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zet gyógyszerészei - más számottevő szakmákhoz hasonlóan
- bírják már saját térképöket, s nem kívánhatunk e részben
sem elmaradni."
Gyógyszerészi szempontból pedig azért tartották fontosnak a
szaktérképet, mert a kartársa_kflak "könnyen áttekinthető képet nyújt, s felvilágosítással szolgál a gyógyszertárak száma
és elhelyezése felöl." A gyógyszerészek munkavállalás vagy
patikanyitás szempontjából mindig nagy mobilitással rendelkeztek. A személyjogú patikanyitási-, vagy átvételi rendszer
földrajzi áttekintést is igényelt , nem beszélve a közlekedési -
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Mit tudhatunk crró1 a régi tirkiprőb
-Az eredeti térkép 1888 -ban készült. Lippa y Károly császári
és királyi katonai gyógyszerész szerkesztette. A magyar korona országai - Magyarország és Horvát-Sztavánország -, vagyis a történelmi Magyarországként ismert területének azon
települései szerepeinek a térképen, ahol 1888-ban polgári-,
szerzetesrendi- vagy katonai gyógyszertárak voltak . Megta láljuk rajta a szokásos közigazgatási elemeket, a megyehatá rokat, járásbíróságak székhelyeit és a vasútvonalakat, azon
kívul az 1872-ben megalakult "Magyarországi Gyógyszerész
Egylet" (később egyesület) korabeli járási beosztásait is. A
Gyógyszerész Egylet területi tagozódása nem követte a köz igazgatási határokat, hanem az ország hatalmas terutetét hat
kerületre, és azokat XXIII járásra osztotta, amit ma régióknak
neveznénk.
A térképen kulön jelzéssel találjuk a fiók- és katonai gyógyszertárakat. Nagyöbb városok nevénél az ott működő gyógyszertárak számát is feltünteti .
Vajon a békebeli tulajdonosimilyen célra tudtákjelhasználni ezt a térki-
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- Mind a szerkesztő-kiadó Lippay Károly, mind a terjesztést
támogató Gyógyszerészi Közlöny - amely akkor az "Egylet"
hivatalos lapja volt -, első sorban lépést akart tartani a korral.
ők ezt így fogalmazták meg: "Csaknem minden művelt nem -

Lippa-y .Károly ·- . ákim.:k nevét saji:lo's m~. n~m, t~.#;a .
sz á~ on a gyógysz~részet, p·e dig élet ében :~· ~attársai
megbecsülték, ünnepelték - 1857-h,eri si~fett:tt ·Ung
memében. Apja az AntiJlóczi vasgyár tisztvisélője
vq(t . .Cyógyszerés~gyakórnoki ·éveit Szol)rácon és
U!lgVáron tö\tötte, majd .a buda:P,.estt egyetefu:c :ntanult
és sú:rz~tt gyógyszeré~zi dipiomát. . ·
. . .
. biák . korábai:l önf~·nntartásáhÖz - a képvi.selií.há.zi
·gyor-sirodában 'és <l Pe;ti ,N~~Iö sz<;rkesitl<i$é~~b~~· k<;- .
. reste kenyerét: Öiplclln;íj;ival előszÖr Bay~t At n6!d ·
pesti patikájáb!lh, majd .Bécsben•dr. Rajner karthrtersrta~sei gyógyszertárábél n dolgozott.
1885-be.n a qás~ári
királyi ha~sereg gyógyszer- ·
Ugyi tisztViselője lett, a csehországi Josefstadt\mi tel ·.
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és a gyermekek iskoláztatási lehetőségéről.
Egy régi kiadvány újraélesztése nem mindennapi szakmaifdadat. Hol készült a térkép új kiadása'
- Mind a térkép digitalizálását, mind a nyomdai munkákat a
kódexek és régi nyomtatványok facsimile kiadására specializálódott Pytheas Kft. végezte. Ez egy szenzációs társaság. Az
első pillanattól rendkívül fogadó késznek mutatkoztak. Csak
érdekességképpen: ez a cég végezte el az összes hazai Corvina digitalizálását isi
Mdyik térkép alapján készült d a hasonmás kiadás'
-Eredetileg több féle kiállításban készült. Volt kihajtható és
föltekerve árusított példány is. Az eredeti ár l ,20 Ft-volt postaköltséggeL A jelenlegi kiadás a budapesti múzeum egyik
hajtogatott példánya alapján készült el.
Ki volt az ötletgazda'
- Társaságunk többek között kiadványok megjelentetésével
is foglalkozik. Nemrég jelentettOk meg a Magyar gyógysze-

résztörténeti bibliagráfiát és hamarosan elkészül az Ernyey
József emlékkötet is. Mivel a térkép után is többen érdeklődtek, utána jártam a sokszorosítás lehetőségeinek . Eredetileg csupán kis példányszámban gondolkoztam, de hamar kidertilt, a fénymásolás drágább, mint a nyomtatás, ráadásul az
utóbbi szebb is lehet. Felvetettem az ötletet Dr. Feller Antal
úrnak, a Hungaropharma Rt. kereskedelmi és marketing igazgatójának-aki egyébként Társaságunk vezetőségének is tagja-, hogy nem érdekelné-e a céget az együttműködés. A térkép ezek után .,közös vállalkozásban" késztilt a Hungaropharma Rt.-vel.
Fog megjelenni a térkép'
- 1500 darab késztil belőle. Ezek egy részét megállapodás
szerint a Hungaropharma Rt. tizleti partoerei kapják majd
meg. A másik felévelami társaságunk gazdálkodhat majd, tehát szívesen fogadjuk majd az érdeklődőket.

19ll!htp) .Pest(:.n a . honvéd hely~tségi. ~ó:tház gyógy·szertárát vezette. ··. 1914-ben f6gon4"okká~; 1917 -ben
gyógys~erugyí igij:Í:g'atóvá nevezték ki, ami az e·g ész honvéd gy~gyszerészet w:ze~ö tisztségét jdentette. Katonai
ram~'~an :az e*e~esi fol,{f?~!i;~..vitte.
. . .. .
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Á~:·eisö világh~l?.orli; ;tl~tt l>· ye~~tte ahc:j~y~ds~g eg:~s~c
ség.~gyí anyagelll\tását. Er.~~md"'ek ~lisin~rés~~llllaga~ ·ki. tuntifé~eket kapott: haqipkif~éri~~s-'vötös k~es1lt, : kÓrq,
·. nás ~rapy érdeQlkeí'e!ö:Ú, Sigi;iu:rri ·(.i!qdi~,: F'é'r(i'o:c .]özs~f
· . re11d lovagkt;tesztje, s~b. .!9is,~be~ . riyu;galoml;l<~· 'IQ~ id t és.
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