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A gyógyszerészettörténeti gyűjtemények 
gyakorlati hasznáról 

Bevez.e·töként sz.eretnéik két mondat·töre·déket idézni a Diarium 2. szá-
. mából: ,, ... célun·k ismertetni a hazán·kba·n megt·ekinthető gyógysz·erészet-
tört·é·neti gyűjt·e·mé·nye·ke·t. Ez;e:k·ről .e·leg-et írni nem lehe·t ... " 

Az örvendetesen szaporodó gyűjte.mé.nyek közül mos·t a l(ecs·kem·éti. 
megye·i gyűjtemén·nyel k.apc·solatb·an ·sz:erze,tt tapasztalataimat i·sme·rtete·m ... 
M ás gyűjtemények 1mi·nden bizonnyal más köri.::·lmé·ny·ek között mű.ködn·ek,.„ 
ezért azoíkna·k vezetőitől, ·gondozói·tól is szívese:c1 hal·lanánk ha:sonló tapasz-. 
talato·k.at, é.sz:r·evéte·l·eket, ta·n ulságokat. 

Gyűjtemé·nyün·k a budap.esti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum\ 
k·ecsk.eméti ré,szlegekén·t m(íköd1ik a megy·ei Gyógyszertári Köz.pont kultúr
termébe·n és ·egy m·ellette levő ·kisebb helyi·ségbe·11 el·hely·ezve. A kultúrter:e,m . 
egyben e·bé·dlő, tan·terem és egy·éb ö·s·szejöve.telek, r-endezvé.nyek céljait is: 
szolgálj1a. Itt egy hos·sz·ú, .nyolc üvegajtós sz.ekrényben va·nnak gyűj·temé
nyün·k látványosabb da·rabjai ki.ál,lítva, le·hetőség szerint az assziszte·ns tan-·· 
folya·mo.k ·tem.at·i·kájához 1kapc·s·ol!ható tárgyak ·bemutatásával . (Per·colator~ . 
poro·sztó ágyú, szeme·r sl.1ly·ok stb.) Má·s részében a szek:rénynek b·e·mu·tatjuk. 
a gyógyszerkönyve·k kial·akulását, f.ejlődé·sét a kuruzsló előiratoktól a dis- 
pensatoriumo1ko·n, ·külföldi p1har1macopoeákon át a magyar gyógysz·er·köny- · 
vekig. Egy másik rész·ben ré·gi furcsa gyógysz·erek edényei láthatók, mint 
Bíbort·e·tű, Nyúlháj, Kutyaz:sí,r, Ö 1kö.repe. Kii·lön polc·ot kapott az a .m·integy·· 
16 üveg is, mely mind külö1nböző VINUM felira·tával tanúskodik a bor·na·k . 
egykor gyógysz·e:rké.n·t való sz·élies "körű felh·asználásá·ról. Ismé:t má·s szekr·é·ny
r·ésibe·n kapta'k ·helyet Kisku·nhalas, Kunsze·n·tmi·klós, majd Kecskem·ét leg- ·· 
ré·gibb pati:káina~k m·egmaradt, ille·tve felkutatott tárgyi emlé·k·ei. A kö,nyv
és iratgyűjteményünk·b;en pedig számos eredet·i kézirat, orkmány és kötnyv
ritkaság i·s ál·l kutatóink r-endelkezésére. Mi·ndez a csak fu:tólag é·ri.ntett~ 
a·nyag a má·r említett vi·sz.onylag kis he·lye·n össz:ezsúfolva, ·szinte ömlesztve
csak n·agy ne·hézségek mellett raktározható elf ogadha·tó módo·~. Ilyen· 
ideiglenes elhely.ezési körülm·énye'k ellenére i·s a gyűjteménynek szá·mos Iá-· 
,togatója v.an. Fől·eg a tanuló i·fjúság keresi f.el gyűj·teményü,n·k anyagát._ 
Látogatásuk ere:dmé·nye többek =között az a számos tanulmány, dolgozat~ 
ami·kikel kü·lönböző pályázato.k·on i·s sz~er·epelnek. Így a középiskplások közül.; 
I970-ben az országos diákve1·senyen Gyulán a kecskeméti Kat·ona Gimná-· 
zium növendékei megyénlz patikái11a,k törté11etéről írtak dolgozata~) tnellyet·· 
i/,ranyérmet és okvelelet nyertek. 

Egyetemi hallgatói·n'k köz·ül is többe1: r1-1erítenek gyűjteményünk anya
gából ·elő1adások·hoz, szak0':!gozat·okhoz: és pályamunkáJ~<:hoz 'se·gítsé·get .... 
Külön szeret11~.:.r1 ~i·en1e:rJ.i E~g::Jr Mafdolna tevék.eny.ségét, a1ki már 1968-· 



.ban, as..;zisztens korá.ban ·m·egnyerte dolgozatával az assziszten,s szekció 
. 

a'kko·ri pályázatának első díját. Majd miután felvételt nyert a SZOTE 
gyógysz,eré·szeti karr.a, r 97 r és r 97 2-ben egy-egy é·rtékes pályamu·n·kát dolgo
zott k:i történeti témakörből, . melyeket az egyetemen adott be·. Dolg,ozatai
na(k 1másolatát felvi•ttem és b·em·utattam a MGYT Gyógysz. tört,éneti :szak.:. 
osztály országos vez.etőségének i·s. Egybehangzó véleményük. alapján a s·zak
osztály a még egyetemi·sta gyógyszerész jelölt·et tagj.ai közé fogadta és most 
.már az. áll·amv·izsga leté·tel·e után r:endes tagként folyta·thatja eddigi ened
ményei·nek gyar·apítá·sá·t vállalatá.nak ·é·s megyéjének nagyobb dicsőségére. 
De hasonló koJ;Iloly kutatómun1kát f·olytat Suh.ajd.a Erzsébet gyógyszer·é·sz
hallgat() is. 

Azo1nban ne,m csak a gyógysz·erészek, de az asszisztensek kö:ré·ben is 
örve·nd,e·te·sen ·nagy é·rd·e:klődé·s mutatkozik a. szakma történetének megis-

. 

meriése iránt. Ennek egyik ékes bi·zonyítéka Cs. Tóth Pálné Molnár Ilona 
dolgozata, amit Pécse·tt az r 970. évi Középkád\er szakcsop.ort or·szágos é:r
tekezlet·én olyan ,nagy ·srik·errel ad·ott elő, hogy m'e.gis·métlésére Ve:sz'.prémben 
.is felkérték. Előadásának bevezető mo·ndatai úgy vélem sok m'indenrie rá
világítanak. Idé·zem: ,,Szeretném előre bocsátan·i, hogy n·em vagyok se~ 
régé·s·z, se·m történ,é·sz. A gyógyszer·é·sz:et törté·netével „is csak ·a múlt évi ki
állí·tásun'k ·során ker·ültem kápcsolatb~. Az ott látottak és hal·otta·k keltet·té·k 
fel érdeklődés:emet szak·mán·k múltja, tört·én·ete és ezen b·elül is a gyógy
szertári al·kalmazottak, a jel·enleg középkád.erne·k ·nevezett dolgozó1k múltja 
„ , . '' 1rant ... 

. 

D·e más asszisz·tensek i·s gyakran vesz.ik igénybe gyűj·teményÜn'k kö·nyv-
é·s iratanyagát, kérnek eligaz.ítást, magyarázatot a vállalatunik ált.'.3.l minden 
évben meghirdet·et·t asszisztens ·szakcs·oport p.ályázatra ké·szülő dolgozataik 
megírásához. Örörri;mel mondhato·m jellemzőn'.ek, hogy akár nyertek pá·lya
mun·k.ájuk·kal, akár nem, dolgoza·tuk egy péld.á.nyát gyűjteményü·n:knek ad
já1k b·e ·köszönetül és nem egy ·ese.t·ben bejö·n.n·ek segíteni· az avas, pi·sz:ko·s 
edények rend·behozá·s.áb·a:r:i szabadidejükb·en. 

A sz.akmabeli.eken kívül tö·bb i-sko.la . osztálya, szakköre is komoly ér
<l·ek·lődést tanúsí·t ·évről évre gyűjteményünk irán·t, aminek talán ·nincs m.in
den es:etben azonnal ké·zz·elf ogható ere·dmé•nye. E·nnek egyik bizonyíté1ka a 
vendégkö.nyvün·kbe tett bejegyz:ések egés·z s·orá. Egy másiik talán az a tény, 
h·ogy 1970-ben a Gyor·s- és g-épíró iskola KISZ-sz·erv1ezetének négy tagja 
több mint fél év.ig mi·nden szombaton segített legépeln·i K·ecs·k.emét pati
káina1k történ·et·ét, valamint a megyei hálóz:a·t patikáinak kézi·ratából i:s mint-. ' 

·egy r 5-öt. Ter1mész·etesen nerri csak .f.iatalok látogatjá.k gyűjtemé·nyünke·t. 
'Több ·szám ott.evő személyiség ·mellett külföldi vendége·k elismerő sorai is 
meg·ta·lál"ható·k vend1égkö·nyvünkben. E·z·ekről azonban talán egy más _alka
lomm·al. 

Altalában szeretem a f.iatalokat. Sok ellenkező vélemény ellenében ta
pasztala·t1ból mondhatom, hogy tud.nak ige.n komolyan elm·é,ly·edni, nagy 
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sz·orgalommal búvárkodni, .korukat meghazudtoló türelemmel kutatni a je
lenl·egii elhelyezé·si körül1ményeink mell·ett is . és ·azt tapasz.taltam, hogy há
lása;k az itt kapott ismer.etekért. Ennek a hálának egyik legmarad.andobb 
bizonyíték·a, amint már említettem is, hogy kuta.tó ·munkájuk eredményé
nek egy-egy pé·ldányát gyűjterµényü·nk adatt.árának adjá·k át és ezz,el tal·án 
önikéntelenül is segíti·k többi kutatótársaikat, akik szívesen ve·szi1k igénybe 
·é·s használj.ák fel a már megl·évő tanulmányok adatait új .abb d·olgozatok, 
cikk·ek é:s egyéb mun·kák kidolgozása során. Így többek ·között. kigyűjtötték 
más h·elybeli könyvtá·rakba·n f~l:lelhető gyógyszerészi vo1n·atk.ozású könyvek 
jegyzékét é.s kata·lógus számát, hogy a ná:lun·k jelentkező érdeklődőket irá
nyítan·i is tudjuk más forrá·s·ok felé. Úgy gondolom, has·znos len.ne, ,ha a 
különböző patikamúzeumok és gyűjtemények könyveiről kölcsönösen tudo
mást szerezhetnénk és ·esetleg egymás anyagát az· elfekvő duplumokból cse
re útján kiegészíthetné.nk. Esetleg csak annyi is elég l·enne·, ha csupá·n a 

duplu:mok jegyz"~két ismertetné minden gyűjtemény. . . 

Az itt eml.ítetteken kívül természetesen még számo·s ,,h·a.szna'', je.len-
tősége, értelme és értéke van a sza·kmatörténeti gyűjteményeinkn·ek. Nem 
csak a mú·lt emlékei.nek, é:rtékeine·k m·egőrzésével, a hal.adó hagyományo:Í< 
.ápolása,. kultúrtötén 1eti, helytörtén.eti és szakm.atört·éneti látványosságo·k be
mut.atásával szol.gálják az · általános műveltség gyarapítását, h.anem mégin-

. . 

kább azzal a l.á·th.atatlan kulturális erjesztő erőve·I is, amit mindenk:i ma-
gával vi·sz tudva, vagy tu :lat alatt ilyen létesítmények légkörébő'l, mi11t 
élménya.nyagot. Érde·kes le·n.ne errő·l a témáról más gyűjt·emények ve~·etői
nek reflexióit is megismerni. 

[..,r)ránd N cindor 

Kecskemét 
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