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!l1Gt;üvét• ••• ~t 1uoa1 111hat ·~ a tiil!6k ua• 

lCJm el~ft ·~·· 61'8:• &l a •••••« toJ.7u-. U.~••• 
lett aili elil• ~- &ltll«• 



A 1d.3.1ál71· Ml!llfl1a3lm.'8lí'.•ak ml.n4ft ~6azé1r la eelt 

®apú · ~, .a. a rt:tvldéuek us~a:U1ett vlbtti!IU · 

...,~!lal •• lll~tlleld.les lit811 ctulbdnelil: ll nt ..... 
!lllld'tlllln• A vta.>ea ~~doliJ!kiiiÜU a killtisllltuápl\11 

e;észstsea élllmEuséui11 ~••• &ró&fi!lldtúa11 ta

talÜ• IUvin és ~the~< tad téJ.>tl 116<\l'lluü:. AIIJ ·t:Q. 

4UI0mékot hont ecrettlll hi_.ába a ném~~~tlcmazá81 •11118• 
'tlelllekea tault U'~* t~:~l*.ten'll!kt 18koJ.öafl alafUia-

···' '' l- ' ' ' ' 'i '-" .: ',:,_··· 

nu. l'JO-UEW k~lll&flt J4 kaflolilNII, UJ proteafli"U 

éa 9 u:ttúlutl11Jlkelú1!J1 ".·.u~. /4/'lt~ 
kE~4'fOllliUeaebb :ti.$~S«Jtik .,., a ~U.fl k~lllsis'*"•kt 

•Hlmü: llltibló11 a llllae:ra pleu Goatl't'b•a nQIJ 

ttimestUr képet& 3o'bb_,okl'6l .-t. ·um s•«oS1toi!k~:. 
A ke.- w.. "•••••• liQdkel" .,., el:!Zt~1alv8, 1$1. 

tiS:rQit.ék a dpp&11 

~ lfl:I• t~lllé.l!lad e. te13U ~atllM $SIIállllldat A pol!--.. . . . .. 

••11 ... u-~ esl!lm6k 1es1e~sebb te:r~eeii~U, «~. vl-

1*t:t8ok. 61e11~ teUadi'í6itl ... e§:lk ~sapú a mé.$111; 
~ 'i " 

után lll:rt, A Mmtet:t és n6Mt haíilikt m!nt .lessa11~ 
' ~ ' 

gab'bua:i IBtl euoo1,6kt a lii:U"&U;rok ta 411l"dél:r1 :ted.,. . . . . . . . . 

. . l 

lopi1iíá'b'lfl ttwll'l!lln ttmetli\ 'f1SSiai1 he11 ~1otlte. 
" 

le-r61R'b'l!lftl u o11~0f~:rmiot6, a lta'l:l~~tlU.Im.stlt .,.,_ 
,. 
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Bort.~ a k8v~tke~ket ir~lll -~~·•~••ás ~érv~· 
Ugy! hel;vHte a•'tld4Utul nehe:~~ebb vo h; m:Ul.t Q 

~agi.lq 111~ poU.tlkai1ag aavutal.emabb vli!IIIS\Vtk 

ld516tt 616 ~gatt nemHteké, me:rt lqyuoJ>J~~más 

•mé.l!ladoktn ifkt uem\lllalí: védtSbút1lfk~a wl.t liiDtJimlk 

a kdet t'el6l tl.6J.>et6d tarakkel. Sll'lilrll"!Mn 1 htnem 

eg•~~~~~ saü»3álloll4$a i& a kelet felil t'e~.

set~S 313>\'•okkal asel!l'bllli-• 

Aa orliU!Iq .jbv-11!11 !Mtl;vHttt a csaUti t&Uell!IY• 

l!léstkt u Oli'l!llqou ifatutast kliiflldiak h'ata1 élll llllll 

o:wvo•i kllllések llléti a :li.Till. sll'lál!laíll.'bem is w.l;yc.
aoud~lík· 111 

A 'imvlk!ytlíi kttmfll (il!lelktm.t k$U eal:Uíen1 a Pl'Stin1 

me1yet M$hdál; fek&ilíll hal41 1 ~a, mklQ'halü at. 

Vlílft is Íli$l!lei'A&k• A k:r~kO: adatai ssertnt a 

x:rv .... nx:u. lilli$Allladbem IllUtegy M.tvem pestlm-~~

pulllmi:'l.totlt a.1 Olllillaq terUet(m., Igal! • hOlY korl'bl>a 

ll:f.A4•.1\ ;Jtmvá;Volll 'béteg:aigei.t ptetie név&n tosla1ts 

öss:e is L.tnmbau.e:r adatat S!lledn.t tde slililll~:i64o111J a 

l!llidb1at MmUl, <tlhi'hUt 'di:rM~ is l!IUíll.U W• ~pho

sus liklll ta, Iti 
A u,. lllfit• tlliblá;at tá'ékttztatllil'U ~utit ll DI*ll'Iltlt., 

$1i!illlllll.4 :p$St$N'IItil:i.:r61 M~UOl"l!ll!lqOih' 



A ~~vs..- klvfU. \U'~ktttó jjáv• Y~J»1t a :ll'tkave-. . . . . . . 

flé a; uth Uphosu-l.éM:kt utl!lbbüt.ta lllslw;tt"'tl Jt 

v4uib.aa, a aap'lílU;us lia, as Wt _.btuil hq .. ll'IUt 
• . j • 

a tn.J:1ajj40D.k6p~~!l klU.'tl6$es Uf'llS!IIt s'llbt -•wa. 
vel t a vö~Jae~, 4:l:ll't&da 1 a 'iít81lil'ittatlli$t .. az tl!&ber:t 

léptae. Wl .. ll!a•~41f'f- 1111 1!6b'b t.mba ~tt ....,. 
' . ' ·- ' ,, 

I,YW:ca'S!Il-8t .B:tbCl ke.U. W1!1161Jlliü 811._ él!il w .. 
. . 

sil$•• 4Uilllltaü:u&1,. iil.l$.tilnk111ll. a t~U:tktailtd• is. 

hi_,b•hSiég~&1 ih lf!JI 
l - . . -

1666-'b•• 1'7 é"Vva1 lohitua · "* Btma felesaballult . ' 

61 t"'tk Jtl!l.lls~lt li1U••'tla ll lllltpll!laa Let;Je:W.tU.•• 

" •JCI.é~J. tajJC~41!i1tmll4111í a ••• ~éli ~~

elé hel.J'I\ílil't$C~, A -blll'~'>ql""b1wo4aa. ~·· ----- . . . . . 'l . . ., ' . • 

k~18lt. a· l!lli&!W IU4aaql éJ-ka)!:; 'it).jJat. hi'ti:t,._ 

be. ,.tl'l't~a, a 3tt'bl»q,.•~-- toktlólltl!la ~o'bl'l~~m:t:t,... 

ta lill u 170,.M :lllk~.-.ll aubatli!l~eet,. 1114'1:.,. l7U• 
,, i 

11 tutott 6s 17Ut mé3._ ~ a tU.eatt1a ••••*' 
Wkétal éJi 'V.iS•t:• MQ~:JU'Ol.'lllllil U t11~'1l'lik ~~~ 

l"- ''ll'tklll'l ilui;~a" l•t:t, !IIÚlli'i.m ~~Wt>tllía all• 
) '; ' ., 



ciiAB~I·IUtdl &IUI!IIItsllld, lAWDMI 
A Xflli• Dil$db é .. IIZ :luóptlba !gék&lnll.dt' l!l«<s

Ydils:Lt#a:f. 'ttf. La~oa· hacd.a k~ 'büs• tll~tUiil!i• 

$á'l!ft li*é:'lat o•eat m&1• .11 udkodók km:.~U.tlm e§l!í• 

w.'~<Jl!UHl ti:C~J$$JIAJkt. D W~Mlbatal.O!n :k$'1é:be .... 

ifa m!nailtt a liUatlot eséus te'lllí~llll'söt, :~cveke..,. 

~ mestö'mi a&"aü Jd.vütséleeds, a ssiiletém U~ 

11;10t lllli;josoli ui!ílma u~e'it a ké;patli1&6pl!íltt a k.

)i.l(JSs• .. •k é:a a mull:!ilM: ~osAt ~o!!Jte.t;jifdl,, !lét u 

ol;Ja n• s!llflt1ihill'1Mi f.át mat Yeltá:l.;tOe ~t;l.._ 

kl!íl u ~~al.~, M ali\ a :aép ;je.vii.t aaelp~a" 
' 

A kUH .. IiUl"~ '* k&autatilail§ ~~-~ llllat fo:a
t~>ll Q.l.Nii ~oblé:l!IÁ'k vs~ fflll• JJ.·I.NI1· GGtl éll 

k6·t~d ltlM~~ot lfltt 1!1 '"'tOB•-'1 va~• pnd;~ 
; ' 

dM:, a ~:l!ítt.l!ll$ ,létea!:télilat a k~Sallllt bili•~ 

al!lb'bl té:~l.s, ••n'sil§1 t~satvtas161 l!iU.I!i&elt 

a~a~&ltlae és 'ld,._u · IW$ a aép milVE~ltséléllak 

tle;}'eae'tléae il$., ll két' SI!UlMMl'fi1 e.bS!ldUtllilmDJ!I··bl* 

1,1t$(m: :tsld:fis fl!íl 1 heg a ti~'tk ;puatité.H., ll ·· 

bab•ihl: .ttr;jMé:ae, • ll!lko~Js61$ ~-l"a1 Uttil!iba a 

:aé:J> e4Üil eiésllliéfSi!el!!tn éle1WiSmöii;1Ü. éla Al.lam U. 
l,· ,' .' 

t~u .lill11~d611!6•• •• b:tato~UJés~ ~~l._ 

a&hes V41l~~~·•J - a lli:aes;éellll4~ ll4~4ése • ..,.. 

J.1i!• ~~~ti ilía46 klail~lla-.tl.si teladatot a v!UfeP 



);!6;pt~ld61$ ~la . UldUtlU:talbM16 'lltll'etatett. H$ • a 

:I.Vl:ll4 .· StiuaadbW a lea#ib'b Ü.l.a!d :ftladtiit'llok GQi-
~ ' ''• 

.,", 'IIIW:kt /'40/ 
' 

A li.Vlitit Sl!létail a lll-U aet~~Ht t•iilmeii6ben. a atlllí* 

••t.t. ll~&all•• al~aii:taaü: ~~~~~~•«-• &:1.'\l.mva:td ~· ' '' ', :l ··-- i 

la A ri,, • ._ .. mtlllil'- •• •64•1)• a ~l~-·~~~~. 
keJ •~·«tat A l!~a--1. blfl,k$l(4Jt6alllt1 laz4tht;lk a ••~ 
aauet t;lll't6aetwk 1t14i4a'lalaa•bb ;Jiua•••' u tr · 
tfl ••••~l ti!)ViUJb tut. ~lJI'tiatiAll't• ._,., ,..,. 

Ut~t ÚQ UQ!!Illld, Vielll_,dDkaii Ut4ik lillt tllf• 
~lai a aii1l;tdéa ts ~~ .... 1il.et~a.ko.ns~ 
t~ n.a'Víttlikt .1 att~~H'i\ t~l!lall.tll ~~~ton 6'1qilt ... 

a kiHJ. ·'taft a Ull~M ld..~ 'f-M t .1 nt•t 6lóttf U.d 

a!!$Wla'tíb kl•• t~Pbl• ltq · 'Vítllt . X~t~JI!It ·•• ~..,•-' ,, .. 

·~·U!!islme\ba.l •m tu~tlil'*. e\1! fi&ti(S 1 •~41.1.16 '

l?Nll~~t•t·~ ••• aa~t~aik '' .u .. ~htill1!ét, ~~_.. 
rvett, ••••• .U.'la~tAaOIII · •*ütm:t, .. a: n,.mga'fd. 

i4e.U.4•:t .•••• .aUui.-«:tllt ~•IA1161 1 ratm a,tl:t61i 
ta •t.:r•J.•at:~., a.!l ... ,, ••• ..,, .-~.a.~U~t ttX!al,Tll''• 

t.aH:útn11 &•~•·•~~ '' ~~e;vem, /Ul 

-... m6P:e1 '!JaJ* .,.k • eli~'* lilat*rese.tv po:~l• 
1'1$.~ lt1 IJHk J}$.U.I a k~s•mta!l>fll•l'íl6'1 68 közot.,.. 

tua• '~~~'~ ~-~ '~"*'• ~• ••~•t lli:apE~selawóS. 



~. l:d):Ve'llkli!l~6k;et bifa.t a. M4&f!U.' k1:t'IU;vi halJ'l:lat .. 

t-'ce eenéill!IUiVflll urs~ a :&ö~~~""-""" •• 
álé:ra k1..tit:rife'ill$ hat~Ai$i1'J1el bl.#r6 klaé~ti k:Q'Il~ 

adkttl :n;relltlt Ee •• Mo111W:l ka:p'lla u ttta:tc ,..". --ö :k:lhlere:& al til wgUMl!ett :t'G<ieletektt, •"" 

llmt. u al.ko•lii»;v•• •• n_.ta. t:a..' sl!lemtgil!l~ · 

b6l aokslu tiat~e~llt, -n-,telene~ :U.&l 

tekbtitnilüt 4lll a k;le41 eJ.6m••41t~-~ lllllltl:!l.fOA'J4'* 

ból te1Wltlvt lllllekf.lt t legtl~il!J Hil!&t ~Ail•i~k V~t>l• 

tak• IU~nisOA ül •• a ítOae;étlsta t&Yttl i!ekb~ 
'!l!lilt A ehat~~J.Uífllás&kt Y:i.l$8llfl'lilálJ~.Jiibl. Ulf '1\led~· 

•••t mtntlt:UJittn~ a ~llwv-ell:tlllJ a 'fé:rfflii\Jlt ••t 
onos0l't1 Hbi$111t'tk. t• Sl$1lltsa0k btéJamt_.et.nek l.íft.. 

tltaiöset :veaz'MIIiil·l&-atius.e"H:k ilUitll.R$ seta()ft 

l:tl.UQeJ.at a ;Juv~ők te:rá(t4!la'-k stttelúuaa u · ·· 
t11'fl1ai, fl16§aí!$»éau, SI:Ji,lsd, · ••ül~sllmJt @!i:W~,;,.. 

lat l!lzattU;:raliáa; a kM~ii8lú, ~lma& tznua, s ,,._ 
»a u' onost ~iskol~ f4l1U1Utúa illa a ku ta..., 
llliV•wk mé~t•l.•us azené~~Séae ~ o~et · mtJIIflílkeM-. . 

~ek, •.lJablltk: uvea h!ll:t;ift fS!iííS:team feledte1st "_...; 

la ••t•• hoá1' ~e'it* nem a Ctrmpulll IWf:tliJ'bá, ·~ 

n•a ltll'illr~ .:fiitfídel.até'IM• ~hl!et'l!l!ll.k,, 

As tl- e~~-·~•k tlil!l1iltltvévt ·nem tetfid ~it ·ll--·· 
úU ldiH~iltlll,.é---k ~ilde!tllbit:nt; minv a XVU~, . 

HM- ---ill:fi·./~1 



lá:r1a 'l!e;gés1& és u. Jt'u&se:t UJ~alkoél.ás~S!l :t!i~dnEík 

ball!lb'lk'bcm It klill!oldla'téll és ld:Smee:ésll!SéliU' J!'tn,d~ll!..,. 

&illk!$k el116 l~e~~~~~• lél\)éftiw Aa 17?'1•"Mn kla4öttl 

~••t~sollí ~cmulmtqrt llllln4tnat6.a élll u l806ooban k~ 

IUI.ott lla1d.o e4utat1onts pubUt&t~ a :talui ntp1sk• 

l.é;ti6J. •• egetemi(l' a kimoktlii11U rdnden AgAt aaW.... 

l;fOI!Itla• Ali Ollllt4 'V:l1és1 taigi J!'OfOB ~UUIIlll! .. 

aon, t11~~tl;r al.ap;J.a vol1 u o:raí!lq eaéalil :a•ve16•t. .. .._ 

s~aeJ!'é:aek a;éaftll a laau3&\b'b i1élikiS• /1JI 

Au. li?fO, s~~teptlimbaJ!' l?•á kel1l laí!<t<ala IOHlltba 

scmt:ttat:ta 11'4f>l' u l??J, tll·•· • l'18f-& p6'bade1• 

tekldl ef§1!it'IJ u el~ <ll:a>t~aq:aa mé~ kilaataat.
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l<>• üC.toull: fe1al&aa6pa vaa~ t• aiid.son-. 
bftl.tet•tltll:i' 



l.l•l)• 118lf&liil~ flllidl'~••a, ll&i.r~lll!.1111lte'll .~·i!•· 1!!1$ a 

bábáll •• e-1••~'k ttaa'tében &•• 
14-11. ponil~~t:kbím. :fl!lllbtlkoíiU· a @lí1Ó&J8l&fl!lth~l.J 

' 
14, A l!lElQ~bett l.tte;ő l§·lil~l.''t;él'tlk !!íliÖIIU'blila 

t••• t~elll$dé&Mkl e16t~n!li5l' ta ld.~ 

n~~J:ksl.6t11 u:~ta ttsll. ~1•• hofr.i' ol;ran J)l!!ft~ 

V~ ~0\11114_. p· ~klll.lilll.llli.TPi!llikt, alk~. !ltm(les m1 111• 

ii!Q1tt•al nefll t'll4~a tsa111omi, ht$7 111.111 el~D't . 
·' 

1~,. · Aeut• Bmdjá l!líi$G !lAt .llOI.Y m!n4ea plil/l:lik .... 

· ,l)an u _."asll!lqOk a aliltikSSglillt m~1béll:im 

~Ja mintlsée;bm Msle&YI!Inlilk él!ii &lll e1ő1rt •l\U!II!.bálw 

slil~:~tta11J a ldht&lats wlfbeiiéae néllittil ar~oX.Sl1tus• 

~·ki· 

l.C$, Hosr .. ll'll ~6111ötlus111mt • hOQ e&71U.~ 
' 

·Uh a Jlill.ttlN$1'$af.t ura bu;Ja, hoQ' J)l!!'ii:stMu

ka•t mlrtdl& #6 l111.:t.~o'ille t~ailk, 1.11 mintt1s val641 éra 

®l(Jsend6 k61$lill.e~ l.OQ'tmt kl11önösm 'IUiíln á:fülló1 és 

~oasqekM1f;.lll!!!l.;?~tk :nem k~tók minde:n tf~tflúb&nt 

h$ai()J!lr ota'fuálJil és llf-l'l 1:1ii;i~ik 68 klt!IIU~:i.i'likt ll .... 

aU 1•11.-t 411féri a ~31&1 OI'Vomtú •s~ato1 · · 

:ft~ Id.riCa a :t~~t~lll'ti'ba. ln& ~6Qs~e:~ttérat évan• 

:ttn'ff iiltBí!SI» _,., ~a;Jéít fíSc'ftzsplat ~- "Ve11e top&• 



418 J'td.:tu mú«>l'Wt :reli1131 c>któbeJt vési!t.st mel?tt 

épp em llllll tdiJmíiU.~kt m:U!:Ol'. Illiada patikét el kell 

ltdm! .ttl3etse~l aa •s••• e~slllten41'il?e calesen46 

kées1ette1. 

allo a1~ ~~~qel!ltintotend3kt · a ptltk .. ·.· · a tu:la34ta..., 
1 ., 

sa ;javulésra ln teniiG .1 ® m1nl:lin tllhttli!llllélat uti& 1!~ 
' 

lentita t••4• •• al:ta;paa ••6SJslliil1tQ élJ.~&.._ 
:r4>11 aa éalllltlt,, ~béaU, s I!IN.t tett ~~ek ellmt1 a 

a Jel•ntéa'bl\m t'elomliteal!6, ha a pe.tllku lllélJ 'flUI..,. 

lat dkílilmá:vf.ll. á .kapotJt fll;v$1mosto'tést.1 4e o• · 

nll!m követte., 

A •~ol tJ!fíf<m folaíiatllö:ro a 1116~~~-tá:tskkal. a..,.. 
ben ré,l!lbon • atÓ&rtllli!lor6•:t ülo·•~U. el.len~Í!i>éllli:ro, 
:rlua:~~bé a gyós;,e!e!fté!flk e:U.tnfi:vtilésblil:t tellAt a 

gy'OQSSfi"kéliU!Il$'Í l!IUIJ~éBén& fOltil;ftllillllflélatúlll te ... 
3•dtt k:l. • Ali!~ aYalt • :tl!ill$1!1 ~óg;yet~e:r irfgésliisis:t.. ú1iial.

maf!J volt.e. lfa ennltll: .oUilVúl!tés$ Cl Ji~<tikábólt ll :tbl• 

ku:íl eQSk lef!!toa1ul111!1*b'b f•laíi&~:lia lett. 

A QÓ .. #lUlle:f'ÍÚiilk lti$tel11!11t$ Y!!ll.llltá~ el:ttmdeU,_ 

lll .... E~\lb! dét!lil.lll$#11 ~u.l,Sk V!S8R éa lll hel;?'~~ 
1 ' ' ' ' ,, 

'~~-'• 811inte aU6 ~tim4li~C~~1 lt~líl' tutosott •. A 

~endolkel._ ttiiJ~e'tt3~b.t . vt!ll.~t u ellen():r!lléUet .. · 

k~telel!lt.flt ~i•inl~Jii kl:t- vtl>natk!ilsóan fl'm.t'~ 

. 
• 



At9~ Slilt:rmt ll QÓI.Jilil~:~ttéü Vi~Sá..l&tá.t 1'(2!$-1$01 
kla4í.S~e ·a be~tRt4t~milea Ut~ kl ;Jelölt N'ftllk 

' • • < ~ 

~-- -arMJIMn fv•~liíret emUt1 Q ellllllnfbfíltsw 

~tosoau1-c aa~mi:t;yG ~~~~:U.té'fe n6b.Ul, 

~abu autat IU.s.JMtln u •»•'l• ~v-u utaatt'" 
1?21-~ W!tták ld •• 

l'f4htrl~1 a ~®lkfll.~tétJ kt~••• lil&pcnt~ak~t 

l~t tm:Ut:t '* •--m'k a E!lfóars•••t~ak 'VlliiiJSi-.. 

lata aa er:llllll ldrtm.®lt vá1'tfllt 'faQ mí!JtrYill1 .tt:li!'Nfll tél

a&il.'fla 'ftl:t. · 

!l$uík6 u eU.eaí.S~<z6a klii!Ul,')t.l 61t6ntk •• l?a'1.,..a aa.,. 

'ffllladót aaJ.Il:L.••• u s1J.ftt6:r16.-a .~fPsult •••· 
qek Mf$~1ijl.fl•.a6~1~ 

'· • ' -. ! 

lascm;, Síi!>I'W1i it 'IIÚ'llil!lll Ol"fl<li!Ji .Ulíl.t;t Ul, I:~IIJ1jy . 

l'1J'• ;Jaua J.S.;n k•lt •mo:rmél•ába Hatlsseraa• 
' . . 

tettlll·6Af tbb4\QI. utu11íl,')ttll a v-11 U'fosok&t a 

a;vi_,fll$1~-ll(ll 'fili.S.U.té;te.._ 



:eesaé váltak, sit 1'11?• novt~~m'be:e l,_An a hel7tl~tJ(I... 

t~maos ldltelel!lte a m.t~Qel onoe~okat, ~a ltel...,. 

1J4bll: beli:U:ldéaén ktvll ~ Ql~Qeautá:ebc &'tm"" 

•~e:eea .. t!llou •sr potoC'ollumot, meq'be • 'fl.fllllllélfdl 

llllltf.lmá'fal ~ ueveHtebbb <lolgtttt be li:elt ve111e~ 

nt, /50/ UB'IUOUMtt ellol:rMil upló tu~ U 

is 111tn<1eu s:v6~:Ysle:rt1Ílif.'bo ld)tele .. s. 

A :eod$lk8Z4s tovább! :része n betegekkel sl!lel!lliífín t• 

nul':ttottl e1:11klll1 ld5te1m.t~ket t8cc~a. A v~onoa H

tes l~cu.se14a66rt dtiiiil.tl •stel.el6 413&t t:ble-1, A 

IIHf-filklilt • -~a. ono1 k@.tdes 1'ti$YM ll:eze~t, 

ne111 t6ve ldilönb~pt e<lu.db éa heJ.1téllb 1\ie:réu 

SHI~ és lllldlilS kélmitt. 

22t ftJ!'<S;VSllíÓVti!l lll Uf§li O::t'VOII ~ tell:lntM m~át1 
h0$1 6 a J~!libhott me&Vé~t ol.7a mesbisott tiiii!IWi• 

sel6.te • túé :rá vm billlva a kösegé;1n1aég áUapot~ 

· f~tatlása1 Yl;y mtntss~ ~~~~~~ tel!m.<lll t<id 

tlawzn, a:mt oda 'VIHlntkosn, hos;y u.ra htA$mo•e.a 

ldiitll1e•ükaa.a•~c, .. 

'l'o'9éb'l!li .anonut. utntl J~al!leíkliiliiHék • . 
VXI:t, (J, tt:PJ!out: ~Uf:I.JII et Jlhulllllleo;poU~J :l.nternu 

. Cf.l$1;pll.:r.'Wil C1;U1'111 S!Ujli~ tnt&l'UetWil eafs. • • • Ami• 



kMtl ttlos a seblil!lzeknek éa ·l'ló&YSllle:Yéalllllkl::ltk -~ 

s6 boteeaápk 1'3é&Ylltlé$átl 'Vá:Ual:rtt., uar u O»'V~ 

nu Nlll azabad sE~WI!Illll b"'•• gyógyi.tan1 1 m6e-. ··· 
11éabé ott, atwl &Vó&Va~111~ 11~1 gyóg .. .,. 

kef.l éiruutl•• .. 

X• teb.át a saleow ui'u:t tili a Q~l!lze:Y6stt és _...;, 
vnt hivatállJ ~tl&tvála$!ltUira, lllE~l3et UQt!ífl a •·· 

St!lfl:it•U. h~lmdin&·te J.efe.ktetet.t, 4e m~al~ 

nlbát e.eak &l tflltil I!UIQlttláal~a. IgyeeRa k~ · 

titl&llllett~staif a l&béelil-. '' ldmc44a a nn4e1et· 

e:t$6 l'éHaek ;u:, ~3eae'l:ltben,. mel;r a lleb4sz•e1 

u flil'41h~i$kkel t~lillkelilllllh· 

Itt No:mlltl qenti .J>"· Cb.t~Glll Jl'Ofitentibu«~~• •u 

:tnetRette ·tul'· 41e Wwf.-hl"!lte w4 :SWii.de::tl .. 

'* l• ••Ab U.fleao me4teallltMt • u A S!lllbéss t•tló~· 

kM,#ék b!iiilaf i:YóQ&lllútk l'E~ndel6111étlU. 6111 _. ... 

vé·~· kéa11tléait81 ott, ahol gyóe;r&I!Mil'lál' "._. .. 

Asa lld rte u.ü' b.a1•'e &o --.tt!eeaoa l!iaate · 
'"' a~ ,1 ••••taeMei .fe :kit·~~•• 
dd&e-..ua•a .-• al:rwa, 
xu. ~ti n--· •• ~eopoti••. 

~-t'ftilfl 41» tie l)CIItUb~h, 



x. Ih Ottlll l!íUIIII'lla ~ta ~di«su 'fis. 1':1.~ die é.~vh•• 

kel' aut~a~~~l!!ta4. • •• 

'*!illat~ a 'b•"s* €!lJó~:iúa n~tsli!l'lii 11 ~qta 

elkdlaz:ttettJ 8,YÓ&fi!!Jea?~ld16l 1Ut~J~ 1 os$k 'as ituthat · 

8,Y'681J&Ii!l•:tti:.'&t t' aki 'f~lilUlf G"fOBU:t'al. 'bU6 ·~..._. 

1.16~811 s.t~a 'V:i.U~é.tf /a~ 'blblkl a k:l.ttltiM 

t:r~oe1a:l.aUa 8lf*•dat uta l!ífl!l'boo-. boesé.tU~.d6/ 
' 

ttiilt ilo ctat3L'Il ta!lbé.lifa~:~l 'blíllb;,Ytt'V~t kl!íip<;Jtltt,. 

u. t. Pbumu•»•• U;f-4\'llllil. •.br ~bua ~• ~uu. 
a:iit!.,.u filal!Mln s:la aaoh <~tom Mllllpe:nsato»UIIJ .su 

»iobten .... 

«JI. s.vé8l'V~.tlllctl'Al!í111 alé.!'&ulctttSa a 1!11!1$1liiltl't.tlmeolmQ:t 

b$liftu"'i4tU~.ácanat as •66••••~ b1zottl~~. 
ldlt~• Mlik*'llba ~a<iílktlala.ul ldttsel a -..,_ ... 

PtD\l'* Ílll. u fll'ri~ba lWI ~~~i!.t..,....al!léilwa,. 

t:ll .... ll,..SbOzt ~·~~ :lttd~ a jhllJe as;leleli 
l ,) . ' ' ' ' ' ' ., "., 

I'Jit~CY~t,íllt*.fa.Y't utolt:útllmc• :~a l ••s•• •• ·~ 
melif --41• a Halllll'ttlllé.liftll 8118 •llltt ll vittlll . 

' ', ' \ ., - ' ) < 

tokéi azuűa'lf ,_lll'M:11 •811 ten$. 'blm1.1111tésa•1 aq-.. 
) . . ., 

1 

A ;i~htiM,tíí!:~iJ tl!íM ••tfill!ít 'fétzttt ~~--st#._ 

1l.k 'It~~~~ a PiWl~i: 68 .~ ~~t8lf68totlllíi!t111J 1.11. 

a fílt --·~ ~.Y'itQllíi\t# 6~k6'ba kltdtttil~~tk a -~ 
- -'><>< '/--------->-·'-->< ---- -- - ' 

\' ------- ----- ---- ------ ,,,, ·-· '•"· ' -' ,, . 
•IMÍrk_"t tu.. a hi'ftl\t~el talcsa altl\p~in 4ol.801!!111• 



'lill ~:ltult: ol.ISftlli:J'in .1o1oatett fiiii.Y ol.JM e:rseq... 

ba1 ~~ eddl.í!$ a •--•te.-e voaatkem6 :rq... 

<&•:Lecta ••• -~'• a.•elllltfillh 

lX:&., t. Ke .U.t ~ .. ,_. •.. *'•• ·b- et:a ve 

fi.Wt::reatNea~'tl-.., •• 

tt._.~IIHMIIJaeek. 11~11>11N *te"líiiiJ l!IIIJ:Ílet'tl. •a!JU• 
taUJt • ba el«* a ••••• •• :ua ld.ve~a • \Mttef!t

ut e•t:•-'• v~~- aHD.all •••••ii'tt :Mn•l• 
nl~r 4 ..,.."._. M'll~ ...... ., 6a a ••tta•..., 
ta&u Gtg' .e&iut k&i\fü• l!~Waél'beft ta~*• 

mlnu bis'ioatWit ~~~~~ .. il.ul46 • góg~~JM:rtu4\k """' 

\fdllntl • el~e da •••• • •Umbaé•• 

~t, stli a: :r~~m;dt.le!tl. ~ae ~--- llte.atn ld;~t. 

tot•• .le ttú•a.ta Jll$tll••~• • _,oe•z•••• 
l!l•u• ill • két lű.\ffld~M. lla~tko lílllflhá.luat._ 

•'-'• A at IIJMJ.ltfllll$1 ellll&n.t4ta telt)t~«m •seQ'et&a 
t::r~• •Ul a· gll~:rtiilba. :ratiiloaott .. gy6gs~t~e:re.lc 

memq&óp ts ddldSi klvO'itlmil'lfei'h 'ta'lemittl • 

e:r61811ll~tl'té:l:ü lelteltd Vt18111la .. 1Jt 

·. .• . ' . '. j '• •. •' ' . a. •• ·~-- ~-..- _., ... t:flliJ!I ~- d:lie:rcat111Jf l! •• 

~~- - 6ptt-- ~ AU:fi11GJUuq cltl'l' 

-~-·~-- .... 



*A. IJÓ§Slilt~:téaa QftOSO t l!ll:n:tijU.Ii!Ot é a !!IÚ §6f!1:/• 

aíllelt'li\&lifllll i1t6nt lMI8~'1l4lsi&ll.t~gtn, a 011.1~ 

cselll43e1velt IkUl: a Q6§1i!léJtek6:tt ~6:oof.tlt 1 ell•~ 

tqa b•4•• a t1Wlett'l §15lll:Vsas:tek usaulli.latá. 

m64tJií.t ~- l'.llUIOiltU. M§U6alilll ~8 !la U 

P''falllsásska'b cl:fllll §d$U ki~t!J;S.tse •11 lli.BMJUil. 

a• létlltaips•. • A §ÓSJIM»Iisl ••t•» Sllni#a le• 

&Y•• bO§ a &f6&11!1atJt'lf!b-l il)..kalmustlta kltels..,. 

••s•iDok el•s•t ••••k• taattvtm:rdkrla o•• -. 
ka diJIIJftlk b&a•ttv•t···la a •tu~~lta 6t•k 

dt.tt ~~Ra dk~-* bi!l_.lté•" 

Á QÓIJ$M:ttéa!Mk e~~1'dJ~a1 .mq~.ctuté-~1 al!la~tll' pa• 

:r•e.tu 1a ll!.élit&YJii~Jit a ma 1\\f'fatsl~e~:vola q 

U,flVUialsq1 & SJÓ.IiUlU&l\\ QSD.ÜII!.iJA:val kllJ!CfS.tl~ 

tos t.iill'fil.élolll t!lír~~ak., 1Uefl&1es a fA'6sszeek e:tJd.ro. 

ss1t6~S6nttk 141p11Jftt~ií.t tU&t4•• 

'fi 14 Qtiq® ;pJ."M!W1ata aa n:tw:pta. u~t Sis .nallfa 

#:t:f.Mb.S • ~ts hti~ au hlltlv-.,. 

Á •ií.lií'bú:kbllíl. • §'é§lillllft'ek !W'lí:S.dshel, el.l~ti!Ullit'* 

111'!1'•11 · •• •«-ekkel Qlll!ílila t~l!Stott kl'f•teW. 

~le -es:l-.a.kesa 611 a klntík$.illiket mei~a. "A 

llEIPOI'detiít :ilgl klllfi1'RI-8e'lil U.;itkkal kcill. ~tel• 

nit Ol\fa o~~ek.-u, ·~•t: Uli& klmbm hat61btét:Wt

bea \Jiilmenn•t• l'ffntie kell 'besi!Miliremi meefelo13 
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A vx •• vu. s. aa ~ab.- ctlt11_.l """•J.•"• 
ldivetel.mltnrdet bila ~!il.&. éa eeell k:tdu" Ul.'ttfa 

Yl·+ l+ lg a. ~o:p~u •••· Yuatl!f~elil .;., 

. . . VtifulQr afd'_i.l_lr! Metü..meaa ala ~·-' 
\ .. 

'*'f~F ,a IJ6CJ'IM11i'i.út lílÍDV • lf'~e.- 6e,1 •• $ ... 

t'!at.Mtl- ~UC1íi4Uek Ut'4lt, ... bW ·Vesaél;1Ciíll1 -~·:> 

l'!Wl' t:r;ta, •»ftl':llíl$ w'll.11!1aw•t •• mn • ..,_. 
meeea ._. •. ._tal6 aeu~. csu a.leanauob't. ~l$i'lil"\t' 

t•mtéaael .NUll!~ il:~• s.• ~ttéü:b.t, *' _. ... _. 
el1:t11~ ne ........... ~ kan!'t; &Y6CJ'&I!Iei1Mt 4tt 

f!lW.lJIM·~v•• l!*lil~tl'~_. !!i6lk!l3. ~ttl.· ~tADli4tl• 

lEl· aAqolálíaa _.__. .411 eoru· hUba3tbkat./ltal* 

laxetla eV latill'lte/ t mmt. Wl$1m8i O~lliilt ~ ~ 

vu, ~u:r;ett ta mealllk•. 

l.lne'lmtl'bal!il :L4e~ e!ll.\'le:r~ 1 'V~ gyanus nGk ktm6Dek 
' • '''" < ' --. - - .. - ... ' ' ' '' 

as etllll:i.~" 111\bst-k vmgv 'VEUlllill;1e1111 ktU.öntSaen. abo.-
•· 

i;Q'4$ eUil46a$ _"Oaa~bt)l1 U'ti lll .Q'Ól!i:Yiil~Eil'llUiJMk .. 

ta kíllHSk~k ... lílb'lt:l. :~.e.,a ie aill ... ,je1ava•k.1lelt 

Ali.,;- 11it46JI$ •••'*' "'' bliiWktu:w~. 1a. taq o.

'fof!l4tllt .. -~l'V~ ~-JI~b. leutl ld.a<kll•" 



nx •. t. cQ.uon:tu et ven4U>ton• elllttn1et • ...,, Voltll_, 

. . • Al'a••::L• • 
».!11v~1 a~ .ua4a 11~U vu•l;vea an;vag 1 a Qó&r•~••• 
kit&lee aat aári tt!feb-~ tet~Ui /veltilible~ta•n 

ald'BliH!mlbJcm/· éa nell -~tJa ~tllkt ·Allfláw.,. 

gytA1.!!JtGk úuattúlt.>t. lu•l!l lit~~JI'ollul.kollláaéft• · · 
s~l&lwt:lk/ a hel,J'l -~- vlt.>•~Jmmilnt ~ i~~~~'~> 

lEJtei ;htll$1 lilit A lti~ll!lt •••~ u~ ela~é~~l ·· · · 

kiin;1vet kllte1es v•DM~•t 1••1 ~~.. me11~n ".... 

VI n.Vit-. :f•alkoa~tetitit u: .-o ~iaé~u, • · 

ki~<dM .. aap;Jit.t fllll*t•iit• .·Al$ EJlG!$._41 ~~olillil · ·· · 

l!lldlhlíimtiaal. 4•~• dt ~~~~··•~· a5!1emé~ •• 
•• a ld.~t -~~~~At ~- u U.lei'ii két 

1-.l't ••••··uom·il~l;taa •'*li!.5ll iJososa41ái'it ·· 

v:n~. t. Jr,t oppif.ii#..J1 F'~• e;tv::Ltai'iib~. '*' 
Wo kEJ~-.. Apo$ffb» VU'Madlim., ••• 

OllY• kis vaollllokba, va&Y· :talvub~m, ahol Qóff3'-
. ' 

, 

l!illEmti:f n~a., a~a o:nt:~tt ki'tie1e• sa3it.t Ml!llél.uU k4í•i 

Sl'QQIIII!le,t.ai; iJM"'::Git 

M1 é~ea ;Joss~ab~.....,U~t&m-~ 119/1%1 

/'IX, ''' flf•'• ·~·• 1'4!1J!,Itto1o-. u •l\tln16au mtéu.,.. ·· · 
tik• • l:t It l~ MS.m'!.!Nl olf's klaaé~n, ~l;rN 
ltt•le .. te•tl ~ .. • mW!:Btü: 4ís e.mel.Jbtn ldhú'oll'~al.ft 

D"•••»lu am~• )\'lll!""''iVOQ"•zellft~AilllaiJ keU. létle• 

alteal~t /'IV 



;a, ·s~ · ... .; quíil :~:n· ·~~ou m ll!liPia 't"f':f:lctn:UJ. · · 

,.,.. tetaPué· obee"mdum 4'!aut. ••• :s.t&J~a

»q ~ hii~nétm.ttt•l• 

••lüt~· ese~a a &YC&'f'lll&6'1ll1t .. d ·· 6.1;Jel•nappal · 

a."Yit'lfa lil:ell ·· tl!U*tu..t.: Ba&tébb sr~s .. e:etu~b•• •· 

bol tlifbb ~Unt •- tecttt i!t).plld.k, l~!ltitlel a~Y• 
. . . 

lóm:tte.d.ó ell tt."'.U<!ducm, m1'11él a ~tóatvaseréms GQik 

lesffíntollnlllJb tcd1B&I:ta.i. M§ a s•Wm••• il:iváU lill• 

n6d811 oöcrs•t m:Uid-~ft~t a ht•~~r »md.elkllldlf,. 
' ' 

~. ·t~ 'utd vaG.tld'G:a ·•tmau. ••• .VN!'botat» ,..,. 

kd •· *dl._ ._.,. 4tn Ape•k•• 

'*llki.WJ~>Iitll1etjDfllk1 :fl.ia~ke»Eu11ke418ek, stb., tiU.e-. · 

_,._,1\lllltrelltkel ~(l(j~•lt• a •••••~~~~k e.l.sd41'a · 

..... &rtiWIIJZOl'tállil'ba··1iJ.d~t. A :il!-llllctt m~-lll-- ' 
161 ·.J8al:>iJruálla1 v• iicu!lti ttl)J'1.1Jé~t~iiU!!l ·a~tatnak• 

A f.I.YÓWSitlet:\1\'l~flll to.l1!illtlllló •611!!11 l>•te;J•Illések~:\1 

a Gm:u~ral\11 l!fpmat1'11\lm Síiln1tat1e ldSsU. a Q6&YSB&»6-

suk eulielll~VG~C4tiJ, 

l'~ltt .!l!A'$1dmt;t; P~~,po&.

rumui'a i'J'u:tl~ti e$nolll .Apt)tMke:r•• *'- • t ~Jil~O ~~ ~'QII't .. lf.t t: E~o1 togadma ém e_.. 

:k~••~«t ~. ~U•~~\~ J~~~- ~- lll• ell:iut •s•o• 



•é;iiQi alapsll!abAl;vllJkat, valamtat a g6ge•~és~~tllk• 

zre kötele!!!& :oendél.k«ntluaeke'!; bt!lta:rtom, a:11 &11ila1e 

bt1'1!1okolt tudat éa tiszts~et, valáldat u •~~~•'931 

kiSwtkel6 felad.atokat lllh'ldenkeil' bilüe;eliJIQ li ti._ 
sallllasa ell.l11om• Az e:U51rtl zreceptelllet li:it~llí· 

ben, mé»tékben, minösé;'ben és más &l.flbt!lkben 'flltl'i> 

IM aélkill elkéel1:tem1 illetöles elkélaittl&ttílmt. 

lll&Yltk alka:tzré~~JII'tl nem helyErttesitem m'-ikküJ .a '""" 

4'!l!lé~••• er6e baiié.N, válamint tillll Öi!IS~&etet'b fi16p 

sze~ek~t •• O»"/l!)llt bt!llees;ye~Aflls• ée el.fU.rél!la nélkiil 

aem a4om kit A ~N'fil:ltlé.l!ltól és a betlegelt mesvillls&"" 

lültiól • haesek a liJBUkllléi nem k1Yén3a ... tutól!lko

ttoma a mé:rgek kiaM~ii!lm€11 ali! előirt s0abi\l.Jokat be

tutom, AUalilba. U§ élek él csE~~leksmem 1 ahofil fill 

e&r btcsUl•tes tili liiiiilll &f6&rezeJ>llezt61 !llflgki:wtm.ta

tlkt llln~zea kötelmeket álkalma.eot'baimmal la be

t•in:dietl!lt • • • l!l:t~ me l>el.Ul a4ju1/et . Ga<t••o...S~cta Dei 

Puens 1 firll 'Vb so MN11l s:tne bbe o!OO'leepta • et l>lli'll&llf 

sa.cu »el, .A.t!l.a•" 

A hael'alt Bol'l'!lativWit Smitatis llllstS l'észlm.ek u. 
:tot)eaoto a bá)IWI\al tos.;lálko$1J1kt :tnsauctio Obstctl ... 

zriW!Ilt :tnstzru<:n~1• ~~ d.:tc Hebammen. 

Pue llllJ~ illi! t&Witl:toJ> !i«~ih 

De UB,, 1;lUM 44 i~Pi1tatem; ''' 'V!OO'l !.'Wa Vozrs1Ch.tfllt 

welolw dio heoq11n1 <iH" Gesundhe1t v• lh'•llldllm 



.... •$);·· ... 

A f6s~abál;v mésodik rés~&e a ldils6 or•u~.ágot felts-l :te-
, 

~cyes~t& ;Jé:ll''llárqot ol.hátt&.súa. l.,telil1tett ;Jm~ 

dlen~a :lntiélll!!lén;y~e vouttom6 l." ... delkeaé~~~Jetet; t;mr ... 
' 

'tiaJ.mMU!I&t l'osll.ltoslk u'lliWz611Ukalt Vll'lestes-16 ~-, ' 

t;6:aetettel; f$1i1iJ6tlen1t6 111l;Jéll'és~l 1 bel.iid- és 
l ' 

Az 17?,...blll.'ll 'tdt Generale liToD~ati:Lwm Saitat1•t ti ... 

E~S6sliíitenM SUplemeatum ~'•utt'lll 'satta:tlb ... m..,. · 

l.yet ugy~m M~ll'tl'U's®. nEim emeliiell tli!'V~ell'bctt 

de utuitáaait alkal~m:L kellotrit ae'tm1t'ben u _..... 

lllaitgos · i»örvéll;'YEiktí!*l nem ílt1tisl1ft • ~t~~s:inta llltk. l..._ 

t.!;'YEIS&S s.yógyiiU>II!ltl'éi!IIEIUe V&lllilfS:OI!l6 ;{)(IU'q:rlllful!lt tP'• 

tllllmaa. J. LfJl!lbtli.UIIIll' Cl~ n. kitetéuk 756· teile"• 

110 :tsm~etd. 4 p6'R•4•1~1Jet• u~ 4J1m$t Rlfe»~ 

ttvum SulttíaUs ~ mmo l.7?J b. ~P'! a ha'll4 · Jtt'blt• 

oatliu!llt •U$W!J. t~ o;tu ta&t®.tltllll • tn v:b~;l:tatl~e 

~~eopoU•u.• w•'lr•• Mquvatmtil.es :Pl'Utt~tntt:e 

~~-. cl• a1 n~~ 1771. 1~1 

FaiJ.Oiil~b 18'fil8~·~~~~tkEiit él'lBt• pHql.'lilt'USd.J EI~Qk 

!U.iialAb,au me_.l!ilitíif. a ••al• ••ut1W~U sa:ttl• 



ti! ~i~ l?~~k t de b.O!imak «dllltl 11111 t pl&• l lll 8Bl'Millllif'i" 

•:11~8 QÖQ'IMl'ld.IJl!lO:f;gilltlaili\lilf. -ékUf---11 

véglGtJea •sslilatetlésit, Víl~Q' a 4!)IZIÓQ'IIl!lllt~ .. ep · · 

Jai&ll'í!tliS~ esetim a ldbh86ttola:ull ~l.maaeflífl *~ 
i1i84itk l'éS~Jlfll~!!tHétl t etlb,·· i&Y·t 

., 

1•, S:blil aú' elnmal, u.d :ttu> aU• ZIUI ve:rboten. .-
. l ' ' .. 

ntrl'llíJbl :kiktütókt kuwsall!lk, üorvoeok, k6b0l' ..,. 
. ' . 

bl!lliill!l!i!k Je ffgt!U~k, tlel'_,tl:li: és lll~ Ol'"'IIJilkM'eáed&k IllU• 

kti4éatl vés6:evé%l;1es-.m astU.t•tü:.• 

a.,, SOU&a ~Ue ;tu 1111111 eU~• se~!1a DS.plop 

v••••Ma --· 
0-nt~At. 8etlén1, Qil§ellleriel1 v• báb ... Oll'l.Atlotl 

:tolJtla;!ml eaú •• lebett ll& u• UlC;tt13 sll!leméJ.7 va• 
l.uelJ Mkla tvtloUrqbeU •M••ma '1111!1JSé.t tealll 

61111 tkl.e'Vfll$V líllllell\!llllil• 

4w.t Sltl.lt ke-. .awe AM'~/#~ .... 
ll~ 1:1Ó&VIllil8l'Í®.1>t o::t.raa ?--·~~bEm.t 1ll.et6;'1.eg mtl'-. 

'VátaoklJ)!llll. • Ü!itl dÜl S,e lítikl:iilött 1:1Ó&TlilBl'1iiÚ "". 

esek •• .16ted~'bt ba &li'H té:ci;1leps ok ••• A 

Mllfi711U<~llll~téé l41ttiait6$Q.U .. e44lye~6se t~ldp 

.jo .. 

'•·• lk, •••~--- 'Vi~~t#fP.~at~utól. A.em6teltea .mté.,. 
~ .... V~a .. -~a.t ~. l(tv-.te lElgalAbb &fi7S~Ol' 

tamü&tl "iJi1118A. k«l+111Dl'ltoh w~i&lilt ... liil ~;Wmal á 



vie1tt~lt, t'll;?u. v~t:um, -~ •11-'bf)I!IMl 'b:il',. 

u uvo-.t .fakul~ dékMJJar ~& kélld.a. 6& növ.,_ 

JS!e»;foaa$lo.wl!\i. l!i\t,iJ pe~ ••t~~leir.'6es bW•48v~1 
eQ'tb vQ~:~•lllw a v•• ·te •cr•l tllilme •• . · 

~ Qó§eíll-'"' ~vd eet*flillt uiJ, A 

V:tlllli61a1J ld.H:IIII_.ülli U &QPe:rli. és lllf~ 
" : J 

•:~•"* pm• ú ~--- tutott aJ.a#elll W.taa-
~ ~ . . . 

pl.a'I#IW._. ~ibéft rold•tt -~kat t~ünl!é1 
aaot ktdf>'ha~t a -~illlorúe ~<Us el=MI t$D. 

s~$.ióft ti!Bili'OVAiilbWt M~lltll• lalildtokon u Wttf 

;téaeb~,.a;~. aaatati.k, ~au*on Jllí.UI cr~ 

·-~-· bE~~~ta, ,..., • 'bt~·· ,., .... ._. 
v611•t~• t••• _, ~llle .ll.u.te, e!.lle:11 a~ 

le-4 • ~ne Jtil:t dl.au:ttl. •• ~·l 

1,, Habe. 11u•h 41a bll'lilhtlli*Bllm kudU>. • • * 
:lcre4ttl a• llls~bl~enília ... Ma.tik me; a: ke&Y 

Q'!lí&f6U.\GH.ket u,iltD ~~ 4e 6k ie kÖtelfiaEik 

Vlil.tmo:f.r ö311klll. tafi~belt EISYGH!ltU). "fliSHift: 

JS!O'fiaut lllkt<*li!Ü•' 

a .••. lat .u •• a~ ... :.:lilit- ... varboilm ... 
. ·"<· • . -- - ' - -. --

MU4ó illás r-.llbé~JAü t!!J ktlt~etomak l!lld.IOR bi.b:la 

~'lltli•11oi11. ~~-••• Q'ÓQiJHftket ·Jd.uolsál.l..· .. 

tattíl:l ál!l~ INt -•••• •• ~-~ sem u:r:U:t.a, 



9~: t We em :V,«~. &ln$l' a'tt-!U.a._ la:i.'YWAti&tl , 

~iel'tel' Apei1hU:e sta•:t' let, tn ~ 

hol, ar~ol E~81Jitema 'filll~e;Aiotlt QÓ.,.í'IIM»éa• ~, 

dik1 mU1dellkiat)k !:llílt@ltiUta.tik SyÖQS!!'<í!tlrtl tlilll!J#a• 

ni is e1a4fti•; A 81161if'Juaetszek vialllOJtdt a/li~ 

~tet~&u11 ~tatlfttdllt ha m•asetl. ela !laf16Mt 

wtati~a ·ha~~lJ:ati,, ~e:tlb~t.., afli'Jh, ~•· 

ifl~•l'V:_" atlktll kl~lltk• 

. ' tutbár6l ott; • á61 ~ógy$me!ll'tár nem mllld5411h: 
. ' . 

3.4. t bpB:l$OW1íbW -totliftd6k m:indM!m Ol''VOIIIök 

is ~4Q8l!IE~"HI&~~ek,, akik titökbM o4tw meg neri..., 

gldttt ..... , k~tn$11: t ·!!1$4t a Qii§SNt:t'Eik llliai• . 

~Jé~ P~l ia as !&V n;.yert haawtm 12ttlökbM 

0Silli10I$Oati.8lb Álc il;fa OJ.''ftll' EllUSIIlti l!lfM1bll61'~6.i1t 

n e'fo~~Ji t;.VIilkOl'lé.l!l'tél tltUtatik~ a &völ:iszeJ.'6s..

tí»l §ttD'aflel't~a podia el,étetlk• /De» Ard "'""" 

:U.o»t die lftl~ltta !llf)ae ltást fe:em:r aus1uU:wn, 

und 4em Apo'ib.tk41l' wtr4 aeint Apothoke abgeliSDUtztl./ 

ti A' ali- ji .1 ,biHIIIIS,Ái!!ltn!§!tStDcrtk I!!ÜtlitiMI 

:t.. Alj!lll····~--üQ:& ~Bti!MP•biiLl ISMBUiiS• 
lill...;~. ol'«~ ~~Ut1aev<1l1t ·LG. ~an:l:tar1a J"*"'"' 
4~Md:m&-'ffll l'll!!!tlll~- ... ~~Ul!&. il,,, t . Bil Srlt:: 



·' l!Bld&. ~~'Me !tilt ·&~e). •&~tetuea ia 

ü:Ml~Rtt m~ d•~lei#tbli!U mqval~s~1; li.tl• 
' ' 

~-·· llig6ai!I~Qit. ~ilsiaaqatl\1!1uü lill~~~JtJI:t · ··, 

k•;pftte elés~ 11'i~•· 

...... ~ ........ ~.-~:uu,· 
. . lii •• Ú --~···1:,.-1--.. lllddifátt 

ldd·l:iattt·ll»fú·,lda•i··B IIUM~Uiid·. 
rc.t~Miét. a ~~·~at • ..,_.,.. l!itaiinltb .... · 

.lfid .. D!,,I•• ~ • ••1!16~61 -• 
ss6 aBt'llt ~l~• ~· •••\?• ._ w• . 
:fe:LMt.l:tfllt k~••• ,,·) ,'•' ,. -- ., ' 

'" i _.ii,mta. ta .... ll. üllíl& at.ta•a At · 
u .llfll., ...... Mtlli···-·····,. 
Jtta.a•••* aaa.I'IUllll4a ddh.··•'•·* ·. ~ ' - ' ' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' '' ? 

-~--- ......... , , •• ..... . . 



4. A tőlzab4JiV tlstl :résslm.ek l• t• u. t'"'~etete as 

PDIUiif&• Uletve llllilll~ ,,Mlt.DIUI fi&• 
iliS&édUi. tm!tli Alitldll •lU • a lmJ'Uá.·•· .... ·. 611: t . . . 

.5• S!i1@ío1'Uim llllilitUtJa U UVOiliOlmakt Ul.et'ft Hb .. 

·a:~fll .. elc ... t.ltt ahol lfÓI:Vl!Ze:~ilt» I'I!Üklidü •· ~:V6P 

esen kéaz1t<~~nit Ultt6ltl eldit l&f:lile#U~~~ 

a ~:Vógaael'élur.eke$ pe4:f.l. e1-..1v;Ja u uvell.tl 

éa a I:VÓ!rli!JI&l'é 1'(QJ.d$1ta.áftk ;iOiátUt. 6I ,., 
jt .. flW!,ISild Uillii·ill·!i!!ÁIÜUB ~it Ilki 
;!.!1!!.111 .l'llfi':MPJUMSIAI W tM&At:!l!íál! .. ~ 
Mal&é•ii a!M1 ti Jtl&t!Elil bM• i•íal*t~u, 

s, As elaCS :rés11 xn, fe#elll0te ... a ~:V~'»~tst~e:>éa.ll'le-el 

i'Oihlkoava • WtMllf& .. tl,§iQI ·l· ltélaltílt: 
qg. i&tti!M. '!i.IIIBU•,tati!iddllt kfl$11A 
Y*lll~fllli .:k:\d SifJCiílltt~éiiWBl, aáilJI'IIJ fl 

&AIM&. hat Mlll!éi-"Dl• 

7• lksuidl u •~tlatetth $6 maka él'dlllkében u 
érv-bt.n lévi D1ape.neatodWll éa ·tü:ma• illet..,. 

lea 17'19-1141 ke$i6d3e.n 1 .. IQRP9!a. '•••• 

IJJ1Ul.lfAM! ~flélt Illi :l(§e.t! UdVÖI!I 1'84111'1• 

ke~lla ve1t1 a~os asm'ban 111. ffuko.,.i'éle Dla~ 



, sato:rtum ta takn -~ ld.vt\1 hel;retiléae .-... 

kqfll!.\\tk m~t(j • m:t~tl •e ••• vi...,ldt 
#l&rel~ véw -ti!IU1t··• •• --aze»it411t• , 
:rárik .a.o'trtl•-~•• sua• 3:S.g;yelt!tmbe atm ..,.... 

'16 »adel.Mié"!lk betutút.t. 

a 'MteatkDl t~Hll•i•--taw~;., a w6r1111Ri!o 
:ra Gbtatlttslatk 1U;,a'ti;JDit a w•:La1m4.·· 
t.,a1atot te11U•uttu0la'a, f.Uet&~a a . , 
Q6fWIIílemek a ~t6W!111!1Uéml /'íllítrl tattu16/ áltaU 

· elktalttét• "*••••*• .,·,.., IlUWil 

• tTJJaaoiJiaéuuu, dltd•td&• obi: 
'iUiél• • · •••t&h:esuaa mm!mu:tú& :~&• 

.... - ••••••• ·--~ •• d ..... 
flgAlJtJ, ... !illSt Nibtll,_a& •ta.&• , 

l 



..... 
hd-.u~, aMimell -tosWkolúimfllllil •• :ft~tlttt

lu.Ul. aa:-llltstlt~otiltt D:l &Rt tU·' atuMIIa 
!UMíltJ!M •••• ~diMiiS!Jl »..llllliit 

••• 
lfi)<! J11f.l .... lt • a C S$ellf/lflll!l$l ~l.,lllDA ~~-.... · 

··~~-ott;, Pd USU IHlS!I• iidséCI~ 
lttat&ditdö. . .. 

. 1, ' . 

u. h81Utt41 A •••:t•1UtáDak, l'll~• ll41llll~:t'-
.- .·- ' -.". - .. - ' - ) . 

kOl'f&~t ~:.t'OBI«614\i#t --~~~~~~ -~~~ 
~ ,.ti. .... 

. . ;z . 

Uti lll' ad•• • t&--.tiB iaatat .a .. 
. ---···~- íi.Mf:bta•· -~~- ~il-. . . . - - -

-vitalt .,. us•~~-•1 $'HII1b*la slkal.•••• ·· , 

1' ' ' 

u, A Gn:o:t:.ta1• .NoruUws ~tatie 1 lll• Wtmt$ · 
J.éa!i Jc!hll& l id&tilfti6Sit IIJsli IU!&:J•dtt lll . . , 

t~aa~DAb.•&JJ· U!ll!du!IUU!iti ••• 



~·~·&- b iY(Itp'fil0~d.e.~.ti»-'s l.sb.~tősi)e;ét lAt iq . 
DqylJa.. ho~é4.H>ultr ~· Gtmel'~e ~ol.'mat1'iA111. filai•. 

. . . . ' . . ' 

t:a~:ta .ltöv.e't1!1>.1111W•~ kues~.al.v1te.ltU••• . 

al eWi$ a !IévA »til' ~*At 1'111 t~ · 
welH ··• mu. ••• 1 ullil!l••~• t&tu~tU= 

• 
! .. . . . . ... . .. . .. 

••• ~•aidla id~Í.Mm R!!dt&Dm1a '" •. 
lml.· ui! Aa! tífl líABAikí•a!!t•m. 111 !itSHi .... 

!Rnl&::lbfildí•~t5tl'.ae.UtdMII!Ji•·uUitll!B'I l!díll 
. . ) < .... • > . l 

DDis ·•••••IAI&ar· · .. 



< 

l .t t 
·.· .· .. · ..•. ·.·' •i 
··· ..... l~ . 

·J; li ..• u • l· t! 

. ·i . i .. · ~ .· . 





~o4alm1 adatekt 

lll ~ll!k6 KaU.mima A Id.IlU QJrtoai reuel tör'b .. \~t 
a ,XV:J;ll~ Sl!il.l!la4 Véélitltt. , 

. DO'br$tt- 6$ baM:et ~~lril 
·i1~1.• ;um, f>l<ial• 

N »~!Iké .lil.lll~mt ua., ~~~ otdíi\1,. 
/JI _... U~t u.., Jlt• ol<ld.• 
141 ~-· l'f,ltli•• ••• ,, l9$· !114«1. 

1'1 .M!csM\1 ;tp:áUt -.uPelllllis Dudavár visstad9t
llllM~ tW,é.., ··~kUt ~öw 

1 peot 11•1i ao. t~Jl4lll, 

/6/ a&~l ~·~ ua,, Mf;, ol4a1 ... 
171 eltr~ ~arwo Ae U#:4lbl1Jkel ~- G:ntflai d• 

ve1Mh.6a estlll!l1116~ t!>:~Wdtett• 
.. ~a4t!U.a Q~kia4,tt h.4apea\ 

.ll9J'N. ·l•' kli;&\ '•. oldtalt 

/81 i'~ l•' t:ibulb~i ·~. smd.1iwl~etU.o~al!a 
.. lt.mgllll!t~. iwl••· ~- t«t!i•··· 

~&Giili~• \Jid:.ve:a:~at'fllatla ~..,. 

~- /1Sf'i/t lftmP It lJO• :fa3t 

191 ~- (it._,, u,, t~ l!:i•t ~. oldal• 

/10/ i_.,q. ~--~ ua., l• kltet Jit o:t4al. 

IlU ~üt 1Ullaálu ••, 4lt'1• o1431. 
. ' ' . 

/12/ Jtll$6 Uíllliat u.,, 410. Ol.41:t.. 
' . : . . 

ll'N ~vq 131•• ua., i 11 kl'tlet 78• oldalt 
u ' ' ' 

/JAl ft»~tV e~r•&r• ••• l• ldltet l(()J., oldal. 

/11/ -· Qtllil._l ua., 4'111'• o14al,. 
/1$/ G!f•lr•aelíl'tlll H!~iJUap, ll94• ,._. Jt-19* oldalt 

/1'1/ »e86 ~-~ ••• -"'• oldál.. 



/11/ »eu6' Kilm!ll»n ua., Jt6• !'tl4i'll• 
/19/ :SUa.Ual ... BÁ1'liil~t A ~u &fÓ!li1rllí~ü&liil!íleil ~ 

· 1;lmetle. l.unt»liili;f, 1\td••' ll9Jf>l 
:r:., ki:5tet! li.J• ol<laltt 

/20/ Delllltól.'lll~t U&tt 491• ol.áa:t.. 
' r ' ~ ·\ 

tav :r. x. t.Us~•""* u,-. t ,..,. :r:n. seo:. :n:, 
. . . .. ~~ ...•. 

' 'l - ,, ' ' 

/22/li'•·X•L:bl:l~t ,.",., ~ ;s;r." :w&• teanev 
. avo, oldd• 

IIW GoattltV Gfi:I~IIYl ua, , I1 kötlet ?fi., oldal• 

/24/ ~ü4 1.4181 lillil• , 419t. oldal• · 

/11)/·~· ~~eu ·4·~- ~etcta~ 'tij~nete, lll.., 
~oill.a, 1\t~st 119f'AI, 18, ol.. . 
lilalll 

12.61 GQI!~ .f1fq.rt ua., x, dteii let ·~:>1411 

/2'11 GQI!fli'fll ·.111~• ·a,,· R.J• e14d• ··· · . . . 
/21/ r. t, ~o_.t ••, 'h~ lcr flllf, &14&1, ,..,. 

· ... n.:»Jh .~. 
/29/ ••• f18q",?t ua .. , r., k31'Je'ti 1QS• .. tld.alt 

lJOI ~• lfí~-~ •• 1 ".,ei, .oUI.al, . 

IJV· "'i&Ja~"'•••~•••'Qel.J.tliiilu , -.utklet u 
. ~ss&cjsli~.Yt I!Sclia.J 1961. é'Vl 

. lJ• ···-~-~~. -·-·· J~--~ 
IUdf;Jfltti!Jtl ./l9frlil/. ·· 119/19,1 /VIt11

}./ 

tl,t. *~'• ~~letl a.kést g6~ 
1$1U'it4rütJról• 

'('l ' 

nil '•. ~> Yn~tba11U't U&tf' t.U !It '"• fe4esett 
· · · "'~ ·· eJ4.i, · 



!QUU.QWM i!liiFUá6 

al A ·RPIBfild .~!lUJJi itt:•• idtak 11 IM~ItlL 
· 'mdtlstw~ol6lt:l a:!!&l!!u'&l!lt'bl 

A xvn .. n:tu., S!!iÚ!tild és még a m. •zltlllf.l.d ta 

Eaopa.a~erte a ;po:J.sN1t torl'a41illmtll.k .kol'l!liíl&I!Jla•· 

A. SOJ't qUa n;v&t~a m€>g 1640.1689-tg, ttl!l: lll

uti a m~ kcmtiüulutcm az &l!IU'üai f'Usgetl.,.. 

lllégi hib~ l'1f,...l?iJ 11\Uztitt;, m~d as 11111.\13 

f'l'BGia f'IJ)l'l'a41illom 1719-1794-ig• E!lillmek a Jil$1• 

s•:L 'o:rl'adal~alli cél~a az abmzolu:t kil'IÍUzy'Si• 

gok él!l a teuUJ..ts nemcuJaés u:ralm.OO.ak mesttsatéee, 

va).tlm.int • nag.ypoliUsál ual.omn ~uttllltááa 

Yol'flt: A fol':ra41illom ~<l;i,.k hullálllat me~ek 148-

pcm'fl{ff!l. as 18~•~ "t~~I!JI!Itma46 huon16 céltk4l't :tn-· 
. " 

dul lfémttwr•záabm és a llababus-b1rodalcnaban1 

Fl'~otaors!l!légbcm aaonbcm m~ a köaép. és kia• 

polf,fUSá3 hGJCOl polit!kd 3oga!ért. 

A ;pt~ltfUI'Ilál g;y6act1U és a ka;pi'lialilllliiUill térhé

dttááa u emb$l'illilég tö:r1ién$téb~~~n n~ e16Z~?e1..,. 

J;~éat ~e11!1atetl1ilt mt~~Z~?t aza'lila<l.dá tetlte az utat. al 

:lpai toudlllom .a$11~1: '• el!lsel megvalósu.lh.lll

totv a aópt iiaua'll$rmellla ée u anyq1 da-vü 



a<idi.l el.k&p~l.Mt;et:Le lílsél•• A.te~sz~ttudomii-· 

n;yOk l'11!1Cf8'~ te~l5ít6s61i te 1:l kap·ita:Uzmue te• · · 

ratette MB• A 1m1Mséel váltosasok 4tall'lildttl6k · · · 

a tál't~O'III mt®latltt.:~ A 8fál'lJel'l\ll ~íit'li •~· · 

letUi •• a lilu:tdlúeaa~ t .1.8f a tlfU.üiD•liob~ 

elltntit MlJé'M a .... l«t .... uua ecl:ltu'IJ6te léJ,>• ! 

maant.U, nacr tfJ~lld. tottek vianmény:~~ta• 
' . telsUR leta .U.did«ft& Jd..II~Olás llll!;!i$~ 

tetéstt l'acr !4eol:6pm • •fll:b 6& Batel& ... ie ·~ 
. . 

ba • •"~• ·~t 1$4& ·-~-34bln; liondabln; 

megi}ecl~ a ~~sa I'IQ'h'-t lft~kt~ttMi a 
' 

Pl'tletié:l.'l.éw• popaiiét1 tua..-o&a al,a~a 1W

t.:eave a ~-- ~lld.tiii.l!lémtlt& As 16'11• ••u 
:Ui•:t ;&:;El• ~if6il& terr~o~~ vemet6 ••li• ~tá:~;> ,eu; .. 

i<leol,l{lstalll; ·--~~&· maáso.1116.l;y volt, jll.flll;y M, ... 

t~t l«ivet•lt és :t.ét"áoz'tta a Pá:l;>tut ~t, a 
'! " ,. ""1 

vU" e111 m\WkéJ&••lw:t~al.út .•.. 

~ucmá~a~ ~Utatd ta gqelaséP e1D;1C)\!lása a 

tcu.wa<ie.l.ut megell~ evtla~t41itkbc!ln ~S:mü.:tslílé vál-li. 

A Bétitilit · l!lt~a'lrlafiaélhue level!llse utá elv.szt.ette · 

po:Llt~ •Ülts~At, gu~Uq Mpek .. 41J a· 

tedállt ••••--áll t•:nt1t8 ••:l~Wmal~, a1 1• 

~Atef.e~ O.W'éfl tUWIIl-li!k .,-~-- SI\3Ülitf"" 

~- lfla tt1tn~fJ>l41«a ~tt• i J1!ll1t !Rállla41 Habsbup 

•Ua:U.t46k ••• Uil'tm.4•1wtbb !W1J~Nt$blll ~uttlatték 



bb~ •• l~J• u::t.··~·~ *'~*'·hivatalok·--~ 

vealtaé'vfi•• ~U~k ~~mil aaa ~est;.q 'h~PSss .. 
mal:Al a .__. ••~~lé~t •s.a I'Uél!lia •• 
.. delaiili a ~- i:pu éa :Q:I\!aakei!1o:tom tel,ea. ·ft~"" 

bf~Bif.111Ult a~est•• · xx. liuet ••~•• ••""' 

-·1·~~'1: áN19M ~l/íl'.d.t& k!Vd.al-

ki't»ledvé wtw a _., _.lv hwill .. tilit ",_. .. 

t. li'e»ae a ~...,él• la.-etllldiVéa ~~~~--

lUá(lat ·lJ nq aa w.va -a•• u •~·~••• 
Jtai!1oleteltkelt _.a~l l!!W~eutt;., vt'tkea ~ 

~-p'fi·JIJ--"' ... t'tf Ú -~~- ~69 al~IIIUR't,. 
' : ' 

bt &,su ezta•wtu•l ktkiiB 
A kiHféiZ-~ fi ••• 'btll:l • 1JÓ&f$1lMt1lé,E~Z\'It k., .... 

• ' ' ",1 -' 

~Mit • hae;oa141! litUllltllitíiW!l ál ~!e •s.1:1a1:1ls1 f.ll~tWtllt 
" aa: &IIS'I:I ktllllgéaa!ttmf.l. Stlpl._fMJIIo1lllla1:11Vt Smd.tlat!a 

J"a:mlo•u•·• Al a ••• i'l9 tlli'b* kl11116tlfi • &r6~ras._ 

J:éut· mük~at;.·· esy0._ 'W.._'I:It~a •Uitte~c val.a

~-• ._ .. _. •n~ ~_.".~.., t.·~• l!tla_.. 

la•l!Ji•ttltaa.ne •••·----~• éa l!llll •••l kap. 
ilti!Vhi1& k'"O.l~et &lqlll .. ~tll.:!Aalll!idatte1 

.. , ü•»*• -~- • ·6•••» .... ~~··· ...... ........ • _,!il,... IH81l1l!wtt 1;16~mu~- . 

. ve *• .-.. ...... _. •· .... •·~·-· f'1Pl.•· 



bevétele ,úlktll k6al!illtek • i~ ·~••tMIW 

a llltl§U · §l>§&~:rh~a~é htl.Jlletttt. :ll .. ..,.,••• 

U'Jdkodett a §tlgs~t:rtüi ;)osok t&:Jfl.leta l$ .a · · 
telUUtu:ta -vdó mse<l4~da _,Q81dS:Jtt a bt~'* 

t~nt .t.Utttt•• l.rwill1:. éUfiÚN 1114Qriblif.ke-- ·· 

:Jéli $1~ e•int a VÜf:lSOk· illll• Blil;t~ pél-lat 

emU.tl Ms~&w ~.~as l.at~,...ba. .... Deb:J~* ... :e• 
~Utctt 8;1~...,'"''•• val.~t; ·l&U-bQQ. ~··· · 

~~-~ J.IU.~ C .. 6~1 ütilll lét&~H'* ~ 

t;lkéka'tl., mel:fe~a a ~.opt • vöo~ e®ék ••• lll·· 
U16b'bi ~- is .nÖVelték a §ós;yszuétMatk létlbl• . 

a~t~sisA'Ii éa n Al.talmos elkemt:l'&d- e§d fo

k~tl!ló«e'litrt 

Ali titSilll--U tlb!6ba t&l()&SG: Wthlíl~ t hO&" lll lllsá- · 

PU•:r~<l~tm, es6s1m 114&-18 • leí:lfontolllabb ~J6p 

s~~tuésa1 J:r16bl6~t a s:rés;v~tJa&:JkőDi.rf t tattsa éá a · 

§6su•unut ~ego .k6zr46••l. k••t6k• A. ~~~~ 

1J6&:rsl!!e~t6sai kal't Ml;t HACleleteiti t tüs~At,. 

stó•~<lllfl:tl!d••wt'tl. AnsewiA'ból. kaptl!l1 u:ca is :~6k-. · 
«Uilt~ll'tl., h0$1 _.6§s:tenit ie W..en t~osaasa ~. Utób

-- a nl!lld!Ms ~llliize:tm•a maltett gedl.s~:U.!!i18 1111 

nll.ts·Hé~a volit• ~lim'•* a s•ü11tási ée ·~,k61t. 
• ._,_. _... •• \t#~ t. hog ~k k~tol~~mek voltak t~dlllt-

• Mi~S:eat.a·g.tQtu••t• Uii6:ct. :ttthw ia»UJ~ 



~'l:lü;• J:v aa edii!#AI!Ui!~& ta e~aen . w;Jtotta 6ket1 . . . ' . ' . . ' . . . 

c a k6stsb;b1 tt$ksa-eM1'd ~ob4llc;o~aésok'b61 ta ' . ' ' . ' . - . . 

~~'lit ld.tlki.:l.k. 
' 

Aa el~ ~-·v•••••~ é:t.&tb$léptetlflsé1& · 

I'I.!J1á,. ·mé.tfeA.u J5,/ M o•••• ko;r~ éltl.l k:t.

e.«ott &Yólf•••~•k nltú ~~~bm., 1&1 • 
~t.optell AUt:rlad ~omctéU.a l'174t l?60;t ' 

l'1ttt l~ft Uf14 &·~flHlllt& AU8Vin& 8t · 
k:la ... t ll'.lla n/1 1$clA IQ, --~w •. 1$2o /1:1.1.+ 

e~~~.m•t.V., 1BJ4 ·tn,, eaaclaW t taJ' !'IN • ei$Jt~ 
fit•l· l$ljlj If,,. 
Ifik ~uo;ra••oa. ;i;a l!:'t•l•ut.S •v•1 bll'talt, · . ..,. 
aU il ~lbbt ml- a ... W6W41lll&l'kii~ ée 

tuu ·~4•1eo•a au ta:r.~ ~· J~bbura ·v•• 
u~a a he~utitltláta ·a·~·~~ ·Cf&s.vs-.N•• 

tn'l:l~~'l:lktri_. 11:6'1:1 t•• ... :t:'l~i~~'l:lotlta a ~ . .

tit ...... --· lll~ ,.,. ll!at -~,1· !O..én llb 

Dia:pllalli!ltii:JI'lW t1!UI'll-· bm8 RpW~ta, eléR ... 

•• etmol <1_. Jtt U?!i tle 20 Metttr$. as,a, • 

'*••• u~ . Eílab-.4~U~ ·Wt!t . •l'\11m flt:Nlt.atia ~· 

<U8. ~-~~~ ~---~~ tfai'ft>&>Sltatitl :P$8tilm.lll$ \ , __ ->---· ,-_ ,_.-. " •' ,- . ' . 

:DA•J~W~~IIl'lf•t~ M••• ,,,., t\ml. *l'aa ~· sup .. 
~lo/' -- ' ' ''' -::-- ,-,//'> -<-; : 

•••••• t~~ •• •*-•a•~--



lfú•M•• J.SJS• ~a~• · .,.. u 11~1 a, ~, 
~~~Uöpoea At:U$t!tiua ó1et'H16ptetésihEtl. ke.;pcsolat..,. 

liliiini /4/ 

nt .laa•:~.~e ~••P•• el.a'lrto:r•cla. . ,. ' , .. 

~-.aJ. Cw.t.l s, 890J.. iti• 'illi Jw.t.uui116J~·t 

.... n •1-.bu~ J#o hlfto ._., .. ~,..,. 

PHU !l'li>•a w.t.i$ t!t1e•a fJC\ G~ill:ill:f.U!lt I!LP
ll'acu1tíi;fllll!a ·•41•• «t.clua•••llf 

111:1s volt 6:tV,Jil\rll&at Dat ltlvt~rllilll!a aa Ollli"Uák 4ve~ 
' - ' ,. . ,, . '' 

báBolt blrlllll'usa•a aitave 18 lt6'1M'l.flitf Gdvol b~ . .. . . 

ki, •~4 l~,_tn a ;poetít _"o•t.klllif th'lllilleU11tt

''* ~e:tlll!atG •1 a góii\W.-t:rU: &.:ru. Ii!W a! el.l6 

Ula9• 4~a:tus &j,<..6át 1'/JI 

.. ,._. II!"GíUta~~ta-~, J#i.l Be~Jt,o JJ~:t,ao 41st1nc-
- - ' . i - ~ ' '~ ., - - ' ' •• 

t~ •l•'"?l'atat •••· •••• . ~~ ·.dQ 1C6n:l.peieb. u~a;rn . -----.-- .- --- ', '':' :------ ', '· ' - - - --- ,'- ', ,. ', " '. " 

uwl, 41'1 ~~!!~'~~Ji~• .~o'f1ni!\C!I~h _... .elen jf:lt:d,8ill!a 

Ulill-8 ~$-llleB& ~-... llla!l WU4 IV 8$U!il.'lit 



Ba~ 't>tk$Dtl ~Ci$-., a i~!!f8,da 

lU ... tathnU. 'f.UOJ!'Me.ta .. •••t~ 

En kö'Vette a két! fijggelék meg;telen•fttllt uta /18Jlt 

liJ~/ a h4ttm qtl\'ém · k8llt!l,tf;l.tt 114J• ~#u ~· 

s:16&Vtlf&U61>~lltabéat ~11 la ~'!Iban s~Hf;EHii l<t a . 

gó;:yi\settt~kkt1 1 ill.t'\l'fEt uok áfaival .Qpcoolattl 

lltiYat.lm~a:Pv. /Gl . 

!aa ~4if:amentoftm l)l'o Eepo Hl.mSa:ciu lllt putl-
. . 

~ atctem Mlíe:da /Buiiaa i'U.e 5<,..ma nl!a~l 114J•l• 

..uaa;y~aa t*' 4o Palp~&:loh 'I.J'asam ua4 Illa 

41!Jmael- eU'ftL>laibten bo~man-. 

Qról'l'l!llí!fllx:<tk liWal!labiwe. M;ag;yuorl!lra~ él'.l b.t:u~d:kaptiolt 

11u1iomén;y~om llllkalma:a'fa• 

QJ6ga~U6aatrlk lddtr••• Ml;vHiiét • gyt>gya!ettellt 

~éllíll]pitMáV4l1 kapcsol.ato.etm hlven ti.lla>6s1 a 2• 

~in a&cuxu\o, A gyógyt:~zaL>e.k késtilti.tésében a11 16;&

btm kiadott Oi:ílí!W~ l!i;1Ó$VSZ!l)t'k_.. :rltmdtlkt:ill!lise1 Q 

br-~~ la o4t mró!ifSlll&t'e.k t~tm<aal tetnillik t: Ml;yak 

ebb«& n&m aer•~o:~~:, lillkkw a•l.'lk kél!lll!:i:téet móill~a 

lll 1 •. , 1814:, liilat '1194t 1780 is 1714 &VÓ@iYSilllill'* ... ,, 

l!:_..,tl!: lll.,,. 1littt6t.dlt11 ti.Vlií'l ;jelen qsnbáitba:rl 

tc~:).yé.t•t~a:t tel.e'lllt~~eemek talütatte.k, ~·is a l'._ 



s~bb!.oalabtu~ ~~~mt téaltn.•S~atimro&qd6, 

/fll'ANI ·f.:n ·~ ~~. :nrm. ~liu.a :~m11a'baim# l!lll1,ill& .. 

:ractpie:rula, ~-- ml11S.qu.t.~em faam,/ 

:fou:t.o~J k~azíi11:U. k&!teto1m~~·t k311!15~ a ""• .,...u, ....... , •.. 
'uuft;« Al uslli~M + i}t&lel ·falllt a .. ftk kU.• 

lb, et~aut ~:ie~ tutaf.$t t• es•. tlttl'.tlli :va• · 

.,. ...... lll«hi!"Mk k$,, • , ••• l ~-l ... t .••• t .... 
<tua táluat ••••:vtaatk• *'tlllll•• •• kltml~~· • 

»••• "us ~t 4•:t.•m'tt ~ aa •"••illit~ a ._.,.. 
.... ~ •• ltHk -~ö. 

~mt»t A k!UiJlsU.t•:lituwk 11Wt'k ta ••~~~~:rlek 
a.. •••• 

.... , ~~~ uté& •••••• ~~--• ~lv-.k 
t.•t•·~íitl-• Elalik q ....,d ~alt tJ6t~éla 

Mlb111J J...UtdsiJiltc 

Al 41l~W6pa~J~'tl• vaU:.o4!i e:r4b:J loPat:ldmt. ~ll!\t 

:ba~éllta U· ~. metGt~b&2.' 11-• u~r~••· xx. ta..,. 
,_.f,a ••~ vw• "Wen•••• • -~~~ 
arlll"''' ··• .. .,.__..·ta. a kih111*t•t•· aJ'tl"• ..,.. .. 
~7DDJft•l'llll-·t··~ k._ ..•• l$4~btm 

kttlel"i·~S. .. •• ••:t~ tldd.tat •. 'ISI 



A:a ~liiler.n-•:k ~a* -. :f~eia :foníil4al.om M.t•• 
nGM!Iitltmk illllla~is ll~én' ·v~ \l'émetett ol 1M8, 

*tiu·1,..._a• 

~~~. lll .. \W l ... JéOU~J 1 ... (!B ~Htmirbant ~

l~a-n lltUib't 1. ftR.íi*-lllll.'lk' A lflo~~tm 'Vt~lllftltf. ~t:fé• 

4ét nál•. po~~- .,..,.._, n ~~·-._utoko.t a~ 
fll!lie,t~IJ ~Hde., llllll .a i~---~ t~;~~~~Oil "" -~ .. 
1~,,. ~~~-- t'U~<tt:>t• ~ f!lil.t*t1tl. a t'et~4üiu 

~~- ,,._-., me'll·" ·~Gt -~nilla&Ma, 

• n.tea~flhH !dlt'it't v41*8lllt'lti •lta~lliso/, me8"f• 

16sl'l .. ú1ia a JO~i t\iíaldUUílt l••\wlt4 tilt~, w ... 
v- ellttt e8YG1€$$6It tl!lllllfl! te~I'Vtlilo168 t V.ll~JS . . . ~ 

sa&ati. val••t'flOGt e616fl!•• M4t6-· 6a vall~· 

b~/, V'alGiaií ~--- -Niét.1. 'l.'ttl6 tUl .. 
fteti1.-~$ /éVQWttnt'i ••~611 !'e••• fol.ol3s 

mqyu J~;u--h 

Jinnek u ttvut .m~ moa:~~eat'J• 1~e ... , 1848, ·IJI.é1-.. 

u• ~~Mtta1 tde· k*• a ~· nép, N. so:rfsát' ... 
' - . . ' ;· . " ' . ' ' 

••1114 R1*•>'-áll8 >$!~;t~ 4 ftmaetlat llll!w 
' . • . ' -1 l . •• ' ' • l ) ' ' . 

mr• t~<il:•l• ••if'l!lt.:~-~ ·- ~~- llpi:Ut• .ll·-. . -~ . . . . . ' " . . . - . 



nak, mbt latt_,., ~;}tlih ~-:fe le~t~U.í\illl 1 :IC'H!'Wth 

~oa,·S~iMieJW1 l#lwlm,·l!l~wifa 16u~, ~AJ.""' 

b•• ·~· :F~l'tM• laimtk a l!u>a.,_Ui m<lcm anl...,. 

~4ttllt a mqyu ballll 1»4n'li r&j~áíiJ Veí!lénl:tíe, 

nllp llak .. _. «Jélklttillélllt:t., 6u3a1 talü.ktnaltt: 

~Em :ritBCf m1ml• t•s14llkOiiift it Hl!llGI$11tlt; 

... lllliattat m~tt, at.t·e«t~ta Bm állit ll6«1» 
bm., ll}at ~ asé~ ·~st tt'bbell! ~:•mlü ·u' tt·~ · ·· 

•~•·· Mm·d ~~ -~ •levele • AU•· 
. 4flllmi. kiJ···$·- •• t.'i1't9 .. tí\illlttl~i ~ ·~ 

~aé.- t~ábM" k11l4t1>tt l$lf&., ... U.. IW Pl' •. 

»watlt»'feltt. :t.a1 llltl.J• a "'teUvt'Y&'* Iovácili leM..,, 

t;y(l.n --· a khe'bkl!l~tö-t h-tta 1911 

n~s.astel.t -tlil1eútl 

A telelolt ~· mt•$iii~1a m .. flkuluá.val • 
1!1~ eQ clllOd t fiJfl1 ltNtSS!Wtit' líl ntat Udfm ..... n 

~ ) ' < • ' ' ' ' - ' ' ' l 

4tkéit flllllk8ol4 a1kotnt••• á.~oul.tumak Id.llillllli'b6-

"' Ülítt&f;V.a, mS. ••m ttl'mlli.Mtel~tbi:!, •th• a 
keilvcnaf. plUmat elélket.'ftn, l:dtl.dlm el.:rqo!IIOtt 6»40 

te).eme:U.1 111 n;v11vln1t3a Uli!». k:1Váu'ba:tt, me~tk ....,. ... 
tila $Sál!l&:illi!koa ktftífSiíU 16'11~SOtt. 

' 
••• ~- 1!14,1A flf/H. 41a:l~M• e.-: ul.is nemM1iit,6 ..... 

f':---> ' ,' ' ; ' 

-~~ . .u.- .W'tti~Jtl!lll ~•ettU.,u ti._, meat lllt4{Sia; . 
;. ' ,' ·,' ' ' ' ' ,. ,. '',•, ' ', ' ' . '' . '' 



'Vi1iá.lll«<kt lllliU'L&éSt b-IQ' G illtll'*ll* ll*!íiG:IkíitRtMt G 

. ~lll4alom sépe•tlhllk m:La~ . &lliotó:réau •:te.tl'op 

laltQldkt fl :i'l'énti.sN:IC:Uil. léQ'M k'JV1$~tl'fh91 

Al!! l.I«U.J,. .i.Uíll 274 meg~élén#.l Al!l~t. M1nisi:le:tU 

Jf;M Sit VUI.\'ftl. M3J. /10/1 l'llll)1iiJ. S&:ltat1$ Jllt).· 

l.ieM ft tQl'tfNII.Ult:I.Vtm ltt.n'*:rtilJ !ie:IQNM t.ÜlJ..,. 

1Jtlli• A kiNI61111Ni6l Ü&'li3k 68 'fltllll!lililélel& :t.:n:l!léMtel& a 

koelrtk.aelml ldatsa•:l.umba '"QUtatll.nU.. 

A lm.d$:P!I81Ji llfé&'IIUI'éRte-iüt kmé:o;r fOJ!~'

'bt. ;.Ju1ltattl& el. n••U ••bo :fllüij.veléa;t..., t,_t. 
•• ~slntíiela •1•tte:.Jb.él -. f;'OW•••~taat kN1i 

v:Lata l•II~~~I!\1JlJ. ttt:rltette'i • ·~••'~• 1. Wfbttaw 

Vi~a. ja -·l.~ It~ e:b.l.ökik !Utal all\\1$'iJ ~ 

vliq •ll41'V•P « -v•tskea!S ,.l, lll/t 
"!1111~&t~l1ilblllllltlit:t."'t 

A Q~lllti#é8li!Sil\lt Ililat az é.Ualld,tlll :t'éJ!USé:rté Slük. 

llifiÍ mttas1»• MI4Mb-. tAU. t• klilinleses te~ 

let ll•tt lt"16a1 a lelf&bb batésás ll113ttl 18 képV1-

••1:ct.e'ie'it • 4t a 1!111f11!11&M.rés!Nk 'íJ1a•t».Yili vtt16M. 

f(fl\fqüá~i ile k:lképdslt~~tt ••••• :f~E~l.illllll fQJ!Utl.,.. 

'ié+tlt Mli'IJ * liiQ't4oselt fé:&'tlabM fosl.alkólllUUk 

l.M.Ml-'.tatt-t>fí_. M OJ/'$1-Illl ·ll*m.m ~~ 
vtlt~GI'• ftt:J.é'it .,_.,, s ala:tta íl'lt1181smel'tt'i~sokst ., .... 



ltm.$k lti$vetktlt~il'téliWm. tH blíttdk<:i4UÜ 111 ld.i'ffilttllli'UC' . 

p~tl-atl •lite:rl',OIIlf>'tltu é8 •s!!lk li:osa•• 1é'h•t.t4&s'"-

td li:i~kt€1pit. . . ' 

l•k'• IC§ a gy6«.fsll!E.lli.'(Urae1 e.s 116emsól!li tanáe~aü 

Jcí;p'fb«rl tilititit • mslt.'t tsé, fill!la-tltá · ll:U.Mu &ri&r• 
llllt:fÓIIUi!ék k~k 6 QÓQSI!l!'ill.'é$11 Vilh01'í:VOk lll:UI.dO. 

' ' 

~it rt•i2»Ut1::üfl!l b •~tté:&Dt, u«• e18nélt1 · · 

D.ílkilt 

t..._. A m• ldlttlllfl kdi'Ápesti e"oSYill(llll.'ésl!li Testalet 

Ullll!lé~OS 'liltílffl.i:t.t:t6 4111\klt'buéll:, 

,_...,, A gyóg.vsl!feriib"fiílllilll!l4Uf!tld t6v1181!li1ólt•·et:ttd ... 

le1!186.1SI!filllfil'~JbiWI t«r hUillíltllé'tba •ljttliftll-'lmöe:tt, 

.~, ut a ••t•nq'l:fa ttvato• · •••• l:tlt~t
~• aa .... ~c •••• tll8ét1a1 a ••• illte.l :t:t.
t~~tG, t•l8•4t !(t'ól!llfsl.t~n~·•• btllq'oa ••• 

malblll..,ft1 vaar J • •16•• .._.,,~, Vl!illlV' bt<ll-
. ' ' . . . 

·a.e-'t.U•t t~gy· ·:1• a 1lal!lll:te.toklllt1 Gint •r 
klY4ft'f;a'l'íik1 ü a fW611ílli!led.E!fHk allóeta11A#il& n61k1U,, . -· ) . . - ' 

'fil1ék v6p.e, 
' ' - ; •,· ) 

4<1-u• --v-ta'l'ló a · Uilld. ldi:r1tilm••kb$a lllltiii.llila

mott · f16&f&llle:l'lf:l.,. /Bill)lftl'llllldi.oil'tW liiiUk!llilli'ltléM · · 

éa li ,k!l:t.'llilalkí!»ttéllftl'lt 'f8Vi..,li'l87.*- •• flli@lYSI!Ielt.'élilllll 

~-~~-- ila,.lt •ls ..... ú!ll'fllli:···:~!lli.Ultá.EI.rh, 



, ... a.,,. •'"" •• u;ian ~elil.Utumü CYó~:Vaz•rtárak !»av 
bf.lfm7ii)l!l el'llítlll:e-. ell:ullitútlllllanilml .u • mallen ~ó.fll• 

SH"'tlér :telél:U.tima alll:$l .. VIill. ~ek lll!i11Wl1!16ie8$. 

sl!l8l.t6J"tlk .... 111 ul;rbeU •••kWl all!lk:ltan46 b:t.•t'"" 

sifi éltal kellll •l'flli~Silim utén há1llbnatu1116k •l•'* 

lii:~tre teltUlllen lí'6V14 :143 alatt 1\'!&f éifkeHtt tiltliS 

nauaü d!l'bCJit 'ltÜUII:Iá li41. tt•:s.u !,.én, h.,f!/1 a 
:kél\N- tfibb pentja k~hsbG * ll4114Ve11$ elintisé~r&t 

~·"· 113"1 

•o 1•116 toatbtm. tt~l.•lt u~~m. kéile~!lll.tka !d.lillllll'lat 

A I;VÓ§Il11é'iltS~ t-til•• $ll eséiUtSfiQ! Ott!lii.U,bq 

ktl'tael.teaeékt .,._. 1'1'-niel. kÜIAtWI~t6aén1 ellts 

11é'lietatttc" • A Síllllli>ll41tl~l l!lla.t11 1111$6 illiba 1!1$~ 

tat ·mest ht&r a.,"", ... ,, • .-ukeit :tUSs•tla 
UlluN lfó~Jl!lled•z kqvtnl.te, tl);faa embaa • a 

p>ebltmék valilti 111111\il'f• vel11• 

Á ~~ JOJdl üstiti kérelmet ""' •ll' U 01'1ilr&€lf,;OI!I ii:{Oii.i"" 

le'IJ mt~sal.l!lk$.túi.vllll. .fos:lilllDzott ... a lda:l.~~~:ster """" 
~tU.es Eílttinmltotta. 

A l• ,-.t alatt! fi/IÓQSSlie:~tt~i v:tuP,latE»kkal k• 
tUilelattl'f> ~--· •••· kl#•·•dels $ifA1.111.lí'i.1iet'l »and•~ 

••• l•• ~-- l ..... l.,.~ ..... /la/t 



.t· 31illSJSIII~tl't~B 414~~G.tes 'tlt~~íG:u.iii 
~oopelt.-u patutta vtsitatlto. 

"l'i:iS'levél az t»:IIIZ" tö:evéJl;1hat6a~bo!ll •• " ...... 

• r:fW ld.J:• IQ'fllilembslh 

Miní'ientd,bltat A ktiiiiE~Siíll'ilifiSi íii1:Y biztOilli táaúa1 a 

s;y6QIIIta!lllrtál.'$1!: ;ló kQbetuotása MSk:lVéntatvéa, 

erre nézv• ·"llllndel-.t 

:hatt Bu~t B- §ÓI'JSI1llll:li.'tál.'llkt valambit eWSt 
.. D . 

Ulf e11at'- is a ta• k• l!ls;yetem á:J;tl!ll éven.kl!lrdl bt•~· 

~~~ Jtdbea • di~ldftt&sa • ar~ U.let.IS v~cs:l ti.,.. 

'VU 3el~ltttben V1ZIIIIÁ1ttl.lliiSaD.Idc:• ,_...,. 

A ~l>! bat6$á8;oltb.lllll A ll!etwlt V &&Y . vúollt M'mí16-

lct\t6 sr~e•l!tál.'u "'illll-lata 6\flilí:lklmt, bb~.,.. 
le :lüben és 41;i~Mntese az Ul!lltö föcn:vt~s élitalt 

tMéJlYeJ b;l.l!lotltlils elltlt éli $411 esr l'ésJPe ha;it• 

M.i#aUcm, kiililt:l.a~&'liele1il~ 6116 s;yós.v~nwrE'usz ;iel.u.• 

létébe vi'llieasé.k 11i8hez , •• az ek6pp történeaéli 

Vi..wlsl\latOJ:6l kéi!Ul1tandl bivatÜO$ 3el.entéSEJktt 

ta:lní'i•er bs hüllí'iék néJJdll hozzém felk!ilden! ti• 

$$1\11Jt.ltl\1tt1• 

• ~•lMa'- tiehit ~te:tten lalstss•~•• a @IJnf•tw• 

••••*· ••••• klti<a~lli villlt!iila1'1iv1 . valamint 
ak1álUt1>111i itflliJ~ltlil~ouelt tové.bbi~á.lllit a dnil~&oo 



'• bé:r. ill. II~<>QIIlt~je;t:tldl 'b;l.SJi.ltiJ.iti~lll "__.. .. •fi'll'l' 
g'fi& l(lJéaoket i• á'lli1.Em'tie"e /a .111"1'~ ..,.,~, 

eg :téf!G""'I:!a#'h'd;•'lfl•• ki:lat!ss't14!11et'b•·· ~•• 
•~··--••• áe1wtt:6blll!L 'II:Ut.euik vé-..tlt, 145,_ 
&éba li:tmPIImilSli\Ul. Vl'lltl:t ~!.eli oJ..4vt11& IIIGI fii!IJ

tillWltft u ~ba átlt• 6& szUksége$ batlóe~ 

Sl!l8íkel1.-6Jt$.6a k•4ésd.t• 

*'A 4-lk. ,ent'bm w.vat ~Jó~7a•~ark8J.11'V /Ma,..a11li• 

tii.al és Maaa'bé.~ ktltlll!iit6• ué.nt ··miu1 e4dtl ta 

l:eUt iatlll&4ések tét~teltt,* 

lilmlek 6:r4ekéba l0.$.'1!11!163. Gi.'bo:r fe11!1116Utotta a ~att 
' ,. ' 

...... VliJlll~Qkbfilll aUtaJ.muott &Y6§allle.t~l;ö~ t• -... 
' ' . ' . . 

au1~6• ki.4e~l6tJá'ta, lat a k1'fé.naé.l6t .ls~e. oltt~ 
, r '*" l~l JOg&. as, :ron4ele~'ben !ll!létlelten messb-. ' ' ' . ' . ' 

.,,. /l.J/1 
' 

GfÓ§Sll!iUfililk tWIIUU!lbUI!I.• , · · 

'f- MUa~ntiowm. 

ae .... 111d. llllin!f.:l'bt '896• i:lí:!h• oct. lia 1MB• 

"A IH§D tuAo~ Igyetem ElnökélrlEnlt 

'f*-••• fel.:l.JI'Iuila1 a k«<l:'a'bell gy6gyi:llilE~vés•k ata. 

kt11él8 ti:t&r6'hnt lílltl!ll!ll)):t<f.nt a txoanol.a ké:nsoas 

:ldtwatlm~ 'btatoa:l.l'lt:'t ll•t6U haai!JO:tl al.Qáánt 



4&~1$8.1· mat~ vét&~t· ~~~~ •• uli ~ 

11Mlén lilldl~~- bek V:iiltS~4l'IIU€i~t> 1'111! ... 

ll•r&lltiiU.I&l ÜUEJtAk At, bOQ Q U'"llll k.ai J, 

· • t!6;G lli$fPM4&l't Uj:J V6&ra!~&"ki::l!Jl't 61··&6• ·· 
IHMR$et .. $11tk ll~Ht:ll'l:CUJ~t.léléll.8 l&i&ltibl.!l -t&j&. 

!IÜ lit&ttllí'Ht 8 ll l!lakélat riilbGnltül'Ol ®kG 

#e1•üst teM•• 

A ~t f4a~tlil tn&üul délda ea~klett alatt ld• 

k~ tr~6&111Hik~1 l.!11Ctt'- 1~. Sld!Jt.llb.ibta 

tl :La kteJJ&wtta ·• WíQ'B JlriUI!laco,.,.a teneli'le'tlttt 

de & ki'fit&~ W liGIII k&d:lh&tl$1itl iltOI't /'111t/ 

A müisl!lt&i ki5JtlilVEildat61'ttt a •6&rt>MU2'lfu.na$. U.•i. 
v~~> t!»r646att.mil!lem bl.~ltlm:tt• aol.!bant •• Üt 

bov u ú& tlili•a · ••l'lel.tl.tlllti.s · tib'b SJ6svsfll$" ._,. 
te1eM1Wt: eeZ.l le lllíbuva a r~ebbl tusák úai-

w ·ufti11s '-•''"• /lJ/ 
.. 

lfillllíll~ Q'Ó'$VI!U$1!l)J' tra i'elemel:lltf'tÜ:• 
.. 

l.,.ullOl'bm ~m~wm p~ei.Jl\m •1•..,••·• 
.. , < • 

.. 

ifeHdt: l$.»1..0f: alt: ill!tt' ....... 9· 1848. 

"'••• .1-~lcmea• ~~e4tet:Uu 1-saar e k~e:vt.W 
kla~t a stflfllílY~ li1~adik •u• vdamJ.n'(; a ... sm® a 

•~•••lilr4tl_"_ ••• •tll(l14tslll)•" 



A ~ttli.,.s:tt ~61U'i!I!Mli!'t~121 ~stil:t•t lltt~I·''J' 
;pont~tl:tal. k&Jm'lolatelda •· R1N u ~. · ~IJiiM• · 
l'D follO.lithatód!lla8 :t&lttteleivel 11$1-.Jstt .... 

ll UIÚ,\is~tel' s~:Uttéa ~~ :t~~»lelt u ~. , ... 

ll.llilá ~~~~slea~ .,,. lll!h 'keJ'~del.mi mim.ll'á'-1 

2:'-.leti!el l'Jl/1/t, 

, 
:tatav!ltta /ei!'ttJttol Pb.a'mMopoQWIII:. 

' '' 

'*A g69eme:ttibtú fel.í.ll1télll4'f. ás a!!lok b:i.i!'.tmté.si 3o-

DJhak .. ~·-··· U*éat ll n6v6l'e aéave l.'tmdel®lll;,; ••• 
A ftionos #Js a t61'V-hat6sq ki>l'6bm lni IYÓIU'.,. 

s~<~efilllmd :f4!?l lteJt~esi!itisil n;yujttmak. blill 1 ml:ll;yb&n """' 

l$m_.t klfe~tik U ujJ IU'Ó~SZEii!'tU :teltUU.tlíbét 

U1e:tfea. l&fb• tj.;Jéltostatést a&lllk a tlb:.>v~hl.-, . 

t.Q.'HD mWdJii itfógy$J~&Jttárak S!!lámár6lt U Ol!VO"""' 

-sli\Mól1 VM~1i a népstbri!s~röl. és a hl'!ll;rbel:!. kiJ... 

~elmi'lt la a tlll.'Uetm mW.dSd6 gyóg,ys!!lel'té.:l' · 

vm:t 1 a vuas :ktsalet aa ~· !:YóQsl!let"táff htll<r6t1 11 

me~elilai• · Au u3 1§"6Qs~<~e:ttáff próbaitl.e;ie a t elál• 

lillftl\1 s~tm 1 MiíQ, M ezalatt "'tts6döt tog 

~dt-1! .. , lMJ .• atlkau 

Xlflüt~él fil>f>Wak tt a l'e:ndelke~ése nal!ey' u~NIV 

tet•n, il!.l't~l a V61111•••:ct:tbtalt i'e1iU:Uii!t!ll!'í:nil t6J'lo< 



t~ v1sssa6l,seket .... !!i!iíl;rtb'lt e:f& döllőtkbíim mlb · 

hiv!l't1koetu • lliel!lllillAQ'Q.~ettiEí 6íll t&r a, &r6&rllillt~;t;'li

sl!ltk léii..,illlon;vta.li:U'ls~a ft(Sa~~• eli1liJkkont. 

Az l~a-as fiiggll!tlcm. ma.,u l!llnisatér:l.um t1w.:t.mo 

... ~övi4 filrJI éna mUJd.j4•1• i.l.ll\t!i.! ... l!:ite~~edt a 

&Y~&'Yillllf$J'tíb$ &Y~lll!!le1fk41111Blett:rillt Vfll;l.lnt t. hi ... 

••6 &ró&YIIIl•:r•k J~i!.tlúan ta. li!t ll tol~tl~•~•~•'tl 

nem tl&YtdUl ll 11ÓI!f11ilíiU1t.,...'lilula~iMOStk ·vá:U.Wlll 
.Ul;rtllltiék • wmem mtnt u $l.á'DW ~Aelktzlil mutat

;ia1 Jd.4emlilo:r1tottiák u •••••_.lil&1i oaa,'tlá~ t~/13.~• 
t&.t a hi•só 176&rlllli&J'$k pótláaávil!l ka,osalatoem. 

/17/ 

A l!t1~VIIilii!te:rillba~t'ba ti•S~t$ &r61.Yíll!l.tt:ttotkkek 3•mr•'
ke ttUe:ttlflíJJ!!'ií:ead, 

~tiolonttum ln ~~~~acop~"r~:J.l.1f nenu:U.~m f.i!.Ull!il• 

e:o:rtt1!t conlliltpmt1o tn41C~IUl.dl!l~ 

.le:V~tslt. !íln:f.ílt.. "''"• 11.1111• 

",. , • • litbi'om nap all!ltt te:rlflilltillllék f~tlt h~J~&Y as 

tii{IJ6Sl!lllí6i!j;Í flllilllltá:b' $; hlitq&Ö &Y6&YI!Ultii:ll'ffll: pói:lásib61 

némilel t~~lfll'fe {IJoaaak~élli.,•t 

Jllilb«!:l'l a:r.m.del.Jd~tflsll& $ll áUamt S•{IJ:t'lí&é$ 61 @)GA40s

koti~•••·~ :i'19'~ f< m•!W Qé&rSlllllXJ.'ilS~itk i!JJI 14$1S 

llllill •• ;·~-~ ~~it ·~· .~~ tJ.'38tn 41:ttli$41k• 



l'lalil GAlM~ a &r6§~J!Illlliftll6&1í: ~-tftt tllttfm 

11111 1~ htlllíl46 •~:t.J.nbe :t.l!tltllNMt., ••••l D»
c~tola'llos J41t: fl• 1'&46:).l~tH.~6Mtc l~~. 3•.t.u l~ 

;if'íltlt'IJ mfli/U/t 

~tl!§fclíll11!il'élluú tu.t~l~ fell!ílllibl!ltitJI.\8lli• 

•~.~Ha e'ti! 118.\lllif.• ~au :pb~óeuiiilllQI'•• 

!t u u ctll'$MIIlbt ll'liSl!IEtJ'iatl 31SVÖ1'!!t @íYÓSfSftl'll?éSl!l 'tiP 

' nttv~u olilak o;t..:yea •srln vétesaék fti~l • atS. ba11 
. ~· 

iskold 6ve'IJ be'VéslllsVé3lt a k111l16 el6ké1111it& tu.4o

mqokka1 bt~'."" 
A sr4Sfiiill!l!i'll'6ilile'b tanu.1éml. 1®3• b.úom év:t>e teJ<#et. 

A. · tovllbbi~ba a cr•ea* 'V1lli~&Ava1. tos1aJ.Jtosn1 

ldll .. ld.e!le1Vt a ~~asa d!~'ti!alaa '9olt~tt. :iJ~ael .~ 

tá.~G !Q.VU hel;fUtllll l.llll 1'7J•'• lllé:rCid 24-:1. :t'tlt~ 

1t~ctet, lltll.f a ~-~~~.su fl.lleted& vili!Ullf!>ad!<llkkt~l 

fO@l~····'· /1,/. 
A l.'endel.'kez•lua ~ tetillU311 uatott, a ~Yó~s!ii6Wé~~aa 

•l ",., ,, ) 

teul61$al sdmba t;•s!lltott :~~:avetelmlm;vek pedis 

n~lla növelték a p~$. as:LnvoMllds. 

:ret&'*!riwl'fíiJif"•'• bud.aU Gl.'$1l11um ké:rvé~ :ro.,__ 
~4b~ -u~tiii~a .·Wt .. 'Íi!St11.&a ló~Jf!.d · kul tulilli m:Lnls._ 

:,_,;:: 



teme~ .. /201 hbcm ti'ibl!lk ~l!lltt k~tik a g~ 

s••••k e~tetú te:n\tl.-a:ltUik két .év&>s tJ~ 

d felA!IaléHtt: val~mlnill ~Jnft.l,~~ c~~-- ·. 

$db a bats~• !U&, eol'l egvtt1111 tesW.ltt.llek 

ilW.Uttllti&tátsiiU O"<tiiii§Ó§8'lll~4in.l 'lmdoliá- ku~il~ 

til• llillutéa pedig· 4l §ÓSfiiUJeíl1tltJII IIYIJJU'Nft teljJt8' ki• 

képaetrtllllttlset btl'lll!lct • 6 1111 eget$11'11 ale'fU illtlitl 

:u ·a até!Sf#Jil!ID••l!efl··llledDf'tlé, bimtil · ennlik ila.,.,_ 
vf, .. ~~tvafituafk .• • , 

S~nt$ . a l'Ohal> tl!Gm~k ntm tEltték lehet6v4 em 
- ' , -- '' T , , ' 

a lluda:()~1Uilt1. ~lilium ü:tü télte:tjJcnt~at'II1U; 3anslat, 
.Eitill )e411 Xlauü 16-'tlct:rt :tolaatrU:tlüua a W$1l'íé&> :!Jit-

" 

,, ' ' ' ' - ' -- - ,' '.---· _- ' '•\ 

~éaé)'e vonatk~lll6 trlnsí:llst•e t.ctl'WO'tr ke:rasz'I!II11V1fít• 

lét fltm• Utllbbf -.lnm W-el" -lel 6 t&poat'íl.ri 

t05.lal.kosott a ~ailet"étfi:$f!íi!l•t ~J:rintl lo!lifontosahb 
1 ·,_ '- ' -- ' 

rlilltoeo:l.dt~ • l'lt~JVeli!lt~Jtesa a &v~smeréiizek klípa,s4-

vel. t .,: gy6Qsllle:rtltltlk ellm.lvmél!>évol 1 a tör"t~n;vee 
'''- . - _·_ - ._-' :_ -· --- . i '- '' ' - ·._ - .. ' 

U"óevliít~rköc;rvvel• lll CfÓ§81U6euaE~tfi, ál'smabál.l)"a11 

u~ cvt!Jsr•mel'tiu.lk te:lilll1-G6.il"tal. 1 vabmillt n &1a

Uf&846 &Vógvs~;r6att 1leatti11111tekke1, /211 

A m~~.;~~~~·r~·-~·lt l&~f~S-kt b1nt6.ssae-
1'$tGt~~~;~i~t> bt•,.1t41ka aal14B-'im us~liílClt 
elsl ~~-~iii~~~~~l~~t a ~6gazu~Jis~t Hd:ril,ap., 



mel.let --·. A<lol:l!' F$WJBö h:Uiee n:!f1VU .·•'•'~ 
:r<Jea s!llekef:JIIltett éa •ll'b6l· az a:kkui ••~ 

1<Wk tasepotiM ee;.v~set llilt'lfi;:t:l,nt lat 11isok. $íafl11~ 

9 .asMi ;Jelent ~~ Ö$$1Etl!len• la sel'!t. (jel,..lll0_...,.. 

n~ a ..,6..,ase:réstetlllt Ultibb sRv~!!!l, i'llUtt 

~t lll~S.ben Vega Antal a Gy6s;:rt:rn'la;r,~una1 IU"lQ .·l:la-· 

tilll)3aU., tetten .-A @7Ó§Iil~1'éllUIIStet · l'l!llllt ,.ba(\. kal• 

* fUilill_.l nés:l 1 m:lnt a~:~kan 1'S:as~$k, banali lll ~!UM'. 

sual:Jll tu.da~~t'W' ••mpant~at se:rmt ... /22/ 

' 
l-. j ~!llfi .. ~alíit ~· .·ll!i!QIIti$UU !'Wt~. 

lttldU& Ji!!l8 i'~IJIAIUaAek"é;li• U dd1b mtka 
l.tiQ!M. a•.t'!llí ldliúiU:· JIW!\Ui::tll!S. fátiat 
& !!WJ!OI,US6ii~R•· U llll!:!i'~Nta #&111&t8Jí:ll.te . . 

Wt~ üUbtltM. ilffltlf ~k a ti!I:DYnek ~eltn ... 

t6•4sét Mm lah«llt al.éss' kldi:ll!ibo:rttan:t s;:ril•• 
' 

azt~:rtt:ll111 6a El~J'Il~'b vonatko:~~á~~>okbl'll (llgyUtmt. 

il8~tvt :ll t\1'f!lltliillll . t:tQ·1 negy ~k ·. ae évnek ms.n

den :l.'l'lldolatéfti, ~m>•manatával toglal.ko~ma~~t 

klilll• 

a. A Mli!IM ~Yélr!UdiP SJ!Jlk!W!i fllÓU'Iaauu 

~--~~ ütli :dl!ftl.l ltn&.Mtetéaté:f!. U G'!" 

dlld111116. Mllft&;Pen tein* WI Ulól&h\11 



ban a Q6gsa~~a~u·1lilrl!lk QóflilYsa~éec ---~~l 
ta~& elJ.$n&;r,ését nem. 'fal6a1tlo'lita ••• . 

4,. 'WtaiVttA l .f!Ödl'::ilíal& AsSfit !llWU iYéSUM!t 

J&öm& '' t81di9~G!Nf~l1 El:l.nel;: tlervs•~ el 

&e. ll:ésl3iilt, e M~;la1ené•ére aa 146 r6'd<ls6se 'd• 

att ~ kili!'Ube•tt so:~, 

!P• IIMilw'll~i 6 atéAJIIII!~ ... ~~;t.!Yt~'i &Ut: 
:lftlh val~im.t • ~>611 •Bzabé$t rGli'Videé.1va, • 

II.IE!lJ .S'fOQSat::r: i:fát felem.eltette, l!leell: a t-ek 

a @'36Q'Giteréazek eddill 16tbi~'\talan~át tl'l'i-

9ft Q»Ö~t&1;:b~ 

'• ARéAJfieúia .~éRIÚO.. && --- :Jék 
:f!!!IMUt ne"'letaetEh\\ltn a !!5Hlik itll'!~to~;&ét Ui$1• 
Milt U;ttd liA!úl: Gk hiti &-~Ú. bblih "l: 
••at 1~at&ra atti.Jii rs~'*llláA:l~!! k:efiö1Il• 
'lili!Jen l'«ttulelkei!S6s rosldkoaik a Qekemtekt Vi-111.,.. 

gava:L 6a ~k ti~mtntee voltival 1th 

A ,~:u!labade~«) aa3nt:~s a. nas;y tul!~i!:t>6vo1 aaemb&n el

bukett. A MQP óBap;tiiok 1849,. ~.811\\S l,...iín V:'l..• 



?l·• A i~ sal-!wata. mmse-IJ:Jm ·l BóltUI!il.b' !i- ~:f!&., tit1WW v&at:i!U.U!áit ..... 
ban a gyégyll!etu.>tá!>l!ilk gy6~sze»éE~e amuembel'almel. 

tö~3 lllll&nő»~sét& ~m 'lalósitoilta me:~, 

4• .DIIÜ!?Süil.&.ad4 .S!Rd.kM.fi. ae;ra Qé&ti'IR 

iölJIJt il !Bii MM&UiiUÍUrt Ennel~: te»ve~t'tOO el. 
te kta~ttlt, de ~M~~.;ie1enéll1értl a~ 146 1"ő'lli4a6!t ld• 

att- kCDil.Ufitt fiUt 

~~~ ~t; a llBII*IMM.I:ftl.MUJaeati &lll: 
iAB• v~am'll' a :ré.l1 é:rsltaMst l'íi'l'ft4eálva1 a.., 

~~&lJ' ff16~srt.f.IR é.l'é.t :te1~1t&t'll\i'l.t E~!:S!tk a t-• 
a gy6s;yaaerészek e4ü8l 1ttb1~tla1~.m~t ~:r~S

se osa:ttawt~ 

6• A RÍQ';t*!!!!di!!IM ~iMIA!aWi ll :!ill::\1~ .JÜ: 
IMiUli t· ll.e'!lentesa a li~. 'ftlt!ti,Jji. U&í• 
i!Mt.ltlD:llhwJ.él .. M-.hd tiktl11.fl.!m11!•3t: 
l.f.maat! ~,,,. mlll al!s•~~ kö!!§tt, 

I!IIR ~d€:1lktt1116e to:~lalkesik a gyl:lkomok:i. Viíll.,_ 

:~tval te -.nek di~me-a:llefiil vel:l:i'tval :bh 

A .tJ~sabaidsbart saJaos a !lill§ tul~:rihrol aliemben el-
r . . 



lqoalftl letett~ a fE~CV'í!lll:til., 

!iOIII.$!10iliülk dii!U.Ö116IGII eO,e 'í!OJI.il li~li49t ~17 

t•d.aztmre host~ u eblremett ruRl>i.oUkailt al!:Uatokat1 

ecv kis nép l.ell!:etlf. odaadlisa ~daia t41U'IiU.ettxa JIJ,14 

1445 a1att ktlll.l~ e:rrodmén,yekt~il teJ/émtett~r Al& utéiD 

al ivao Id.ada li!Di'JllUJIU!I.i;.,a bfiEtlllkéa emléll:~u~:ik Yillllil'"' 

It>odllllllíi attatlli:J 

I'J.I B .. s. :ll«iillíih*t A. ~·IlU!' Q6QS111erá~t~llllllt tl6:ttt
Mtie~t. Ku.noíiíllf • Budapest /'J/~Y,O/ • 
x::u;, k~te'li 6J. oldal, 

121 ~eoöl :J1ellí•• ua. • n • .tditet 61. oldal. 

/JI :r, x. Ll!uilbaut~:ea Oodez llmita:tio-Me41t:i.nal:t~;~ 
~eiu• IWililllh 'f.Ypia .Hepae 
S.ien'll:l.Ma trn:iVIll:rsitatia Hun• 
IUiM /lJJ6)./ 
leOillUlll lii• .f:ielh IV. 4~''' oldalt 

/4/ :r. x. Linebau•:r• ua. 1 'fnus :u::r, aec. IV • 685•0• 

/*}/ :r. Xt Linl!lbWer• ua. i ~Oll!US :U:l.~t .f:ie~lt Ill•.J~9~tlilt 

/6/ :r. X. Li.nabaue:rt ua!lt fOlnUll III, SG<h V. /Mt;m.• 
U&ea/ 

1'11 :r. x. Linsbau~t:fl't ua., fomu€!! lll. Sec. v., J'10t o. 

/8/ Go:l\'tVq GyöJ.>Oa A:a u~abbll:l»l'i lllUQiill' O:t'VQlid. lllÜ.• 

vel&dtim é& egéazsée§íiQ tö:rrbGe• 
~. Atadémi!il Ktin;vvkiMló, :Buaa.
pta1i /19'5~/ l. kiStet e,. oldal. 



/9/ '• x., :tina~..-• ua,, fo•• xn. Se~. v, go,.o, 
· /10/ l't x, Lin~Jbll\llll!laPl ua,, fet~~ua Ill• -·· v, 904• O• 

1111 Bt~Jrltm;r 1~1••• ua., u, kawt 17. Blda1• 

IUl J, x. :tias&bauel't ••• 'l!OiíiUIII XII. S.ia•'•' !Jilt, o, 
/lJ/ r. x, ldallbautl't ua,, '~~• xu, S.••'•· 9*.l• •• 
/14/ Gu-..,. 1i18»&Yt ua., z, köt•tt aas. e:w.a~. •. 

/lS/ F• !t L:LuibaUGI't Ul.~t t lllOliUli Il:It ~~et'ft 92J•8• 

/li/ FtX• Liaabaues- t u., ll!o~J~ua tn, S•••'• ~?•o• 

/17/ Ft l.t LUU~bn!U'l ua. 1 'ttmu Ul, SOChVt 141•0• 

/18/l't Xt LWbi.UOl'i Un "!OU8 X:U:t ~llíOill'• !Jifl.tfr')• 

/11/ IOSOJ:I;f :1!>1-- l Wl,IJ, l!Xt -tet 72• tlclal, 

/201 ••1\JJ:I;f llé!A'- • \ll.tt u, kltett ?J• o~l~~ 
1211 blllll.i Jdllt•• 144llb' _., Mltl:illf! '~'-"ll' N,.. 

ntel elllllh:•Mtl•• A ~· 
--·~•:rtu4elllU,i 'fU>E~t.._ 
6J~'fiAWtfl6cie /'11'/16/ll:tt ._, ··· 

/afi./IU>soö;V El&li'JUt q.a,, ti. k6tet ?Ot llJldali 



21 Al i§!§i J;D,i TfiVí$JIBt .A tlriR.§iiiJJtt,.Rt 
iF§~!® 

a/ b !$;QIIir4JS ~biál&l& J.atiW&. 

Al 3.149• ·~••• lJ-i vU .. os! lfow1•~•t•tJl 
a I!W\dóa tuUletuel&:rretB»ö megu rl!lfQm.iJU. . 
.;>ek:fés&k telóiea eJ.fel;y'llllililt\t tl'edmél\Yemte, .l ."...,, 

.l'tPEUIU ~n. Uallllilt . U 1~9• Okt:6\l!ll:t i-8 · ' 

Ardon.ktvéslett l' m~u tíl\loe&k 1 a ~l:1t1• 
kel! :to~l;ytOO!:al mtcrt<élt , bll't6n6k * a sdmtu:~~.:t.a , . 

Gtn1Sl'Altt. IllalSd JilltiS a J!lacb-ko»smlilk e"tét i$a ... 

lit-ualma Jé11em14l:l h$1!1áml: életének·& ellíalaa.. 
Eli~Jwt• lev•a-éa1ét kSntl · ldlsauian. litvel u · 

U'Ítu aaeJ:!nt ~aa-o:tszés a to:l'rada1omma1 al• 

Jdd1111otta e.U:o1#111-oa 3ose.:t'tl, \laol.vaazto.'tJték a 
' " ' ·:' 

le~tvt til:g')'UGiilll:l~ot: 1111 ... " osasmlh' un.U:oton 

ko,illii:bla h.atalo~l· Ri!nÍdellllte:U• u egyei!Ul l'lAII• 

ki·ta1e:t.&a k~ illajtotta v6g:rre a hivatalt 
Sfíllll'VÉlllle-1 és a tef!i;1verea a:r&k seoitsée;6tel. !!~~t a 

.re:ndlilst~J: feutu'biisf.la ol;r naQ susea-e»at iJAtes6 

hl'l'lata.lne>kt ka l!lls;n~tii>Wélll:~~ti idesen tolt, .U.. 
§U.l Mlllt V8&'1f o• eli& tudott-. As iakoltkat; . 

a. asla~Jlhilal lí:••l~ es;vhállll teliil!i;1dete &16. u-. 
lJ~tsttJi~ Af. •buds1t6k CI§IIS tant!llrii;1U n•lllllt 



biV11J:J:~en ~'»~ .~tllli!it·•·· •·'~'**:'.,._ ... 
niltil •• ee"iWáll: tö~o al•~• '~'*•••• 
aa Qll.li!i kl ... olc te«e-.áe Pttis ~•• 
•• -~ l!líle:f~•••»t• Aa l!líli>te»•lf ..... 
• ~ke4t&lrt a aeltiMtf. ellrea:te«ia • ..,. .,..,. 

leoeM.ott t 

J.t~ lmlt~al.li!i a'éailiillet» tenntutása •11 141 u-. . . ' 

,..._a la'babupldrekl.lillll sz--• ... ktil- "" bel• 
il ' .~. 

JOUtDa1 o:Hlá'!.ü topa .... _. neuactbb• Ytal:t., 

. :r:t:VO.ll'~l al olnz ts uuaa ilá.maMsok fe»YtsetG 
' 

yeazélfe • 'bl!Wlfil:fU ~~ a szláY népek nemset1 

iJI»ek'Yiat kéastet·bék a 'bil'ottalma~ a m8@1.1tl:f ..... . 
»~4() Oll!!l'ilill;vel tf.il't6n6 lll.ef!li!JIY6lllli8Htc A ma-. . ' . ' 

@11M.' 'b:l:t~toko..,.OsiiiiVÜ\rt mlia'li6R l'Alllfilettel f$1$).. 

vltt4k el a urt••••~1 :neuetlt.sisek ldSvet..., . 
. ~ 

16t~e1 is :lll ,_. bk•bb ha<Jlet:tliilk a i16oeMl 

'lilai'V#Jnl m~Pt!1flllPe• l'&f aliliiletett m.e; ~~. 
a •• 

a k1e1,10allat l!lel;ve1J u ua~ uze••ta ta a 

~ uűkt46 el!lztlll,V e~rmllPwtal.'lillllli8a • 
' 

l'el!ltett ••1 illi li'bft4Utt a d.uaU!Itct ala»• · .uJ.4 
-·~ ~~~uo:nt-.. bek N'te1•6bea •• 

. ' 
llll$tiii:Ok kit klap-.'tt.,a lett, !d.n4fi~.Y~elc kl-

»• ll:~& 6& lcD.l&l t-..beill6 tee1ill.i1.fíte•· J. 

bB'*_.. ••• ala• költia ~lt a lcfU.-1 
' 



badUgy, ;pfn•~~&r, ~tfíYségea. volt a· 'fálu'lnm .... 

$41llill.:ll' '"' vatei!'tllet •. • Á ld.-éll$ .. ~éú(rlt.:t•. 

l!lekéa'b a liUta\1~~ li1tiJ!ti'68A1il h~ta~ .;r.,. 
sMI•t • ~-- bi»to~oawosl!ftált' ~P'i.W~IIIiN 

~ával '186.~11 li:Uoii\U;fi kUJt•ata. 

'b/ At •&!i ".. ~~ .11!21/" 
A kie~tll$ ~~at 'bll~oa 411~ Zl~e~ 

lae~shta ~u'l!iiat'IJa és. a vtala.,ylalo~Jan ke4fti«S .. 

lllkll' 1•he1lavl ilétte uwdm:t wrill•ta, :f.i? • 

1tl$1e$6s~tt•ésl.l(W voaalaa illlt kue~tri »e:to~ · 
mtl\'&l4$1'báeiií• 

1668• IIÓOiUS lQoo.IÚl W~!m llliftla 'btlli&rlll~18P. 

ve• t•saoh!.vta •• ellilli ld~••••~i •'*"•· 
Ali ~)~$lu• aetJlö me~tvmt a klve1ill::ed \IIIIIVtl!lttG 

. ll!Uo:ll:ka1 ~eleu'tlek Ml /lh 

"A kl:hUi$1íSIIU\Il~ ·«Js;yill::lt klJ,Jeli ·~ Slilia 

tatosa'b'b iiS,Y'entlillkt uéllí!'k ~el.Eíllí 61lJ!ti1&"*._. 

~nú;rhl:uuttd. mtéllreclllat, vear kP~Atii· ",...,. 

a.aifd: te~-.m•··~-~~•tfl 'ffu!l6i.te111et

ve, •• a na\u ~ott l'l.:f.VIid$6anü tor;v-., ~~~ 

-~ t~t•'tf•• Mw e~ l:iFek a ku ktv._ 
Ua~ Í8 f.l -~~~~- 'Vi.IIIJ-Qf.hO#f ··l11•t l'eade&. 

a& tlile:á.li'll ftiEíllí~.tt\la 'Mtessi:t.• 
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Az ro:ütétnak leglényegesebb lépése az országos 

Közegészaé~i 'l'anúos feláll:i.tására vonatko

zó ;javaslat eltogadúsa voltt melyat az lBGS. 

április 9-i határozat ~óváhagyott. li~ek értei

mében am Orszi!{';os Közegés:;:;ségützyi 'I:onács a bel

ügyminisztériumban müködő véleményező és ta

nácsadó testiilet lett, melynek hatáskörébe u.. 

talták többek ld5zött a tUU(;.)'a:t' C:YÓ/!JS:W:t'kÖD;YV 

kidolg;ozá.sé.t :ts. .li 28 tagból áJJ.ó tonúce elnö

kévé Balassa ,Té.nos professzort választottúk, a 

gyó~;yszerészók képviseletét - nom rendes tag

l~ént - dt'. Háth Péter és Nliiller Barnát látták 

ol. /2/ 

A közog6azséc:tlL7Ji tanács fel te:t•;jesztéaáre a 

belügym:l.l.l.:l.szter 1€369• julius é:-é.n kelt rende

letével egy 8 tG~gu bizottaógot bizott meg a 

g;yóg.ys:.-;erl{önyv előmunkálatainak elkéazitéaé .. 

vel. 

Az első magyw: gyóe;ysze:rlcön;yv l8'll• docember 

t;-én jolont meg. f:lctbcl6pés6t "Körrendelot a 

rrll'lg,Va:t' gyóg:ys:wrld>nyv óletbeléptotése térG"Yá."' 

bun .. c. 1871• évi :Jl992 s:h b.m. rendelet ad-

ta tudtul /?Ih 
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"í'llinden egészségÜ[;yi tisztviselő, hatósági és 

gyakorló orvos, állatorvos és gyógyszerész kö• 

teleztetik 18'/2.. évi ITtál:'eiu.s 15., nap;jától az 

1871., évben a "!'esti kÖieyW\Y'Omda részvénytár ... 

sulat" betiiivel nyomtatott magyar gyógysze.r

kő:oyvbím foglalt szabú.lyolr;at mor5tartani." 

Az első magyar gyógyszerkönyv ogorkosztőbizott

ságónak elnöke: Than. KLLt>oq egyet. ey. r. tanár 

volt • a B tag,u m;crl~eszMbizottsúe;ot r;;sóg.,'lsze

részi vonalon !i!üller noxnát ós Júrms,y Gusztáv 

k6:pviselt6k •. A gyó(:;yrw:e:dtön;yv SF.ővoc;e egyik ol

dalon magyar, másik olüalon latin n;velven iró

dott, a felvett (5.)'Óe;yozcrelt sztí.ma 513, ké!ll.$ze

rek és standardok száma 46 volt, a. f!íYÓIS.'YS>~er

könyv lapaztuna pedic 581 olaul. A modarn köve

telményalmok megfelolően a gyóc;yszerekot alfabe

tikus sorrendben ·t;óre;yalja, a növényi gyógyszere

ket tudományos növén,ytnn1 neveik szo:r:int sorol

ja fel, mig a vegyi készitm6nyelm61 a aze:r.•l~:eaz

tőbisottsáe; felvette aeok vegyjeleit is. 

A gy6e;ysze:~.•könyv a lec;I~orszorübb elvoket w:c:Gu 

előtt tartva múx• a gramrusuly-rendszerre óp~lt, 

bór ennek kötelező haoznó.latát esek W'l lü?tl. évi 

s. t. c. rendelte ol /4/, mégiJoOdig 18%. jonuó:!: 

l-től kezdődően. A e;yó(~szorltöeyv táblázatai 



/2'i do::s:oo/ tiibbelr tröoött to::s:t•'*:Ulltllaetm: ne uj mél:'• 

tó!mgyst,c;~k vist::oo;vát e :t'ér;iekiiD~ ös az út;s,:;ám1"" 

túa müvoletoit • 

. h. e;y6{l;;vog;orkö:nyv xu .. uooí.'lt>;Joo köoolt "1lltalt'l!léo 

seubúl;yol.l: ós Joe;':Jt>etek" c., to,jesot ol:'f'al'> fontoo. 

c:Wi~óeoltat lr65öl 9 mdyok a c;JóGYm';ot>tlíl'i !lltmh:út 

ma J.a alapjnibnn üotorr::il'lúl;jóliul 

:l.gaeólt orvoona.tt :to!•dol:~tfmyo i'olyt6n ozolc;ltl• 

tt}tl:\at kt, t.orl..lo~;ttcl 1~1 V&Jtcrut mogJo:Wlve. 

2,. !:~int:l.Mon L:óo§it"ülÓ:IlYOkt molyel"..nek !.tés12litéa:! mád .. 

<)a olő von ic'\w., cooltie o ~:mo>:'mt k6osit\mdők. 

:l• .t;soo gybc:ym~orok 11 !JI()l;yol~ ur;:::;m o gy6t~szorl:~n,yv ... 

ben n:tncL1enolt i'Ulvövo 11 oBooban oa 01L'Vosolct;61 

X'ondeltotVbll t a c::v<'~:;&'Síoox•tóxulrboo t>wto:tnnk, a 

lor:;;.lobb m!nőDóc;Uok ós m:l.nden .ttam:i.s:U;úst61t vur;y 

ti.aztútlanooc;túl mantooel~ :W.gyooek. 

~h \ta oo O.l''IIOO .aetm ndD.{':nál, ;:;,.l.;'y a tciv l161;:ül t táb

lóe L1rm;rt.~1túJ?Jba'l legm.~c;;.vobhnnlt vmt méc;jelölvo, 

aagyolibat rondol, :t'cnJclv6nyo ::lollé felldúlté

je~ot lll togyen. 

;;., Hn an o:evoa ol;yoo t::d6c:ymool't J:'C!Jdel, roo!;ynok 

k!Jlöni:ólo tGmúlJ;;.'SÓt;i .fi:Jll:oznto:l :i'orwln<lk ol6 n 
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~6gys.zerkönyvhen t anélk\U t hogy azok valame ... 

lyikét jeleZttét mindenkor a higitott és szeli-. 

del>b szolgáltassék., Ha pedig oly gyógys?.er 

rendeltetik• mely'..:1ek nyers ús tisztitott minő

sége van előirva: belső használatra mimienkor 

a tisztitott minöségii adassélt. 

llz első magyar gyógyszerltö:~zyv megjelenése döntő 

minőségi előrelépést jelentett a magyar gyógysze

részet fejlődésében. A gyógyszerlclinyv ugyania min-

Sl,",abványa volt és mint ilyen a kifogástalan minő

aégü. gyógyszer legfőbb biztositélta~\ Utóbbit garat~.

tól;ja az ogyes cildmlyekben a l"észitéa I'észletei

nek gondos leirúsat a :felhasznált alapanyagokkal 

szemban támaaztott követelményeltp valamint az eb-

hez kapcsolódó 5/'f09/lfJ75• B.M • li.Uh .rendelet t me ly 

kötelezővé tette az aBonos~Jági és tim>tasúgi vizs

gálatok elv6gz6s6t. 

A ?564l/l59;í• Il• r.,. s:r.. körr•e:m.tolet kiadúsával. 

ugyancsak a gyógyszerkönyv lett a hatósági fSIJóGY

szerellenőrzés alapja is, melynek malléklate a 

gyógsszertárak és azok gyógyszerl;.éozleténolt ellen-



Az első négy magyar gyógysaerkönyv a gyór;yszer

tári gyógyszerkészités és ellenőrző szabványa 

volt. Az V • és VI. Magyar G~·ógys2~erkönyv a fS'Jógy

sm;;rkészités dii'ferenoiálódásának tényét1 vagyis 

n gyógyszeripar kialakulását és a e;yóg;yszerellá

tás azervezetánok meb~áltozáaát figyelembevéve 

egységesitette a gyógyszerek vizsgálatának módját. 

Ezáltal ma a gyógyszerkönyv a gyógyszertárokuakt 

a. gyóg;yszerveg;yészeti gyáralmalt és a. g;yóg;yszerel

lútást ellenőrző szex•velmok, intézeteknek és in

tézményeknek a gyógyszerellenőrzés és g;y6gyszer

minősités tekintetében kötelező érvényü sza.bványa. 

A magyar gyóg;yszerkönyvekltel kaposolatos adatokat 

a IV.az. táblázat ismerteti. 

c/ A törvé:n;y gy{>fjYszepészi vonatkozás§linak &amerte

yése 

Az 16?6. évi XIV. törvény /6/ - mely a közcgéaz

ségür;y rendo!!léaéről intézkedik - a hozzákupeuoló

d6 kiec;észitő rondelkezéseklrel együtt - bizo:eyos 

lJ&'L\gra:fusok hatál,yon ltivül helyezése mcllett, 

illetőleg az l9l~8. XXX. tö:t'Vény, valamint az 1950. 

évi 2!-h sz. törvéeyerejü rendelet parar;ra:l:'usai val 

kiegészitve - ma is hk1z&nk közegészségügyi al~p. 

törvényét képezi. 
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A törvúr~ kidolgozására szóló határozatot as 

l8'7;!í. február 6-án tartott paJ:lamenti ülésen egy ... 

banguan el:f'ogadtók és ennek kidol.c,-ozásával a bel.;. 

iigymin.iszterti biztlik meg. ~\ GyógysBe:~:•észek O»szá

f50S :wgyesülete - me.ty 1872• !OO.jus 6-tm alakult 

meg - felké:~:te Tisza Kálmán belügyminisztert t hogy 

a törvércy ;javaslat letáre;yalása előtt hallgassa meg 

a gyóg;yszeréezek képviseletét. M:i.után az öss:&ehi• 

vott an!::étra a e;yóg-yazer&s;-,ok nem kaptak megh:l.vást, 

a Magyarorsz&.gi Gyógyszlc'Z'éaz Bg;ylet u1emora:ndumot 

terjesztett a képviselőh;,z elé. J;fbben tölJbelt kö

zött a e;yógyszertárak ellenőrzésével és állami 

felügyeletével kapcsolatosan a gyóe;ysze:t•ész:i. szak ... 

emberek addiginél nagyobb l>of'o:l.Jrúsút kérték. 1?1 

" ... Miutoo u OOJ.'Vónyjavaslat vezére1vével, hogy 

a gyóf:c':YSzor6<:H::et mint közec;észségi intézmény az 

állam fel!iG':Yelete W. á hel.yezcmdö, teljesen egyet

értünl;:, azükségea meghatároznunk, hogy miképJ? gye.

kot.'landó ezen állami felüt;,ielet., 

fog kellő eredménrcyel birni, ha enn,ek e;yakorlásá

nál a gyógyszerészi szakembereknek az eddiginé.í. 

nagyobb befolyása biztosittatik. Alapos isrooretek 

nélkül ma mb.r a közigazgatás egy ~a sem kezelhe-
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netö, annál kevésbé ellonőrizhe·t;ő a gyóg;ysze,ré ... 

a zet intézmény o 1 mivol az ollonl':,rzós g;yako.rláaá

nál nam eg;yodi.il a szakist.x;retek..--e kell támaszkoQ... 

nunk 9 !lonem ismox'llü.ult ko:l.l a gyal;:o:t'lati kezelés 

legapróbb X'fJI.>I:letoit is~ .... Szükségesnek ta:ctjilk 

ennélfog'Ja, hoe;y a legfőbb kormányhatóságoko4l, 

mikánt l8l!8o-ban Klauzál rrd.niaztédumában is léte• 

zett, ogy e;yógyszerész állam.i:dvatalnoki minőség• 

ben alkalt;aztaasélt. Iiaoonló célból aziikségesnek 

tml().ljuk, :twg;y a tÖ.t'vér.zy által szorvezendö köz-

tagi minikégbon .ré<1Zt vogyen. Ezo.n testület véle

mé.n;yozósi és javaslattételi joggal :foe,'Vún :f.olru ... 

M.etat11:t• egyáltalán nem felesleges., hOG'?/ a gyógy .. 

szerószet terén is időnként életbeléptendő refor

mokra a leghivatottalib m;akomberek l!:ö0vetlen be

folyást gye.korol;)anak. - Smül:séc;cenek tortjuk '\lÓg• 

r'e a tö.rvény;)avc:slattal egyezőleg a s~;altkópviool

tetést a helyi hatóságolmál. -" 

A törvér,y javaslatot a képviselől:mz kö:?.:i.cuze<.rt;fu;i 

bizottsága 1876. januúr 24. 9 25. és 2f;)o.i iilésén 

tárgyalta. A bizottság 02 egyesülot memoro.ndumát 

alig 'llette fig;y•elerribo és a ::makk.épviseltetés és 

szakellenőrzés kérdésében a toljes negáció álláa

poo:t;jára helyezkedett. 



- 128 ... 

' k'• ' ' .. d ' ' "l ' l' V'nf t 11 ""oz_egesz.segugy ren ezesero .. ~o o A..Lw.. • c 1 

1876. úr;r:i_lis 8-i hatóllyal lépett é;Letl:le1 

IU<J.•om félrészre tagolódik: 

oszlik, melyelt a ki5zee;észségügy minde.n ágára vo

nat1<.oz6 inté>,kedéselwt ölel:l.k i'el. I'Jzen belUl az 

I. fejezet "Altalónos hatá.rozatolr.'' ... at tartalmaz. 

2. §. ~Undaz • omi a közogószség :fenntertús6.t•a, ja. 

vitásl<ra és a meg.romlottnak holyreá:Uitúsára szol-

gál, hatósági felügyelet és intézkedés,. 

.;$. §. A hatósá[~ a felügyeletet panasz l:levia:ása nél

kül is időnkénti szemlék és vizsgálatok által gya-

lwrolja. 

7• §. A közegészség elleni kihágúsok rendőri birás

kadás tárc;yát .képezik. 

hatóságokat nevezi meg első-t másod- és harmadfo

kon. 

Ebben az igen :fontos fejezetben, r:;ely:nek mogállai1i ... 

tásai a közegészségügy szempontjá~~l alapvető je• 
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lentőségüek 1 kategorikusan lefekteti a közegész

ségügy helyét /az állami igazgatás köréhez tarto

zik/, a vele kapcsolatos ellenőrzés irányvonalát 

/hatósági i'elüe;yelet és intézkedés/ t az ellenőrzés 

m6dozatait lszemlék és vizsgálntok/, valamint a 

ld.bágáeol-..ná.l történő büntetéGek formáját /rondőri 

birásl{odáe/ és fokozatait /első .. , másod- és .harmad":"' 

fokon történő birúskodús/. 

A XVI. fejezet - mely a Gyógyszerészeti ügy e:J.ne .. 

vezést nyerte - 14 pat•ngrafuson kereszttil 

/124-1}8. ~'i.•/ foglalkoBtk a gyóe;yaze:részet legaktu• 

álisabb pi•oblémá.ival. 

MÚf;!odik tőr(lJ!ll* Közegészséf!iÜP;V:I. szolp;á;L~ 

Az ide vonatkozó jogszabályok a felügyeletet gyakor

ló szarvak feladataival és jogköx·évEJl :foglalkoznak: 

Közegészségügyi szolg;úlat a községeknél /1.39-1!)2.{}./ t 

illetve Kö2egóazségügyi szol(jálat a törvé:oylmtósá

goknál /153-lGli• §./ eimmel. 

Harmadik főrész: Központ 

A "Központ" a leefelsőbb irlmyitó, a belügyminiszter 

feladatait taglalja. Majd rátér az országos Közegés2-

ségiigyi Tanács feladataira. Utóbbit mint tudományos 
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vélemé~yező és inditványozó testület mükődik és 

közvetlen a belügyminiszter irányitása. alatt áll. 

A közegészségügy rendezéséről szóló 'XIV. tc. 

X."V!. t' e je ze te: 

1"'4 {.·?,, • n .'• " c. ' '""'·•t .4 -t ,.,. .. f'!~. r:. e f:'1 ~'JA •• i ,;;. • ' H c;yogySB<>X'OSb<J • !lw.u .u.Oave;e ... z ... ""gugy 

intézmón;y, az állam felügyelete alatt 6.11. - Ifi 

felügyeletet az állam a következökre nézve gyako

rolja: a..! a gyógyszerészeti. szeDJillyzet tudomá

tcyos ltépzetts6gére; b./ az államilag rnegb.atlu·o

zott Lixszabály za. t megtortusára és a gyóf.l.,';)' azortá

rak rcezolésére; e./ a megkiválltató helyiségek be-. 

rendezésére és felszerelésére; d./ a g;ót~szerészi 

rendsza.bá~yban. meghatározott könyvek vitelének he-

lyesoégére nézve.•; 

128. !h "A gyógyszertárak gyógyszerészi szakértők 

által állami engedély folytán folállitott 

közegészségi intézetek, s mint ilyenek az ipu:ei.iz

letek sorúba nem tertoooak." 

A. :l>"'V. tc. a 2 paragrafusban elsőként b.atlu•ozza 

mef:l; a gyógyszerészet helyét és t'ogalmát. A f!SÓgy

szerészeti ügy fontosságára és a gyógyazertárveze-
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tés egységességéne!{ biztositása érdeitében rendeli 

el az állami felügyeletet, meghatározva a felügye

let gyakorlásának i:r{m:yvo.nalait is /a./-d./ pontok/. 

A gyógyszerészi tevéltenység kiemelkedő voltát hang

sucyozz!u az ip<>...:r:ii2letek sorába nem tartozn~. kité

tel ,is a :128. §.,-ban. Utóbbi azonban csak szocialis

ta gyógyszerészetünkben vált teljessé, runikor is 

az i94B. xxx. törvény kimondtali az ipar és ke:reske .. 

delrlli iizletek sorába nem tartoznak. Az 18?6. XIV. 

te. az ipartörvény alól ld.vOilta ugyan a gyóg;yszerétu:e

ket, de bizonyos mártékig kereskedőknek minősitette 

őket. Utóbbit világosan bizonyitja a m. kir. OW?ia' 

semm:i.tőszéki osztó.lyántllt döntvénye a gyógysoo:részek 

ltereskodői minősitése tárg,Jrában /8/ k.ia.dott 18'7?• 

máreius 14•1 26'71.3 sz. batá:cozat. Az . az ellentmon

dás , ma;cy a közegészségügyi intézmény jallag és a 

kereskedői mivolt köztitt f'ennállt, csal{ a gyógy

szertártll{ állrun:i. tulajdonbavétele által szünt meg., 

~~ai gyógyszerészetünk.ra semmikép_pen sem alkalmaz-

ható a semmitőszék almori következő kitétele: "Uocy 

pedig a g;y6gysoor6szeknek állandó foglalkozását 

áruknak adás-vétele • s ismét állandó jövedelmi for

rásukat képezi: ezelc o;cyen köztudomásu tények, me

cyekro olég csal" átaljában hivatkozni•" 
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A törvény a gyógyszerté:t'ak felügyeletét ellátó ha

tóságokka.l a második t'őrészben foglalkozik, mely 

szarint a feladat ellátása az egészségüc:y:i. közigaz-ó 

ga tás első- és másod.fok:u szEn'.'Veire, valamint azok 

orvosi s~:~akközegeire hárult. A gyógyemorészek mel

lőzése tehát ezen a téren teljes volt és az orszá

gos G:yógyszerósz l~e;yesület memorendunía figyelembe 

sem vétetett. 

A vizsgálatot ellátó orvosok tisztiorvosi vi.zsga

l::Ötelezettségéről az 188;!>. I. tc. intézkedett, de 

általános bevezetésére osak 10 óv mulvn került 

sol' • amikor n 80090/189-' B.,M. sz. rendelet n "Mé

ree;tan és gyógyszerisme tekintettel a e;yóe;yszer

tárrut és gyógyszerkereskedések egéazaégü&~i megvizs

gál.fu:Jára" c. kollegilimot és vizsgatárgvat is köte

zövé tette,. 191 

125. ti. "A gyógyszorészek tartuznak a gyógyszeré-o 

szet körül fennálló törvényeket és szabá

lyokat pontostm mee;tartani. A gyógyszertár tt!laj

donosa éa kezelője, nem okleveles segédszemélyzet

nek a gyógyszorészet körébe vágó müködéséért, ugy

szmtén a gy6gyszerek jó minőségéért és helyes ki

szolgáltatásáért a 7• §.-ban kiszabott büntetés ter-
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b.e latt felelős ... Okleveles segédek saját milld.i .. 

désükért elsősorban maguk felelősek ... 

A felelősség kérdésének tisztáz($a ig~1 fontos lé• 

pést jelentett. A nem okleveles egyének munkájáért 

ma is az okleveles gyógyszerész felel. 

126. §. "Gyógyr;meréknek a gyógyászati cél elérésé-o 

re megld .. véntató adagoltbau való eladására 

kizlárólag okleveles g;yóc:yszortflrtulajdonosok, vagy 

ezeknek meghatalmazott okleveles kezelői, ugyszin ... 

tén a kézi gyór;yszertár tartására fel;jogositott 

orvos, az állatol{ra nézve pedig az állatorvosok 

vann.ak feljogoa1tva." 

Azt a ki tétel t, melyet a Lex :>onitaria li'erdinandina 

}l., 32• t ;;;5. § ... ai, a Generale I~orroati vum in re 

Sanitatie 10. f~.-a, a Supplementum Normativi Soni• 

tatia 7•8. pontja is leszögeBt kivánja jelen parag

rafus mogerősiteni: A 1tözeg6szségiir:;vi ártalmalt el

J.wriilése, az egysóges, jó min.őség elérb.otösége szem

pontjából a logfontosabb követelmények {lg;yrike; 

gyógyszGrek készitése, árusitása csak gyógyszertár

ban történhet. 

A mórgek és méregtartalmu szerek kezelését, forga

lombahozatalát illetően a Lex Sanitaria Ferdinan-
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di."1.a 2:;7. §-a, a'Genarale l'<ormativum Stmitatie 6. 

és '7• §-a igen halodb szellemben intézkedtek. Ez 

kiegésmiilt az 1869. évi juniua hó l•én kelt 2789 

B. M. sz. rendelettel: Beliigyminiszteri rendelet 

a méregszereknek zár alatt ta:rtása iránt. FJz a 

rendeU~eaéa a l1l!l olőil:ásaival szinte teljesen meg

egyezííen szabályozta a mé:rgckkel kapcsolatoo ke

zelési eljárásoko.t. /10/ 

"l. G:Yélt';Y s:<1cr6szelt • mó:r:•ec;szer-ú.rusuk, Ertb. ál talá

ban m:i.ndaZOl{ slilomélyek • kik mérges szerelt kés zi té

séV0l• áz>ulúsé:val, vagy szó.llitásó:val foe;lalkozrwk, 

ltötelesek a mér(,"'S SJ3erekot, ugyszintén azon esz

ltözöket iso melyeldr.el a mérges szerek az ed€myből 

kivétetnek, méretuek• osztatnall:, töretnek, vagy 

szótdéh:.>zsöltctnek, más soorelctől és eszközöktől 

egészen l";ülön"liúlve. s~e;emélyesen, V<o'€!f megbizette 

bizalomra mGltó tmemély álte~ zárt helyen a leg

gondosabban megőrizni. 

2. A 11e lynalt, melyen mérges sliHJl:<ek tartatnak, le

gyen az szekrény 9 raktár, szoba, vagy bármely más 

belyisée;, feltétlenül ugy l~észitve, s olyM zárak

kal kell ellátva lennie, hogy az a betörés ellen 

is, illetőleg a méregszerelmek elorozám• ellen 

m2nden esnetőoégre lehetőleg biztositva legyenek. 
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;:;. A méz;ges s,zerek árulására jogositott tw..emélyek 

kötelesek az árulásnál az e tekintetben fennálló 

szabályokat pontosen megtartani; azaz az eladó kö

teles az egész méregkéazlet:ről pontos jegyzéket 

késziteni és külön eladási naplót vezetni, me~be 

a nap, az elaelott méreg mGmcyisége t a vevő neve, 

lal~ása és foglalkozása* ugyszmtén azé is, Id.nek 

a méreg közvetlenül átadatott, végül a méreg ki• 

szole;áltatásának alapját képező utalván;yt és a mé

reg rendeltetését feljeg;rezni köteles. 

4. A tisztiorvosolr.nak, személyes felelősség terhe 

alatt egyszer és windenkorra kötelességül teendő, 

hogy az l. pontban mee;nevezett iizletekben váratla

nul, minél f\"Ye.ltrabbau, de év eni;: ént legalább három

szor vizsgálatoltat tegyenek, s mGggyőz5déat szerez

zenek, vajjon a mérges szerak megőrzésére, árulá• 

sú:ra. és használutára nózve f'ermálló szabá~ok pon

tosan megtartatnak-e, s a tapasztalt helytelensé

geket az illető hatósáe;nak rögtön ;Jelentsék be ... 

129. §. Gyór;;r,rszertúrt csak az keze!het, ki az or-

szág terülctón érvényes gyógyszerész-tudo

ri, vf?Jfi;Y gyógyszerész-mesteri oklevéllel von :fel• 

ru'!:l.ázva .... Az oltlevelek érvényessége a <;p. s '14• és 

a l>!?• §.-okban foglalt határozmányok ezerint álle.

pittatik meg. 
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A gyógyszerészmosteri oklevél megszerzésének módo

zatait az 18?5• évi 21?~5 sz. rendelet ;a. §-a sza• 

búlyozta, m.oly ldee;6ozült az 186E1. ápl'il:l.s 4-:i. 

40}5 sz •• továbbá az 1880. julius l,_i 61(~} sz. 

rent!elettol. I•izek értelmébon az oc~vetemi felvétel .. 

hez valamoly algiwtúzium úllarniloe; érvényes bizo

nyitvónya azill:!:sée;ol te tett; • vabmmt ru'l?ól szóló 

bizcm;vlat • hoc;y á g;ytlkornoki vizsga letétele utún 

az illető valamely belföldi gy6c;vszert6rl)tm k.ét 6-

von át sogéd (~tmónt allmlmnzáot n,yert. Az oe;yets

mi tooulmúnyolt idejét a rondelet 2 évben ha.tó:l.•ozta. 

meg .. !smc;rteti tovúbbá o. kötelező túre;;yo.kot, szi

~SOrlatolmt~ a szigo:dato:Y,n&l allwlmazott m:tnősité

oek megnevezéallt, befejezésül a f!0'Óc,Ys:z.orészi eskü 

natkoz6 törvények és szabályok t?,'YiiJteménye c. mun

kájábm:a e:z:Dn cikkely vóc;éhez o. követkc ~lŐ megjegy

zést mellólwl:b A gy6g;ys~~ol'Ós:z:-tuo.ori szigorlatok 

ugy a budapesti, valamint a lwlozsv{.wi o[;yetemen 

adók, molyek a bölcsész-tudori szie;orlatok:ra nézve 

érvlm;yesek. r0ull1atatlm ltellék a köz6:ptunodai el5• 

képzettség boicozolúsa, val'-lmint 3 évi egyetemi ta

nulmá."zy. /ll/ .. A ma(o;J'&' egyetemi gyót_;;yszerészkép-

zés fontosabb változásait az v. sz. t&blázat ismer-

to ti. 
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flz oltlevelek ér>~ényea!.!égére vonatkozóan az 1876., 

évi XIV. to. tt,;;., 44. és 45. §-ai ugy intéll!ked .. 

nelt 9 J::wgy a kiilföldi egyetemeken nyert oklevelet 

honositani /.nosztrifiltáltatnil l;;ell. Kivételt 

képemelt a Habsburg .. birodalornhoz tartozó ol'szá,gok 

egyeteme i. 

A gyó!J;;iSZ<'Yrészek tanulmú.n,yaival foglalkozó• vala• 

mint a diplomák érvényességére vonatltozó rendel

kezéinak igen nagy horderejiielt, mi vel végképp gátat 

vetettek a kuruzolók, Algyógyszerészek müködéaének. 

A l;íO. 9 lpl. és 1;:;2. §-ok a .r:eál- és személy jogu 

t~óg,ys:<:ertáraklHil :foglalkoznak, ezek eladhatóságá

val, öröklésévelt stb. 

A J.;;.;;. §., kimondja: Ileál ... gyór::lJiszortári jog ezentul 

nem adomáDyo3hat6. ~ "A gyógyszertúri Ugy rendezé

se" tárc;yában kiadott lB5::>e óvi rendeletben a bi• 

rodalmi belügym;iniszter kimondta, hogy reáljogu, 

tehát ör~kölhető és eladható gyógyszertúraknak 

C$ak azoll: tekinthetők, melyek l'/9'.h előtt létesül

tek., Ez r(lndkivUli nagy nyugtalanságot idézet"'t előt 

mart igen nagy vagyoni érdekeket sértett. A személy

jogu gy6gyszertáral~ jogi belyzetét végleg tisztázta 

az 1865. évi 1225 sz. "lee;mae;asabb udvari rendelet" 
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és ar~ ezt magyarázó 175:?8/1865 az. helytartótanácsi 

körrendelet, amely az 1851. évet jelölte meg azon 

határidölil 1 amelyen tul már nem ismorootő el a reál-

JOB•Il2./ 

A l}lt. §. az uj gy6gysmertára1t :felil.llitáaát szabá

lyozza, ezeket belügym:iniszteri engedélyhez köti. 

Az engedélyezést mindenkor meghatározza a terület 

spociális helyzete és a felállitand6 gyógyszertárra 

eső népesség sz~. 

A 1}5• §. Fiók ... és hátd t':Yógyszertárak létesülésát. 

csak a belügyminiszter engedélyezueti .... Ott, azol 

gyógyszertár nem létezik, az orvosok kézi-gyógyszer

tár tartására a törvézcyhat6ság első tisztviselője ál

tal i'eljogosithatókt kötelesek ae;onban az e r(~szbe

ni szabályokhoz alkalmazkodni • 

A l>;:ózi gyóc;yszertárokra vonatl;;:ozó rendelkezés ma io 

érvényben van. 

l%• § • A gyógyszerelt árát a lll&gyal' gyógyszerkönyv

höz csatolt árszabályok által koronként a belügymi• 

niszter szabályozza. 

Az első magyar gyógyszerkönyv 18'72• március 15-én 

lépott életbe. Vale agyidejüleg ae; uj magyar ár

szabvány iso mely hazánk viszonyait figyelembevéve 



készült és minden gyóg;vszerészre nézve kötelező 

erővel birt. Az 1312. január 2'7-én kelt bélüg:ym:i.-

niszteri rendelet kill!Olld;la /l?J/t. 6. Minden vényre • 

az á:r számokkal olvashatólag tételenltént feljegy-

Illendő, az előforduM ltra;jcartörtek egészekre eme-

lendők, továbbá aki a vény árát ltiszá.mitjat fele-

lősség terhe alatt kötolas azt neve sajátkezii aJ.á .. 

irásé:ve.lt a a gyógyszertár jelvényével ellátni., A 

használati utasiMat /szignatura/ pedig a gyógy ... 

azert készitő e(~én látja el, szintén felelősség 

terhe alatt kelettel, s neve al.áirásávul. 10. M:i:n-

den olyan gy6e;ys>:.ermonn;yiség, mely a v6nyen felszá ... 

mitásba ;jő, de az orvos által mennyiségileg vilá• 

gosan és tüzetesen megl:mtfu>ozva nincsen, pl., quan-

t-um satis, a gyógyszerész által jeg~nsendő :fel a 

vácyre. 

A magyar gyógyszerkönyv éa árszabvány k6telez6vé 

tótelo igen fontos lépést jelentett a jó minőségü, 

együnteta munka és az egységes ártételek kialakitása 

területén. M1nt látható• a takeával kapcsolatos uta

siMsok igen korszerűek voltak. l'Jla is hasonló elvolt 

érvényesülnek a gyógyszertúri munka eme vonalán. 
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d/ Az 18Z6· . é,!:!. XIV, to. Q6g,xszerészi jelentösé;á

nelí; méltatása 

1. Az I. főrész "Általtmos ha.tórozatok" c. fe;jeze

tében - ~ ~~era!@ l~ormativum Sepitatison ~ul-
, 

&ápve- a$öz9~é~§é~ szempeDijából alapvető 

mprJ1at.áro~okat fektet le, pontp~ m~~aelölv~ 

.!.lfözer;éazségi.W;.z lwJ.yéj;, részl;e:!!esen kitérye a 

kiht'!,l;;ásogl alltalmamott bUntetéselq,>e, valwnint 

p. renAArJ. b:U:áskodás S§erve;tre. el§§=. !!!49oQ: éa 

~tpadfokgn. Jia§onló részletesoéf?jf"ael ismerteti. 

~ IIe é.sJ IIlt fl:írészben ~ hatóaági ellenőrzé@t 

véf?jző szem~lyeh'J)t .~.s feladataik:a;!i, 

' 
aők~nt,mondáa ki§ gyógyszertárak közagészség: 

'· 
jip::Yi intézméN tleJ.leg~t és négy pontban fekteti 

le a hatósági ellenőrBés i:ron;yvonalait is. 

;> •. Fontos megállapitáat tesz, amikor a mai sl"..ellem

mel megegyezően ,tiszM.Z>Ii .~6c:;tszertúri munká= 

nál a felelősség kérdését. L~egea utasitáaokgt 

közöl a &Lógyazerek és mérgek kezelését és kiszol

~álását illetőanA valamint a gYógyszerészek tanul

món:la:U:ól inté::kf:ldve, az ep;;yetemi képzés idejét 
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;; . étpe~!. A~;Lapitja meg. Fontos k~vcrl;.e4:Jl!§tn:ykén]j, 

:i,r:ia elő . a ~ll'jjldi "'f:IYJ?temeken n;ye:et_okleve

l&l~ .!:JQpo.§.itását. íi;rp,embcP., j}.l.téZ:ked;ij!; ~ót;t,

§Z!fmtlúri ;iofliokról11 ki!llOOdva; !eál-r;y6gys".ertá

ri jog a jövőben uem adomf;nyomató" Lefekteti 

iq~rs~erii l!J,;s~§!~ál;y~,létrejö'!lte és l~:öt§?lezövé tii
J,;ale m;Ht9e.h;i e,t_ő;t:el!P2st_.1clm.tett a lllffl1iJ'$!l' 

~Ófq·szo~~p~et törtégeté~, 

Az l.B'7Eo. évi 1i:IV. tc.-ről megállapithatjult, hogy 

rendezte az oe;észsóc;íigy és ezen belül a e::lógysze• 

részet ~ttuAlis kérdéseit. - Nem valósitotta meg u 

ggógy::morészelc által ol;y .régen áhitott és jogos ké

:r.elmet, nevezotemm a e;yógyseertát'i vizsgál.atolmak 

gyógyszerész sz~romoorek által tö:t>ti.>nő végb.ezVi te

lét. 



A mag;yar gyógys3erköeyvek fontosabb adatni. 

r~egne- Nee;;Jelc- A hntálybaléptotő A lmtál;vba- A szer- Ciklre- Kórnaze- •ror;je
V®eés nés óvo rcndell(E:H~ós száma lépés :l.deje kesztő lyek rek és delem 

bizotts.szúma stnnd.ar-/la~ 
_ elnöke dok sz. száiíeJ 

Ph.Hg.I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 

lí:l?l 31.993/1371 
n.r.~. sz. rend. 

18?2. 
III. 15. 

1583 250f)0/ITUI/l800 1800. 
13. 1\T. sz. rend. x.. 1. 

1909 100.000/1909 1910. 
13. M. az. rend. I. 1. 

1933 252-091/1934 n. l'IT. rend .. 
19:55· 
I. l. 

19.511 1/1954 /XII.9./ 1955• 
Eü. rT. sz.rend .. 

V.Addend 1958 4/1959 !VIII.25./1959• 
.Eü. M. sz.rend. IX. l. 

VI. 1967 5/1968 /VII.l2/ 1968. 
Eü. r,1. sz.rend. VI!.l5• 

Prof. 513 % 
Than Károly 

Pro:f. 514 60 
Trum Károly 

Prof. 511 
Bólta;v Árpád 

l~ 

Prof 565 
Vúmoss;y Zoltón 

117 

Prof B20 
Schulek lUemér 
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Prof 
Schulek I•;lemél!' 

Prof 815 ?53 
Hchulek I~1emér 
+1964 
F:rof 
Végh Antal 
1964-töl 
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4·35 

162? 

15Li6 

~ • 
ri' 
$ll• 
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'l-' 
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N 

!~ 

l 

~ 
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Időszak 

1'77Kl-l850 

1851-1891 

1892-19131 

1914-19319 

l 94Cl-l 948. 

19lff}-

;\ magyar egyetemi gyógyszerészkép!OOs 

Képzési id6 

összesen J1'bből: I:bből: 
gy. tári egyetemi 
1c:;vakorlat oktp.tás 

7 év 6 év 1 év 

8 év. 6 év 2 év 

? év 5 év 2 év 

7 h 5 év 2 PV 

6 év 2. év 4 év 

4,5 év 0,5 év l> év 

Kötelező tan
tárgyak 
száma 

4 

4 

9 

ll 

24 

26 

Kötelező 
v:tzsgák 
SZIÍI!la 

~~ 

l} 

8 

9 
21 

3I4 

t 

~ 
VI 

t 

<l .. 
~~ 
l~ 
}-> 
l);' 

'8; !~ 

1 
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lll ~sony lslemár: A tnag:yar gyógysr&et'éazet tö:o
ténete. KWlOS8Yt Budai:JeSt /19?;0/ 
Il. kötet 1,1. oldal. 

/2/ Bársony ;;;lemér: oo. t II• kötet 1}8. oldal 

1~1 Behéey Sándor: A oogyar gy6gyazerészetre vo• 
natkozó törvér~ak és szabályok 
gyüjteményé • fM1rkus, Dudapest 
/1887/• vn.tejezot 139• oldal. 

/41/ Schéd:y Sándor: ua., IV • i'ejozet 81+. oldal,. 

/51 Chyzer Kornélt Az egészségüwre vonatkozó tör
vények és :~.•endeletek gyűjtemé
nye. IJ()brovslcy és F:I•anke, Buda
pest /1900/t I. kötet 624. ol• 
dal: t. !!YÓfíYS3el.'tá:t•ak meg'llizs
gáláaa. n m.k~. belügyminias-

.. ter '7:;7.641/1893 sz. korm.ren.d. 

/6/ Cl'l;<lzer Kornélt ua. , I. kötet 46. oldal,. 

171 t3chéd;y Sándor: ua., 262. oldal. 

/81 Bchéd:y Sándor: ua. 9 III. fejezet so. oldal 

/9/ CbJzer Kornél: ua •• I. kötet l?l• és 627• old. 
nzabályrendalet a tisztiorvosi 
vizsgálat tárgyában: 188~. I.tc. 
L.. l"' oa .,." ...:. ··• "'')'·'a9 n r.• uB Ci;~;;• .&..l>-.• .;..tt.l• ul .... r;; J.#•t~~ .• sz. 

/10/ Gchédy S&ndo:rt ua., VII. tejezet 161. oldal. 
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/ll/ Dcbédy Sándor: ua., li. fejezet l~. oldal. 

/l2./ Go.rtvs,y György; Am ujal:ibkori magyar miivelő-o 
dés éa egészségügy története. 
Akadémia Könyv.ldad6, Budapest 

/195?>1. I. kötet 247• oldal. 

/l~/ ~lob.édy ~lándor: ua. t V. i'ejeaet 106. oldal. 
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8. A TAl!qÁCSKÖZTÁIWAflAG GYOOn1ZGHf:SZI VONATK03ASU 

1W:rm1:~I.I•iJ'E l 

A í;'iar;yar Tanáceköztársaság 199 napja mélyrehat6, 

gyökares változásokat teremtett átmenetileg minden 

területen, igy a gyógyszerészet kórdéseiben is. 

Hövid fennállásának ideján - 1919. március 21-től 

1919• augusztus l•ig .. azúmtalan olyan rondelke .. 

zóst hozott• mely a proletárdiktatura létének 

alapfeltételeit képezte. Igy a gyá:cakat, b~ákat, 

ban!:.:okat 0 kórházakat államoa:i.tották, a :földeket 

pedig közös gazdálkodás céljára átadták a dolgozó 

pat'asztságnak. Bevozették a nyolc órás munltanapot, 

megnyitották az iskolákat a dolgozó nép előtt. 

Az egél:lzségügyi ellátást állami f'eladatnak nyilvá

n:l.tottákt a betegség- és be.lesetbiztositúst minden 

dolgozóra - igy a mezőgazdasági munltáeokra is - ki

tor;jesztettéll.. A. gyógyoznrószet terén is megvaló

sult az egységes irányitús: Gyógyszerészeti :főos!ll

tály alalrult, araoly át:foe;ta az összes gy6gyszeró

szoti, gyógyszerellátási és termelési ügyeket. 

r~logszerveztúk a gyógyszertárak uj ellenőrzéai mód

szeréte valamint a i'őosztály elrendelte gyógyszer

vizsgáló és tudornm1yoa laboratórium :felállitását. 

/l/ 
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A gyógyszerészettel kapcsolatosan .az 1919.. ápri

lis l-én megJelent Forradalmi Kórmél:lyzótané.esi 

:XliVII. sz. rendelet a következőket adta tudtulc 

1. §. Minden gyó&Yszervec;yén::zeti iizem IGYárt ipar

vállalat/9 aroel;y gyógyszere.k előállitásával, fel• 

dolgozásával foglalkozik, minden. gy6gyszeréruka .. 

reskedés, minden gyógyszertár, továbbá a kötősze

rek, orvosi miiszerek, betogápolási cikkek gyértA

sával és elúrusitásával :f'oglalk~oz6 vállalatok köz

tulajdonnek :rzyilvlmitte.tnak:. /2.1 

Az április ll-én megjelent végrehajtási rendelet 

2. fr-a pedi~ a következőkben intézkedett: A köz• 

tulajdonba átvett gyógyszervee;yószcti gyárakat 

és a Forradalmi Kórmányzótanács XLVII. sz. renda

letének l. §-ában felsorolt egyéb üzemeket /a 

gy6gyazerész-segéd nélkül millcödő gyógyszertárak 

a rendelkezés alól kiestek/ a munkaügyi és népjó

léti népbiztos :f'elűgyolete alatt vezetik a volt 

tulajdonossal egyiitt. /'/ 

A \f.'anácsköztársaság lllü&'"llalósitotta a c;yógyszertá• 

rak szakelleltőrzését is. A 22925/1919 N.M. sz. 

körrendelet szabályozta a tisztiorvosi vizsgák 

rendJét és tematikáját, ru::.telyből a gyógyszertárak 



... 148 ... 

ellenőrzésére vonatkozó kollégiumct és vizsga

-tfnogyat egészen elhagyta. /4/ Ec;yidejüleg intéz

kedett a gyógyszertárak szakszerü ellenőrzésére 

hivatott gyógyszortór-fel.ügyelői hálózat megszer

vezése irént, ás mfno ápr:Uis 15-én pályázatot hir

detett 20 gyógyszertér-felügyelői állásra. 

A Mu.nkaügyi- és Népjóléti Népbiztosaég mújus 2o

án megjelent }5. az., :t'endeletGben Közölte t hog-y 

" o •.. addig is, mig a gyógyszortáJ:ak ellenőrzése 

és vizsc~álata ldzár6lag szakképzett gy6c;yszorészek

re le .az hiehat6, Budaposten t Rákosszantmihályon • 

U jpelilten, EákoBpalOtáll, Kispestoo t !,enimtárosban 

/l'Jrzséhet:f'alva/, Csepelen, Budafokon, Albertfalván 

és l:Jestszentlőrincen a népbiztom.1ág gy6gyazerésze

li:et fog a {lJYóe;yszertáralt vizsgálatúval mee;bi:mi. 

Más helységekben a gyógyszertári vizsgálatokat át

menetileg az eddig ilietél{es mcgyei t városi tisz.O 

tiorvosok kötelesok et~ gyót:yszerész bevonásúval 

elvégezni. E célra m:lnden megye területére a gyógy

szertári munkáaolt szakszervezetének illetékes i'i-

6k~a két•h&rom gyógyszerészt küld ki. Ahol ilyen 

gyógyszerészeket a szakszervezet nem ;jelöl ki t ott 

a gyógyszertárakat sz illetékes tisztiorvos továbh

ra is köteles vizsgúlni." A rendellwzés alapján 6 

gyógyszertár-folügyelő kezdte meg müködését .. /5/ 
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A gyógyszerész-felügyelők Vizsgálataik során igye~ 

keztek a i'eUelt hiányosségokat célszerű intéZke

désekkel kiküszöbölni. Igy rendelték el többek kö• 

zött, hogy az éjjel:!. ezolgálatot ;jelző világitó 

táblat illetve lámpa /6/: 

al Vagy áttetsző anyagból, vagy tartós pléhbőlt 

vagy kartonból készüljön. Az elsőnél az átvi

lági,tást, a másodiknál a megv:Uilgitást egész 

éjzjel 1nagának a gyógyszertiirnalt kiilön e célra 

szolgál6 lámpája végezze. 

b/ A jelzőtábla vagy az éjjeli csengő mellé 1 ill. 

fölé akiisztru1d6, Y agy olyan helyre • ahonnan min

denltinelt !llflr meseziről szeméba tüniko 

c/ A jelzőtáblán nem elég egyetlen egy gyógyszer ... 

tár eimének i'eltüntetése, hanem ltét- vagy há;t'om 

legközelebb :feltVő • szelgálatot tel;}eai tő gyór;y

szertá.rat ll:ii>ll megnevezni. 

fut. ügyeleti tábla lüvilitgitása, a legközelebbi, ill. 

ój,jeli szolg;úlatot tel,jesitő gyógysJ>ertúrak kiirá· 

aa, valamint inspekciós gyógyszertáraknál a csengő 

megléte, ma is a leBfontosabb előirásol;; közUtt fog

lal helyet. 

''',"'-' --
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A 2.'n:uácsközt!XI?.sru;ág leverését kö•;etűen, annak 

csaknem m;inden vivmán;vát és haladó intézkedését,, 

igy a gyógyszertárak azakellenőrzésére vonatkozó 

rendelkezést is, mee;szüntették. Kivételt képe:t.ett 

a tisztiorvosi képzésre vonatlwz6 re.'ldeLla)zés, me

lyet csak lB év m.ulva* a 245.800/193'7 B., ~. sz. 

rendelettel hatálytalanitottak. /'7/ 

Ai!: uj, 9 hónap időtartsmu tisztiorvosi tanfolyam 

tematil',:ájában • illotől~g vizsga:tárgyai között a 

gyógyszertárak és azok gyógyszerkészletének ellen• 

őrzéséhez szükség;es specill.lis témák ClZOnban to

vábllra sem szerepeltek. Az emlitett !.'eudelkezéaek 

következtében az a !tiilönös helyzet állt elő, hogy 

akik a tisztiorvosi képasitéat 1919. óta ezerez

ték meg, még azt a keveset sem sajátithatták elt 

amit a törvényes rendelotek és hatóságok annak

előtte minimálisan szükségesnek tartottak a gyógy

szerellátás ellenőrzésének helyes elvégzéséhez. 

l:irulek ellenére a batósági orvosi szolgálatról, va

lamint a lrozegészségiigy:i. törvények és egyéb ren

delkezések m6dositásár6l szóló 1936· IX. tc., va

lanú.nt w.nal~: 900/1936 B. [,1., sz. végrehajtási uta

sitása a gyógyszertárak és azok gyógyszerkészlet~ 

nek szakmai ellru1őrzését továbbra is az orvosok 

feladatkörébe utalta. /8/ 
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Vég-ül az 19L~O. 'Ifi. tc., illetve ennek 757/l')l!O 

ihM. sz. végrehajtási rendelkezése a hatósági 01'

vosul~ a gyógyszortf~ak ellenőrzésével kapcso

latos jogkörét közegészsé~~i igazgatási szem .. 

pontokra korlátozta, a szakmai ellenőrzéssel kap

esolatos feladatok ellátását pedig az O!i:I :feladat

körébe utalta. 191 

A •ra.nácslröztOO:saság elbukott. Haladó v:i.vmányai mai, 

azocialista c;yógysze:t'észetUnkben :fejlődt;ek tovább 

és teljesedtek ki. 

Irodalmi adatok: 

lll Zalai Károly .: Gyógyszeriir,yi szervezés. Me-
J.ici:na, Budapest /1965/, ?fh o_ldal. 

/21 Bársony Blemá': 1\ ma.gyar {J",Yógys~>erószet törté
nete• Kunossyt Budapest /1930/ 
II. kötet 488. oldal. 

1!11 Bársony :E:lem6rt ua., n. kötet 505. oldal. 

/Ll/ rl'tozsonyi Gándor: A c:yógyszertá.rak és a gyógy
szerellátás ellenorzése. Gyógysze
részek évkönyve. Merl::a.ntil, Buda• 
post /19'!;0/ 1 58• évf. 178• oldal. 

151 Bársony :Blemá': ua., n. kötet 508,. oldal. 

/6/ Bársony Elemér: ua., rr. kötet 509. oldal. 
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171 Atzél :t::le!ll(nn Az e01észségügyre vonatkozó tö:r
vények: és rendeletek gyüjtemé• 
nye. "Élei>", Budapest /19?!9/ 
VIII. kötet /l')?;t~l9?;13/ 9G!Lo ol• 

dal. 

/81 Atzél :E:lemér: ua., VIII .. kötet 1+61. oldal. 

191 :Bakács '.l'!ibor= kz. országos Közegészségtigyi In
tézet milltödése 1927-195?· 
Budapest /1959/1 l8lh oldal .. 



1950. 1-:v:t •N:lmffEriYJ!:l{FJÜ lii~iUl';LE.'T: A KÖZl"Ct!GjU..l'JlU 

GYOOit>Z!tHTAHAK ÁLLAMI .'J!ULAJDONBA Vf'r.l'lii!,:í\J-HŐy 

a/ A törvény és törvényprejU renddet ismertetése 

Az 1948. XXX. törvény a gyógyszerészetről és 

az ezt k:l.egész:i.tő 1950. évi 25• sz. tlh.'vényera

jü rendelet /1/a A közforga.lmu gyógyszertárak 

állami tulajdonba vételéről, visszatükrözik a

zokat a mélzyreható, forradalmi változáaokat, 

melyek minőségilag hazánk egész rendszerét és 

ezen belül a gyógyszerészetet. is átale.lr:l.totMk. 

Az idéiközben ldilönböző jogszabályoltkal ltiegész1-

tett és m6dosttott törvény, illetőleg törvény

erej ü .rendelet • ma is hatályos. 

A felszabadulás előtt Magyarország gyógyszerá

szete magánkezdeményezésen alapuló állami kon

eeasziós randazorben fealődött. /2/ Az úllam a 

gyógyszerkönyVönt taxán és egyéb rendelkezése• 

lmn. l:.:ercsztül szabályozta a mac;óntulajélooban ló

vő gyógyszertÚl'oK müködését. A tudomán;yos ~el .. 

leg, a szu1vonal emelése és ezzel összefüggően 

bizonyos gyakorlati intézkedések keresztűlvite

le a gyógyszertár•tul&Jdonosok egyéni áldozat-



vállalásától és id.va1>ástudaté:t6l függött. A gyógy

szerttwak szaporodásával a gazdasági, anyagi ér

dekeltség került előtérbe, a morkantil•sz~llem 

egyre inkább er5södött. 

A felszabadulás után szoeializmust épitő hazánkban 

megvalósult az állami r::;yóe;yszerelláté.s. 1':$ ~it 

jelent, hogy a gyógyszerrel kapcsolatos m:l.nden te.

véltenység állami feladattá vált, nevezetesen a 

gyógyszerek előállitása• forgalomba hozatala, a 

gyÓt.eyszerrel foglalltoaó int;él!.m:aények irányitása, 

ellenőrzése, a gyógyszerek jó minőségének elérésé

hez szükséges müszald., tudományos és anyagi fel té .. 

telek megteremtése, a t~domány és gyaltorlat egysé• 

gének biztositáaa0 stb. A gyógyszeripar 1948• évi, 

a gy6gyárunugylteresl;:edelem 1949• évi és a. közfor

galmu gyógyszertárak 195Q-ben bekövetkezett álla

mositása teremtette meg az állami gy6gyszerellátáa 

lehetőaégét. Az államositás megszüntette az erősza

kos gaoo.asági versenyt és előtérbe került a kö~ 

egészségügy é:rdekeinek fi.gyelembevétele., /r;/ 

A gyógyszerészet feletti főfalügyeletet az 195D-ben 

megalakult Et~észségügyi Minisztérium, illetve en• 

nek VIII. Főosztályac a Gyógyszerészeti főosztály 



látja. el. Ennek vcaetője gyógyszerész. Az egy köz

igazgatási területhez tartozó közforgalmu gyógy• 

szartárak egységes müködésé:nek irányitását hiva ... 

tottek ellátni a megyei /19/, :i .. lletőleg a főváro• 

si /l/ Gyógyszertári Közpon.tok: melyek az illeté

kes megyei /fővárosi/ tanács egészségügyi osztá

lyának ~elügyoleto alatt álln~t. Az egészségügyi 

osztályokon fővú:r,oai, illetve meg.vei vezető .. fő .. 

gyógyszerész Inültödilt, aki a terület gyógyszerel

látásúnak szervczését, folügyeletét és a Gyór;y

szertári Központ ellenőrzését végzi. 

ll. Gyógyszertúri Központok vállalati felépitésbe:n 

müködő egészségügyi intézményokt melyek a hozzá

~ul{ tartozó közforgalmu gyógyszertárak muru~ájút 

irányitjók. A vállalatok szarvezete 1951-ben azak

felijgyeletliel, valamint e;;yógyszorvizsgáló labora

tóriumoldral, 1952-ben főg:yógyszerészi funkciókltnl, 

1957• végére a g:y6gy<Hilol'raktórrutkal és vé6Ul l' 

vállalatnál galenusi laboratóriumokkal egészült 

ki. /4/ Mindezek birtokáben a Gyógyszertúri Köz

pautok a hozzájult tartGz6 terület lal.cosságúnek 

g:yóg;yszerellátását maradóktalanul biztositjá1>• 
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1943. XXX. törvény I. fejezetc 

1. §. A gyógyszertúrtik az egészségügyi miniszter 

fíSf'elügyelete alá tartozó kőzegészségügvi 

int6zményekt mint ilyenek az ipar- és ke:t•eakedel

mi üzletek sorába nem tru:•to gnak• - Az 1876• XIV • 

tc.•kel megegyezően alanuzza a gyógyszertárak köz-

egészségügyi :i.nt6zmény jelleu;útt mel;r kibővül a 

f'6felüg,yeleti szerv mognevozósével, valamint "az 

ipariizeletek sorába nem tarto?,nalt" kitétolt ki• 

terjeszti a kereskedelmi űzetekre is. 

2. ~;. lll Gyógyszert közvetlooiil a f'oc,yasztóknakt 

valamint kórhllzak és e{';.yéb (5Yógyint6zetek 

rószére kizt~ólag csak gyógyszertárak szolgáltat

hatnak ki• 

li törvény elsőként jelöli meg a. gyógyszer fogal ... 

mat a 2. §. jl,t/ 'bekazdáabeníl Gy61:,;yszernek kell 

tekinteni a t>Yógyazerlcésdtmón;yekot, valamint az 

emberorvoslásben használatos védőoltó és kórjelző 

/diagnosztikai/ kéaz:i. tm6nyeket is. 

;,. §. /1/ Ag egészségügyi miniszter rendeletével 

/utaaitúsával/ határozza meg azokat a gyógy

szereket, sebészet:i. l~ötöz5sze:r:eket és gyóg"-yitús 
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céljára szánt más eszközöket, malyeket minden 

köztorgalmu gyógyszertárnak tartania kell és 

szabja meg az azok minő"ége, előállitáea és tar• 

túsa tekintetében irányadó követelményeket. 

/2./ Az egészsésügyi miniszter :~.·exHlelettel a 

gyógyszortórakbon forgalomba hozható egyéb /nem 

hiVatalos/ gyógysze:t'ek, sebészeti kötözőszerek 

és győgyi tás céljára szánt lllÚS eszl~özök minösé€je 

tekintetében is állapit meg szabályokat. 

/}/ A gy6gyszerek• aebészeti kötözőszerek és győ

gyitás céljára szánt más eszközök kiszolgáltatá• 

sát az egészségügyi min:tszter ren<lelettel /u.tasi• 

tásaal/ szabályozza. 

A közforGalmu. gyógyszertúrakban kötelezően tartan

dó r~6rorsze:t'ck, kötözőszerek és a gyógyitás céljá

ra szánt egyéb es~özök név szarinti megnevezését• 

az ezekkel kaposolatos minőségi-t eltru:.>tási- és 

kiszole;áltatáai körülményeket jelen tönény elsö

ként irja elő. A gyógyszertórak egyaégeát j6 mun

kájút ez döntően determinálta. 

4, fh /3/ A gyógyszertári berendezóa, felszerelés 

és hely:i.sóg, valamint a gyógyszertári rendes 

ós Ugyeletes szolgálat tekintetében irányadó sza

bályokat az egészségügyi miniszter randelettel ál

lapitja meg. 



!J g:yógyszertó.:t'ak br;n·endezését, helyiségeit és 

relazerelését illetően nagyrészt ma is érvényes 

a 260.5é!O/l9;J4 B. M. r•endelot, mely 19'5• ;január 

l-én lépett életbe. li köz:forgalmu gyógyszertárak 

államoaitása lehetőséget tei'emtett arra, hogy népo

gazdaságunk a rendeletben előirt és azóta módosi

tott követelményeket maradéktalanul ~égrebajtbaa

aa. tiai gyógyszertáraink ltorszerü.ek és mind<m o

lyan eszközzel :fel.czereltek, m.el;yek részben a 36 
g,yógyazerkéazitéstt részoon a pontos gyógyszer.,. 

vizagálatot biztositják. 

A II. fejelllet a ttK;özforgalmu g,yógyszertflrak"-ról 

intéZkedik• 

:E~ paragrafusok nagy része hatálytalan. l~zek he

lyére az 1950. évi 25. sz. törvén;rere;jii randalet 

lép, malynek 1. §. /l/ bekezdése kimond3a: A ma. 

gúntulajdonban álló közforgalmu gyógyszertárak a 

jelen törvényerejii rendelettal állami tulajdonba 

vétetnek. - A 8360.2/l95:h :Eü. r;rr. utasitila m6do

sitott intézkedéseket tartalmaz a köF~orgalmu 

gyógyazert~Blt :felállitáaára, átlWlyezéS{~re éa 

megazüntetésére vonatkozóan. A gyógyszertárak lé

tesitésénél előirja, hogy az uj gyógyszertflrra 

eső lélekszó.m legalább 6000 :fő legyen. Gyógys~lio-

l ! "'''~"'~ --



tli:l:'ak megszüntetésé:l'l.al!l a magyei, illetve a főváro

si tanács végrehajtó bizottságának előzetes enge• 

délye.szükségeltetik. 

A III. fejezet intézkedéseket tartf;llmaz az inté

zeti és kézi-gyógyszertáraltkal kapc:solatosi::Uh 

Intézeti gyógyszertárak felállitását olyan gyógy

intózetekban engedélyezi, amelyek legalább t150 fek

vő-beteg hellyel rendelkeznek. A káz1gyógyszertá• 

rakról a követlmzőket irjtU Minden olyan községben, 

~:unelyben letelepedett orvos míiködik és amelyben 

közforgalmu gyógyszertár nincs, kézi•l!5ógyezertá• 

rat kell létesit~mi. A Mz:i.-gyógyszertárban az 

egészségügyi 1~1azter által meghatározott gyógy

szereket, azérumokat és kötözőszareket kell tarta

ni, 

A IV. fejezet a gyógyszertárak vezetésével és fel

ügyeletével foglalkozik. 

Itt is sok m6dositást hozott aa 1950. évi 25• sz. 

törvényerejű rendelet, mely a gyógyszertárak álla

mositáGával azok vezetését egészen U3 alapokra he

lyezte. 10. §. lll Az egészségügyi miniszter a je• 

len törvényere;jii rendelettel állami tulajdonba vett 

köaforgalmt gyógyszertérhoz felelős vezetőt rendel 
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ld ... - A 8;:16<>-24/1952. Eü, M., utasitás a gyógya~ 

tárvezetők kinevezésével kapcsolatban alrendelle 

Közforgalmu és intézeti gyógyszertár vezető3évé 

csak az a gyógyszerész nevezhető ki, Qk1 magyar 

állam:polgá:.r.>, a gyógyszertár vezetásére :fel.;jogosi ... 

tó oltlevelet megszerezte, kellő gyógys:?..ertári gya

korlattal rendelkezik és a gyógyszertár vezetéslma 

testileg és szellemileg alkalmas. 

A gyógyszertárak felügyeleMről az ll)l18., XXX., tör

vón:y 2?. §. /l/ bekezdése intézkedik: A gyógyszer

táralmalt s?..akszem:pontból való hatósági elle.n8rzé

sét az országos Közegészségügyi Intézet és a megyei 

gy6gysrerész-f'e1ügyelők látjlak el.. 

/2/ A gyógyszertárak felett az egészségügyi igazga

tási :t'elUgyeletet aa illetékes tanács végr•ehajtó 

bizottsága lwretében müködő egészségügyi osztályok, 

illetőlag egészségügyi csor~tok látjált el. 

/?;/ A gyógyszertárak felatt a :f'őfelügyeletet az 

egészségiigyi miniazter g;rakOl'Ol;.la. 

Az 1948. xxx. törvén:y életbelépése megerősitotte 

l'llagyarországon a gyógyszertárak gyógyszerés&-szak:

emLerek által történő ellenőrzését. A központi 

/vállalati/ :főgyógyszerészek irányitása alá ren• 
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delt szakfelügyelő gyógyszet'óBzek csaknem válto

zatlanul átvették ős létzyegóben ma is ellátják a 

hatósági orvosoknak a gyógyszertúralt ellenőrzésé-o 

vel kapcsolatos ... az 19t~O év előtti - feladatait 

és ezen tulmenően a központi /vállalati/ gy6gy

m~e1'túrak. gyógyszerkészletének • valamint a galenu

si laboratóriumok gy6gyszerkészitő tevékenységének 

ellenőrzését is. - A llzakt'elüe;,yolői M.lózat mill.dS

dése lehetövé tette t 1'!.01:\'Y az ma ... t a gyógyszertli

rak szakellenőrzésével kapcsolatos feladatai a16l 

mentositsék és helyette !!l. gyógysze:t•ész-szak:feliigye• 

lők gyógyszertárvizsgáló és laboratóriumi ~<&já

nak helyszinit szakmai ellenő:r!ilésével bizzök meg. 

151 Az OK! ezen feladatát 1962-től ltezdődően az 

Országos G.yógyszerészeti Intézet vette át. 

Az l9ll6o XXX. törvény l9L!Bo julius 15-én lépett é

letbe és ezzel egyidejűleg az l8?6o XIV. tc. több 

paragrafusl!l. hatályút vesztette. 

Az 1950. évi 25• sz. ttirvényerejü rendelet a 1\lagyar 

Közlöny 1950, Julius 28-i s:ilúmúbau rnjelent mog és 

ezzel egyidejűleg a gyógyszertárak állami tulajdon

ba vétettek. 
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b/ A két jogszabály jelentőséGének méltatáaa 

1. A felszabadulás hazánk egész politikai és ga0-

dasági rendszerét és ezen belül a gyógysüeré• 

szetet is alapjaiban megváltoztatta. Fetszámol

jia azokat az él'dekellfmt6teket, mel:velset a ma

~~~ezdmnón.yel2és éa az ál,lami irányitás kettAs

sép;e ter<~m3fett meg • ./l, • .e;yógzazerol&.el fAAlalkozó 

;tntézmén;ze!f á+l.,q;r.,ll:l. tu~ajdonbra vétele Mtyérbe 

.~d t otta !!Z, sr;;Y.re fpk,oz6$i6 merk<m:!iU"!'szelle

.ll.l,\:lt, e}.őt.§rbo tolta .P_.;tudom@.yos~:,;M és jó m:W.ő· 

cé(> er~e :fo~ozódó Jtövote~mó.n;ygJt• A szacialista 

gyógyszeréDzetben az állam nemesal~ követelménye• 

ket támaszt, hanem biztooitja a teljeait.iletőség 

feltóteleit is. A QZocial:.j,!mus az eg;és§séfljii(Qii 

5l.,l].útáat a ).eptőbb állami feladatnak n.yilvánit= 

.:i.!1t. E:zt igazoljúlt egy.róazt u azocialista egés0-

oógür;y alapelvei, másrészt többek között gy6gy• 

szerr~l foglalkozó intézlllényeink is, mel.:yek kO.l'

szorüek, jól felszereltek és adottságaik meglé

vén, az állami akaratkijelentéceket maradéktala-

2. A törvégyennek a p;;yökore&benmee:változott atruk

turának r;yóeyszerósootre vonatkozó V§tlileteit 

tükrözi vissza1 Igye b:!.ztositja a gyógysr;orészet 



kiemelkedő vol tát, wuikor kil:u:mg~;t,yozza a Q ó ey ... 

~r!(l.l:ak köoogészf;?ógür;yi intézm;fw.y. jellegót 1 ki

eJ.uelvo azokat as ipw:'i- és kereskedelmi üzletek 

swából ee;yw;>oop, Közli a !i)Yóf)Yszert.lírlilkbt;m k&

telezően tw;>tandó eyó&szerok:, kötö!l'.őszerok és 

f~6Qitás céljára azúnt e~éb eszközök név sze

rint.i moemovoz~éaét" valam.int s el tw:'tás és ki• 

szolgálgatás követolmfm.yeite 

A 4Ia i'o.jep;et1 .;,;Je~ok hatá~át vosF.;!,tptt ;[.!!ll'<!f)': 

pst'usfrl: he~ro az l2,52L..éVi tW;vé.n:yez:e;iü :t'E!JldQ• 

,le !j lén. kimond;ja a wóeysze;ttáJ}§k álland tu;!.mí• 

donbg vétq,lét ,és ee:vu:tta.l j.JltózkesUk a felel(.ls 

;voustő~ ldnevezése fií>Y~bfm• Le:t'oktet! a k:öl11fo:r-, 

g;almu gyógyszertárak :felállitásának .• Uletve 

megszüntetésénok kl'itér:l.umait • valamint rendel ... 

kezik a kórházi és ltéz:l.gyóe;yszertó.JL•ak ügyében :ts. 

3· fo.~. l9t~8. XXX .• törvón.y végleg rnagerősitettg a 

fiZór;,y;szertárak p;;y6g;y:s2erés@-:felüp;,yelők által tör= 

t;únő ellenőrzését. A fő:felüe;yeletet ellátó F:gész-

tál:y létrehozásával, .hosszu évszázadok uttm lehe

tőséri p,yilt arra..~ hofty a ler\felsőbb s,Zintről. .ki

:tndulva a t;yóp;tszorészetet 6rintő :probl.émó.kkal. 

azok mer;oldásával.H;.vóeyszorész-szakomberek fog• 

lalkozzanak,. 
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Irodalmi adatok~ 

lll l~gészséGiit'Yi joe;szaMlyok gyUjtemónye• v. kőtűt• 
Gyóe;ys:cerészet- g;y6gyszerellátáá• 
ggészséGÜf!.:Yi Kiadó t Duda]!~ st 

/195V l;:}. oldal• 

/2/ Z.alai Kfu:oly~ Gyógyszcrtie;yi s~crvezés. Med:tei
na, J~udapest /1965/t '76• oldal. 

/4/ Bölcs llélat Az állami gyógyszcrcllátée me3-
ozcrvez6se,. Magyar Gyógym~crészet 
1'·)6'7+ i'!edicinat Budapest /1968/ 
2~!. oldal• 

151 820Cl-6/l952 /í~~ih K 23/ sz. utc,,sitáa az orsBégoa 
Közoe;ós:;;ségügyi Ir•tó60t u;jjúszer .. 
vezéséről sm616 2820/19"!9 /III. 
26./ Korm. sz~ rendelet végreho.;i• 

túsa tt:l.rgyábo:n• 
Gyó(;ysza•éf:;;3ct - gyógym:.crellútá.a. 
Iv~ellékl(lt az l~gészségü(l;yi Közlön;v 
l95b• évi l<h s>1tuttáilOZt 152• oldal. 
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Dioszertáeiós munkám célja a magyar gyógyszeréazet 

müködését alapJaiban szabályozó jogszabályok fel• 

ltutatáaa, ismertet4se 11 értékelése volt, a gyógysze .. 

részet fejlődéae azempontjából. 

Igy foglalltoztam: a StattAta civitatis Budensis 

/1244-1422/; ().!.>do pol:i.tiae /152.6/; Lex Sanitar:l.a 

Ferdinandina /1641.~/; Generale l'iormativum 1n I1e Sa

nitatis /1770/; suplementum Normativ1 Sanitatie 

/1'7'{'!;/; az 18'76• XIV. t·v.: A közegészségügy rende

zéséről, az l9l}8• XXX. törvény a gyógyg;zor&szetről, 

valt®int az 1950. évi 25. sz. törvényerejti rendelett 

A közforgalmu gyó[~szertár&t &llami tulajdonba véte

le c. Jogszabályokke.l. Eoon alaptörvényeken l{ivül 

tanultnórl;jroztam az 1843-as első felelős magyar koo:•

móny és a Tanácsköztáraas~ gyógyszerészi vonatko

zásu rendelkezéseit is. 

J;;zen tanulmáp;vstk elvégzése után az alábbi tOOf~áll.a• 

:pitooopa. következte.tésekre jutotty: 
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1. ~ ~osazabál;vok irAA;yit6 §zerrq:f22. a. !!1§1&i.Y~ gyt:w;.v

,azerószet kial.!}.J.!;lásá.ba.n, fe;jlődésében d1Sn.3Z6 

,jelentőségü.,~. 

A normativumok célja ugyru>is a tudom~ok fej~ 

lődésével karöltve olyan szabályok kötelezövé 

tétele 1 melyok 1:észben gm'antúlják a Jót hatásos 

gyógyszer előúllitását, lllóm:'6ozt az ee,Yőntetíiség 

;;;egvalósitása ll.l.tal lehetőséget adnak a gyógy~ 

szerészi munka ellenőrzésére is. A ~~ógyszeré

szetre vonatkozó Jogsza.bál;yok a társ(ldalotll egész• 

ségvédellllének fő bizt;ositékai • ugyro:l.is szabályoz,... 

zák többek közott a gyógyszerrel kapcsolatos te• 

véken;ységeket, személyi és tárg,yi ltövetelméeye

ket • vo~amint a felelősség kérdését. Iw válik 

lehetövé, hO€~ a e;:;ó!~szeranyag esetleg ne okoz

zon lrrtalmat • hanem rn:l.nt gyógyb.atást kifejtő 

szer • a beteg ombex• szálllt:u·a mieli.íbbi gyógyulást 

2. !cef'ittllapitható az állam er;;.{re J:.okozódó szerepe 

a m§\Q'&r rcyó~wszeré~,;?.et i'e;!lesztésében. 

A mindenkori tfu:sadalmi és gazdanági köríilmén;yek 

között létreJött aluptörvén._yeken időrendi sor

rendbon véc;ie;teltintve , ezt a köriilményt két téoy 
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is alátámasztja., Iigyrészt a törvények hatótGre 

az idők előrenalad táv al állandóan bővült, más

r•észt mtlgtaJ'.'táBul{at az állam ltényszeritő ereje 

e~tre jobban és pozitivabban szavatolta. - Igy 

a XI!I-11."\\o sziillndokban a ltözegészségügy alapve

tő kérdéseit egyes vú.rosok saját .hatúalcéirükön 

belül rendezték. A XVI-}."VII~ században ezek már 

egy orazág;részro vonatkozó ldrályi ·rendelkezések 

voltak, a XVIII. smá~&a.d végétől kezdődően pedig 

mú.r országos érvéumyel bh•tak. - Mig a Y:VI-XVII. 

századig bezárólag az alaptörvények na~~áából 

csak ol v i jelentőséc;ü.ek • me[';Valósulácukrn az or

szág speciális politikai helyzeténél :fogva csalt 

nyomokban lcerülbetett sor, addig a xv:ru .. saázo.d• 

tólkezdődően a kibocoojtott jogszabályok már 

gylllkorlati érdoll'llnel rendelkeztek• betartásukat 

a~:: álla!ll kényszoritő ereje egyre erősebben sza

vatolta • 

.?• A_mafcyar Oj6ószsósiil';yi törvéeqekben mindenkoron 

ki;fo;lezósre ;jutott az egészségügy ep;,ys!fltje 

Az egészségügyön belül a gyógyszorészet kórdé

seit kezdettől foe,va szabályozták. l~leinto csak 

néhúny sorban • a későbbi alaptörvényekben azon-



- 168-

arátwos terjedelemben és taglalásban nyertek el

hel.yezést, alábuzva a gyógyszerészeti ügy fon• 

tasságát és szervea beletartozását az egészség

ügy egészébe. 3l:nnek az egységnek ragyogó példá

ját láthatju!.~: például a Generale Normativum sa .. 

nitatisban 9 illet~o az ezt követő egészségügyi 

alnptörvén;yek mindegyikébon. lgy a Genet•ale Nor

mnt:l:vum ~;anitatis c. ee;észségür;yi f'ős;;:abály két 

főrészre tagolódik. Az I. ;főrész f'oglallwzik 

azon egészségi.igyi intézkedésekkel, melyek az or

szág belsejében mec;nozand6k u lalwsság egészség.. 

védelme érdekében. A II. főrész a kivülről bejö

vő j<Írván;yok leküzdésével kapcsolatos előiráso

kat taglalja. Az I. főrész I.fojezete nyolc pa

ragrafusoo keros2<tül foglalkozik az orvosokkul. 

A II. fejezet a sellót:mekkel é<; fürdősöltkel kapo

csolatos ltérdéselwt tae;lalja. A III. f'ejewt 11 

me ly "iigondi norma pro Pharmacopolis" cimet vi• 

seli, tiz paragrafuson kereeztill tárgyalja a 

gyógyszerészet lega~tuálisabb kérdéseit és a 

többi fe;jezetckbez llasonlóan a cikkel;}• végén 

közli a gyót,'ifszerószek esküszövegét. A IV. fe

jezet :t'oglt:ilkozik a bábáklml. - A Gonerale Nor

matiVum Banitatis felosztásában tehát - mint lát-

ható - az egészségügy szervozoti ogysége kitünő

en kifejezésre ;jut. 
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t{. A törvények l?.,iztositották - a tud.omó.JJ.:Y,OS tejlő
déssal <Jrhuzamosan - az e11·észsé ü< .. •ön belül az 

önálló p;tóg;-tszerászet Id.alakulását. differenciá

lódásénak lahetőségét, 

A XI-XVII. századokban az orvosi és gyógyszeré

szi hivatás nálunk még nagyjából össze:Canódott. 

Ismeretesek voltak az un. t~IÓf~szerész•orvosokt 

.illetve orvos-gyógyszerészek. Bzek képviselték a 

gyógyszerészek tanult rétcgét, A gyóg,yszerész

képzés a gyógyszer·túrakban történt, a f'elsza.ba

ditó levél egyben a diplomát is jelentette. Az 

l6lfll ... ben megj e lent Lex ;>ani t(;l.X.'ia l•'errHnandi.n.a 

10. § .. a irta elő első izben a J(ét fot.~lalkozás el

ltülönülésát, de enneit gyekorlati meg"'lalósulására 

és szie;oru betl.l:t'tására cst}k l77G ... től., azaz a 

r.~fu::ia ~l'eré:::ia áUal kiadott Generale Normativum 

Banitatistól kezdődően ;k(;u.•ült sor. Az egészség-

Uc~i főszabály előirta a gyógyszerészek egyetemi 

vizsg;ekötelezettségét és i8Y megteremtette a 

gyógyszerészetnek, mint önálló tudom,myos fog

lalkozásnak az alapjait.-!< g'jógyszertfu::alt szak• 

mai vizsgálatát, felügyeletét - a 'l'anáosközta'Ar

sasá{; rövid idejét leszá1:nitva .. 19l!Cl-ig teljesen 

orvosok látták el. Végül az l94ü. VI. tc., ill. 

,,_ 
l 
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ennek 75'1/1940 B.M. sz~ vé~ehajtáa1 rEJ.Udolke .. 

zése a hatósági orvosolalak a gyógyszertárak el ... 

lenőrzésével kapcsolatos jogkörét kösagés~aég• 

ügyi igazgatási sze~ontokra korlátozta, a szak

mai ellenőrzéssal kapcsolatos ~eladatok ellátá

sát pedig a21 192'/-ben megalakult Országos Köz .. 

e~éazségügyi Intézet feladatkörébe utalta~ Ag 

l9Ji8. xr.x. törvény a gyógyszertárak gyógyszerész 

~elügyelők: által történő ellenőrzését megerősi

tette. 

5, A gyér~~zerészetet pzab4lyoz6 alan~ö~y6~~ mind• 

et;,yike a fiit:6e;yszo:~.•ész1 tud"IJ!W'gokk:al l,épéat t12:1:l:: 

va ie;:yek:ezett !rlec;yalósitooi a tu~ és wal!:oif~ 

lat ep;;yRégét. 

A ltezdetben szinte minden m.eg!.dStéstől meates 

gyógyszerészi munkát próbálták az alaptörvények 

korlátok közé azoritani és a tudomány mindenkor1 

állásával l.isszb.lmgba hozni. Ezt szolgáltá.k a kü• 

lő:nböző dispe:nsatoriumok, m.1d 17í'ti-től az első 

osztrák gy6gyszarkönyv 9 :Llletw 13'72-től kezdő

dően a magyar gyógyszerkönyvek előirásainak kö

telezővé tétele. 

: i 
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G. Az alaptörvép,yeken ,l~erosztiil v:l.zse:álva a g.yóc;;v

szeréezet al@kMláeát, a foJlőQéa három szakasza 

válik e lkülöpitbotővé," 

Az első korszalt a Generale ~lormo.tivum Danitatie 

ldboosájtásáig tart. A fejlődés második fázisa 

ettől a dó.tumtól kiindulva, az 1948., XXX. tör

vény, illetve az 1950. évi 25• sz. törvényerejű 

rendelot megjelenéséig azámithat6. A harmadik 

Az első - tehát a Generale Horme.tivum Danite.tisig 

terjedő időszal!ban - hazúnkban egyetemet végzett 

e;:rógyszerószel\l;:el csak olvétvo találkozhatunk. 

Az orvosi- és gyógyszerészi hivatás m6g na{cyjá

bol egybefonódik. A két foglalkozás elkülönülé

sének ke;;:.dete a x:u-xux. századra esett és lé-

nyegében a XVIII. szúzadbcm :fe;)ez.ődi:itt be. Bár a 

T.ex Eíani t ori a. Ferdinandina már törvényesen elv á• 

lmn>totta a két hivatást, rumek maradéktalan ke-

alatt lwrül.t sor. - l';zekben az évszázadokban a 

gyówszcrészi mwl'kát helyileg más-más dispensa• 

tu:t'iumolt i:t'ó.nyitották, igy egység(; a müködésről 

még nem beszélll.etiink .. Az árszabást illetően sem 
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találkozhatunk kon!U'ét intézkedésekkel. -

A gyógym;ertárvizsgál.atokat a Budai Törvény

ldinyv még laUmaokkal 'llér;eztette t az Ordo po

litiae és a liex f>anitm'iB 1''erd1nandina az ez

l!lel kapcsolatos teendiHtet a bécs:i. orvosi faku.l ... 

tás doktorai l;.:örébe utalta. Deml.tó szarint Ma

gyarországon ezoket a s;:?.brváx:cyos ellenőrzése

ltet a vú.rosi orvosok bajtották végre a XVIII. 

századtól kezdődően. 

A gyó!;r;:ts~>erészet fejlődésének másot\i.k szakaszá

ban - mely Mária 'l'erézia Generale I~ormativum 

Ganitatisúval /l7'7í.l/ indul meg és az 19413. xxx. 
törvényig tart - a &Yógyszerészet méginkább tu

domáqjl os alupok:t'a épül, a ír,YÓIJiYSzerellátás gy a• 

korlatilag is állami feladattA válik. Mária Te~ 
z•éz:l.a uralltodásától kemdöd5en a közegészségügy 

összes kérdóse1, m:l.nt fontos állami problémák 

marülnek fel. - t:..s orvosi- és gyógyszerészi l:U.

vatás 0Jária 'l'eréz:l.a w.>alkodásó.tól kezdődően ha

zfulkban teljesen ldilönvált. 'IJgysz:l.ntén ez idő
től fogva indult meg a0 egyetemi gyógyszerész

képzés iSt mely azután a követelményeknek megfe• 

lelően módosult és tökéletesedett. A gyógyszeré

szi munkát tebát a fejlődéenek ebben a szakaszá

ben e~yetemi végzettséggel biró gyógyszerészek 
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végzik és a munlta minőségét már gyógyslilerld:ln;yvi 

követelmények irányitják és bi:otositják:, igy 

l??•~től - 1872-ig az osztrák, 18?2-től kezdő

dően pedig a hivatalos mac;yBr Pha::!:'ma.copoeákj 

melyek a gyó{~szertüri gy6gyszerkésdtós és 

gyógyszerellen6rzéa szabvmzyai voltak II-IV.;. 

A gyóg;yszerek. ~ait is kötelező érv€myü. t;uxák 

hatÚl'Oil\Zák meg. A e;yógyszertávak feláll:i.túsa 

is aziJOl'U állami engedélyhez kötődik. A reál ... , 

illetve személyjogu gyóg;:.fsze:rtál.'akkal lmpcaola

tosan több jogsl!labály remlelk~ezik, mig végül az 

18?6. XIV. tc. l,:S;í. t~-a kimondjaa Hcálgyógyszer

tári jog a ,jövőbon nem adomúnyozható. l~bben a 

szakaszbau a g;yóu;ynzertó.rak ellenőrzése~ i.a 

szer\lc:?.ett formát ln•p• Mária Terézia ezt a me

gyei orvosok feladatóvá teszi és évenként leg

alább egyszer kötelező jellegcel irja elő. Az 

1876• XIV. tc. a gyógyszertá:t•ak vizsgálatát a 

kőzigazcatás első- és múaodfoku szarveire • vala

mint azok orvosi szakközegeire hó.ritotta. A ké

sőbbiekben a tisztiorvosok egyedUl /188~. I. tc./, 

majd az oKI-val karöltve látták el a gyógyaze.r

tárak '11izsgálatát /1940. VI. tc./. - Az 18?6. 

XIV. tc., mely ennek a korszalmal:: e<:.-ucaaként 



- 1?4 ... 

fogható fel
1 

a fejlődésnelt azt a maximumát je

lentette, me ly a magám.tula;}do:non alapuló álla

mi koncessz:l.ós rendszerü. gyógyszerészeten belül 

még elérhető volt~ Ennél tovább lépni a kapita• 

liztrtuaban :nem lehetett, mivel a magánkézben lévő 

gyóg;yszerrel foglalk.ozó intézmények és az álll:lmi 

:l.rányitás, ellenőrzés teremtette kettősség, ill. 

ellentmondás az előrellaladás akadályává vált. 

A fejlődés lle.:t'mad:i.k 3zakaazát az l9L1B. xxx. tör

vényt illetve az 1950• évi 25• sz. törvényerejű 

rendelet vezette be. 
A szacialista gyógyszerészet rendelkezései uj 

alapokra helyezt;ffi a gyógyazeréozet1 tevékenység 

egészét. Szocializmust épitő hazarneben megvaló

sult az állami r,yógyszcrellátús, azaz a gyóg;;• 

szarrel kapcsolatos minden tevékenység állami 

feladattá vált. Igy a gyógyszerek előállitúsa, 

forgalombahozatala, a gyól;>;YSzerrel foglalkozó 

intézmények irárcyitása, elleni.h:.•zóae, valamint a 

követelmények teljesitéséhez szükséges müazaki, 

tudományos éa anyagi feltótelek megteremtése is. 

Az állam tehát nemcsak követelményeket szab, 

- mint azt a multben tette - hanem az ó.llam ke

zében lévő gyógysze:l!rel kapcsolatos minden in• 

'"'''·---) 
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tézményben biztositja a teljesit!:letősóg maxi

mális feltételeit iso mel;ynel:r a multban a ma

gántulajdon érdekei ellentmondttlk• Igy magya ... 

rázható és érthető az a .hatalmas fejlődés, mel;Y 

azocialista c;yög;yszerészet~e jellemző. A fej

l(}dés.nek ma nincsenek áthúghatatlen akadalyai. 

A me:rll:antil-m~ellem megszünésével a tudomb.nyos 

;jelleg lcoriilt elő·térbc. 

A e;yógys:Hlt~észi t<:~nulmúnyok sok.l'(,tüsée;e, a f!JÓ(';Y-

m~el~észek rendszeres továbbll:épzómD, a gyóc;yszer

iomertetői-h.ó.lózat mecsz;ervczése •. a szrud'eliigye-

15 e-,y6gyszer6szel;. mi.nd nagyobb számu Id.képzése • 

valamint az V. és VI. i\1ag;yw Gyógysz.erkönyv fo

l~ozott követelményoi a gyógyt>za:t•készitéa és 

gyógyszorvizs(::;úlat területén olyoo szrurembere• 

ket neveltek kit altik a!il állandó fejlődéssol lé• 

Ilést twtva., a. f!36gyazer igazi ismerőivé váltak. 

'7• f, felszabadulás óta eltelt 25 év namzetünk éle

té'ben mindcn vonalon• ib)' a gyóe;"Ysz,erészet fej

lődésébml is fox·I·adalmi vúltozásokGt hozott. :mz 
,;:•észben e. torm6szcttudományok roha;nos fejlődésé
vel, részbon a szocializmusl)en rejlő lehetős6-

gekl~el ::;agyt.ll'ázható. 
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Ugy gondolom 9 sziiltg~ges,sé vált. u;!, a f'ejl.ődést 
J:lliAd® vonalon v:i..~!:!..~.!ll'~i?JllŐ egészsJ~g~j~i tör

vénY .kidol,.r;ozás'at raely az 18?6• XIV. tör-vény 

és a.~ 1948• xxz. törvél:cy, illetve az l95é.J. évi 

2Si• sz. tarvór..:yerejil randelet alr.l.ptételeire é

pillve feltfa'né. a jövő perapektivé.jút, lehet5sé-

g;eit. 
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Ugs gondolom 0 szüksél}lEISSé vált u~, a .fejlődést 
.lil.H!i10n von,alQn ViffiJJ'lllt~!;iző e,Gészsé$Üf:;>'i tö~ 
:l[i'>.A.Y k:l.dolr;ozás~t mely az 1876• XIV. törvény 

és az 1948• XX..II. törvéxcy, illetve az 1950. évi 

2'• sz. törvényore~ü rendelet alaptételeire é

pülve feltátná a jövő perspektivájút 9 lehetősé-

geit. 
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Disszertáeióm cél.;ja a gyógys;~erészet Sl',empont;iá

ból alapvetően lényeges törvények felkutatása; 

ismertetése. értékelése volt, valamint ezeken ke

resztül az állam azerepénclt ltimutatáGa, azaz a 

jogszabályok jelentőnégének bizonyitása a magyar 

g.yógyszorószet fejlődésében. Igy mru1kám folöleli 

a gyó[';yszerószett'e vonatkozó legjelentősebb tör

vényeket l2Il4-től 1')5C).ooi(l;o 

/J &i\ltuta Civitatis JludE>.ns:l.§ 12li4-től lt>2l-ig az 

első r;yóe;y:;werószettel foglalkozó városi szabály

rendelet Magya:r:orS>',(~on. 

A rövid rendelkezés kitér a gyógyszertúrolt áru

l'>:ószletóre t n;yitva:ta.rtó.súra, valrun:l.D.t e. gyóc;yszer

túrak ellenőrzésére, melyet laikusokkal végeztet-

tek. 

Az 15.52• évi ordo politiae, Miksa császár 1576• 

évi rowlelke zé ae, valamint az 16411-ben kiadott 

Lex Banitaria Ferdinandinn már királyi renden:e

zések voltak• r~legvalósitásukrn az orazáe; speciá-
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lis politikai helyzete Illiatt csak nyomokban ke

rülhetett sor. Igy •~zen rendelkezősek csak elvi 

jelentí:íség'dek• Az Clrdo politine a gyógyszertál'ak 

vizsgálatát már szakemberak - a bőcsi orvosi fa

kultás dokto:t'ai - ltöróba utalja. A !..ex Sanitaria 

:li'erdmoodina mo:udja ki első izben a g)rógyszeré

szek egyetemi vizsgakötelezettségét, az orvosi és 

gyógyszerészi foglall~ozás elkiilönitésót, valamint 

igen haladó szellemű rendelkezéseket hoz a gy6gy

szerek kéazitését illetően ia. Itt találkozunk e

lőször az állás közben változást szenvedő győgy

szerek ujra-ellenőrzésével 1 valamint a laborálási 

és méreg;kön;yv őseivel. 

A Genei•ale Norm.a.tivum in He Sep.i;tatis és ann$ 

Bu:n1ementum.a. az első egészségügyi jogszabóJ;y fJla

gyaro:razágon, maly egyrészt m:tnt országos rendel

kGzés az ország minden (';YÓf.:YSZG.>észére nézve köte

lező exe~ü. volt, másrészt gyakorlati jelentősége 

van, mivel teljaswéggel végrehajtották. Ez a jog

szabály egészségüg~i közigaz[~tásunk alapját képe~ 

te 1848-ig. Gyógyszerészi vonalon mee,'Valósitotta 

a gyógys2;erészek egyetemi vizsgakötelezettség6t, 

az orvosi és gyógyszerészi foglalkozás kategorikus 

szétválasztását. (!"udomár:l.yos alapon álló, önálló 
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gyógyszerészetről ettől az időtől kezdve beszélhe• 

tünk• Kötelezővé tette az osgtrák gyógyszerkönyv, 

valamint árszabás használatát • a gyógyszertárak 

évenkénti vizsgálatát. Intézkedett a szerzetesren• 

dek gyógys:i!ierekkel kapcso-latos tevékenység;ének meg"" 

szüntetéséről, valamint ig,·;yekozett rendezni a gyóg;y..o 

szartári aogokkal kapcsolatos kérdéseket. 

18L~6-49 meghozta gyógyszerészi vonalon a Jaagyer 

gyógyszerészet adottságait figyelembevevő haladó 

szellemli rendelkezéseket. Inaőnek oldotta meg 

Wa..'Zíiler Dániel kinevezésével a gyógyszerészek ér• 

dekképvioeletét az egészségügyi i~azgatásban 

gyógyszerérJz•szaltember által. Utasitotta a pesti 

orvosi kart magyar gyógyszerkönyv és taxa kidol

gozására, do megjelenésükre már nem kerülhetett 

Az l8?6a évi XIV. törvpcikk a kiegyezés utáni 

Magyarország közegészségügyi alaptörvénye , me ly a 

kors~?.erüség követelménye:l.t és haZánk adottságait 

figyelembevéve rendezte ~ knzegészoégügy leb.fon

tooabb problémáit. Elsőként határozta meg a gy6Q

szarészet helyét és fogalmát• valamint a hatóaági 

ellenőrzés irányvonalait is. Fontos rendelkezése-
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ket hozott s gyógyszerészek tanulmányi ideJéről, 

a felelősség kérdéséről, a kijlfőldi egyetemen 

n;1ert oklevelek honoaitáaá.ról és a gyógyszertári 

jogokról. Kötelező'llé tette 3.Z első magyar gyógy

szerkönyv és órazabás használa tát. Az 18'76. XIV • 

törvénycikk - a maga ko~ában - a fejlődés csucsát 

jelentette .. 

A 'I:anácsltöztársa.sáp; 122 naJa.ifmak rendelkezései 

szocia.l~sta gyógyszerészetlink előfutárainak te

kinthetők• A gyógyszertál'ruwt állami tulajdonba 

vette és :cendelkezet1; a gyógyszertáraknak gyógy

szerész-i'elűgyelők által történő ellenőrzéséről. 

Az 121+8. u;x. törvén.y a ;'~lsz~~;badulá,s utáni gyógy

szerészet le~~álisabb k~déseit rendezte. A§ 

1950. évi 22• sz. törVé!Jryere;jii rendelet P@d:i.e; meg

szüntette az addirr, mae:tmltezdeméiJ.yezésen alapuló 

állami koncessz:i.ós rendszerben fejjlődő p;;yógyszex;é

Szetet, 8l:lllak össoos epentmondá:lait. l>.íeg1Jalósi

totta az állami gyógyszerellátást, mely hatalmas 

perspaktivát nyitott meg a gyógyszerészet fejlő

désében. li törvény kihangsulyozza. a gyógyszertál'a.k 

közegészségügyi intézmény jolle~~t, közli a gyógy

S7Ailrtárakban kötelezően tartandó gyógyszerelt, stb. 
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név szel':l.n'lii mee;nevezését, az eltartás és kiszol

gáltatás követelményei t •. IntéZkedik a i'elelős ve .. 

zetők kinevezése ügyében, valamint megerős:itette 

a gyógys~ertárak gyógyszerész-felíi{~elők által 

történő ellenőrzését. 

!' ~ór;;zsze:r.'~f>zetre vonetkozó alaptörvé.u.,yek tooul

m~yozása az P~hi következtetéseket~ mes~llapitá

sokat @:t'ednu~eyeztfil: 

1. A gyógyszerészet kialaklllál.>é.ban, fejlődésében az 

egés3ségügyi j()l.}szabályok irányitó szerepe döntő 

jelootőségü. A normativumok célja ugyanis a tu

domá:nyok fejlődésével karöltve olyan szabályók 

kötelezővé tétele, melyek részben garantálják 

a. jó gyóe;yszerellátást, másrészt az egyöntl'ltiiség 

megvalósitása ó.lte.l lehetőséget adnak a g;:.;ógy

szerészi munka ellenőrzésére is. 

2. Az állam egyre fokozódó szerepe és irányitása a 

lll6l;;~Br Ei.}'Ógyaeerészet fejlődésében végig kimu

te:uható. i';zt a ltörülmónyt két tény is igazoljat 

egyrészt az idők előrehaladtával az egészségügyi 

törvé:eyek. hatóte:r·e állandóan bővült. másrészt 

·'i 
'l 
l 
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l 
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! 
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a jogszabi;;.l.yok betar·tás&J:>an az állam kéeysze

ritő ereje egyre növekedett. 

3• Az egészségligyi törvényeleben mindenl<O:t'Ol'l. ki• 

fejezésre jutott az egészségügy egysége. Az 

kezdettől foc;;va szal>ályoztá\~. Ineinte csalt né

hány sorbrul t a későbbi alaptörvényekbon azon

ban a gyóe~szer0s~:.etet é:rintő problémák mindig 

aránsos terjedelemben és taglalásban xcyextek 

elhel;yezl:st, eJ.l;huzva a gyóg;ysf?.ierószeti Ugy 

fon:t;om>á.gát és szarVEls beletartozását az egész-

ségügy egészébe. :m.uek kitünő példáját láthat

juk plo a Gcme:cale Normat:ivum klanitatis'bu.n, 

v::.'f];Y az 18'16• évi xrv .. t;örvénycikkbe:n. 

li• h törvények biztositottélc az egészségügyön oe

lill az önálló e;;yót~si;exészet kialalmlását. 

A l.e:&: Banil.;ada Ji\)J!di:ntlndina :fektette le elő-

Generale Normativum Senitatis megjelonésé·töl 

kee.d6dően került; sor •. l':z időMl fogva beszél-



gakötelesettségének megval6sulásár6l te. A 

gyógyszertárak gyógyszer•felügyelí:ík által tör

ténö ellení:írzése további fontos állomás volt 

az önálló magyar gyógyszerészet kialakulásA• 

ban. 

!). A gyógyszerészetet szabályo~ó alaptörvények 

mindegyik$ a gyógyszerészi tudományok fe;jlő ... 

désével lépést tartva mindenkor igyelwzett 

megvalóa1tan1 a tudom!~ és gyakorlat egysé• 

gét. l~zt szolgálták többek között a kiWnböző 

dispensatóriumók, ma;jd 1774-től az első osztrák 

gyógyszerld:ilzyV t illetve 18'72-től kezdődően a 

magyar gy6gyszerkfu:cyVek el6irástdnak kötelezö-

vé tétele. 

6. Az alaptörvérzyekext kereszttil vizsgálva a gy6gy• 

szerészet alakulását, a fe;jlődés három szakasz

ra osztható. Az első korszak a Generale Norma

tivum in Re Sanitatie kibocsátásáig tart. A fej

lődés másodilt fázisa ettől az időponttól kiin

dulva az l!Jl<fh xxx. tör'liéey • illetve az 1950. 

évi 25. sz. törvé~erejü rendelet megjelenésé

ig számithat6. A harmadik szakasz az állami 

gyógyszerészet korszaka. 

l 



- 184-

? • Szi.ikségessé vált o~an uj • a i'e;jlödést !llin ... 

aen vonalon visszatükröző egészségügyi alap

törvény kidolgozása, me~ feltárná az egész.. 

ségügy és ezen belül a gy6gysze:részet szerve

zésenek alapelveit, a mindenttapi gyakorlatot, 

az eUll.táa m6dját és egyben a ;jövő perspekti .. 

vá;ját, lehetőségei~• 
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Hálás köszönetemet fejezem ki dr. Zalai 

Km•oly egyetemi adji.IDl;:tus Úl'llCllt, az orvos

tudom~m;yok kt:MJ.didútusó.nCll~ • a Bem.me l weis 

(.il'VOStudomÓ.!:JYÍ l:{;yetom GyÓ[!;JSZ01'túra Ig&s3-

gatójánakt Clld disszertációs témiuJ:lra fel

hivta fic;yelmemet$ mun.~ámat végig fic;ve

lennnel kisérte óa azt értékes tanucsaival 

irá.nyitotta, segitette. 
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