzés és a publikációs tevékenység biztosítása, 1najd később érdekeik közös képviseletének n1egszervezése volt.
Magyarország területén először 1816-ban történik
ernlítés az orvosok és gyógyszerészek szakn1ai egyesületeinek létrehozásáról [5]. Ezt követően 1833-ban 111ár többen kinyilvánították a szak1nán belüli társulás szükségességét és ennek érdekében felhívást tettek közzé a vidéki
kartársak bekapcsolódására. 1\ várn1egyék szintjén előbb
az orvos-gyógyszerész testületek, n1ajd később az önálló
gyógyszerész egyesületek létrehozására indult ineg a
szervezkedés.
Az erdélyi vánnegyék orvosai, gyó&lJ'szcrészei elsők
közt határozták el egyesületeik 1negalakítását. Erdélyben elsőként l 833-ban J(olozsváron csiknuídéjál\'i Ferenc::. József
főorvos javaslatára alakult n1eg az Erdélyi Orvosok Egyesülete. 1838. dece111ber 17-én Te1nesváron 1Vachtel Dárid
gyakorló orvos felhívására orvos-egyesület jött létre, n1elynek tagjai közt 14 orvos, 9 sebész és 8 gyógyszerész is volt.
1839. n1ájus 23-án Szatn1á111én1etiben alakult ilyen egyesület Köszeghi Alihá~1· főorvos kezde111ényezésére [2).
Az újabb egyesületek 1negalakulásához jelentősen
hozzájárult az 1841-ben elindult Magyar Orvosok és Ter1nészctvizsgálók vándorgyüléseinek sorozata, 111elynek 40
rendezvényéből 11 a 111ai Ro111ánia (Erdély, Bánát és a
Partiu1n) területén levő városokban zajlott le [ 15]. f\ közben 111egalakult helyi jellegü szervezetek tagjai. így a
gyógyszerészek is ne111csak ezek 111egszervezésébe kapcsolódtak be, hanen1 azokon elöadásokat is tartottak. Így
Tetnesváron az 1843-ban tartott vándorgyűlésen a 189
résztvevő között 13 gyógyszerész volt és S:::tupa György
akkori aradi patikus előadást is tartott. l(olozsváron
l 844-ben a 355 résztvevő között l 8 gyógyszerész volt.
Az 1871-ben Aradon tartott ülésen 111ár42 patikus volt jelen és itt hangzott el Rozsn.vcrv A-fátrás és Trajánovics
Agoston sarkadi gyógyszerész ~lőadá~a is. Az 18.64-i rnarosvásárhelyi vándorgyűlésen Száva Gerc'f brassói gyógyszerész, az 1875-ben Elöpatakon tartott vándorgyüléscn

pedig Fleischer Antal. a kolozsvári egyeten1 tanára tartott
előadást, 1ne!yek teljes szövege az akkor kiadott rvtunkálatok e. kötetekben n1cg is jelent.
Az 1848-as szabadságharc leverése után az osztrák
hatóságok betiltották a Magyarország területén levő vala1nennyi orvos-gyógyszerész-tennészettudon1ányi társaság
n1üködését. Csak az 1867-es kiegyezést n1egelözö években fülytathatták tevékenységüket a régebbi egyesületek,
illetve szerveződhettek újabbak. A sorra alakuló orvosi-,
orvosi-gyógyszerészi- és tern1észettudo111ányi egyesületek szán1a a század végére szinte 111egegyezett a vánnegyék szán1áva\ [12].
Erdélyben önálló gyógyszerész egyletek létrehozására
is n1egindult a szervezkedés. Így 1860-ban rnegalakult a
f(olozsvári Gyógyszerészek Testülete, an1i 191 S-ig folya1natosan 111üködött. n1ajd 1 évi szünetelés után isn1ét folytatta tevékenységét [7).
1866. úprilis elején a Bihar-n1egyei gyógyszerészek
fe!hivást tettek közzé egyesület létrehozása céljából.;\ fő
szervező Bertsins:ky Káro(v nagyváradi gyógyszerész
volt. Augusztus 4-én tartották alakuló ülésüket, n1e!yen
15 gyógyszerész vett részt. f\ vita során fcltnerült az
! 861-ben rnegalakult debreceni egyesülethez való társulás vagy önálló Bihar-n1egyei szervezel n1egalakítása. Végül az október 6-i ülésükön az egyesülés n1cllet döntöttek. Az első elnök.ük Bertsinszky Károly volt, a rnásodik
Tc1n1ás:,~v l{árol)~ aki addig a debreceni egyesület elnöke
volt. Az elkövetkező években tagságuk szán1a állandóan
növekedett ( 1881-ben 111ár 27 tagot tartottak nyilván) és
rendszeresítették felolvasó üléseiket, közgy'üléseikct. rvtár
1867-ben elhatározták, hogy összegyüjtik a tnegye gyógyszerészeinek életrajzait és a patikák történetére vonatkozó adatokat. 1882-ben d1: Rótsch11ek V En1i/ gyógyszerész
szerkesztésében kiadták ,,A Debrecen-Bihar-n1egyei
Gyógyszerésztestület gyógyszertárai, tesHilcte és egyletének története alapitásuk ótan e. kötetet, n1elyben 22 bihar1negyei gyógyszertár alapításáról közölnek adatokat. vala1nint nekrológokat elhunyt tagtársaikról [11 ]. 1911-ig
követhető a 111űködésük.
Ennek az egyletnek a létrehozásával szinte egyidöben
1868-ban alakult n1eg Nagyváradon a Bihar-n1egyei Orvos-, Gyógyszerész- és Tennészettudornányi Egyesület.
Ebben is szán1os gyógyszerész tevékenykedett. 1871-ben
Nagyváradon ők is n1egjelentettek egy kötetet, nielyben 3
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évre vissza1nenölcg közölték tagjaik névsorát. szaküléseik tárgyat. 1882-ig párhuzan1osan 111üködött az en11itett 2
testület [ 1O].
Ez utóbbi egyesülettel hasonló az 1876-ban Hőgyes
Endre által alapított K.olozsvárí Orvos-Tern1észettudo1nányi Társulat is, 111e!ynek szintén voltak gyógyszerész tagjai. részben a Ferencz József Tudo1nányegyete111 tanárai.
részben kolozsvári gyakorló gyógyszerészek, így ch: Hint::.
Györgi; Széf..)' Afiklós, To111csik Jó=se.f. Rohonc:::y Zsig111011d. 1Valell/i11y Adolf: Wo/ff.Já11os, eb: IVolffGyula [3].
Nagyenyeden és környékén 1883-ban indult be az orvosok és a gyógyszerészek szervezkedése egy egyesület
n1egalakítósórn. A kezden1ényczés az akkor 111ár halott eb:
/ 'áradi Sán111el nevéhez füzödik. akinek hagyatékában
egy több rnint 300 111unkábó! á!ló orvosi könyvtár 111aradt
fenn. ivlég ez év decen1berében a helybeli orvosok és
gyóg:yszerészek tb: /l·"inkler Albert indítványára. ch: i\/agyari A."ároly n1egyei főorvossal elhatározták „egy körbe
egyesülésüket. azon célból. hogy a kartársi egyetértést
ápolják. nérni tudon1ányos eszn1ccserét váltsanak és hogy
lapokat. könyveket közköltségen szcrez\'e. nagyobb irodalo111 használatához kevesebb költséggel juthassanak."
1.\ szervezkedés évekig eltartott. nüg 1890. június S-án
1ncga!akult az /\!só-Fehér niegyei Orvos-Gyógyszerész
Egylet [ l 6]. Az elnök eb: A!agi·ari Kárai): a titkár d1: Farnas .·Írpád. a pénztáros Pap János gvógvszerész lett 3 évkönyvet adtak ki ( 1890, 1894. 1897). Ezekben bemutatják
rnegalakulásuk történetét, beszán1olnak a 111egye területén
tartott vándorgyüléseikrö! (1892 - Marosújvár. 1893 Vizakna. 1894 -Gyulafehérvár. 1895 - Tövis. 1896 -Zalatna és 1899 - isnH~t l'vlarosújvár). közlik tagjaik rövid
~letrajzát. így i'árrá Fere11c nagyenyedi és Schlies::l KároZ1·
balázsralvi gyógyszerészét is.
1888-ban a Csík1negyel Orvosok. Gyógyszerészek és
Tennészettudósok Egyesülete alakult incg a következő
tisztikarral: elnök - (h: A!olnár Jú:sef.rnegyei tisztiorvos.
alelnök eb: S=atlzn1cÍl:r János, pénztúros Gö:.í)' .·Írpád
csíkszeredai gyógyszerész.
1895. noven1ber 30-án tartotta alakuló ülését a iv'lárainaros vánnegyei Orvos-Gyógyszerész Egyesület. 1\ fő
szervező d1: Bad:cy Lás:ló tiszti főorvos volt. Ö lett az
egyesület első elnöke. 1.\ S választn1ányi tag között volt
Bu:útlz i\-/árton gyógyszerész iv1árr1111arosszigetről. Tagságuk az alakulástól kezdve egyre nagyobb létszán1ú lett,
1896-b<in 111ár a 47 tag között 17 gyógyszerész volt. 1899ben kiadták első évkönyvi.iket ch: .'Íbrahán1 Béla alelnök
szerkesztésében. Ebben isn1ertették egyesületük történetét, a szaküléseken elhangzott előadásaikat és elhunyt tagtárs<iik életrajzát ( 1].
f'vlarosvásárhelyen 1897-ben jelent 1neg a rvlarosTorda vúrn1egyei és ivlarosvásárhelyi Orvos-Gyógyszerész Egylet által elfogadott I-Iázszabályok e. flizetecske,
a1ni arra utal, hogy ekkor 1nár rnüködött ilyen egyesület.
1\z elnök ch: .·Ígyagási Káro(v városi tisztiorvos volt. a vá!aszt1nányban Beck Béla és J\'a,gy Sándor 111arosvásárhelyi
g:yógyszerCszek tevékenykedtek.
1\z l 872-ben n1egalakult ivlagyarországi Gyógyszerész Egyesület lehetővé tette, hogy az időközben n1egnövekedett szán1ll gyógyszerészek ennek égisze alatt önálló
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n1egyei és járási szervezetekbe tötnörü!hessenek függetlenül az eddigi társult orvosi-, gyógyszerészi és természettudo1nányi egyesületektől. Az országos szervezet 6 kerületből és 4-4 járásból állt [2. 12]. Az erdélyi gyógyszerészek a III. kerület 4. járásába és a VI. kerület valan1ennyi
járásába tartoztak. 1883-tól n1egváltozott a járások szán1ozása, folyan1atos lett a kerületektől fliggetlenül. A 13.
járás Te1nes-l(rassó. a 16. 1\rad-Csanád, a 11. Szatn1ár, a
21. Kolozs. Torda-Aranyos, Alsó-Fehér, Hunyad, Szilágy
és Szolnok-Doboka n1egyéket, a 22. járás pedig Maros-rorda, Csík, !(is K.üküllő, Udvarhely és l-láron1szék, a 23.
járás pedig Nagy K.üküllő. Szeben, Fogaras és Brassó n1egyéket foglalta 111agába, n1ajd később Bihar 111cgyc lett a
25. járás. f'v1indezek élén igazgatók és aligazgatók álltak.
l\.özülük példaként cn1líthető lh: Flint:: György, íVo/ff
Gyula. S:éky ,\1iklós, íVi1([/Já11os J(o]ozsvárról, Burdács
..! h:jos. ,'Vaf!J · Sá11do1; Bernú{(i · Dániel tvlarosvásárhelyről
Ro:s11_1·t~r A!áryás l\radról. !-fanko\·i1s Ferenc Nagyváradról. Jal111er Re:sö és Ge1nl Jó::se/-re111esvárról, valan1int
S:ú1·a Geréi Brassóból.
1919. után az Erdélyben 111aradt 111agyar g:yógyszerészek - elszakadva az anyaországi egyesülettől - önálló
gyógyszerésztestületek létrehozásával próbálták továbbra
is szervezett keretek közt fenntartani az egyesületi életüket. Így 1910 októberében Erdély-szerte n1cgalakultak a
111egyei gyógyszcrésztesttiletek, szán1szerint 15. [7]. Ezek
tisztségviselői, az elnök. alelnök, titkár és pénztáros a n1cgyék kiváló gyógyszerészei lettek. Így Bihar n1egyéből id.
Csanda Endre, d1: Rác:: Re:só', eb: Raáber Arpád, Csík
1negyéböl (/ü:s~v .·Í1pád, !\ulosvá1y József: Lü.fller A!arccll, i'vlaros 111eg).'éből ,/,: /-li11ts Zoltán, O.n·áth Károly.
C':itron1 l lhna. Szat111ár tnegy·ébö! Tctbt!ic(l' Gyürp,y, cÍI:
CiuH111a1111 Béla. Szolnok-Doboka inegyéből J\Tits .János,
-rorda-Aranyos n1egyéböl pedig Aiike A!árton gyógyszerész nevét e1nelhetjük ki.
Ezt követöen 1921. január 17-én J(olozsváron n1egalakították az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek Szövetségét, n1elynck élén egy 11 tagú tisztikar állott és irányította valan1ennyi 111egyei testületet. A választ1nányi tagok
közt ron1ún. n1<igyar és nén1et gyógyszerészek is voltak,
az elnök So11J/ea i\lilzai kolozsvári gyógyszerész volt [6].
l 921. június 5-6-án tartotta kongresszusát Brassób<in
az 1880. szcptcrnberébcn alakult Ro111ániai Gyógyszerészek Orszúgos Szövetsége (Societatea Farn1aci~tilor din
Ro111dnia). Itt határozták el újraalakulásukat Ron1ániai
Gyógyszerészek ;\ltalúnos Szövetsége (Asociatia Gcneralfl a Fannaci~tilor din Ronulnia) néven. Ez 111agába füglalta az Ó-királysélgi, az erdélyi ús a bukovinai gyógyszerészeket is [6]. Az új. átalakult szövetség 1913-tól bejegyzett jogi szcrnélyiség lett. Elnöke eb: /teanu Alexandru,
erdélyi szánnazású gyógyszerész lett. 1\z 1921-1924. közötti időre 111egválasztott tisztségviselői közt nen1 volt
se111 n1agyar. sen1 né111et nen1zctiségü. csupán a választn1ányi tagok közt voltak kisebbségi gyógyszerészek. így
ch: /-Ji11ts Zoltán rvlarosvásárhelyröl, Scl11nid1 Káro~r Brassóból. 111ajd 1924-1926. között CJrient Gyula, Os,·átlz
/(áro(1'. ez utóbbi 1930-ig Flohr József· gyógyszerésszel
együtt [S].
Az elözöleg 1negalakult Erdélyi és Bánáti Gyógysze-
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részek Szövetsége testületileg az újjá alakult Szövetség
keretén belül 111üködött. rnint Erdélyi és Bánáti Kerület
Cfagozat). Ez 12 111egyei kört foglalt n1agába, 111e!yek élén
elnök, alelnök, titkár, pénztáros állott. A l(erület elnöke

1924-1926. között J\-lurgdu Joan tordai gyógyszerész,
111ajd 1926-tól De111eter Cornel J(olozsvárról. A választ111ányi tagok közt volt néhány 111agyar ne1nzetiségü
gyógyszerész is, va\a111int a megyei körök élén is a több-

ségben 111agyarlakta n1egyéknél. 1925-ben ennek keretében Orient Gyula, akkor 1nár 1nint a ro111án tannyelvű I.
Ferdinand Egyete111 Orvosi !(arának tanára, létrehozta a
tudon1ányos szakosztályt is. Ennek szakiilésein elhangzott előadások közlésére jelentette 111eg az Archiva Far111aciei-Gyógyszcrészi Archivun1 c. ron1án-rnagyar nyelvű
folyóiratot [9].
1920-ban ugyancsak J(o!ozsváron alakult n1eg az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerész Alkaln1azottak Szövetsége.
111elynek élén egy központi intézőbizottság állott és több
nagy erdélyi városban voltak fiókjai. Egyik főszervezője
S. A'agy Lás::.16 volt, aki később elnöki tisztséget is betöltölt [7]. 1922. januátjában saját rolyóiratot indítottak
Phannaco-Courrier cí1nen. an1it 1932. noven1bcréig Rchon f."áro~v szerkesztett. A Szövetség 1932-ben Szebenben újjászervczödik. n1ajd 1934-bcn Bukarest központtal
n1egalakult az országos szövetségük A.sociatia Generalü
a Farn1aci$tilor Neproprietari (Ne1ntulajdonos Gyógyszerészek Általános Szövetsége), ennek vezetőségében
azonban 111ár nen1 volt niagyar nen1zetiségü gyógyszen~sz.

1922-ben Rornűnia-szertc rnegalakultak az ún. Szindiká\is K.a1narűk, inelyek kizárólag érdekvédehni szervezetek voltak. Az erdélyi 1nagyarlakta n1egyékbcn az elnöki
tisztséget többnyire 111agyar nen1zctiségü gyógyszerészek
töltöttek be [9].
1929. január 13-ón [(olozsváron 111cgalakult az Erdélyi és Bánáti G:yógyszcrészck l(orpótlékos Pénztúra és
Nyugdíjintézete. Jogi bejegyzést 1929. június 5-én nyert.
;\ tisztikarban, a választ111ányban egyaránt voltak patikatulajdonosok és a\kahnazottak. ro111ánok. n1agyarok, néinetck. Céljuk egyn1ás rnegsegítése volt a ron1ló gazdasf1gi körühnények n1iatt kialakult helyzetben. A díszelnök
c/J: Gh. Pcunj/I. a kolozsvári Gyógyszerészeti J(ar tanára
volt. az elnök Lukács Ferenc gyógyszertár tulajdonos J(o\ozsvárró!. ivlcgyénként helyi fiókok is alakultak a központon kívüL
1930-ban az új ron1Un egészségügyi törvény n1egszüntette a Gyógyszerészek Általános SzövctsCgét és helyette
létrehozták a Ro1nániai Gyógyszerészek Kollégiun1át
(Co!cgiul Fannaci$tilor din Ron1dnia).
Ezt. k. a K.arnarílk szerepét töltötte be. ivtinden 111cgyében helyi fiókok alakultak. Az erdélyi tnegyék kan1ara-elnökei közt 111agyar ncn1zetiségüek is voltak, így ch:
Debitczk_v Alihcí~l' (Csik-), 1\!ag)' Albert (ivtáran1aros-).
()sváth Káro~r (Maros-). Sándor Zoltán (Udvarhely-) és
C'sergi Pap Viktor (Hűron1szék 111egye). Ezek a kollégiun1ok 1944 után átszervczödtek és a továbbiakban Gvógvszerészck r-\ltalános i<..ollégíun1a (Colcgiul Gene;.a! .... ~al
Fannaci$tilor) néven 111üködtek Bukarest központtal [4].
l\,lcgyék-szertc fíókszervezctck alakultak. l 949-bcn a
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gyógyszertárak állan1osításáva! 1negszüntek. n1ajd az
1989-es rendszerváltást követően isn1ét n1egalakultak,
tern1észetesen újjászervezödve. Nagyon kevés n1agyar
nen1zetiségü gyógyszerész van a 111egyei vezetöségekben,
így például Maros rnegyében egy sen1, pedig a 1negyc
gyógyszerészeinek nagy része 1nagyar nen1zetiségű.
1990-ben a ron1ániai 1nagyar orvosok és gyógyszerészek elhatározták, hogy egy érdekvédehni egyesületet
hoznak létre. Ennek alakuló közgyűlésére és tisztségviselőinek 111egválasztásűra is sor került Marosvásárhelyen,
azonban a n1ai napig ne111 sikerült bejegyeztetni és jogi
szen1élyiségként elisn1ertetni s így nen1 is 111űködik.
l 941-1944. között az Észak-Erdély területén levő n1cgyék gyógyszerészei az 1924-ben alakult iv1agyar Gyógyszerésztudon1ányi Társaság tagjai lettek. Ennek központi
vc1lasztn1ányában 1nár 1941-ben helyet kapott Dávid.lúnos
és Ko\·ács Andur tv1arosvásűrhclyröL /\ K.olozsvár központú kerület elnöke ifi di: Hinto György lett. A 24. Székelyföldi kerület tisztségviselői ebben a periódusban 1\!ag;·
Jen(J rvtarosvásárhelyröl (elnök), Lüf/ler Afarcell Csíkszeredából (elnökhelyettes). Ko\·ács Andor (titkár) és l::.n1ael
1\lárton (pénztáros) n1indketlen iv'larosvásűrhelyröl.
Az en1litett szakn1ai egyesületeken kívül a gyógyszerészeknek is volt lehetőségük. hogy tudon1ónyos társaságok tevékenységbe bekapcsolódjanak, azok szakülésein
dolgozatokat 1nutathassnnak be. Erre szolgált az ! 859ben l\.olozsvtiron n1egalakult Erdélyi iv1úzeun1Egyesület (EME). melynek előbb Orvos-Termcszettudomanyi, majd 1906-tól önállósult OrvostudonHínyi Szakosztálya volt [14]. 1\ havi rendszerességgel
1negtartott szakosztályi üléseken és az 1906-tól szervezett vándorgyüléscken. 1najd a későbbi orvoskongresszusokon a Ferencz József l"udon1ányegyeten1
gyógyszerésztanárai is bekapcsolódtak ezek szervezésébe és előadásokat is tartottak. ;\z Ef\/lE évkönyvei név
szerint rncge1nlék~znck nevesebb gyógyszerésztagjaikró!. Így az 1908-as évkönyv llf: /sseku1::. 1-fugó egyeterni
tnnar, az 1910. évi ch: Bernác(\' György n1arosvásárhelyi
polgánnester és az 1912-es Vi1iíl1 Jó:se.l n1agyarlűposi
gyógyszerész nevét c111cli ki. Az 1930-ban iv1arosvásárhelyen szervezett nagyszabású vándorgyűlés en1lékkönyvében a krónikás külön kierneli Gyalui Pál helybeli gyógyszerész szervezői n1unk3.jáL 1\z 1938-ban
l"ordán tartott fV. Orvoskongresszuson Orie111 Gyula
egyete1ni tanár 2 dolgozatot is ben1utatotl.
1950-ben az akkori politikai hataloin betiltotta az
El\1IE n1üködését. 1990-ben 40 évi kényszerszünet után
újjúalakult, és az Orvostudon1ányi Szakosztólya Marosvásárhely közponlta! n1egkezdte rnüködését. Ezen belül
dolgozik a gyógyszerészi szakcsoport is. 1990. óta évente tudon1ányos ülésszakot szerveznek, rninden a!ka!on1111al n1ás-111ás erdélyi varosban (Székelyudvarhely, Kézdivúsárhely, Nagyvárad, Csíkszereda, Marosvásárhely. Sepsiszentgyörgy. Szatn1árnén1eti és Brassó). 1997-ben 1nár
65 gyógyszerész tagja volt a gyógyszerészi szakcsoportnak. Az 1998. évi közgyülés a szakosztály nevének Orvos- és Gyógyszcrésztudo111{1nyi Szakosztályra való n1egvölloztatása n1ellctl döntött. 1\ szakosztály vezctőségCben,
a vü!aszt1nányban a gyógyszerészek képviselete arányos,
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részben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egycte1n Gyógyszerészeti I<arának oktatói és részben vidéki gyakorló gyógyszerészek révén. Az EME szakosztályi ülései, vándorgyűlései és az évi tudo1nányos Ulésszakaí fóru1not biztosítanak az erdélyi n1agyar ne1nzetiségü
értehniségicknek, hogy anyanyelvükön n1utathassák be
tudon1ányos tevékenységük, kutatómunkájuk legújabb
eredményeit. Jelenleg ez az egyedüli lehetőség a tudon1ány anyanyelven való 1nüvelésére.
Romániában 1949. végétől I 954-íg a megyei.központokban sorra alakultak az Orvostudományi Társaság (Societatea Stiintelor Medicala) megyei fiókjai, majd 1962-től
ezek szövetsége (OTTSZ). Ezeken belül szakosztályok
jöttek létre a medicina 111inden területét felölelve. Így a
gyógyszerészetet a Gyógyszerészeti Szakosztály reprezentálta [13]. Hatáskörükbe kizárólag a tudon1ányos tevékenység tartozotl, havonta elöadásokat és idönként nagyobb niéretű országos rendezvényeket, konfE:renciákat,
kongresszusokat szerveztek. Az 1950-es években azokban
a rnegyékben, ahol többségben voltak a n1agyar nen1zetiségü gyógyszerészek, a szakülésck n1agyar nyelven folytak, azonban 1962. után 1nár csak ron1ún nyelven. 1956ban és 1957-ben a Marosvásárhelyen működö gyógyszerészi szakosztály vezetösége a Gyógyszerészeti Kar tanáraival, valan1int a helyi gyógyszcrvállalat igazgatóságával
karöllvc 111cgjelentetett egy magyar nyelvű folyóiratot ÉrJesÍl!i (kCsöbb Gyógyszerészi Értesítő) cín1cn. Ez volt az
utolsó rnagyar nyelvű gyógyszerészeti szaklap Erdélyben.
Az eddigiekben niegen1!ített szá1nos egyesület, szal\lestülct, szak1nai társaság, 1nelyek hosszabb-rövidebb ideig 1nüködtck, arra engednek következtetni, hogy az erdélyi 1nagyar gyógyszerészekben 1nindig nieg volt a törekvés, hogy önálló szakn1ai szervezeteket hozzanak létre
Erdély területi hovatartozásától fúggetlenü!. Ut:,ryanakkor
nc111 zárkóztak cl a ro1nán kollégáik által 111üködlctetl
egyesületektől sen1, bár ezek vezetésében egyre ritkábban
kaptak szerepet.
Az erdélyí rnagyar gyógyszerészeknek a különböző
egyesületekben végzett 111unkáját az cgyeten1es magyar
gyógyszerészet szerves részeként kell értékelni.
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1. .-Íbrahó1u /J.: 1\ f"..,Iára1naros vánncgyci Orvos-GyógyszcrészEgycsülcl clsö tvkönyve az 1895/1896-1898. egyesületi évekre. t'vtárainarosszigct. 1899. -2. Baradlay.J., Bársony E.: A f\11agyarorsz<igi Gyógyszerészet története az ösidöktöl napjainkig.
II. kötet: 1800-tó! a legújabb időkig. Budapest, 1930. - 3. Gyö1gy
l. (,\·::erk): Az Erdélyi tvtúzcun1-Egycsü!ct háron1negyed-sz<izados tudorn<inyos n1üködésc 1859-1934. Kolozsvúr, 1937. - 4.
/::sák, S.: Farn1acia dc-a lungu! sccolclor. Ed. ~l. ~i Enciclopcdicü. Bucun::~ti, 1979. - 5. Kapronc::ay K., S:::e111keó E.: A n1agyar orvostársasúgok kialakulúsa és !Cjlöclése a 19-20. században. Co111111. 1-lisl. dc 1\rtis Med. 87-88, 141-155 (1979). - 6.
1\lólitóris::. P. 1Vagy, .!. (szerk.): Ahnanachul FarrnaccllticCiyúgyszerészck 7_<;cbnapt<i.ra. JL évf. K.olo7-'iVár, 1922. - 7.
1\lagy .!. : Gyógyszerészek cziintúra és zscbnaptúra 1921. évre. A
szcrzö kiadása. iv1arosvúsárhcly. 1921. - 8. 1Vagy, .'':. (.\„::erk..):
Al!nanachul fannaceutic din Ro1nünia - Ro1nániai Gyógyszerészek zsehnaptúra. Kolozsvár, 1924. 1926. 1927. - 9. Orient Cly.:
Az Erdélyi és Búnáti Gyógyszerészet története. Kolozsvár,
1926. - Hl. Péte1: II. Al.: f"..'legcrnlékezés a 125 évvel eze!ött alakult Bihar rncgyci Orvos-. Gyógyszerész- és Tcrrnészettudo1nányi Egycsülctröl. Orvostud. 1'.:rtesitö 66, 8-10 ( 1994 ). - 11.
Rátscluiek r L~ (.1·::erk.): ;\ Dcbrecen-Bihunncgyci Gyógyszerész Testület és az últalúnos tvlagyarorszúgi Gyógyszerész Egylet Ill. kerület, IV. júrús gyógyszertárai. testülete és egyletének
története alapilúsuk óta. Debrecen. 1882. - 12 . .'5chél(i• S'.: A ivlagyarországi Gyógyszerész-Egylet 25 évi története. Budapest.
1897. - 13. Spie!rnt11111, .1., Baicu, G. (:;·::erk.): lstoria ~tiin~c\or
fannaccuticc in Rn111ünia. Ed. t'vleJ. An1altca. Bucurc~li, 1994. !-1. S::abá 7: A.: J\z Erdélyi f"..·fúzcurn-Egycsü!ct lürténcte és feladatai. J(olozsvúr. 1942. - 15. 5'::6k.e_(álvi 1Vagy Z.: ,\ f"..'lagyar Orvosok és Tcnnészet \·izsgú!ók vúndorgylil~scl ( 1841·-l9JJ ).
Cornrn. Hist. dc i\rtis t'vlcd. 50, 45-51 (1969). - 16. Fita ZY.:
ivlüvcliídés Cs néps;i:olgúlaL Kritcrion Kiadó. Bukarest. 1983.
11 . ivl a r i a P él e r: Professioua/ associations of t/1e llungariau pharntacists in Tra1nylvania.

A survcy is givcn on tbc lik or association of 1lungarian phannacis!s in Transylvania on thcir professional. scicntilic organizations
as wcll as thosc safcguarding or intcrcsts fron1 l 83J until 1919.
Furthl':nnorc a dcscription is givcn on thc activitics of 1-lungarian phannacists ín the fra1nc ofRoun1anian phnrn1aceutical asso-

i.:iation fro111 1919 until tbc rci.:cnt days.

(A/arosvásárhe/y) -- Ronu.íuia. Afeea C'ornL}'a 20/J./
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SPERGELY BÉLA
(!888-1982)
ISSS. :iprilis 22~én i\Iakón sziilctett.1908-ban Budapesten szerlett gyógyszerészi oklevelet, majd édesapja halála ut:íu útvette a nagylaki gyógy.szert:\r vezetését. 1928 7 ban átvette Jlú7n~avillgyi Imre Hattyú gyógyszert:init és az EIU injcl\ci6s laboratórium vezetését.
Riivide.sen a l:1horat(1rium készítményei liiniitték ll gytlgyszert:ír !.:ereteit, ezért Spergcly fc!es(•gévcl a Stefánia úton rnintailzemet létc.~itett. 1948-han cliihb a Chinoin, majd n Richter gy:írhan folytatta miiküdését. Az utóbbiban szervezte meg az clsii magyar gy6gy.szer-technolügiai kutntú-laboratüriumnt. :\ Köhliny:ii Gyúgyszcnirugyúrban iizcmmérniiJd;:é minii.sitették . .-\z V. i\lagy:ir Gyúgy.szerkiinyv szerkesztésében szal<1'.rt(iként vett részt. ;\lunk:íj:ít tiibb 1.:itiinteté.s.scl is elismerték. 1982, m:íjus 29-én Budapesten hnlt meg.
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