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OROSZ LÁSZLÓ GYÓGYSZERÉSZ ÉS AZ ALKALMAZOTTI 

SZÖVETSÉG 

dr. Szmodits László 

 

Orosz László gyógyszerészre, a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége főtitkárára 

emlékezünk a halálának a 100. évfordulóján. Idézzük fel a neves gyógyszerész pályáján keresztül a 

korszak történelmi hátterét. Így értékelhető az Ő gyógyszerész tevékenysége.  

A gyógyszertár-tulajdonosoknak mindig voltak segítőtársai. A gyógyszerészsegéd csak a gyakornoki 

vizsgát tette le. Az alkalmazott gyógyszerésznek egyetemi oklevele volt. Azonban minden időszakban 

kiszolgáltatott helyzetben voltak, mert a XIX. században hiányoztak az alapvető munkaügyi rendeletek. 

De a tulajdonosok sem kaptak időnként olyan munkatársat, mint akire számítottak. Ezért nem volt 

mindig felhőtlen a főnök-alkalmazotti viszony. A XIX. században már jelen voltak az alkalmazottak 

nehézségei a fizetés, a munkafeltételek és a szociális helyzet terén. A század végén reggel 5 órakor, 

télen 6-kor nyíltak a gyógyszertárak és este 9 órakor, vagy 10-kor zártak. Nem volt kijelölt ebédidő vagy 

vacsoraidő. Bár az alkalmazottak teljes ellátást kaptak, de étkezéseik közben is fel kellett ugraniuk, hogy 

ellássák a betegeket. Ott, ahol csak egy alkalmazott volt, minden éjjel ügyelnie kellett. Szabadság, 

szabadnap, vagy kimenő csak ritkán volt, főleg vidéken. A gyógyszerészeknek nagyon régi kívánsága 

volt, hogy legyen egy diplomás emberhez méltó szobájuk. A fizetésük nagyon megalázó volt, nem 

juthattak el évente egy két hetes nyaralásra sem. A korabeli tulajdonosok még hallani sem akartak az 

ilyen követelésekről. Az 1880-as évektől kezdve számos kezdeményezés indult el ezen a téren, de 

eredmények nélkül. A Budapesti Gyógyszerész Testület 1893. január 1-től bevezette a patikák esti 9 

órai zárását.  

Az 1906-os esztendőben az alkalmazotti mozgalom már mindjobban erősebbé vált. Így jelenhetett meg 

1906. VIII. 12-én először a Gyógyszerészsegédek Lapja Csikós Ádám és Orosz László szerkesztésében.  

Orosz László 1877. X. 30-án született Budapesten. Apja járási bíró volt. Az iskolai tanulmányait 

Mezőtúron és Ungvárott végezte. Hazslinszky Károly budapesti Szent László gyógyszertárában volt 

gyakornok. A Budapesti Tudományegyetemen 1901-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet.  

Még egyetemi hallgatóként cikke jelent meg 1900-ban a Gyógyszerészi Hetilapban a gyógyszertárak 

zárórájáról. Több budapesti gyógyszertárban volt alkalmazott. 1905-ben gyógyszertári jogosítványt 

szeretett volna nyerni a budapesti Ferencvárosban, a Haller utca és a Dandár utca környékére. Azonban 

a 216.076/1905-X. számú kérelmét a Fővárosi Törvényhatóság elutasította. Ismert szociális 

gondolkodási módja révén már nagyon jól ismerte a korabeli viszonyokat, ezért részt vett 1906. XII. 8-

án a Magyarországi Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége alapító közgyűlésén. Itt egyhangúlag 

elnökké választották Esztegár Béla gyógyszerészt és titkárrá Orosz Lászlót. Ő lett akkor a Szövetség 

folyóiratának, a Gyógyszerészsegédek Lapjának főszerkesztője.  
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A Szövetség programja a következők voltak:  

1.  a szolgálati idővel arányos fizetésemelés, 

2. a lakáskérdés rendezése, 

3. éjjeli ügyelet rendezése,  

4. négy naponként egy teljes szabad nap, 

5. másfél órai ebédidő és egy órai vacsoraidő, 

6. évi két hét szabadság, 

7. a gyógyszertárak este 8 órai zárása, 

8. a jogadományozások igazságos rendezése. 

A fenti követelésekből 1907. VII. 1-től teljesült a kért szabadidő. A reggeli gyógyszertár-nyitást 7,30 

órára módosították, de az esti 21 órás záráson nem változtattak. Azonban elutasították a többi követelést. 

Ettől kezdve Orosz lapszerkesztői feladatai mellett minden tárgyaláson és megbeszélésen részt vett. Így 

minden döntés kimunkálásában részt vett. Ezért fáradhatatlanul munkálkodott az alkalmazottak jobb 

körülményeiért.  

Ekkor követte el a gyógyszertár-tulajdonosi kar az első nagy hibát. Természetesnek tartotta a maga 

érdekei védelmére a XIX. században alakult Budapesti Gyógyszerész Egyesület és a Magyarországi 

Gyógyszerész Egyesület működését. Azonban még nem voltak hajlandók elismerni a gyógyszerész-

alkalmazottak jogait a maguk erkölcsi és anyagi érdekei védelmére. Ezért felháborítónak tartották az 

egyesületbe való tömörülésüket. A fenti követeléseket a saját jogaikba való beavatkozásnak tartották. 

Így nem értették meg kor szavát, hogy bölcs belátással, engedményekkel és korszerű reformokkal 

igyekeztek volna az alkalmazottak helyzetén javítani. Ezzel szemben nagyon örvendetes volt, hogy a 
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vidék már kedvezően fogadta az alkalmazott gyógyszerészek szervezkedését. Ezért a vidéki 

gyógyszerészek és a budapesti vezetőség között mélyre ható ellentétek alakultak ki. Ez a 1907. évi 

debreceni és a szegedi országos gyűlésen is megnyilvánult. Ekkor már az érettségi-vizsga kötelezővé 

tétele is fontossá vált. Ezt a javaslatot átadták Apponyi Albert kultuszminiszternek, aki akkor nagyon 

biztató választ adott. Azonban ez csak jóval később, 1914-től vált valósággá. 

1908-tól „Gyógyszerészek Lapja” néven jelent meg a Szövetség folyóirata. Ekkor a vezetőséget a 

régebben működő gyógyszerészek természetes korpótlékának a kiharcolása foglalkoztatta. Ezzel az 

országos egyesületek elvben egyetértettek, de ebben az ügyben már soha nem tudtak országos döntést 

hozni. A belügyminiszter 1910-ben ezt azzal utasította el, hogy ezért 10-20 fillérrel többet kellett volna 

fizetni a receptek elkészítéséért. Ez pedig nem jó fényt vetett a minisztérium szociális gondolkodására. 

A belügyminiszter nem hagyta jóvá az alkalmazottak rokkantsági segélypénztárának a létrehozását sem. 

Ebben az időben már számos olyan gyógyszerész volt az országban, akik a szokottnál is rövidebb idő 

alatt nyerték el a gyógyszertári jogosítványt. Ez ellen számos cikkben felemelte a hangját a szaklap.  

1911-ben Millner György lett a szövetség elnöke. Egy új programot hirdetett meg a régi alapelvek 

továbbfejlesztésére. De az eredményes munkát már hátráltatták a belső konfliktusok. 1912-ben bevonult 

a szövetségbe a szocialista gondolat: Szántó Sándor gyógyszerész cikket írt „A gyógyszerészsegédek és 

a szocializmus” címmel. Úgy érvelt az írásában, hogy az eddigi eredménytelenséget csak a 

szakszervezetté történő átalakulás tudja eredményes munkára változtatni. Szántó pár nap múlva a 

közgyűlésen ismét azt kérte, a szövetség alakuljon át szakszervezetté. Kiss Károly megértéssel fogadta 

ezt az indítványt, így azt kérte, hogy aki óhajt, egyénileg lépjen be a Szociáldemokrata Pártba. Lassan 

növekedett a gyógyszerészek körében a párttagok száma. Az 1913. évi közgyűlésen azonban Millner 

György győzött. Ő akkor még szembe szállt Szántó javaslatával, de a vezetőségbe több személyt 

beválasztottak a radikálisok közül. A két tábor, a radikálisok és a konzervatívok állandó vitája 

bontakozott ki a szövetségben. Amikor a laptulajdonos, Orosz Lászlóval kötendő új szerződés került 

szóba, akkor a radikálisok azt követelték, hogy egy bizottság ellenőrizze a szerkesztő működését. Orosz 

ezen úgy felháborodott, hogy kilépett a Szövetségből. Vele együtt mintegy kétszázan léptek ki és 

megalapították a Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szövetségét. Az újságjuk változatlanul a 

Gyógyszerészek Lapja maradt. Ugyanebben az időben a radikálisok a régi szövetségben maradtak. 

Maurer Armandot választották elnökké és megalapították a Gyógyszerész Újság című lapot.  

Egy újabb törés is bekövetkezett: a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 1913-ban úgy módosította 

a saját alapszabályát, hogy kizárták a tagságukból az alkalmazott gyógyszerészeket. Ez átmeneti 

konfliktus helyzetet teremtett az Egyesületben.  

1914-től Debrecenben már este 8 órakor zártak a gyógyszertárak. Azonban ebben a kérdésben a 

Budapesti Gyógyszerész Testület nem változtatott az álláspontján, mert este 8.30-as zárást kívántak 

rögzíteni. Ez a tény robbantotta ki az 1914. évi budapesti gyógyszerész-sztrájkot. A június 6-án 
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kezdődött egy hetes sztrájk alatt 320 gyógyszerész szüneteltette be a munkát. Ez azonban eredménytelen 

volt.  

Az I. világháború eseményei azonban keresztül húzta mindenki számítását. A háborús viszonyok 

súlyosan érintették a gyógyszerellátást. Létrehozták a Gyógyszerforgalmi Kirendeltséget, amely 

központosította a gyógyszerek gyártását és elosztását. Mivel lehetetlenné vált az import, így a hiányzó 

alapanyagok pótlására a gyógynövénytermesztés széles körű előbbre vitelét és a gyógynövény-terápiát 

szorgalmazták a gyógyításban. A külföldi drogokat magyarokkal helyettesítették.  

Orosz László 1917-ben gyógyszertári jogosítványt nyert a Pest megyei Felsőgödön. A következő 

közgyűlésen bejelentette a lemondását a tisztségeiről, de ezt a tagság túlnyomó többsége elvetette. Ő 

pedig megköszönte a személye felé irányuló bizalmat. Ezért a gyógyszertárát bérbe adta és továbbra is 

alkalmazottak érdekében munkálkodott.  

Orosz László ekkor kérvényezte a miniszternél az alkalmazott gyógyszerészek számára nyugdíjintézeti 

tagság elérését, hogy ennek a terhét vállalják el a tulajdonosok. Abban az időben a munkabér csak arra 

volt elég, hogy szerényen megélhetett a gyógyszerész, de az öregségéről már nem tudott gondoskodni. 

Ekkor javasolta még a katonai szolgálat beleszámítását is a szolgálati időbe,  mert a gyógyszerészek egy 

része a tábori és a honvédkórházak gyógyszerellátásában is közreműködött.   

1918. VIII. 7-én a radikális gyógyszerész-szövetség közel ezerötszáz tagja belépett a Szakszervezeti 

Tanácsba. Ezt követően állandósultak a konfliktusok a két alkalmazotti szervezet között. A radikálisok 

akkor már a gyógyszertárak államosítását követelték, a másik szervezet ezt még ellenezte.  

1918 októberében Magyarország elveszítette az I. világháborút. Megszűnt az Osztrák-Magyar 

Monarchia. 1918. XI. 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot. A gyógyszerellátás terén nagyon 

sok probléma várt megoldásra. Ebben az időben az Országos Gyógyszerészi Tanács foglalkozott a 

gyógyszerellátás és forgalmazás időszerű kérdéseivel. Orosz László azt kérte Zoltán Bélától, a Tanács 

elnökétől, hogy a Népjóléti Minisztériumban alakuljon meg a gyógyszerészeti főosztály. Zoltán így 

válaszolt: „eljártam Madzsar államtitkár úrnál. Egyelőre a régi személyzet lesz átvéve, ennek a 

megtörténte után lehetséges az osztály kibővítése. Ma 22 gyógyszerészt foglalkoztatnak”. Sajnos ez sem 

valósulhatott meg abban az időben. 

1918. XII. 15-én lépett hatályba a Budapesti Gyógyszerész Testület és alkalmazottak között megkötött 

kollektív szerződés. Csak olyan gyógyszerész dolgozhatott gyógyszertárban, aki tagja volt valamelyik 

segédszövetségnek. Az okleveles gyógyszerész havi fizetése 1200 Korona volt, a nem okleveleseké 

1000 Korona. Az alkalmazottak minden harmadik napja szabad volt, az ebédidő pedig 2 óra. 

Szabályozták a háborúból visszatértek szolgálatba állítását, az ügyeletet, az ügyletes szobát, a lakást és 

a felmondást. A gyógyszertárak reggel 8-tól este 8-ig tartottak nyitva. Kimondta még a szerződés: a 

nyugdíjintézeti tagok járulékainak a felét a munkaadó volt köteles viselni. Azonban a jogadományozás 

és korpótlék rendezésére már nem terjedt ki a kollektív szerződés.  
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Orosz 1919 februárjában „Megoldás” címen cikket írt. „A Gyakorló Gyógyszerészek Országos 

Szövetségének programja alapján – nézetem szerint – igazságosan lehetne megoldani a gyógyszerészet 

nehéz problémáját. A Szövetség ugyanis a kifejezetten a magántulajdon elve és védelme alatt áll. Ez a 

felfogás nincs ellenétben a kormányzásban résztvevő pártok programjával és így a létjogosultsága nem 

vonható kétségbe. A Szövetség ezen álláspontját összhangba kívánja hozni avval a megalkuvást nem 

ismerő követelménnyel, hogy az arra érdemes jog-várományosok azonnal elhelyeztessenek. A jövőre 

nézve törvényes garanciát adassanak az anciennitás elvének mindenkori érvényesülésére. Elvként 

kimondható, hogy az összes gyógyszertárak átruházhatatlanok, illetve el nem adhatók, kivéve azokat az 

eseteket, amikor a tulajdonos még az életében megváltja a gyógyszertárának az eladhatósági jogát. 

Ebben az esetben úgy érvényesülhetne a magántulajdon védelme, mindenki bizonyos pénzösszeg 

lefizetése ellenében időről-időre megváltja azt a jogot, amellyel a gyógyszertár eladhatóságát, tehát a 

vagyonát biztosítja. Ugyanis illetéket köteles az fizetni, akire a jogosítvány átruházatna… Hátra van 

még az arra érdemes gyógyszerész alkalmazottak önállósításának a kérdése. Ez akkor volna lehetséges, 

ha minden – bizonyos létszámot meghaladó község területére új pályázatot írnának ki. Így minden 6000 

lakosra jutna egy gyógyszertár. a jog-várományosok egy természetes nagy többsége üdvözölné ezt, 

hiszen nyilvánvaló, hogy ehhez a hasonló megoldásnak még a segédi kar radikális szervezetében is 

vannak hívei, - talán még többen is, mint azt gondolnánk”.  

Március 2-án tartották a radikális Gyógyszerészsegédek Országos Szövetsége közgyűlését. Ezen 

egyhangúan elfogadták, hogy csak a gyógyszertárak államosítása oldhatja csak meg a gyógyszerellátás 

problémáit. A jelenlévő Szász Tihamér azért ellenezte az államosítást, mert nem látott garanciát a 

gyógyszerészek jövőjének a biztosításában.  

Néhány nap múlva, március 5-én választmányi ülést tartott a Gyakorló Gyógyszerészek Országos 

Szövetsége. Orosz László ismertette a fentebb ismertetett „Megoldás” című cikkét. Hozzátette azt is, 

hogy a gyógyszertárak átruházatlansága érdekében egy részletes jogi szabályozásra lesz majd szükség. 

Sajnos ez már csak terv maradt, mert ez nem valósulhatott meg. A Tanácsköztársaság kikiáltása után a 

Szövetség március 22-i tanácskozásán döntöttek a Szövetség feloszlatásáról. Azt kérték a tagoktól, 

lépjenek be a gyógyszerész-szakszervezetbe. 

Orosz Lászlót a Tanácsköztársaság idején üzembiztosként jelölték ki a budapesti Garay gyógyszertárba. 

Itt azonban rosszul lett és innen dr. Jendrassik Ernő orvosprofesszor Belklinikájára, majd a Rókus            

kórházba  szállították be. Súlyos gyomorfekéllyel kezelték, sajnos már nem volt operálható állapotban. 

A régóta elszenvedett sok stressz súlyosbította az állapotát. Mivel már később nem tudott táplálkozni, 

így hamar elgyengült. 1919. VI. 15-én (Hegedűs-Zboray) érte a kórházban a halál. Bányai Károly (143. 

oldal) szerint június 17-én halt meg. A budapesti Farkasréti temetőben vettek tőle végső búcsút. A 

ravatalánál a barátja, Kiss Károly gyógyszerész kegyeletes hangnemben méltatta a neves gyógyszerész 

érdemeit. A felesége volt még egy évig volt a gyógyszertár haszonélvező tulajdonosa. Mivel abban az 

időben csak a Gyógyszertári Munkások Lapja jelent meg, így csak jóval később értesülhetett elhunytáról 
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a gyógyszerésztársadalom. 1919. szeptember 10-i dátummal jelent meg először a Gyógyszerészek Lapja 

a Tanácsköztársaság után. Az első nekrológ 1920-ban jelent meg róla Varságh Zoltán tollából a 

Gyógyszerészi Hetilapban (59, 6, 78-79). A  sírját azóta már felszámolta a temető.  

Orosz László nevével összeforrott az alkalmazotti gyógyszerészi mozgalom első 13 éve. Néhány 

kollégájával óriási erőfeszítések árán, hatalmas lelkesedéssel és energiával rengeteg akadályt legyűrve, 

magas fokú hozzáértéssel és szívós kitartással szervezte az alkalmazotti szövetséget. Ehhez társult még 

az önfeláldozó elszántsága és a férfias kiállása. Számtalan kudarc érte őt az évek során, de sohasem 

hátrált meg, mert tovább küzdött az alkalmazottak emberibb körülményeinek a kimunkálásáért. Mindig 

szerény, egyenes jellemű, becsületes és serény ember volt. Ha anyagi gonddal küszködött a szövetség, 

azonnal felajánlotta a megtakarított vagyonát, amelyet csak hosszú évek múlva kapott vissza. Amikor 

pedig 1917-ben gyógyszertári jogosítványt nyert és megnyitotta a gyógyszertárát, a tagság előtt 

jelentette be a lemondását. Azonban nem fogadták el a távozását, mert már nagyon megbíztak benne. Ő 

pedig tovább folytatta a küzdelmes tevékenységét. A 13 éves munkájával sok mindent elért, de ezzel 

még megalapozta a további 25 év történéseit is. Befejezésül leközöljük gyógyszerész lánya, Csicseri 

Orosz Margit visszaemlékező gondolatait, amely 1936-ban, a Szövetség alapításának 30. évfordulóján 

jelent meg a Gyógyszerészek Lapja különszámában (28. oldal): 

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/
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