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BEVEZETÉS.

A jelen mű megírásánál — az első betűtől 
az utolsóig — az a meggyőződés vezetett bennün
ket, hogy az országos gyógyszerész-egylet huszon
ötévi története azonos a magyar gyógyszerészet 
ugyanazon időbeli történetével; emennek a jelen
ségei visszatükröződnek amannak a képében s mind
kettő együttvéve feltünteti küzdelmeit annak a rend
nek, mely — mint a közegészségügy fontos ténye
zője — mindig hazafias szellemben, mindig a köz
ügy és a tudomány szolgálatában, jövőjének meg
állapítására törekedett, pillanatra sem feledkezvén meg 
arról, hogy országos érdekekkel szemben kötelességei 
vannak, hogy hivatása túlterjed az egyes egyén érdek
körén, s a közügybe, a közérdekbe olvad bele.

Huszonöt év eseményeinek ecsetelésével elmond
juk az országos egylet eddigi történetét. Visszatekintünk 
a múltba, mert abból tanulni vágyunk. Szükségünk 
van az okulásra, mert sok és nagy feladatok meg
oldása van hátra. És szükség van a múltak tapasz
talataiból merített okulásra, kivált most, midőn a 
hazai gyógyszerészet anyagi léte és tudományos

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonötévi tört.
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reputatiójának jövője egyaránt fenyegetve vannak. 
Nincs még itt az ideje annak, hogy a teljesített 
munkával kérkedjünk. Maradjon az a későbbi idők
nek, az utódok által megülendő folytatólagos jubi
leumoknak fenntartva. Mi helyesebben vélünk csele
kedni, ha — megadva az egyéni érdemeknek illő 
elismerésüket, — lépésről-lépésre alábocsátkozunk a 
múltbeli események, viszonyok és helyzetek által 
szolgáltatott gazdag bányába s onnan szakmánk 
jövőjére függesztett tekintettel, előhozzuk mint érté
kes tapasztalatot mindazt, a mi a hazai gyógyszeré
szet helyzetét biztossá, czéljait elérhetőkké, s jövőjét 
kecsegtetővé teheti.

Mindkét irányban álláspontunk bármely lehető 
ellenvetéssel szemben könnyen megvédhető. Nem 
találkozik ugyanis számottevő faktor, a ki megokol
tál! kétségbe vonhatná akár azt, hogy rendünk tör
ténete huszonöt év óta szorosan egybeforrott az 
országos egylet történetével, akár pedig azt, hogy e 
történetből mindenekfölött tanulnunk és okulnunk 
kell a jövőre nézve. És ha e két kiinduló pontra 
nézve egyetértünk, a többiben is majd csak meg
egyezünk, mert a többi egyéni vélelem, ezt pedig 
a kritika csak termékenyíti és tovább érleli.



E L S Ő  R É S Z .





ELSŐ RÉSZ.

i.

Az egylet megalakulása és szervezete.

Amennyire a régi okiratokból, elfakult levelek
ből kiviláglik, a gremiális szervezet, mint Ausztriából 
importált érdek és rendi képviselet már 1816. évben 
szóvá tétetett ugyan, mindamellett a társulási haj
lam az 1833. évben nyilatkozott meg határozottabb 
alakban hazai gyógyszerészeink között.

Az a súlyos pénzügyi válság, a mely hazán
kat e század elején érte, hosszú évekre megingatta 
iparunk, kereskedelmünk és általában nemzetgazda
sági jólétünknek alapját, de zsibbasztó, bénító ki
hatással volt egyszersmind tudományos életünk fej
lődésére is.

Valami sajátszerü fásultság, a minden szép és 
nemes iránti kimagyarázhatlan közöny szállotta meg 
a nemzetet és úgy tetszett, mintha a lelkesülés 
géniusa végleg elszállott volna a honfiúi keblekből.

Szerencsére csak látszott.
Az évtizedes passzív tétlenség időszakát felvál
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tották a tettvágy, a fejlődésre való törekvés mozgal
mas évei. Megszűnt az abszolút elkülönzöttség.

Egyesüljünk! ez a kiáltás riant keresztül az 
egész hazán.

Mindnyájan az egyért és az egy valamennyiért! 
zúgott vissza rá a nemzet fiainak válasza.

Egyletek, társulatok alakultak mindenfelé, a me
lyeknek habár működési körük, eszközeik külömbö- 
zők voltak is, a főczéljuk mégis csak egy volt, 
boldoggá, virágzóvá tenni az elnyomott magyar hazát.

Uj korszak állott be a tudományok fejlődésé
ben is. Megalakult a magyar tudós társaságok leg- 
elseje: a tudományos akadémia.

Elet, pezsgő élet szállotta meg a társadalom 
minden rétegét és az üdvös reformtervek kiterjesz
kedtek a közélet minden terére.

Csupán egy dologgal nem gondolt senki. Elha
gyott és a kezdetlegesség legalacsonyabb fokán álló 
közegészségügyünk rendezésével.

Szanaszét az országban, egymástól elkülönözve 
éltek gyógyszerészeink, az orvosi rend tagjai nem
különben, a közös érdek együttes megvédéséről, 
összetartás hiányában, szó sem lehetett, úszott az 
egyes az áradattal, panasz nélkül tűrte hányattatásait, 
hisz panaszát úgy sem hallotta volna senki.

Az 1833. év nyarán Pest és Buda városok 
gyógyszerészei körlevelet intéztek kartársaikhoz, íel- 
szóllítván őket, hogy jelenjenek meg minél számo



sabban október hó 15-én Pest városában, hogy együt
tesen beszéljék meg azokat a teendőket, a melyeket 
immár a végromlás veszedelme nélkül tovább halo
gatni nem lehetett, hogy kössenek testvéri szövet
séget, fogjanak egyesült erővel a magyar gyógysze
részet ügyének rendezéséhez.

A felhívás nem maradt eredménytelen. Az ország- 
minden részéből eljöttek ügyfeleink, többen közülök 
Írott memorandumokban foglalták össze panaszaikat 
és az azok orvoslására vonatkozó javaslataikat.

Ráüli József budai, Székely Károly pesti, Lány 
Adolf Ferencz nyitrai, Pantotsek nagy-tapolcsányi, 
Schweiger György pozsonyi, Schuster Károly nagy- 
szombati, Riesz és Steer felső-magyarországi, Ed er 
kassai, Bartsch hajdú-böszörményi gyógyszerészek 
neveit őrizték meg a régi okiratok, olyanokét, a kik 
részben a gyűlés vezérférfiai voltak, részben pedig 
memorandumaik által gyakoroltak irányító befolyást 
a közgyűlés határozmányaira.

Hazai gyógyszerészetünk századelejebeli szo
morú állapotát csak akkor látjuk a maga valódi 
megvilágításában, ha ezeket a nagyobbrészben német 
nyelven irt memorandumokat végigolvassuk.

Részletezni azokat a bajokat, a melyek alatt 
hazai gyógyszerészetünk akkoriban senyvedt, nem 
tartozik feladataink közé, de mint akkori kartársaink 
helyes gondolkozásának bizonyítékát, ki kell emel
nünk azt, hogy már akkoriban a bajok egyedüli



orvoslását, a gyógyszerészet jövőjének biztos alapját 
első sorban is a társulásban, az egyesülésben keresték.

„Csakis a társulás és az együttes működés 
menthet meg bennünket a végromlástól“ — Írja 
Steer az ő memorandumában. — Az önök felszólítása 
még idejében érkezett. A bátorság, a tettre készség, 
a kitartás és a felbomlani készülő szakmánk alapos 
ismerete, ezek azok a tulajdonságok, a melyek a mi 
érdekeink megvédéséhez feltétlenül kívánatosak, mert 
csakis ezekkel felfegyverkezve válik lehetségessé 
Augiás istállójává vált gyógyszerészetünket az el
burjánzott visszaélések szemetjétől megtisztítani. 
Foliánsokat lehetne megtölteni a bennünket végrom
lással fenyegető sérelmek felsorolásával. Egyesüljünk 
tehát! hogy hasznosat, üdvösét teremthessünk a ha
zára, az emberiségre és a tudományra nézve.“

Hasonlóan a társulás szükségessége mellett nyi
latkozik Bartsch hajdú-böszörményi gyógyszerész is, 
a midőn 1833. julius hó 24-éről keltezett memo
randumában ezeket Írja: „Legfőbb ideje már, hogy 
egyesüljünk, hogy kartársaink egymásközött erős 
testületet alkossanak és szóval, tettel a gyógyszeré
szet reformálásán fáradozzanak, ha csak azt a vég
romlásba dönteni nem akarják.“

Az egyesület czéljaira vonatkozólag Steer emlék
irata adja meg a felvilágosítást.

„A megalakulandó gyógyszerész-egyletnek a 
gyógyszerészek ügyeinek képviselete volna főczélja.“
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Az októberi értekezleten szóba került az osztrák 
gyógyszerészetet szabályozó 1790-ben kiadott in- 
strukczió, valamint a hazai gyógyszerészetünkre is 
kiterjeszkedő Mária Therézia; korából származó 
Normativum.

A legfontosabb ténykedése az értekezletnek 
azonban mindenesetre annak a kérvénynek benyúj
tása volt, a melyben a helytartótanácstól egy köz
ponti és több vidéki gyógyszerész-testület (gremium) 
felállítását kérik. Kérelmükhöz egy 57 latin és 112 
német nyelven irt pontozatban kidolgozott tervezetet 
is mellékeltek a gyógyszerészet rendezése czéljából. 
A kezdeményezés előzetes költségeinek fedezésére 
az összegyűltek lelkesebbjei kisebb-nagyobb össze
geket ajánlottak fel, azután pedig szétoszlott a gyü
lekezet, a pesti gyógyszerészeket kérvén fel, folya
modásuk figyelemmel tartására.

Állapodjunk meg itt egy pillanatra. íme a 
gyógyszerészek már 1833. évben hangos jajszóval 
panaszt emelnek és az orvoslás eszközét a társulás
ban, a tömörülésben keresik. Pedig bármi sok volt 
a sérelmük, mi ez a sérelmek ama tömegéhez képest, 
mely a későbbi években nyakunkba szakadt, azok
ban az években, melyekben a megélhetés feltételei 
aránytalanul súlyosodtak s a létérti küzdés egyre 
fokozódó módon súlyosbodott. Ha eleink már akkor 
egyesülésre törekedtek s az orvoslás módját és esz
közét ebben találták — mennyivel sürgetőbb volt
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ez az egyesülés a későbbi időkben, mennyivel szük
ségesebb az manap, midőn folyton új bajok, új 
veszélyek fenyegetik a gyógyszerészet érdekeit.

De térjünk vissza elbeszélésünk fonalához.
Hónapok múltak el a kérvény benyújtása után, 

hazai gyógyszerészeink örömmel várták azt a napot, 
a mely meghozza számukra a jó hírt, hogy immár 
testületileg foghatnak hozzá bajaik orvoslásához. 
A hónapok esztendőkké növekedtek és a benyújtott 
kérvény még mindig ott feküdt az első forum poros 
aktái között — elintézetlenül. Hiába való volt az 
1834. évi sürgetés. Szép szavakat, bőkezű Ígéreteket 
eleget nyertek ugyan kartársaink, hanem azért kérel
mük sárguló lapjai felett tovább szőtte hálóját a pók, 
rakta le rétegeit az akták pora.. .

Az 1837. évben ismét ott járt a pesti gyógy
szerészek küldöttsége a helytartótanácsnál. Régi kérel
mük megújításán kívül egy új tervezetet is nyúj
tottak be, a mely tervezetben 17 gremialis kerületre 
osztották fel hazánkat. A válasz, a melyet a küldött
ség tagjai magukkal hoztak, mint mondani szokás, 
most is kedvező volt — Ígéret, biztatás, szappan- 
buborék, a mely szivárványszíneivel nehány pilla
natig gyönyörködteti a gyermeket, azután szétpattan 
és nem marad utána semmi.

Ez a mosolygó mezbe öltöztetett hivatalos közöny, 
mely mindent Ígérve és semmit nem adva éveken 
keresztül tette próbára kartársaink türelmét, lassan-



lassan kiölte szívükből a lelkesedés lángját és az a 
jó ügy, melynek keresztülviteléhez annyi szép re
ménnyel fogtak ügyfeleink, utóvégre is a megfenek- 
lés stádiumába jutott.

Több mint egy évtized telt el ismét, a míg végre 
pesti és budai kartársaink hosszas utánjárása és 
szakadatlan kérelmezésére a helytartótanács meg
engedte a pest-budai gremium megalakítását. Nagy 
jelentőségű vívmány volt ez már akkoriban hazai 
gyógyszerészetünk fejlődésében, mert habár vidéki 
és különösen az ország távolabb eső megyéiben élő 
ügytársak nem tartoztak is a testület kötelékébe, de 
legalább volt egy központjuk, a melyhez bizalommal 
fordulhattak, a honnét ügyes-bajos dolgaikban taná
csot, védelmet és támogatást várhattak.

Rátli Péter (Buda) ráczvárosi gyógyszerészt, a 
sokkal később megalakult országos egyesületnek első 
elnökét illeti meg nagyrészben az az érdem, hogy 
a pest-budai gremium eszméje huzavona után végre 
mégis testet öltött. Ő dolgozta ki a testület alap
szabályait nehány ügybuzgó szaktársa segélyével 
még 1846-ban, a mely szabályok azután 1847-ben 
V. Ferdinánd király által megerősítve kerültek vissza 
a helytartótanácstól.

Megalakulása után a testület azonnal átvette 
a gondos anya szerepét, czélul tűzvén maga elé, 
hogy nemcsak tagjainak, hanem általában a magyar 
gyógyszerészeknek ügyeit és érdekeit minden esetben
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védelmezni fogja. Meg is felelt kitűzött czéljának 
mindenkor.

1847-től kezdve egészen az országos gyógy
szerész-bizottság, sőt egyenesen országos egyletünk 
megalakulásáig, a karunk fejlődésében beállott minden 
legkisebb mozzanat annyira szoros összefüggésben 
van ezzel a testülettel, hogy mikor azokról meg
emlékezünk, úgyszólván a gremium részleges tör
ténetének megírására vállalkoztunk.

Ugorjunk át ismét egy évet . . .
Alighogy végig harsant az alkotmányos szabad

ság kimondása feletti imaszerű kiáltás hazánkon, már 
is belopódzott minden szívbe a szabadság két iker
testvérének, az egyenlőség és testvériségnek eszméje. 
A közös öröm ismét közelebb hozta egymáshoz az 
embereket, új energiát öntött nemzetünk minden 
irányú fejlődésébe, így tehát karunk képviselőit is 
nagyobb összetartásra és kitartó küzdelemre serken
tette. Megalakult, a mit még akkoriban alig mert 
volna valaki reményleni, legelső szaklapunk a „Gyógy
szerészi Hírlap“ Lang Adolf Ferencz nyitrai kar
társunk szerkesztésében 1848. évben. Korai volt-e 
még akkoriban e vállalat, vagy talán csak a bekövet
kező mozgalmas idők, melyekben inkább a kard 
játszotta a szerepet hogy sem a toll, voltak okai 
annak, hogy első szaklapunk kartársaink körében 
ismertebbé nem vált, ezt ma már bajos volna eldön
teni; a száraz tény csak annyi, hogy az igaz lel-
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kesedéstől és ügybuzgalomtól vezérelt szakközlöny —- 
ha jól tudjuk — 9-ik számával megszűnt. Azok 
közül a magvas eszmék közül, a melyek Láng lap
jának hasábjai útján közkincscsé váltak, első sorban 
is Vóga A. Antal német származású, de szívvel és 
lélekkel magyar érzelmű kartársunknak felhívását 
kell megemlítenünk, a mely felhívásban hazai gyógy
szerészeinket mielőbbi és minél testvériesebb egye
sülésre szóllítja fel. Fogyatékos magyarsággal van 
megírva Vóga felhívása, sok helyen inkább csak 
sejthetjük, hogy mit akar benne mondani, de szavai
ban és gondolataiban a közjó iránti lelkesedés félre- 
magyarázatlanul nyilatkozik meg.

A megalakult felelős magyar ministerium, állam
életünk szervezésénél felmerülő bokros teendői mellett 
sem feledkezet meg közegészségügyünkről és ennek 
keretén belül, karunk ügyeinek rendezéséről. Az erre 
a czélra hozott törvényjavaslatok, melyek a szente
sítés bekövetkeztéig részben mint rendeletek érvény
ben voltak, sok oly tételt tartalmaztak, a melyek 
még napjainkban is, közel ötven évvel később 
is, csupán az esetleges megvalósulás stádiumában 
vannak.

Történetünk szűk kerete nem engedi, hogy ezen 
a helyen hosszasabban időzzünk azoknál a reform
eszméknél, melyek az 1848. évi magyar kormány 
rövid működésére rátették a soha nem fonnyadó 
babérkoszorút, a nemzet rendelkezett önmaga tölött,
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géniusza megtermékenyítette szabadságát, a nagy alko
tások sodra és ösztöne elnémította a kicsinyes érdek- 
harczot; nagy idők, óh de nagy idők voltak ezek 
minden téren s úgy a hazai gyógyszerészet terén 
is, mert csak a szerencsétlen kimenetelen múllott, 
hogy a nagyszabású tervek s az azokhoz kötött 
remények nem mehettek teljesedésbe. A pest-budai 
gremium mindjárt a felelős magyar kormány meg
alakulása után folyamodást nyújtott be a kereske
delemügyi miniszterhez, a melyben a magyar gyógy
szerészet ügyének többoldalú rendezésén kívül, mint 
első és főkivánalmát azt terjeszti elő, hogy alakítas- 
sék át a gremium országos testületté, maga a gyógy
szerészek összesége pedig osztassák fel kerületekre -  
fiók-testületekre. Ennek a kérelemnek bizonyára meg 
is lett volna a foganata, ha a végzet megadja a 
győzelmet a szabadságért küzdő fegyvereinknek. Fáj
dalom a gondviselés máskép határozott felőlünk.*

A bekövetkező abszolút uralom szárnyát szegte 
minden szép és nemes iránti törekvésünknek és igy 
nagyon természetes, hogy bénítólag hatott a magyar 
gyógyszerészet fejlődésére is. Azok a törvények, a 
melyeket az 1848. évi magyar kormány a gyógy
szerészet rendszabályozása czéljából hozott, hatályon 
kívül helyeztettek; az Ausztriában fenálló törvénye

* É rdekkel bír az  az adat, h o g y  az  1 848— 49-k i szab ad ságh arczb an  
az ifjú n em zed ék  m ajd két harm ada fegyverre l véd te  hazáját, ú g y  h o g y  az  
1850-ik  év i cu rzu son  a lig  15— 20  g y ó g y s z e r é s z  je len t m eg.



két alkalmazták reánk is és ezeknek a törvényeknek 
értelmében részben az iparüzők osztályába sorozták a 
gyógyszerészt, elvévén a kartól azt a jogot is, hogy 
ügyeit a kormány elé szakreferens útján terjesztethesse. 
Ne csodálkozzunk, ha az elnyomatás eme korsza
kában az egyesülésre való törekvés szép eszméje is 
kihalt karunkból. Hosszú éveken keresztül tartott ez 
a kábult lethargikus állapot, a melyből csak akkor 
riadt fel koronként egy kis időre karunk, midőn 
azokat a jogokat, melyeken létezése alapult, veszély 
fenyegette.

A hatvanas évek elején a politikai viszonyok 
kedvezőbb alakulása ismét fölélesztette a szebb jövő 
reményének szikráját a magyarság szivében. A szikra 
lángra gyuladt, viszfénye rásugárzott a társada
lom minden osztályára, köztük a magyar gyógysze
részeire is. Az 1862. évi január hó 1-én megjelent 
a szaksajtó legrégibb életképes orgánuma a „Gyógy
szerészi Hetilap“. Abban a programmban, a melyet 
a szaklap maga elé tűzött, első helyen áll az orszá
gos egylet megalakulására való törekvés. Mindjárt 
az első számban Felletár Emil, a lap akkori munka
társa, felhívásában mint egyedüli utat a kar felvirá
goztatására az egyesülést jelöli meg. „Úgyszólván 
minden osztálynak van a hazában már egyesülete, 
csak épen a gyógyszerészek azok, a kik elannyira 
félénkek az egyesülésre irányuló mozgalom kitartó 
megindításában és nagy részük kozmopolitikus kö
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zönnyel működik gyógyszertárában“. így int, így kér, 
igy fedd a „Gyógyszerészi Hetilap“ már első szá
mában és ezt a kérő-feddő, buzdító hangot meg
tartja mindvégig és alkalmazza mindenütt a hol azt 
a magyar gyógyszerészet, a programmjába felvett 
magasztos eszmék érdekei megkövetelik.

A felhívás nem maradt viszhang nélkül. Egy
másután érkeznek be a vidéki kartársak üdvözlő 
levelei, a melyek mind meleg érdeklődéssel, lelke
sült hangon szólnak az egyesülés eszméjéről, el
mondják nézeteiket az egyesület megvalósításának 
módozataira nézve. Sok oly eszme, oly jeles gon
dolat van azokban a levelekben elhintve, a melyek 
kétségen kívül megérdemlették volna, hogy velük 
kimerítően foglalkozzunk, ha ugyan erre munkánk 
szűk kerete elég teret nyújtana, de ha futólago
sán is, mindenesetre meg kell említenünk Katona 
Zsigmond akkor még borosjenői kartársunk 1862. 
február hó 20-áról kelt levelében foglaltakat. Körül
belül erre az időpontra esik, hogy a már akkor fenn
álló „Allgemeiner Österreichischer Apotheker-Verein“ 
alapszabályait szétküldte a magyar gyógyszerészek 
között, felszólítván őket a belépésre. A „Hetilap“ 
azonnal fölemeli intő szózatát, figyelmeztetve szak
társainkat az ebben rejlő veszedelmekre és viszont 
buzdítva őket, hogy iparkodjanak minél előbb egy 
nemzeti, egy magyar egyesületet létesíteni. Katona 
Zsigmondnak is ugylátszik ez a körülmény adta



kezébe a tollat. Néni Csupán az egylet megalakítá
sára vonatkozó óhaját nyilvánította levelében, hanem 
kiterjeszkedett általában az egész gyógyszerészet 
reformálására is.

Mindinkább élénkebbé válik a nyilvános eszme
csere a szaklap hasábjain és többé nem egyesek, 
hanem megyék vagy nagyobb városok összes gyógy
szerészei adják tudomásul nézeteiket kartársaiknak, 
a társulás szelleme is egyre mélyebb gyökeret ver 
a magyar gyógyszerészek között és megtenni a 
maga első gyümölcseit: az orvos-gyógyszerész-egye- 
sületeket. Szép példái voltak akkoriban ezek az 
egyesületek az orvos és gyógyszerész közötti barát
ságos egyetértésnek, a közös megbecsülésnek. Kart 
karba öltve a közös érdek védelmében, a közegész
ségügy előmozdításában együtt munkálkodtak ezek
ben az egyesületekben orvos és gyógyszerész, ba
rátságos működésüket nem zavarta meg a torzsal
kodás szülte disharmonia és valóban megható az a 
folytonos tapogatódzásszerü törekvés, hogy az egye
sülés bármily gyenge formája létrejöjjön.

Az első fecske ezek között a társas-egyle
tek között a Szathmár-Mármaros-Ugocsa vármegyék 
orvos-gyógyszerész-egyesülete volt, a melynek meg
alakulását még 1862. junius havának közepén ki
mondották, habár alapszabályai akkor még nem is 
voltak a helytartótanács által megerősítve és a me
lyet nem sokkal később a magyar gyógyszerészet

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonötévi tört.

. l?
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történetében oly fontos szerepet játszó Bih armegyei 
gyógyszerészegyesület megalakulása követett.

Az egyesülésre való törekvés meglátszott a 
gyógyszerész ifjúság körében is. Még az 1862. év 
végével életbe lépett a budapesti m. kir. tud. egyetem 
gyógyszerész-hallgatók segélyegyesülete, a melyet, 
dicséretükre legyen mondva — kartársaink mindjárt 
megszületésénél oly hathatós és meleg pártfogásban 
részesítettek, hogy már rövid idő múlva megkezd
hette áldásos működését.

Folytonos lelkesítések, buzdítások között telt el 
az 1863. év eleje is a nélkül azonban, hogy a sok 
elhangzott szép buzdításon és intelmen kívül valami 
nevezetesebb történt volna.' Kartársaink ugyan ebben 
az évben is megkisérlették, hogy egy országos érte
kezlet megtarthatására engedélyt nyerjenek, de a válasz 
most is, mint az előbbi évben, tagadó volt a hely
tartótanács részéről.

A nyár közepe táján szétküldték a meghívókat 
az orvosok és természetvizsgálók IX. gyülekezetére. 
Fontos osztályrész jutott ezeknek a nemcsak álta
lában a természettuüomány, hanem speciatim gyógy
szerészetünk, ennek úgy tudományos, mint belső 
szervezetét illető fejlődésében is. Gyógyszerészeink 
mindenkor lelkes művelői voltak a természettudo
mányoknak és igy könnyen érthető, ha ezeken a 
nagygyűléseken is mindig tekintélyes számban vet
tek részt. Kiváló alkalmat szolgáltak tehát ezek a
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tudományos Összejövetelek, a melyeken külön gyógy
szerészi szakosztály alakult a gyógyszerészetet ér
deklő ügyeknek megvitatására is, és épen azért már 
a meghívók szétküldése után' megindult az élénk 
eszmecsere a „Hetilap“ hasábjain a gyűlésen meg- 
vitandókat illetőleg, a melyek között első helyen 
ismét csak az országos egylet megalakítása állott. 
Növelte az érdeklődést és a lelkesedést a magyar 
gyógyszerészek között az időközben junius hó 28-án 
megalakult bács-bánsági gyógj^szerész-kebelzet meg
alapításának híre. Bács-, Krassó-, Temes-, Toron- 
tál megyék és a határőrvidék gyógyszerészei gyűltek 
össze Temesvárott, a hol közlelkesedéssel választván 
meg a tisztviselőiket, megaiakultnak nyilváníták a 
kebelzetet.

Alkalmas volt a közös érdekek és tenni valók 
megvitatására a IX. nagygyűlés különösen azért, 
mert az ország szívébe, Pestre volt összehíva, s így 
a pest-budai gremium igazgatóságával is közvetlen 
érintkezésbe léphettek ügyfeleink. A gyűlés folyama 
alatt szeptember hó 22-én a gyógyszerészi szakosz
tálynak Ráth Péter elnöklete alatt tartott ülésében 
Schédy Sándor a „Gyógyszerészi Hetilap“ szerkesz
tője kidolgozott indítvánnyal lépett ügytársaink elé. 
Körülírja ebben az egylet czélját, működésének terét, 
sürgeti az országos művegyészeti és gyógyáru-raktár 
mielőbbi életbeléptetését és az időszakos gyógyszei- 
kiállítás tartását.
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Az alszakosztály gyűlésében vita alá vették ezt 
a benyújtott tervezetet és annak pontjait csekély el
térésekkel magáévá is tette a gyülekezet. Határozatba 
vették, hogy a felállítandó egyesület neve „Országos 
gyógyszerész-testület“ legyen s négy fiók-testületet 
foglaljon magában, u. m .: a Dunán-inneni, Dunántúli 
fiók-testületeket, a mely utóbbihoz Horvát- ésSzlavon- 
ország is csatlakozhatik, a Tiszán-inneni és Tiszán
túli testületeket, az utóbbihoz hozzá vévén a Király
hágón túli részt, Erdélyt. Az országos testület szék
helyéül Budapestet jelölték ki, az alapszabályok ki
dolgozásával pedig megbízták a pest-budai grémiumot 
nagyszámú vidéki gyógyszerész közreműködése mel
let. A pest-budai gremium s a kidolgozással meg
bízott bizottság lelkesülten és az ügyszeretettől 
vezérelve fogott nehéz munkájához. Átiratokat inté
zett az ismertebb külföldi testületekhez és egyletek
hez, felkérvén őket alapszabályaik megküldésére, hogy 
miután azokat összehasonlítva, belőlök a mi viszo
nyainkhoz alkalmasokat kikeressék, a melyek pedig 
alapjukban helyesek ugyan, de viszonyainknak nem 
teljesen megfelelők, azokat a körülményekhez képest 
átalakítsák. A németországi gyógyszerész-egylet, a 
„La societe de pharmacie d’Anvers“ és az angol 
„Pharmaceutical Society“ szívesen tettek eleget a fel
hívásnak, s alapszabályaikat sok jó tanács és útba
igazítás kíséretében meg is küldték kartársainknak.

Az előmunkálatok eszközlésével telt el az 1863.
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év és 1864-ik évnek is nagyobb része. Lassan haladt 
a kidolgozás munkája. Megbízott kartársaink, a kik 
maradandó becsű munkát óhajtottak végezni, kiter
jesztették gondos figyelmüket aüegapróbb részletekre 
is, meghányva-vetVe, megvitatva mindent, mielőtt 
papírra vetették volna. Az 1864. évben Marosvásár
helyen megtartott magyar orvosok és természet
vizsgálók nagygyűlésében Jármay Gusztáv kartár
sunk bemutatta ugyan a jelentéktelen módosítások
kal el is fogadott alapszabály-tervezetet, mindamellett 
több mint egy év telt bele, míg végre 1865. év 
közepén megjelent a tervezet a „Gyógyszerészi Heti
lap“ hasábjain; 19 pontban foglalták össze ama 
szabályokat, a melyeken a testület szilárdan épülhet 
fel és körvonalozták azt a kört, a melyben a testü
let tagjai, annak tisztviselői, tevékenységüket kifejt
hetik. Testület és nem egyesület felállítását tartották 
czélszerűbbnek, úgy fogván fel a helyzetet, hogy az 
egyesület czélja inkább a tudományos élet, a tudo
mányos működés fejlesztése lehet, míg a testület 
inkább magának a gyógyszerészeinek rendezése, re
formálása körül munkálkodik. Erre pedig akkoriban 
igazán nagyobb szükség volt, mert a testület magába 
foglalta volna az összes hazai gyógyszerészeket, míg 
az egyesület sok nehézséget látszik gördíteni a min
denek fölött szükséges kötelező belépés elé.

A központi főtestület a szükségnek megfelelő 
vidéki testületekre oszlik. Úgy a lő- mint a vidéki
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testületek élén két korelnök, egy tollvivő és egy 
pénztáros állanak. A testület kötelessége a magyar 
gyógyszerészetet a törvényhatóság előtt képviselni, 
ügyeinek rendezésére tettel, szóval befolyni, évenkint 
egy országos központi nagygyűlést tartani és a szőkébb 
és a tágabb körű bizottsági üléseken az időnkint fel
merülő ügyeket megvitatni. A vidéki fiók-testületek 
a saját kerületükben hasonló működési körrel vannak 
felruházva, csakhogy természetesen az anyatestület 
felügyelete alatt. Ezek foglaltatnak nagyjában véve 
az alapszabály-tervezetben, a melyet a budapesti 
gremium nevében azzal a megjegyzéssel bocsátottak 
ki a szabályzat készítésével megbízottak, hogy arra 
vonatkozó észrevételeiket szaktársaink Rátli Péter 
budai és Fauser Antal pesti gyógyszerészekhez küld
jék be.

Az általános egyesülés eszméje ekként szépen 
haladt a megvalósulás utján. Katona Zsigmond, Tra- 
jánovits Ágoston, Sztupa György és Kosztyik János
nak a Hetilapban közzétett közérdekű levelei, mind
megannyi lelkes szózat voltak kartársainkhoz, a 
melyek a viszontagságos idők daczára, fentartották 
karunkban a tetterőt, a kitartást, megkezdett művük 
befejezéséhez. A magyar orvosok és természetvizs
gálóknak 1865. augusztus hó 28-tól szeptember hó 
3-áig Pozsonyban tartott nagygyűlése minden nagyobb 
eredmény nélkül folyt le a magyar gyógyszerészet 
ügyére és egyesülésünkre vonatkozólag.



Az 1866. évben október 6-án előzőleg Nagy
váradon tartott gyűlésen való megbeszélés alapján 
biharmegyei kartársaink Debreczenbe gyűltek össze, 
hogy az 1861. évben megalakult debreczeni gyógy
szerész-testülettel egyesüljenek. Az egyesülés meg
történt és a régi alapszabályok egyes pontjainak 
megváltoztatása után az uj intézmény felvette a 
„Debreczen-biharmegyei gyógyszerész-egylet nevet“! 
Hasonlóképen orvos-gyógyszerész egylet alakult Békés 
megyében is. Ezek az egyesületek gyakori közgyű
léseiken vita alá vették mindazokat az irányzatokat, 
szempontokat, a melyek a magyar gyógyszerészet 
rendezését, az országos testület felállítását illették, 
határozataikkal, felszólamlásaikkal pedig nagyban 
elősegítették, hogy mindazok a rég óhajtott tervek, 
a melyek karunk férfiait különösen az utóbbi évek
ben működésben tartották, mindinkább közeledtek a 
megvalósulás felé.

A pest-budai gremium által hazai gyógyszeré
szetünk rendezése tárgyában kiadott javaslat és a 
megalakítandó egylet alapszabályai egyes pontjaira 
vonatkozólag némi eltérések merültek fel, a melyek 
azután élénk polémiára szolgáltattak alkalmat.

1867. márczius hó 10-én a pest-budai gremium 
körlevelet bocsátott ki hazai gyógyszerészetünk ren
dezése érdekében. A körlevélben magára vállalta a 
testület, hogy addig is mig az országos gyógyszerész
egylet megalakul, képviselni fogja a kart és egyúttal

1867.
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felhívta ügyfeleinket, hogy dolgozzák ki javaslatai
kat, küldjék azokat minél előbb be, hogy azután az 
ország összes gyógyszerészeit lehetőleg Pestre, közös 
tanácskozásra hiván össze, a beküldött javaslatok 
felett véleményt mondhassanak. A szétküldött felhí
vásra sűrűn jelentkeztek a vidéki kartársak válaszai. 
Biharmegyei gyógyszerészeink nem tartották czél- 
szerünek, hogy minden gyógyszerész külön javas
latot terjesszen az országos gyülekezet elé, mert 
az ilyen nagyszámú adathalmaz átnézéséhez és 
áttanulmányozásához évek szükségeltetnek. Hogy 
könnyítsenek ezen a fáradságos munkán, testületi
leg készítették el javaslatukat és ezt az eljárást az 
összes hazai gyógyszerészeknek is figyelmükbe aján
lották. Mások ismét a testület felállítása ellen szól
tak, mert ezt úgy tekintették, mint a központi és a 
központ körül lakó kartársak érdekeit képviselő in
tézményt, mig ellenben az egyesület az egész karra 
egyformán kiterjeszthetné áldásos működését, gyá- 
molíthatná az elaggott vagy munkaképtelenné vált 
gyógyszerészek özvegyeit és árváit, védhetné a gyógy
szerészet ügyeit, gondoskodhatnék szakmunkáknak 
kiadásairól, a melyek nyitott könyvei volnának az 
egylet működéseinek.

Julius hó 9-én gyűlést tartott a pest-budai 
grémium. Ezen a gyűlésen állították össze a belügy
minisztériumhoz intézett folyamodványt az országos 
értekezletnek augusztus hó folyamán való megtart-
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hatásáért. Az engedélyt rövid időn meg is nyerték s 
az összejövetel napjául augusztus hó 26-át tűzték 
ki. Augusztus hó 25-én ismerkedési vacsorára jöttek 
össze a polgári lövöldében ügyfeleink, hogy 26-án 
reggel már mint jóbarátok egy szivvel, egy lélekkel 
gyülekezzenek össze az országos értekezletre. Közel 
150 fővárosi és vidéki gyógyszerész gyűlt össze 
tanácskozásra, a kit pedig mulaszthatlan ügyei távol 
tartottak, az barátai által képviseltette magát. A pest
budai gremium elnöke Fanser Antal nyitotta meg 
a gyűlést, a mely megnyitás után a gyülekezet 
elnökévé egyhangúlag Ráth Pétert, jegyzőkül pedig 
Sztupa Györgyöt és Katona Zsigmondot választották.

Lelkes szónoklatokat mondottak karunk jele- 
sebbjei a gyülekezetben, a melyek közül meg kell 
emlékeznünk pár szóval legalább kiváló kartársunk 
Járinay Gusztáv beszédéről, a melyben mint a „Ja
vaslat“ készítésével még 1863. évben a pesti orvos 
és természetvizsgáló gyűlésen választott bizottság 
tagja, azokat az álláspontokat fejtegette, a melyeket 
a bizottság a javaslat kidolgozásánál szem előtt tartott. 
A javaslat minden egyes pontja külön-külön meg
vitatás alá került, nagy részben köztetszésben talál
kozott, de egyes pontok vitára adtak okot.

Kiterjeszkedik ez a javaslat gyógyszerészetünk 
teljes rendezésére, a gyógyszerészeti könyvvitel, a 
taxa és a hazai Pharmacopoea rég vajúdó kérdésére. 
XII. szakaszát pedig a gyógyszerészi testület (gremium)
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felállítására vonatkozó alapszabályzat alkotja. Ezeket 
a szabályokat nagyobb vonásokban s tartalmukat 
illetőleg már ismertettük. A gyülekezet minden na
gyobb változtatások nélkül magáévá tette és elfo
gadta azokat. Augusztus hó 29-ére kitűzték a záró
gyűlést, 30-án pedig Roth Pál deési gyógyszerész 
vezetése alatt, Rath Péter, Wagner Dániel cs. Kiss 
Károly, Scholtz János, Jezovits Mihály, Trajánovits 
Ágoston és Kiss Ferencz kartársainkból álló küldött
ség tisztelgett a belügyminiszternél. A küldöttség 
vezére tartalmas beszédben ecsetelte a miniszter 
előtt a magyar közegészségügy és igy a gyógysze
részet elhanyagolt állapotát, megköszönte neki a 
gyűlés engedélyezését és felkérte, hogy legyen majd 
tekintettel karunknak a nagygyűlésen hozott és rövid 
időn felterjesztendő határozataira. Augusztus hó 31-én 
a még Pesten levő gyógyszerészek pótülésre gyüle
keztek össze, a melyen néhány jelentéktelenebb kér
dés felett mondottak véleményt. Kinyomatni és a 
szaktársak között szétküldeni határozták a gyüleke
zet által megvitatott és igy már törvényjavaslattá 
vált alapszabályokat, ezután re bene gesta szétosz
lottak és megindult mindenki otthona felé. A 29-én 
tartott záró ülés annyiban érdemel külön felemlítést, 
mert abban alakították meg az úgynevezett előké
szítő bizottságot, a melynek elsőbben ugyancsak az 
volt a feladata, hogy az alapszabály-tervezetet és 
reform-javaslatot a budapesti gyógyszerésztestület
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tagjainak segítségével törvényjavaslattá dolgozza át, 
de mint a későbbiekben látni fogjuk, országos köz
ponti bizottság neve alatt sokáig a vezérszerepet 
vitte karunk ügyeinek rendezése, jogainak megvédése 
körül. Tagjai voltak ennek az országos központi bizott
ságnak a pest-budai gremium vezérférfiain kívül Roth 
Pál, Katona Zsigmond, Mittermayer Alajos, Muraközy 
Károly, Nyiry György, Szarka János, Kosztyik János 
és Scliédy Sándor, utóbbi úgyis mint jegyző.

Minden nevezetesebb esemény nélkül telt el 
az 1868. év.

Az orvosok és természettudósok a nyár vége 
felé Egerben tartott nagygyűlése alkalmat adott 
ugyan arra, hogy kartársaink egynémely ügyeinkben 
szükebbkörű eszmecserébe bocsátkozzanak, de oly 
eszme vagy említésre méltó terv, a mely egyletünket 
a megalakuláshoz közelebb vitte volna, nem került 
felszínre. Örvendetesen terjedt azonban a vidékeken, 
a megyékben az orvosok és gyógyszerészek közötti 
barátságos egyesülés. Az 1868. évben ismét több 
ily egyesület lépett életbe, a meglevők működése, 
közgyűléseik élénksége fenntartották kartársainkban 
a társulás iránti hajlamot és megóvták az eliszapo
sodástól az egyesülés eszméjét.

A kormány kebelében időközben megindult és 
a közegészségügy, a magyar gyógyszerészet, az ár
szabvány és a gyógyszerkönyv ügyének rendezését 
czélzó mozgalom ismét szükségessé és kívánatossá

1808.
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tette az országos összejövetel egybehivását és mind 
kirívóbb színekben tüntette fel az országos egylet, 
mint szakügyeinket védelmező intézmény hiányát.
A vidéki egyesületek és társulatok, valamint karunk 
egyes kiváló tagjai hozzászóllottak ugyan a fent- 
említett vitalis kérdésekhez, de nyilvánvaló volt, 
hogy ha nézeteinknek és óhajainknak az intéző körök 
előtt érvényt akarunk szerezni, testületileg, a kar 
összeségének határozataival kell kívánságainknak 
nyomatékot adnunk. Ez a körülmény adta az 1870. 1870. 
év elején Kosztyik János kartársunk kezébe a tollat, 
hogy uj országos összejövetel engedélyének kiesz- 
közlésére szóllítsa fel a pest-budai gremium igaz
gatóságát és az országos . központi bizottságot, a 
mely az 1870 év elején benyújtotta ez iránti kérvé
nyét a belügyminisztériumhoz. Május hó 6-án érke
zett meg az engedély a bizottsághoz és már május 
hó 12-én meg is jelent a felhívás a Hetilapban a 
junius hó 6—-8. között Budapesten tartandó nagy
gyűlésre.

Magyarország és Erdély gyógyszerészein kívül 
Horvát- és Szlavonország gyógyszerészei is képvi
selve voltak az országos összejövetelen, a mely talán 
valamennyi eddigi összejövetel között a leglátoga
tottabb volt. Kétszázötvenegy lelkes kartársunk vett 
részt a junius 6-iki reggeli gyűlésben és túlesvén a 
formaiságokon, megválasztották az összejövetel tiszti
karát: elnökké Ráth Pétert, alelnökké Simon Imrét,



jegyzőkké pedig: Schédy Sándort és Trajánovits 
Ágostont.

Az országos központi bizottság, hogy addigi műkö
déséről számot adjon, felolvastatta azoknak a folyamod
ványoknak másolatát, a melyeket 1867. vagyis a meg
bízatás óta a magyar gyógyszerészet érdekében a bel
ügyminisztériumhoz és más illetékes közegek 
elé benyújtottak. Ezek között mindjárt az első volt 
az országos központi és vidéki gyógyszerész-testüle
tek felállíthatása és az alapszabályok megerősítése 
tárgyában még az 1867. évben benyújtott kérelem, 
a mely azonban még a közgyűlés napjáig sem nyert 
elintézést. A gyűlésen megjelent kartársaink ezt a 
kijelentést annál sajnosabban vették tudomásul, mert 
úgy a központi, mint a vidéki testületek felállítása 
napról-napra égetőbb szükségként jelentkezett. Ép 
azért, habár a közgyűlés eredeti czélja inkább a 
taxa, a gyógyszerkönyv és a gyógyszerész közjogi 
állása körül felmerült kérdések megvitatása volt, első 
sorban is azt határozták el, hogy az országos központi 
bizottság akár kérvény utján, akár személyes audien- 
tián sürgesse meg minél előbb az egyleti alapszabá
lyok megerősítését. Szóba került a gyűlésen, hogy az 
országos központi bizottság, mely mindenkor teljes 
odaadással védte karunk érdekeit és egyengette a 
magyar gyógyszerészet fejlődésének útját, nem egy
szer küzdött anyagi eszközök híján. Kartársaink 
lelkesebbjei támogatták ugyan anyagi tekintetben is



a bizottságot, de az adakozók sorában mindig 
csak egy és ugyanazon nevek szerepeltek, a
szétküldött felhívásokra pedig kartársaink nagyobb 
része állhatatos hallgatással felelt. Ugyanazért 
dr. Szabó Gyula indítványára elhatározták, hogy 
5— 10 frtnyi adakozásra szóllítják fel az összes hazai 
gyógyszerészeket.

Fontos momentuma volt a gyűlés harmadik 
napjának a központi bizottság állandósítása. Elnök 
lett: Ráth Péter, alelnök Simon Imre. Jegyzők: 
Katona Zsigmond, Schédy Sándor és dr. Hincz 
György. Rendes tagok: Szarka János aradi, Kosztyik 
János ó-kanizsai, dr. Szabó Gyula miskolczi, Bole- 
mann Ede lévai, Száva - Gerő, Hegedűs Gyula 
zágrábi, Rohrbach Antal szegedi, Tamássy Károly 
debreczeni, Hartmann József csepreghi, Roth Pál 
deési, dr. Müller Bernát, Jármay Gusztáv, Fauser 
Antal pesti ügyfeleink. Póttagokká: Kiss Károly, 
Sztupa György pesti, Karátsonyi Sándor temes-gyar- 
mati, Trajánovits Ágoston sarkadi, Müller Károly 
nagy-szebeni, Say Rudolf székesfehérvári, Graff 
Károly pan csóvái, Wandraschek Károly kassai kar
társaink.

A gyűlésen hozott egyébb határozatokat rész
letesen történetünk más fejezeteiben fogjuk ismer
tetni, itt még csak azt említjük fel, hogy a záró 
gyűlést julius hó 9-én tartották meg ügyfeleink és 
a megpendített eszmék a hozott határozatok tovább
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fejlesztését és keresztülvitelét rábízták az immár állan
dósított országos központi bizottságra.

A közgyűlés elé terjesztett munkálatok között 
említést érdemel Trsztyánszky~ Károly ügyfelünknek 
a gyógyszerészet rendezését felölelő tervezete. Az 1870. 
országos összejövetelt követő évben úgy az egyesek, 
mintáz országos központi bizottság minden figyelmét 
a gyógyszerkönyv és a taxa-kérdés mikénti meg
oldása kötötte le és csak mikor már ez a két fontos 
ügy tisztázva volt, foglalkozhattak újból az egylet
alakítás eszméjével.

Az évről-évre felmerülő közérdekű kérdések 
megvitatása, de másrészt a központi bizottság mű
ködésének approbálása mindinkább szükségessé tet
ték, hogy addig is mig a többször érintett gremialis 
szervezkedés megtörténik, ne csak hosszabb idő
szakonként, hanem évenkint gyülekezzenek össze 
országos értekezletre ügyfeleink. Ez az általánosan 
érzett szükség indította arra az 1872. évben a köz
ponti bizottság egy kiváló tagját Jár may Gusztáv- ot, 
hogy a minél előbbi összejövetelt szorgalmazza. Az 
ő felhívására határozták el, hogy a legközelebbi 
nagygyűlést az 1872. évi május havában fogják 
megtartani és hogy a központi bizottság kötelessé
gének ismeri a meghívásokat idejében szétktildeni.

Mint említettük, a taxa és a gyógyszerkönyv 
kérdésének rendezésével kapcsolatban újra előtérbe 
lépett az országos központi és a vidéki gyógyszc-

1871
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rész-egyesületek vagy testületek megvalósításának 
terve, mely előreláthatólag egyik főmunkálata leen- 
dett az 1872. év május havi országos értekezletnek. 
Már a tavasz elején történtek szórványos felszóllam- 
lások, a melyeket a „Gyógyszerészi Hetilap“, mint 
mindig, lelkesítő szavak kíséretében hozott kartár
saink tudomására. Nem tétlenkedett ez alatt az or
szágos központi bizottság sem ; üléseiben, a melye
ken az országos értekezlet elé terjesztendő javasla
tokat vitatta meg, javarészben az országos egylet 
eszméjével, annak keresztülvitelével foglalkozott. 
Márcziusban megérkezett az engedély az összejöve
tel megtarthatására s május 6-kát tűzvén ki a gyü
lekezet napjául, a meghívókat szétküldötték.

A közgyűlést megelőzőleg május hó 4-én át
vizsgálták az 1867. évi nagygyűlésen összeállított 
és a megerősítés czéljából a belügyminiszter elé ter
jesztett egyleti alapszabályzatot. Több pontja a sza
bályzatnak, mint a kor követelményeinek meg nem 
felelők átalakítást és megjavítást kívánt. A javítások
nak eszközlésére és az alapszabályok átdolgozására,

/
Jár may Gusztáv, dr. Szabó Gyula, Trajánovits Ágos
ton, Rohrbach Antal és Hartmann József bizottsági 
tagokat kérték fel. Nehezebb feladat volt ez, mint a 
hogy gondolták. Az alapszabály-tervezet egyes pontjai 
nemcsak hogy az átalakult viszonyokkal nem voltak 
összeegyeztethetők, hanem azok összeségükben sem 
feleltek meg többé czéljuknak. Átlátta ezt a kikül-
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dött albizottság azonnal. Már a megbízatást követő 
napon beadták nyilatkozatukat, a melyben a felada
tuk megoldását az idő rövidsége miatt elhalasztatni 
kérik és kijelentették, hogy csak az alapszabályok
nak széles körvonalait áll tehetségükben elkészíteni.

Ily előzmények vezették be a harmadik orszá
gos összejövetelt, mely nem volt ugyan olyan láto
gatott mint az előző, de fontossága tekintetében bát
ran egy színvonalra helyezhetjük amazzal, mert 
határozatai korszakalkotók voltak hazai gyógyszeré
szetünk történetében. A nagygyűlésen 1872-ben ala
kult meg országos egyletünk. Egyhangú lelkesedés
sel, általános felállással jelentették ki összegyűlt kar
társaink hozzájárulásukat ahhoz, hogy a központi 
bizottság elnöke, megalakultnak nyilváníthassa az 
egyletet, hisz több mint tiz év óta táplált óhajuk 
ment ezáltal teljesedésbe. Örömmel Írták alá neveiket 
a kibocsátott ívekre, az agg Iiosztyik János pedig 
lelkesítő példa gyanánt azonnal 200 forintos alapít
ványt tett az egylet javára. Az egylet megalakulá
sával az országos központi bizottság működésköre 
megszűnt.

A bizottság tagjai, miután összes működé
sükről számot adtak, leköszöntek viselt tisztükről. 
A nagygyűlés méltányolta érdemeiket és a belügy
minisztériumhoz benyújtandó alapszabályok vissza
érkezéséig újból felkérte őket, hogy most már nem 
mint központi bizottság, hanem mint az országos

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonötévi tört.
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egylet ideiglenes igazgató választmánya vezessek 
hazai gyógyszerészetünk ügyeit.

Helyén valónak tartjuk, hogy az első alapsza
bályzatnak, melynek javaslatát dr. Hintz György egy 
éjjen át kidolgozott s a központi bizottságnak, majd 
pedig az összes ülésnek beterjesztett és a mely azóta 
már több lényegesebb vagy kevésbbé lényeges vál
tozáson ment keresztül, körvonalait bemutassuk.

Az egylet czíme „Magyarországi gyógyszerész
egylet“, czélja a tudomány fejlesztése, segélyre szo
ruló kartársak gyámolítása és a gyógyszerészi ügyeki
egyöntetű kezelése. Tagjai rendesek, (tulajdonos, 
bérlő, kezelő) rendkívüliek (okleveles segédek) és 
tiszteletbeliek (az egylet kitüntetése). A rendkívüli 
tagok szavazati joggal nem bírnak. Tagsági dij a 
segéddel bíró gyógyszerész részére 10 frt, a segéd 
nélkülié 5 frt, a rendkívüli tagok 2 frtot fizetnek 
évenkint. A beiratkozási dij egyszersmindenkorra az 
egy évi tagsági díj összege. A beiratkozási kötele
zettség 6 évre terjed. Az egylet ügyeit első sorban 
az évenkint (május hó első felében) tartandó köz
gyűlés, az igazgató-választmány és a tisztikar intézi. 
Az igazgató-választmány az elnökön és a tisztikaron 
kívül 6 fővárosi és 12 vidéki tagból áll és fel van 
jogosítva a rendes és rendkívüli bizottsági ülések 
tartására. Kötelességei pedig a magas kormány ren
deletéit foganatosítani, az egylet anyagi és szellemi 
érdekeit mindenkor és mindenben védeni.
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A tisztikar tagjai, elnök, alelnök, pénztáros, 
ügyész és titkár; a tisztviselők három egymásutáni 
évre választatnak. A közgyűlés az alapszabály-ter
vezetet elfogadta és azt megerősítés czéljából fel
terjesztették a belügyminisztériumhoz. Nem késett 
soká a megerősítés, szeptember hó 11-én érkeztek 
vissza az approbált alapszabályok az ideiglenes 
igazgatóság kezéhez és ez által az utolsó aktus által 
teljesen életbe lépett országos egyletünk, melynek 
működése, ténykedése ettől az időtől kezdve, egy
értelmű karunknak, a magyar gyógyszerészi rend
nek működésével és ténykedésével.

Az eddig előadottakból visszatükröződik lán- 
czolata azoknak a fejleményeknek, melyek végered
ményükben az országos egylet végleges megalaku
lására vezettek. Hogy ez nem volt oly egylet meg
alakítása, mint a minők országszerte fölös számban 
keletkeznek, de el is pusztulnak, az nem szenved 
kétséget. A későbbi évek álláspontjáról nézve a dol
gokat, az ember szinte csodálkozik, hogy az egylet
alapítás mindenki által helyeselt, sőt a bajok fő
orvosszere gyanánt emlegetett ténye, mily lassan 
bontakozott, s látszólag mily nehezen valósult meg. 
És mégis ez igy helyesen történt. Mert egyletet 
alapítani könnyű dolog magában véve; egyletet fön- 
tartani már sokkal nehezebb. De oly egyletet létre
hozni, mely az érdekeltekre nézve szükséget pótol

azok létviszonyaival szorosan össze!ügg, az nem-
3 '
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csak hogy a legnehezebb feladatok egyike, hanem 
ehhez megkivántatik az is, hogy az így létrehozott 
egylet összes előzményeivel harmóniában a jövő
beli szükségletek kielégítésére is alkalmas legyen. 
Az országos egylet alakítása azért ment oly lassan 
végbe, mert az logikusan az előzményeken épült fel 
s fennmaradása azért bíztató, mert működése egybe
forrott a szakma létfeltételeivel, azokból indult ki, 
azokon épült fel, s mindenha azokhoz tér vissza. 
Azért egyértelmű az egylet működése karunknak, at
magyar gyógyszerészi rendnek működésével és tény-

i
kedésével.

** *
Az országos egylet megalakulásának évétől tör

ténetünk két részre oszlik. Az elsőbe tartoznak mind
azok az események, a melyek az egylet belső életé
ben folytak le és így annak a szervezetében a vezető 
személyek között okoztak változásokat, az utóbbi rész 
az egylet működését öleli fel.

A miniszteri megerősítés az egylet alapszabályai
nak esetleges megváltoztatásáról is intézkedik. Meg
hagyja, hogy minden megváltoztatás, úgyszintén az 
egylet esetleges feloszlatására vonatkozó határozat a 
minisztérium elé terjesztendők. Az utolsó záradékot 
kartársaink ügybuzgalma s az a körülmény, hogy 
az egylet pótolhatlan szerepkört tölt be, mindeddig 
az ideig fölöslegessé tették; a mi pedig az alap
szabályokat illeti, ezek a megalakulás ideje óta több-
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szőr mentek korszerű változásokon keresztül, amint 
a következőkben látni fogjuk.

Az egylet ideiglenes igazgatósága október hó 
1-én gyűlést tartott, hogy a'szabályszerű megala
kuláshoz szükséges végrehajtó munkálatok kérdését 
megvitassa. Az alapszabályokat megküldik minden 
hazai gyógyszerésznek magyar és német nyelven, 
úgyszintén a felszólításokat is az egyletbe való be
lépésre, felkérvén a már belépett és a még belépő 
tagokat, hogy beiktatási és tagsági díjaikat iparkod
janak az egyleti pénztárba mielőbb befizetni.

A megalakulást követő első év megmutatta, hogy 
az alapszabályok nem minden tekintetben felelnek 
meg a gyakorlat követelményeinek. Az 1873. év 
április hó 10-én tartott igazgatósági gyűlésen szóba 
is került a módosítás szükségessége. A gyűlés el
fogadta a módosításra irányuló javaslatot és az alap
szabályok átdolgozására Dr. Müller fícrnát és Jármay 
Gusztáv igazgatósági tagokat kérte fel, a kik azt 
magukra is vállalták és azonnal hozzá is fogtak meg
bízatásuk tejesítéséhez, hogy a junius havi közgyűlés 
elé terjeszthessék módosítási javaslatukat.

Országos egyletünk második közgyűlése az egy
let szeretett elnökének, ki megelőzőleg az országos 
központi bizottságnak is elnöke volt, Ráth Péter budai 
gyógyszerésznek lemondásával vette kezdetét. Hat 
hosszú évi szorgalmas és lelkes működés után beteges
kedése kényszerítette kartársunkat, hogy megváljon
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attól a tiszttől, a melyre a magyar gyógyszerészek 
egy szóval, egy lélekkel érdemesítették. Őszinte saj
nálattal vette tudomásul a közgyűlés az érdemdús 
elnöknek lemondását és buzgó működéséért köszöne
tét jegyzőkönyvileg örökítette meg, ugyancsak e köz
gyűlésen Schédy Sándor egyesületi jegyző is lekö
szönt állásáról. Fáradhatatlan munkásságáért köszöne
tét szavazott neki az egylet.

A betegeskedő elnök székét Tamássy Károly kor
elnök foglalta el. A közgyűlés első teendője az volt, 
hogy a megalakulásnál ideiglenesen megválasztott 
tisztviselői kar helyébe állandó tisztviselőket válasz- 
szanak. Háromtagú szavazó-bizottságot alakítottak te
hát és titkos szavazás útján elnökké Jármay Gusz- 
táv-oi, alelnökké Cs. Kiss Károly-1, titkárrá Rohrbach 
Antal-t, pénztárossá Formágyi Ferencz-A választották. 
Választmányi tagokká lettek: Dr. Müller Bernát, 
Fan-ser Antal, Molnár János, Sztupa György, Vlassek 
Ede és Frumm István budapesti, Katona Zsigmond, 
Dr. Hintz György, Kosztyik János, Dr. Szabó Gyula, 
Bolemann Ede, Tamássy Károly, Trajánovits Ágoston, 
Hart mami József, Szigethy Nándor, Vandraschek Károly, 
Rozsnyay Mátyás és Kiss Ferencz vidéki ügyfeleink.

A tisztviselők megválasztása után következett 
az alapszabályok módosításának előterjesztése. A ki
dolgozással megbízott új elnök a deczentralizácziót 
ajánlotta, mint olyan újítást, mely az egylet műkö
dését kiterjedtebbé és sikeresebbé teheti.
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Az egyetlen központ, úgymond * sokkal is távo
labb esik az ország szélső részeitől, semhogy a tagok 
minden egyes bajáról, panaszáról kellő időben tudo
mást vehetne, azok orvoslásáról gondoskodhatnék, 
míg ha a vidéken megfelelő képviselettel ellátott 
kisebbkörű szervezeteket alkot, sokkal üdvösebb és 
hasznosabb szolgálatokat tehet a hazai gyógyszerészi 
karnak.

A közgyűlés elfogadta Jánnay G. javaslatát és az 
általa bemutatott tervezetet mindjárt a közgyűlés után 
fel is terjesztették a minisztériumhoz.

Jellemző volt az 1873. évi közgyűlésre, hogy 
az egylet tagjai szokatlanul kevés számmal jelentek 
meg azon, amit az ország minden részében pusz
tító kolera-járványra kell vissza vezetnünk. Az alap
szabályok módosításának elfogadásán kívül a köz
gyűlés nem is hozott érdemleges határozatot, apróbb 
panaszok, kisebb jelentőségű indítványok töltötték 
ki napirendjét. A közgyűlésen választották meg az 
egyletnek első tiszteletbeli tagjait is, Ráth Péter 
volt elnöknek és Than Károly egyetemi vegytanárnak 
személyében.

A nyár folyamán visszaérkeztek a minisztérium
tól a módosított alapszabályok.

Megváltoztatták az egylet czimét még pedig eléggé 
szerencsétlenül. A magyarosan hangzó „Magyarországi 
gyógyszerész-egylet“ az „Allgemeiner österreichischer 
Apotheker-Verein“ hűséges lefordításaként felvette a
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fonák, a magyartalan „Általános magyarországi gyógy
szerészek egylete“ nevet és viselte is éveken keresztül.

Sokkal fontosabbak azonban ennél a rosszul sike
rült keresztségnél az új alapszabályzatnak azok a pont
jai, a melyek a deczentralizáczió értelmében a kerületek 
és a járások megalakulását és munkakörét szabályozták.

Minthogy az „Általános magyarországi gyógy
szerészek egyleté“-nek kezelése — így szól az V. feje
zet 33. §-a — a központból az ország kiterjedése és 
a gyógyszerészek nagy száma miatt nehézségekkel jár, 
az egylet kerületekre és járásokra osztatik fel.

Minden egyes kerület működése szukebb körben 
ugyanaz, mint magának az országos egyletnek. Több 
járásra van felosztva, tagjai azok a gyógyszerészek 
lehetnek, a kik abban a kerületben laknak. Minden 
egyes kerület élén a kerületi igazgató áll a meg
felelő segédszemélyzettel. A kerületek évenkint két
szer kerületi ülést tartanak és az ebben tárgyaltakról 
a központi bizottságnak jelentést tenni tartoznak. 
Minden 20—40 gyógyszertár alkot egy járást. A járás 
ügyeit a járásigazgató vezeti. Ezek az új javaslatban 
foglalt lényegesebb változtatások.

Nagyon sokat vártak szaktársaink ettől a deczen- 
tralisálástól.

Az új alapszabályzat életbeléptetésére, október 
hó 27-ére rendkívüli közgyűlést szándékoztak össze
hívni, csakhamar belátták azonban, hogy a gyűlést 
sikerrel megtartani nem lehetne, mert míg egyrészt
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a járások szervezése több megfontolást kíván, más
részt alig hihető, hogy az őszi idő és a még mindig 
pusztító erős kolera-járványra való tekintettel kar
társaink határozatképes számmal gyülekeztek volna 
össze. A közgyűlést tehát 1874. évi május havára 
halasztották. Október hó 7-én gyászlobogót tűzött ki 
az egylet; legelső elnöke, Ráth Péter & magyar gyógy
szerészi kar egyik legkiválóbbja, jobb létre szenderült. 
Koporsóját az igaz részvét és a baráti szeretet 
koszorúi borították, mely szerény jelvényekben ki
fejezést nyert az iránta a szakma minden körében 
érzett elismerés, hála, szeretet és barátság. Az út
törők leglelkesebbje volt ő, önzetlen, nemes, munkás 
jellem, a minők díszei koruknak, szakmájoknak és 
hazájuknak.

Mint minden új intézménynek, országos egyle
tünknek is a megalakulása utáni években sokat kel
let a kezdet nehézségeivel küzdeni. Azok a lelkes 
ügytársak, a kik a magyar gyógyszerészet érdekeit 
mindenkor a legnagyobb önzetlenséggel iparkodtak 
előmozdítani és az egyletet mint hosszú időkön 
keresztül kifejtett munkásságuk eredményét üdvözöl
ték, siettek is annak kötelékébe lépni, a nagytöbbség 
azonban daczára minden buzdításnak, felhívásnak, 
közömbösen, talán mosolyogva nézte, mint tesznek, 
működnek helyette és érdekében mások, sőt voltak 
olyanok is, akik elhagyva passiv álláspontjukat, az 
egylet nyílt ellenfeleinek mutatkoztak. Jgv azt a jó
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egyetértést, a mely az országos egylet működését 
mindeddig jellemezte, majdnem megzavarta egyik 
kartársunknak közzétett levele, a melyben sze
mére veti a központi igazgatóságnak, hogy a 
távolabb lakó gyógyszerészekről csak úgy de nobis, 
sine nobis határoz és csakis a központban lakó 
gyógyszerészek érdekeit tartja szem előtt. A levélre 
Dr. Hintz György kolozsvári gyógyszerész válaszolt 
hatalmas defensiv érveivel, megmutatta a vádak alap
talanságát úgy annyira, hogy maga a levél Írója is 
az egylet tisztviselőibe helyezett teljes bizalmát nyil
vánította.

Az 1874. május hó 6-án tartott közgyűlésen 
megalakították a kerületeket és felosztották járásokra. 
Öt kerület esett a szorosan vett magyarországi részre, 
a hatodikat Erdély alkotta. Mindenik kerület négy 
járást foglalt magában. A járások alakításával meg
bízott ideiglenes igazgatókat szintén a közgyűlés 
választotta meg, még pedig:

az I. kerület
1. járásában K iss K áro ly  budapesti
2. » K atona Z sigm ond  kecskeméti
3. » K öllner L őrincz  egri
4. » K osztyik Já n o s  ó-kanizsai,

a II. kerület
1. járásában L u c iá i Géza pozsonyi
2. » H a m a liá r  K áro ly  rima-szombati
3. » D r. Szabó G yula  miskolczi
4. » W andraschck K áro ly  kassai,
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a III. kerület
1. járásában
2 . »

3. »
4. »

fíuzáth  K ajetáu  beregszászi 
Kouáts M ihály  nagy-szőllősi 
D r. Lengyel M árton  szathmári 
Tam ássy K áro ly  debreczeni,

a IV. kerület
1. járásában Otter H ugó  facseti vagy

K arácson Sán d o r  temes-gyarmati
2. » Reim holcz Ferencz perjámosi vagy

Jezovics Z sigm ond  módosi
3. » K iss Ferencz szeghalmi
4. » A n d rén y i Zsigm ond  aradi,

az V. kerület
1. járásában
2 . »

3. »
4. »

H a rtm a n n  J ó z s e f  csepregi 
Dieballa G yörgy  székesfehérvári 
Szigcthy N á ndor  siófoki 
R ozsnyay M átyás zombai,

a T 7. kerület
1. (kolozsvári)
2. (maros-vásárhelyi)
3. (nagy-szebeni)
4. (brassói

járásába D r. H in tz  G yörgy kolozsv. 
» Jcney Albert m.-vásárhelyi
» D r. K aiser Gusztáv n.-szeb.
» Száva Gerő brassói

gyógyszerészeket.
Elhatározták a közgyűlésen, hogy a kijelölt és 

a megválasztott járási igazgatókat a központi igazga
tóság irásbelileg fogja értesíteni megválasztatásukról 
és fölszóllítja őket, hogy a kerület, illetve a járás 
gyógyszerészeit a végleges megalakulás czéljából, a 
legalkalmasabb kerületi központba hívják össze.
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Sopronmegyei kartársaink indítványba hozták, 
hogy két egyletialelnököt válaszszanak és ezek egyike 
vidéki legyen. Az indítvány pártolásra talált és el
fogadtatott, de a másodelnökség terve megmaradt a 
papiroson, még pedig abból az egyszerű okból, mert 
az új tisztviselő munkakörét még többszörös tanács
kozás után sem tudták kijelölni. Elvetették a sopron 
megyeiknek egy másik indítványát is, azt tudniillik, 
hogy a közgyűlések vándorgyűlésekké aíakíttasanak.

Jeles ügyfelünk Hartmann József, a gyűlés folya
mán ismét jelét adta ügyszeretetének. 100 forintot tett 
az egylet javára alapítványképen azzal a kikötéssel, 
hogy annak évi 5%-os kamatait az 1875. évi január 
hó 1-től kezdve haláláig fizetni fogja, az örököseit 
pedig kötelezi, hogy a tőkét és kamatait évi 20 forin
tos részletekben törlesszék.

Julius havában megkezdődött a járások és a 
kerületek megalakulása. Az egylet szétküldötte az 
ideiglenes igazgatóknak a megbízó-leveleket, ezek 
pedig összehívták a járásbeli gyógyszerészeket és 
megválasztották a járás tisztviselőit.

Az alakuló gyűléseken több járás, így a II. kerü
let 2. járása a kerületek szükségtelenségét vitatta és 
azt ajánlotta, hogy a kerületek elhagyásával 24 járásba 
osszák be az egylet tagjait; a javaslat általános helyes- 
lésre talált és a kerületek alakítását, mint a melyek 
a működést csak megnehezítik, egyelőre, míg az alap
szabályok megfelelően átalakíttatnak, mellőzték.
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Az alakuló mozgalomban ismét biharmegyei 
kartársaink jártak elől. Nagyváradra összehívott gyüle
kezetükön Tamássy Károly ideiglenes igazgató elnök
lése alatt igazgatóvá Tamássy Károly-t, aligazgatóvá 
Trajánovits Ágoston sarkadi ügyfelünket, titkárra 
pedig Rotschnek V. Emilt választották. A pénztárosi 
tisztet Mihálovits István-m bízták és a kerületi ügyész 
megválasztását egyelőre elhalasztották. A többi járás 
megalakulási ideje sorrendben a következő:

II. kerület 1. járása: Pozsonyban julius hó 24-én. 
Igazgató Lucich Géza, helyettes Heinriczi Frigyes. 
VI. kerület 4. járása: Brassó julius hó 25-én. Igaz
gató Száva Gerö, helyettes-igazgató Stenner Frigyes, 
jegyző Debiczky Mihály.

I. kerület 4. járása Zomborban, tekintettel a járás 
kiterjedt voltára, két aligazgatót választott. Az igazgatói 
tisztet Kosztyik János-m ruházták; aligazgatókká 
pedig Milasevits János és Grossinger Károly lettek; 
igazgatói tanácsosokká (ily tisztség nem foglaltatott 
az alapszabályokban) : Gallé Emil, Rhehus József, 
Heiszler Ferencz, Harlikovits Károly választattak, tit
kárrá pedig Páljfy György.

A IV. kerület 3. járása: Békés-Csabán julius 
27-én. Járási elnökké Kiss Ferencz, elnök-helyettessé 
Varságh Béla, titkárrá Urszinyi László lettek.

V. kerület 3. járása: julius hó 28-án Nagy- 
Kámzsán. Igazgató Belus István, helyettes Szigethy 
Nándor, titkár Beck Béla.
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Az I. kerület 3. járása: Szolnokon julius 28-án. 
Elnök Köllner Lőrincz, alelnök Bolemann István, tit
kár Bori ás István.

Az V. kerület 1. járása: julius hó 30-án, Sop
ronban. Elnökké Hartmann József, jegyzővé Kosa 
Gusztáv.

III. kerület 1. járása: Ungvárott 1874. augusz
tus 6-án. Járási igazgató Buzáth Kajetán, aligazgató 
Telegdy Antal, titkár Porhajos Ferencz.

IV. kerület 4. járása: augusztus 10-én Aradon. 
Elnökké Andrényi Zsigmond-ot, alelnökké Rozsnyay 
Mátyás-t és Hámory Lajos-t, titkárrá ifj. Andrényi 
Zsigmond-ot.

I. kerület 2. járása: augusztus 10-én Kecske
méten. Elnök Katona Zsigmond, alelnök Kovák Rezső, 
titkár Lábos Ferencz.

II. kerület 1. járása: Kassán augusztus 16-án. 
Elnöknek Wandraschek Károly, helyettes-elnök Mégay 
Gusztáv, jegyző Borostyám Béla.

IV. kerület 1. járása: Temesvárott augusztus 
hó 15-én. Elnökké Simon Imre, másodelnök Fapp 
József, alelnök Fényhalmi Lajos.

V. kerület 1. járása: Szombathelyen augusztus 
hó 22-én. Elnök Pilich Ferencz, elnök-helyettes Rick- 
kert Dániel, jegyző Baranyi István.

V. kerület II. járása: Győrött augusztus 23-án. 
Tiszteletbeli igazgató Kautz Ignácz, igazgató Say 
Rezső, helyettes-igazgató Dieballa György.
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VI. hevület 1. járása: augusztus hó 25-én Kolozs
várott. Elnök Dr. Hintz György, alelnök Dr. Wolff 
Gyula, titkár Székely Miklós.

II. kerület 2. járása: szeptember hó 11-én Besz- 
terczebányán. Igazgató Hamaliár Károly, helyettes 
Göllner Frigyes, titkár Káposztássy Ferencz.

III. kerület 3. járása: Szatmárott szeptember 
hó 19-én. Elnök Dr. Lengyel Márton, alelnök Somogyi 
Rezső, titkár Balázsy György.

VI. kerület 2. járása: Maros-Vásárhelyen novem
ber hó 3-án. Ideiglenes igazgatóul (mert kevesen 
jelentek meg) Jeney Albert, aligazgatóul Burdács 
Lajos, titkár Binder Károly.

I. kerület 1. járása: november hó 5-én Buda
pesten. Elnökké Eiszdorfer Gusztáv, alelnökül Sze
rényt Vincze, jegyzőül Urbann József választattak.

VI. kerület 3. járás: Nagy-Szebenben márczius 
30-án. Igazgató Binder Gusztáv, aligazgató Platz W.

III. kerület 2. járása: április hó 4-én. Igazgató 
Kovács Mihály, aligazgató Marossán Albert, titkár 
Héder Lajos.

II. kerület 3. járása: 1875. évi április hó 19-én 
Selmeczbányán. Elnök Bolemann Ede, alelnök Mar- 
gótsy János, pénztáros Sztankay Ferencz, titkár Bcrkó 
IstvánV

* A járások ekként történt megalakulása némely helyen annyiban tér 
el az alapszabályoktól, a mennyiben a járások tisztviselőit nem egyforma 
czímekkel ruházták fel, sót oly állásokat is létesítettek, melyek az alap
szabályokban egyáltalán nem fordulnak elő.
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A többi járások megalakulása a következő évekre
esik.

Az 1875. évi közgyűlés a tagok örvendetes ib  
gyarapodásáról számolt be. 1874. évi május haváig 
mindössze 227 tagot számolt az egylet és ez a szám 
az 1875. év májusáig 364-re emelkedett. Belátták 
lassankint kartársaink, hogy az országos egylet meny
nyire hathatós támasza a magyar gyógyszerészeinek 
és hogy annak kötejékébe lépni nemcsak hogy 
minden gyógyszerésznek erkölcsi kötelessége, de a 
belépést az egyesek jól felfogott érdeke is megköve
teli és ép azért, hogy a vonakodók közönyét teljesen 
legyőzzék, mint ezt történetünk egy másik fejezeté
ben olvashatjuk, mindtöbben és többen hangsúlyoz
ták a belépésnek kötelezővé tételét, a kamarális rend
szer életbeléptetését.

Említettük már, hogy több járás a kerületek 
megalakítása ellen nyilatkozott és ennek folytán a 
kerületi igazgatóságok megalakítása is elhalasztatott.
A közgyűlés ebben a tekintetben a várakozás állás
pontjára helyezkedett, annál is inkább, mert a kama
rákra vonatkozó tervezet, az egylet tagjai között 
pártolásra talált és mint olyan el is fogadtatott, az 
alapszabályok módosítása és ekként némi beosztási 
változtatások tehát kikerülhetetleneknek mutatkoztak, 
a mi pedig némely járásnak azt az óhaját illeti, hogy 
a járások ne megyék, hanem a könnyebb gyülekezés 
tekintetéből, a vasúti czentrumok szerint rendeztes-
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senek, erre vonatkozólag azt határozták, hogy intéz
kedjenek maguk a járások és kerekítsék ki területei
ket legjobb belátásuk szerint.

Az 1874. évben internationális gyógyszerészi 
kongressust tartottak Szentpétervárott. Egyletünket 
a kongressuson Pecker B. E. kartársunk képviselte. 
A kitüntető szívesség, a melylyel ügyfelünket a péter- 
vári gyógyszerészegylet fogadta, arra indította orszá
gos egyletünket, hogy a pétervári egylet elnökét, 
Trappo-1 és Schröder tanácsost tiszteletbeli tagokká 
válassza. Tiszteletbeli tagokká lettek még dr. Hintz 
György ajánlatára: dr. Fleischer Antal kolozsvári; 
Jármay Gusztáv ajánlatára: dr. Balog Kálmán buda
pesti egyetemi tanár.

Ezeken kívül számos fontos kérdést vitattak meg 
az 1875. évi közgyűlésen. Ezekről az egylet műkö
désének ismertetésében fogunk részletesen szóllani.

Az 1876. évi közgyűlést a rendes időtök május 
havától eltérőleg, később tartották meg. A tavaszi 
vizáradások, különösen a folyammelléki helységek 
gyógyszerészeit folytonos veszedelemmel fenyegették 
ugyannyira, hogy a májusi gyűléstől érdemleges 
eredményt várni alig lehetett volna; ép ezért az évi 
közgyűlést szeptember havának 24—25 és következő 
napjaira halasztották.

Letelvén az a három év, a melyre az egylet 
tisztviselőinek megbízatása terjedt, a tisztujítás fel
adata várt a közgyűlésre. A tisztikar benyújtotta le-

Magyarorsz. gyógysz.-egyl. huszonőtévi tört. ^

1870.



50

1 Q 7 7 .

mondását, Összegyűlt kartársaink azonban köszöne
tét szavaztak az igazgatóságnak és a régi tisztikart 
újból megválasztották. A közgyűlés legfontosabb 
tárgyának a közegészségi törvények és a gyógysze
részi rendszabály-javaslatnak tárgyalását, az egylet
működés történetében fogjuk ismertetni.

A közgyűléseket, régi szokás szerint, minden 
évben társas-lakoma követte. Barátságos összejöve
telek voltak ezek, megerősítői és szilárdítói a kar
társak közötti összetartásnak, de másrészt vidám 
társalgás közben nem egyszer nagy horderejű eszmék
nek, üdvös terveknek vetették meg azokon alapját. 
Külömben említést érdemel az 1876. évi társasvacsora 
annyiban, mert ide nyúlik vissza az elnöki billikom 
története. A banket kezdetén Hartmann József csep- 
regi kartársunk szép kidolgozású ezüstserleget helye
zett az elnök elé és ajándékát azzal a jó kívánság
gal kisérte, hogy egyletünk elnökei mindenkor a 
legjobb egészségben üríthessék annak tartalmát a 
magyar gyógyszerészet felvirágozására. •

Még az 1876-iki közgyűlésen elhatározták, hogy 
a legközelebbi közgyűlést 1877. év őszén, az orvo
sok és természetvizsgálóknak budapesti vándorgyű
lésével egyidejűleg fogják megtartani. Tudva, hogy 
ezeken a vándorgyűléseken több kartársunk szokott 
résztvcnni, jogosan remélhető volt tehát, hogy ekként 
egyletünk közgyűlése is látogatottabb lesz. A vándor- 
gyűlést különböző okokból elhalasztották. Minthogy
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pedig az 1877. év folyamán semmi oly, karunkat 
érdeklő kérdés nem került felszínre, a melynek el
döntése a központi igazgatóság hatáskörén túl ment 
volna, közgyűlést nem hívtak össze.

A természetvizsgálók elhalasztott nagygyűlésé
nek újabb határidejéül az 1878. év ‘ősz elejét tűzték 
ki. Kartársaink, a kik nem tettek le a reményről, 
hogy az egylet közgyűlését a vándor-gyűléssel együtt 
tarthatják meg, egyik központi igazgatósági ülésben 
ismét azt indítványozták, hogy az 1878. évi köz
gyűlést is szeptember hónapra hívják össze, meg
jegyezvén természetesen, hogy ha a vándorgyűlés 
ebben az évben is elmaradna, akkor a közgyűlést 
attól függetlenül is megtartják.

Részben a vándorgyűlés megtartásának bizony
talansága, részben pedig az a körülmény, hogy idő
közben több sürgősebb, megvitatást kívánó ügy került 
a központi igazgatóság elé, voltak az okai, hogy a 
közgyűlés a terv ellenére már junius 24—25. nap
jaiban összeült.

Az egylet megalakulása óta szokásban volt, 
hogy a közgyűlések határozatait, valamint az egylet 
egyéb kiadványait is, minden hazai gyógyszerésznek 
megküldötték, még ha nem is volt tagja az egye
sületnek. Ez az udvariasság bár dicsérendő, de 
sokkal költségesebb volt, hogysem azt az anyagi 
bajokkal küzdő egylet túlterheltetése nélkül gyako
rolhatta volna. Erre való tekintettel határozták el az

4 *

1878.
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1878-ik közgyűlésen, hogy mindezeket az értesíté
seket ezután csakis az egyleti tagoknak küldik meg, 
más részről pedig az V. kér. 1. járásának ajánlatára 
elfogadták, hogy legalább a legfontosabb jelentések, 
felhívások- és értesítéseket magyar és német nyelven 
fogják szövegezni.

A „Pharmaceutische Post“ nevű ausztriai szak
lapnak egyik 1878. évi .számában hosszabb közle
mény jelent meg, a melynek Írója, mint az osztrák 
gyógyszerészek óhajtását ajánlotta, hogy országos 
egyletünk és a „Pharmaceutische Gesellschaft“ lép
jenek egymással közelebbi összeköttetésbe és közös 
akarattal, vállvetve törekedjenek mindkét ország gyógy
szerészei közös érdekeinek előmozdítására. Egyletünk 
a felhívásra azzal válaszolt, hogy a közgyűlés hatá
rozatához képest, érintkezésbe lépett az osztrák tár
sulattal a közös czélok előmozdítása érdekében az 
egyetértő eljárás módozatainak megállapítása végett.

A tisztújítást az 1878-iki közgyűlésen elhalasz
tották. A kamarák életbeléptetése ugyanis abban az 
időben annyira küszöbön állónak látszott, hogy kar
társaink fölöslegesnek tartották oly rövid időre új 
tisztikart választani; az 1876-ban adott megbízást 
tehát a kamarák felállításáig meghosszabbították.

Az 1879. év szomorú napokat hozott orszá
gunk egyik legnagyobb városára, Szegedre. A tavaszi 
olvadástól megduzzadt Tisza-folyó kiöntött medréből 
és néhány nap alatt romba döntötte a virágzó ma-



53

gyár várost. Ezer és ezer ember fáradságos keres
ményét vitték el a szennyes babok és a koldusbotra 
jutottak könyörögve fordultak embertársaik felé, 
segélyért, támogatásért.

A károsultak panaszait meghallotta nemcsak a 
magyar nemzet, hanem a külföld is. A társadalom 
minden osztálya sietett a szerencsétlenek segélyezé
sére és büszkén mondhatjuk, hogy az adakozók 
között az első helyek egyikén állott a magyar gyógy
szerészi kar.

Nem sorolhatjuk itt fel mindazokat a kartár
sainkat, a kik a szenvedők nyomorának enyhítésére 
adakoztak, őszinte köszönetét érdemelnek azonban 
a külföldi, nevezetesen az osztrák, a német, az angol 
és a franczia gyógyszerészek és gyógyszerész
testületek, amiért oly lelkesülten adták össze nagy 
összegre növekedett filléreiket magyarországi kollé
gáik fölsegélyzésére. Az árvízkárosult szegedi gyógy
szerészek részére összegyűlt az 1879 1881. évig:

Magyarországból 1211 frt 50 kr.
Ausztriából 1130 « — «

Németországból 896 « 82 «

F rancziaországból 572 « 77 «
Angliából 455 « 22 «
Kamatokból 68 « 45 «

Összesen tehát 4334 frt 76 kr.

melyből a 97 frt 48 krnyi kezelési költségeknek le
vonásával, 4237 frt 28 krt osztott szét az egylet a 
károsult gyógyszerészek között.
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Az 1879. évi közgyűlést a magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlésével egyidejűleg augusz
tus napjaiban tartották meg és a gyűléssel kapcso
latban, karunk a fővárosban szakkiállítást is rendezett.

A közgyűlésen Jármay Gusztáv gyengélkedése 
miatt Csávási Kiss Károly elnökölt. Első sorban is 
némely járásnak a jegyzőkönyvek beküldése körüli 
késedelmeskedése került szóba, majd pedig a járá
sok uj beosztását illetőleg döntöttek abban az érte
lemben, hogy a járásigazgatók saját területükre vo
natkozólag a központi igazgatósághoz kidolgozott 
tervezetet küldjenek.

Az alapszabályokban, az egylet gyarapodásával 
ismét bizonyos módosítások váltak szükségessé. A 
kamarák tárgyában benyújtott kérelem* kedvező el
intézésének reménye volt az oka, hogy a szükséges 
módosításokat évről-évre halogatták; az 1879. évi 
közgyűlésen azonban már több járás nyilatkozott 
a mellett, hogy az alapszabályok átdolgozásával a 
kamarák felállításáig már várni nem lehet. A módo
sítás tekintetében a közgyűlés tartama alatt javaslatot 
készíteni és azt megvitatni, az idő rövidsége miatt 
már nem lehetett; megbízta azonban az igazgatóság 
dr. Hintz György járásigazgatót, hogy a javaslatot 
dolgozza ki és terjessze az igazgatósági ülés elé, a 
mely hivatva lesz felette véleményt mondani.

* A kamarák felállítását czclzó mozgalom összefüggően a második 
rész külön czime alatt van tárgyalva.
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Ugyancsak az 1878. évi közgyűlés alkalmával 
szóba jött az is, hogy egyes járások tagjai feltűnő 
közönnyel viseltetnek az illető járás működését ille
tőleg. Ez a jelenség annál sajnálatosabb volt, mert 
a tapasztalás azt bizonyította, hogy az országos egy
let járások szerinti szervezete teljesen bevált. Ugyanis 
kezdve az egylet deczentralizátióján a foganatba vett 
reformtörekvések nagy részének kezdeményezése a 
járásokból indult k i; a vidéki székhelyek megköny- 
nyítették kartársaink összejövetelét és a járási ülések 
nemcsak hogy sokszor élénk vitáknak voltak szín
helyei, hanem azokra az egylet tagjai a legtöbbször 
lehetőleg teljes számban jelentek meg.

Az 1880. évben az egylet közgyűlését, többek 
óhajára, szeptemberre halasztották, majd pedig fon
tosabb tárgy hiányában teljesen el is maradt és igy 
csak 1881. év közgyűlésén határoztak az osztrák 
gyógyszerész-társulat ama javaslata fölött, hogy tart
sanak minden három évben felváltva egyszer Buda
pesten, egyszer Bécsben közös kongressust. Az 1881. 
évi közgyűlés a javaslatot elfogadta ugyan, de csak 
azzal a kikötéssel, hogy az összejöveteleknek inkább 
barátságos, mint hivatalos színezete legyen.

Az egylet tisztviselői közül Fonnágyi Ferencz 
pénztáros benyújtotta lemondását, helyette Urbánn 
József-et bízták meg az egyleti pénzek ideiglenes 
kezelésével.

Az alapszabályzat kidolgozásával megbízott

3881.
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dr. Hintz György beterjesztette javaslatát az egy
lethez. A közgyűlés egész terjedelmében elfogadta 
a javaslatot és elhatározta hogy az alapszabályokat 
a belügyminiszter elé fogja terjeszteni. A módosított 
alapszabályzat értelmében megváltoztatták az egylet
nek magyartalan elnevezését „Magyarországi gyógy
szerész-egylet“-re.

A fontosabb módosítások ezenkívül a követke
zők : Közgyűlést csak minden második évben tarta
nak, a tisztviselőket pedig hat-hat évre választják. 
A kerületeket az alapszabály-javaslat mellőzi, csupán 
a járásokra való beosztás marad meg, a beiratkozás 
fejében űzetett dijakat eltörölték.

Az 1882. év folyamán Katona Zsigmond az I. 
kerület 2. járásának elnöke lemondott, helyébe 
Persay Sándor-t választották, a ki azonban nem fo
gadta el a tisztséget, a járás tagjai tehát újból fel
kérték régi elnöküket, hogy mindaddig a mig méltó 
utódot választhatnak helyébe, maradjon meg a járás 
élén, a mibe Katona Zsigmond készséggel bele is 
egyezett. Aligazgatóvá a járás Lábos Ferencz-et vá
lasztotta. A május hóban tartott közgyűlés titkári 
jelentése még a járásigazgatók között a múlt év óta 
beállott változásokról a következőkben számolt be :

Az I. kér. 3. járásában az elhunyt Köttner Lö- 
rincz járásigazgató helyett az uj választásig dr. Szabó 
Gyuia aligazgató vette át az ügyek vezetését.

A II. kerület 1. járásában Lucich Géza helyébe
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Solcz Rezsőt, aligazgatónak pedig Heinriczi Rezsőt 
választották.

A II. kerület 3. járásában igazgatóul Bolemann 
Ede, aligazgatóul Berkó István lettek megválasztva.

Az V. kerület 3. járásában Burányi István igaz
gató elhalálozásával Kiss István aligazgató állott a 
járás élére.

Száva Gerő, a VI. kerület 4. járásának igazgatója 
és Pecker Emil, a IV. kerület 1. járásának igazga
tója, szintén megváltak állásuktól.

Ugyancsak a közgyűlésen hozták az egyleti 
tagok tudomására azt is, hogy a Hintz-íéle alap
szabály-módosítást a belügyminisztérium jóváhagyta 
és hozzáláttak egyúttal a módosítás által előirt vál
toztatások keresztülviteléhez.

Kimondották a kerületek eltörlését, a járások pedig 
a volt kerületek tekintetbe vételével 1—24. sorszámot 
nyertek. Nehány igazgató járása területének új ren
dezéséért folyamodott; ezek óhaját teljesítették, a 
többi járásokat pedig meghagyták régi kiterjedésük
ben. Meghatározták az igazgatósági ülésre feljövő 
járásigazgatók költségtérítményét is, öt forint napi
díjat állapítván meg részükre.

Tudjuk, hogy az 1879. évi közgyűlés óta az 
egyleti tisztviselők formaszerinti megválasztása el
maradt és e helyett a már megválasztott tisztviselők 
megbízatása közgyűlési határozattal egy-egy évre 
meghossza obi itatott. Az 1882. évi közgyűlésen a régi
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tisztikar benyújtotta lemondását, hogy helyet adjon 
a módosított alapszabályok értelmében megválasztandó 
vezetőségnek.

A választás a közgyűlésen végbement.

Elnökké lett J á r  m a y  Gusztáv 
alelnök Csávási K iss K á ro ly  
pénztáros Urbánn J ó z s e f  
titkár Rohrbach A nta l.

Közp. igazgatósági tagok:
F auzer A n ta l Sztupa  G yörgy
D r. M üller B ernát 
E gressy Rezső  
M olnár János  
F ru n m i István

Török J ó zse f  
B aier A rno ld  
Telkessy Iván  
Vlassek Ede

E iszd o rfe r  G usztáv Z bóray Béla 
Póttagokul H a n d l K áro ly  és dr. J á rm a y  G yula

választattak meg.
Az 1881. évben Londonban tartott nemzetközi 

kongresszuson résztvett kartársaink szíves fogadta
tásának viszonzásául a közgyűlés Török József aján
latára Redwood-ot, a londoni kongresszus elnökét, 
Greenish-1, a „Pharm. Society o f Grand Britania“ 
elnökét s Cartheige kongresszusi titkárt, tiszteletbeli 
tagsággal tüntette ki, Bremridge-nek, a „Pharm. 
Society o f Grand Britania“ titkárának és dr. Pánt
nak, a „Pharmac. Journal“ szerkesztőjének pedig 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. A kitüntettek az 
egylet elismeréséért levélben mondottak köszönetét.

1884. Az alapszabályok értelmében az 1883. évben
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országos egyletünknek nem volt közgyűlése, az 
1884. évben junius 30-án tartott közgyűlésen tehát 
két évi működésükről számoltak be az egyleti tiszt
viselők és két év alatt összegyűlt kérdésekben dön
töttek a gyűlésre feljött kartársaink.

Az újonnan szervezett jogtanácsosi állás betöl
tését a legutolsó közgyűlés az egylet igazgatóságára 
bízta. A megbízásnak az igazgatóság Korányi Adolf 
fővárosi ügyvédnek a jogtanácsosi tiszttel való meg
bízatása által tett eleget. Korányi az ajánlatot el
fogadta és a központi igazgatóság intézkedését az 
1884. évi közgyűlés is megerősítette. A járásigazga
tók sorában az eltelt két év alatt ismét a következő 
változások állottak be : A 2. járásban Katona Zsig
mondi mint már említettük, újból elfogadta az elnök
séget, a 3. járás igazgatója lett Buzáth Lajos, aligaz
gatója- Bolemann István, a 6. járásban igazgató dr. 
Szabó Gyula, aligazgató lett Liszka József, a 7. járás
ban Bolemann Ede lemondása folytán Göllner Ede-t 
választották meg járásigazgatónak, de ez a tisztséget 
el nem fogadta, helyette tehát Berkó István aligaz
gatóra bízták a járás vezetését. A 9. járást újólag 
szervezték és az igazgatósággal Kalmár Bertalan-t, 
az aligazgatósággal pedig Simon Bélá-X bízták meg, 
a 10. járásban a lemondott Héder Lajos igazgató 
helyébe Lám Sándor-i tették, a Becher Emil vissza
vonulása óta rendezetlen 13. járás újjáalakítását 
Tárczay István igazgatóra és Faykiss József aligaz-
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gatóra bízták. A 19. járás elhalálozott igazgatója 
Kiss István tisztének betöltésére Plachner Nándor 
aligazgatót kérték fel, a 23. járás igazgatóját Binder 
Gusztáv-oi újabb három évre megválasztották, végül 
pedig a központi igszgatóságban Fanzer Antal és 
Egressy Rezső helyét Wimmerth Károly és Radulescu 
György fővárosi ügyfeleinkkel töltötték be.

A járások rendezése alkalmából a járási igaz
gatókkal egyetértve egészen újból szervezték a 3.,
5., 6.. 8., 9., 13., 17. és 19. járásokat, az erdélyi
21., 22. és 23. járások területét pedig a járásigaz
gatók maguk osztották be.

A tagok száma a két közgyűlés közötti időben 
437-ről 475-re, összesen tehát harmincznyolczczal 
szaporodott.

Felemlítjük itt még a titkári jelentés nyomán az 
egylet által közczélokra kiutalványozott adományokat.

Koszorús költőnk, Arany János emlékszobrára 
100 forintot, a hírlapírók nyugdíjalapja javára 200frtot, 
a szabadság-szobor alapjára 20 forintot, a Rudolf 
koronaherczeg nevét viselő jótékony-egyesület gyámo- 
lítására pedig 10 forintot adott a Magyarországi gyógy
szerész-egylet.

A közgyűlést megelőző tágasbkörű igazgató- 
sági gyűlésen dr. Hintz György kolozsvári ügy
felünk elfogadásra méltó indítványt terjesztett elő; 
a tartozó kegyelet, úgymond, megkívánja, hogy a kül
földi egyesületekhez hasonlóan a „Magy. gyógysz.-
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elhunyt jelesei felett. Kartársaink lelkesedve fogad
ták az indítványt és egyúttal azt is elhatározták, 
hogy az elhunyt kiváló tagok -arczképeit az egylet 
helyiségei számára megfogják szerezni.

A közgyűlés approbálta az igazgatóság határo
zatait és a magyarországi gyógyszerészet fejlődése 
körül oly sok érdemet szerzett Lengyel Béla egyetemi 
tanárt, hála jeléül az egylet disztagjává választotta.

Úgy az 1884. évi mint már a megelőző köz
gyűlésen is Csávási Kiss Károly elnökölt. Egyletünk 
köztiszteletben és közbecsülésben álló elnökét Jár- 
may Gusztáv-ot betegeskedése a nyári hónapok alatt 
évről-évre fürdőhelyének felkeresésére kényszerítette 
úgy, hogy a közgyűlés idejében rendszerint távol volt a 
fővárostól. A folytonos gyengélkedés végre is azt az el
határozást érlelte meg kiváló ügyfelünkben, hogy a 
gyógyszertárát fiának dr. Jármay Gyulá-nak adta át és 
a közügyek vezetésétől is visszavonult. Ebbéli szándékát 
az 1886. évi közgyűléssel levélileg tudatta. A központi 
igazgatósági ülésen, a hol Jármay lemondása elő
ször került szóba, többen voltak, a kik a közszere
tetben álló elnök lemondását nem akarták elfogadni, 
azt hozván fel okul, hogy a megválasztatás 6 évre 
szól és ebből a ciklusból még csak négy év telt e l; 
de végre is a határozott kijelentésnek engedniük kellett.

A titkári jelentés ebben az évben is több járás
igazgató és jeles kartárs halálát hozta a tagok tudo-
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mására. Elhunytak Bernddy Dániel a 22., Tamdssy 
Károly a 12., Bolemann Ede a 7., Say Rezső a
18., és Böszörményi József a 11. járás igazgatói, 
továbbá Sztnpa György, Molnár János fővárosi 
gyógyszerészek, a központi igazgatóság tagjai és 
egyletünknek igazi önzetlen barátja és lelkes tagja, 
Hartmann József, csepregi gyógyszerész. Az elhalt 
járásigazgatók helyébe a 22. járásban Burdács Alajos, 
a 12-ben dr. Rothschneck V. Emil, a 11-ben Gerber 
Ödön léptek. A 7. és a 18. járások egyelőre vezető 
nélkül maradtak. Sztnpa György és Molnár János 
helyett dr. Jármay Gyula és dr. Molnár Nándor 
lettek az igazgatóság rendes tagjai, póttagokul pedig 
Kriegner György-öt és Moldoványi Sándor-t válasz
tották.

Jármay Gusztáv lemondását sajnálattal vették tudo
másul kartársaink. Hosszú és kitartó működéséért elis
merésüket kimutatandók, életfogytiglan tiszteletbeli el
nökké választották és elhatározták, hogy elismeré
süknek átiratban is kifejezést adnak, és az egylet 
elnöki székébe Csávássi Kiss Károly volt alelnököt, 
ennek helyébe pedig Zbóray Bélá-t emelték. Cs. Kiss 
a megválasztását elfogadta, de arra való tekintetből 
hogy két év múlva a többi tisztség is új betöltés 
alá esik, csakis két évi időtartamra.

A közgyűlésen több járás a tagsági dijak le
szállítása érdekében emelt szót. Indítványukat a több
ség nem fogadta el, mert habár az egylet tagjai
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1885. év végéig 523-ra szaporodtak is fel, ez a 
szám még mindig nem nyújtott a tagsági dij leszál
lítása mellett, az egylet fenállására, elég erős alapot.

Tiszteletbeli tagjai közé választotta az egylet 
Waldheim Antal-i a bécsi gremium és Van Baztelaer-i 
a brtiszszeli congressus elnökét.

Az 1888. évvel letelt az a hat éves cyklus, a 
melyre az egyleti tisztviselői megbízatásukat nyer
ték. A junius 4-ére összehívott közgyűlésnek tehát 
egyik fontos mozzanata a tisztviselők megválasztása 
volt. Úgy a központi igazgatóságba, mint a tisztviselői 
karba jórészt ugyanazok a tagok jutottak be ismét, 
a kik az előző hat évben az egylet vezetői voltak. 
Elnökké Csávássi Kiss Károly-t, alelnökivé Zbóray 
Béla-1, pénztárossá Urhann József-et, titkárrá Rohrbach 
Antal-i választotta a közgyűlés. Közp. igazgatósági tagok 
lettek: dr. Jármay Gyula, Frumm István, Eiszdorfer 
Gusztáv, Török József, dr. Molnár Nándor, Wim- 
merth Károly, Moldoványi Sándor, Kriegner György, 
Radulescu György, Vlassek Ede, Paksy Béla, Filó 
János. Póttagok pedig: Netzasek Adolf és Trsz- 
tyánszky Kálmán. Változások állottak be a járás
igazgatók körében is. A 18. járás elhunyt igaz
gatójának Say Rezső-nek helyébe Dieballa György, a 
9. járásban Kalmár Bertalan helyébe Gärtner Kál
mán aligazgató, a 7. járásban Berkó István helyébe 
Margótsi János léptek. A 4. járás igazgatója Kosztyik 
János és a 23. járás igazgatója Binder Gusztáv

1888.
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állásukról szintén leköszöntek, de a tagok kérelmére 
ismét elvállalták járásuk vezetését.

Dr. Fabinyi Rudolf és dr. Bókay Árpád kolozs
vári egyetemi tanárokat, növendékeink szakoktatásá
ban és általában a magyar gyógyszerészet érdeké
ben kifejtett buzgó munkálkodásukért a 21. járás 
ajánlatára, az egylet tiszteletbeli tagjaivá választották 
meg a közgyűlésen és nekik ezt a határozatot el- 
ismerő-okirat kíséretében megküldötték.

Az egylet tagjainak ama lassú bár, de folyto
nos szaporodása, a melyről az előbbi évek történe
téből meggyőződhettünk, az 1888— 1890. év közötti

«
bienniumban is meg volt. Az 1889. év végén a 
pénztári kimutatás szerint 578 tagja volt már egyle
tünknek. Tagadhatlanul kisebb része volt ez a szám 
még mindig hazai gyógyszerészeinknek, de a foly
tonos gyarapodás mégis a mellett bizonyít, hogy el 
fog jönni még annak az ideje is, hogy kartársaink 
valamennyié be fogja látni a közös egésszé szervez
kedés szükségességét és felhagyva közönyével, min
den ellenirányú törekvés daczára is, egyesült erővel 
siet majd az egylet támogatására.

Az 1889. év augusztus hó 30-án tartott igaz
gatósági ülésen előrehaladt korára való hivatkozás
sal visszavonult Csávási Kiss Károly az egyleti ügyek 
vezetésétől és benyújtotta lemondását. Attól az idő
től kezdve Zboray Bíla alelnök, mint elnökhelyet
tes állott az egylet élén.

1889.
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Történetünk folyamán talán egy évben sem volt 
annyi gyásznapja egyletünknek mint az 1889—90. 
években. Az elhunyt jelesek sorát Rohrbach Antal 
egyleti titkár nevével kell kezdenünk, a ki 16 évi 
titkári működése alatt páratlan szorgalommal, a közjó 
iránti lelkesedéssel felelt meg felvállalt kötelességének 
s mindnyájunk tiszteletét és szeretetét vívta ki 

magának, 1889. január hó 29-én szenderült jobb 
létre fáradhatlan buzgalmú ügyfelünk, a kiben nem
csak az egylet érdemdús titkárát, hanem az egylet 
tagjainak legnagyobb része feledhetetlen jó barátját 
gyászolta. Az emlékbeszédet Schédy Sándor mon
dotta felette az 1890. évi közgyűlésen. Halálával a 
titkári teendők ideiglenes vezetését az egyleti jog
tanácsos Korányi Adolf vette át, azonban csak rövid 
ideig felelhetett meg kettős tisztjének, mert még 
ugyanabban az évben augusztus hó 21-én ő is el
hunyt. Egyletünknek ekként nem csak új jogtaná
csost, hanem titkárt is kellett választania. Az első 
tisztségre dr. Morzsányi Károly országgyűlési kép
viselőt kérte fel az igazgatóság, a jogtanácsosi díjat, 
tekintettel az egylet szűk anyagi viszonyaira, 500 frtra 
szállítván le, ideiglenes titkárrá Paksy Béla íővárosi 
ügyfelünket választotta.

Balogh Kálmán-ban, a korán elhunyt nagytehet- 
ségű egyetemi tanárban igaz jóakaróját és egyletünk 
tiszteletbeli tagját, Frunim István-ban pedig a köz
ponti igazgatóság tagját és szakmánk egyik lelkes

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonötévi tört.
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előharczosát veszítette el a magyar gyógyszerészi 
kar. Frumm  halála és az a körülmény, hogy 
Paksy Bélá-t a titkári teendők foglalták el, a köz
ponti igazgatóság kiegészítését vonta maga után. 
A kérdést a központi igazgatóság úgy oldotta meg, 
hogy Netzasek Adolf és Terstyánszky Kálmán pót
tagokat hívta be az igazgatóságba.

Nagyobb változások történtek a bienniun alatt 
a járások igazgatóságaiban is.

Az 5. járásban az 1889. deczember 25-én tar
tott tisztújító közgyűlésen járásigazgatóvá Heim Ven
del, aligazgatóvá Heinriczi Frigyes pozsonyi gyógy
szerészeket választották. Lemondottak állásukról: 
Katona Zsigmond a 2., Kosztyik János a 4., Rozs- 
nyay Mátyás a 16. és Graner Jenő a 24. járás 
igazgatói, de a járás tagjainak kérelmére újból 
elfogadták a nekik felajánlott-tisztséget. A 12. járás 
tiszteletbeli aligazgatója Trajánovits Ágoston, rendes 
aligazgatója pedig Tamássy Géza berettyó-ujfalusi 
kartársunk lett, a 16. járásban aligazgatónak Feltetáv 
Béla uj-szt.-annai, a 17. járásban Kosa Gusztáv 
jánosházi gyógyszerészt választották meg.

Dr. Hintz György-nek egyletünk megalakulása, 
valamint szakügyeink rendezése körül maradandó 
érdemeket szerzett kartársunknak, a kolozsvári egye
tem magántanárának korai halálával a 21. járás igaz
gatói tisztje is betöltésre várt. Kiváló ügyfelünk 
örökébe Széky Miklós kolozsvári gyógyszerész lépett.



67

Az 1890. évi május hó 6-ára egybehívott köz
gyűlés tehát, mint az előzményekből láthatjuk, magá
nak a tisztikarnak kiegészítése tekintetében is nagy 
feladatnak nézett elébe.

A helyettes-elnök, miután Csávási Kiss Károly
inak lemondását az egybegyűlt kartársaknak hivata
losan tudomására hozta, úgy a maga, mint a helyet
tes titkár nevében szintén kinyilatkoztatta, hogy ideig
lenes megbízatásuk lejárván, tisztségüket visszabocsát- 
ják az egylet kezébe. A közgyűlés a kijelentést tudo
másul vette és megejtették a kijelölést és a szavazást 
a megüresedett tisztségekre.

Elnökké választották: Zboray Bélák, helyébe al- 
elnöknek Kriegner György-öt, titkárrá pedig Paksy 
Bélák. Igazgatósági taggá Metzger Ede, póttagokká 
Barna Zsigmond, Bayer Antal, Cseley Pál és Török 
Sándor lettek.

Csávási Kiss Károly volt elnöknek évek hosszú 
során az egylet érdekében tett odaadó fáradozásaiért 
a közgyűlés egyhangú köszönetét és elismerést szava
zott és őt az egylet örökös tiszteletbeli elnökének válasz
totta meg.

Az alapszabályok egynémely pontjának meg
változtatása újból korszerűnek mutatkozott; erről az 
egyleti titkár jelentést tett a közgyűlést megelőző 
igazgatósági ülésen, a melytől azt a megbízatást 
nyerte, hogy a szükséges módosításokra vonatkozó 
javaslatot terjessze a legközelebbi közgyűlés elé.

1 Ö Ö O .



1892. A módosítás ügyét két évvel később 1892-ben in
tézték el véglegesen. Lényeges és az egylet szerve
zetére kiható változtatásokon nem mentek keresz
tül az alapszabályok, legfontosabb pontja a módosí
tásnak még Millassin Illés elfogadott javaslata volt, 
arra vonatkozólag, hogy a közgyűléseket 1892-től 
kezdve évenkint tartsák meg.

Urbánn József egyleti pénztáros tizenkét évi 
szorgos működés után, 1891. november hó 20-án 
beadta lemondását. Helyébe Metzger Edé-1 választot
ták meg ideiglenes minőségben, majd az 1892. évi 
közgyűlésen véglegesen. Más változás a központi 
igazgatóság kebelében az 1890 -92. években nem 
történt, de a járásigazgatók közül ebben a ciklusban 
is többen leköszöntek vagy elhaltak. A 9. járásban 
Gärtner Kálmán lemondásával, Balló Lajos-1, a 10. 
járásban, Lám Sándor helyébe fíene Lajos-t, a 
15. járásban az elhunyt Kiss Ferencz helyett Varságh 
Bélá-t, a 17. járásban Küttel István helyébe Ferenczy 
Károly-t, a 23. járásban Binder Gusztáv lemondásá
val Schuster Károly-t és a 24. járásban Gerr Hugó 
helyébe Kokas Mihály csepregi gyógyszerészt bízták 
meg a járás vezetésével.

1892. junius 8-án nagy ünnepet ült a magyar 
nemzet: Szeretett Királya megkoronáztatásának huszon
ötéves évfordulóját. Az örömnapon mindenki sietett, 
hogy alattvalói hódolatát letegye a legalkotmányosabb 
uralkodó trónzsámolyára és országos egyletünk is

68
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örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy a hazai 
gyógyszerészek nevében a 25. éves koronázási jubi
leum megünneplésében részt vegyen. Díszesen ki
állított üdvözlő-iratot szerkesztett erre az alkalomra 
és abban foglalták össze a magyar gyógyszerészi kar 
üdv- és szerencsekivánatait.

A járási gyűlések a központhoz felterjesz
tett jegyzőkönyveiben több olyan indítványt találunk, 
a melyek az egylet szervezetét érintik. így a 2. járás 
azt a javaslatot terjesztette az egylet elé, hogy a 
vidéki kisforgalmú gyógyszertárak tulajdonosainak, a 
kik az 5 forint évi tagsági díjat is csak nagy megeről
tetésükkel tudják megfizetni, ha az egylethez folyamod
nak, a tagsági díjukat engedjék el. Az igazgatóság 
ezt a javaslatot nem fogadta el, valamint a 9. járás
nak azt az indítványát sem, hogy a járási és az egyleti 
közgyűléseket, ne az eddig szokásos időben tartsák.

Sok huza-vonára adott alkalmat a 13. járás 
megalakítása. Többszörös hiábavaló kísérlet után 
végre az egylet Paksy Béla titkár fővárosi gyógysze
részt és Schédy Sándor-X bízta meg, hogy leutazván, 
Rozsnyay Mátyás közreműködésével a megalakulás 
ügyét végleg rendezzék.

Az 1892. május hó 12-én megtartott közgyű
lésen az elnök ajánlatára tiszteletbeli tagnak válasz
tották dr. }[iiller Bernát érdemes ügyfelünket, a ki 
negyvenéves működése alatt igen sokat tett orszá
gos egyletünk érdekében, és egyetemi vendégvizsgáló

I
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tisztjét is számos éveken keresztül nagy ügybuzgalom
mal viselte, továbbá Kosztyik János veterán kár
sunkat, végül több jeles tag ajánlatára Paulini 
János gyógyszerészsegédet. Paulini János 66 éven 
keresztül mindenkor példás buzgalommal működött 
pályánkon és a jó segédnek igazi mintaképe.

Voltak kartársaink között, a kik országos egyle
tünk megalakulását nem az 1872. évi, hanem az 
1867. évi országos értekezletre vezették vissza. 
Ezek szerint tehát az egylet az 1892. évvel fenn
állásának 25-ik esztendejébe lépett. Katona Zsigmond 
figyelmeztette erre a közgyűlést és azt a javaslatot 
tette, hogy más egyesületek példájára a „Magyar- 
országi gyógyszerész-egylet“ is ülje meg 25-éves 
jubileumát. Katona indítványát a legnagyobb helyes
léssel fogadták kartársaink és annak keresztülvitelét 

. a Millenium idejére halasztották.
Zsiga Zsigmond gyógyszerész a járások uj be

osztását javasolta, a mire a közgyűlés azt határozta, 
hogy a járásigazgatók véleményét kéri ki a járások 
uj felosztásáról és jelentéstételre szóllította fel őket.

A központi igazgatóság tagjaiban a lefolyt két 
év alatt kevés változást látunk. A pénztárossá válasz
tott Metzger Ede helyét Bayer Antal-\a\, Vlassek Ede 
helyét pedig Török Sándor póttaggal töltötték be.

1893. Paksy Béla egyleti titkár lemondásáról kell még 
megemlékeznünk az 1892. évben, hogy áttérhessünk 
az 1893. év történetére, mely rendkívüli közgyűlés-
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sei vette kezdetét. Paksy Béla helyett a titkári teen
dők ideiglenes vezetését Hannos Gyula-ra bízták, a 
kit a következő rendkívüli közgyűlésen állásában 
megerősítettek.

1892. deczember 15-iki kelettel az országos köz
egészségi tanács Csávási Kiss Károly-1, mint a tanács 
rendkívüli tagját átiratban felszóllította, hogy a köz
egészségi törvény reformálása alkalmából a gyógy
szerészegylet közreműködésével mondjon véleményt 
a gyógyszerészi ügyek reformjára nézve. Csávási Kiss 
Károly az átiratot megküldte másolatban az egylet
nek, a mire a központi igazgatóság rendkívüli köz
gyűlés összehívására határozta magát. Január 12-én 
összegyűltek a vidéki járásigazgatók és az egyleti 
tagok nagy számmal. Megvitatták a reformjavaslat 
minden pontját, véleményt mondottak a módosítá
sokra nézve, de az egylet saját történetébe vonható 
kérdéssel Hannos Gyula megerősítésén kívül, nem 
foglalkoztak.

Az 1893. évfolyamán ismét változás állott be 
az egylet tisztviselőinek körében. Metzger Ede pénz
táros 1893. junius 16-án lemondott és a megürese
dett tisztségre ideiglenesen Lafleur Lajos fővárosi 
kartársunkat választották az igazgatóság gyűlésén.

Habár az 1892. évi alapszabálymódosítás értel
mében az egyletnek évenkint kellett volna tartani 
közgyűléseit, sem az 1893., sem pedig az 1894. év 
folyamán nem hívtak össze rendes közgyűlést, nem



72

pedig azért, mert egyrészről annak feltétlen szüksége 
nem mutatkozott, másrészt pedig az egyleti pénztár 
is sokkal kedvezőtlenebb helyzetben volt, semhogy 
a közgyűlés költségeit viselhette volna. Nem mond
hatjuk, hogy az egylet tagjainak számában csökke
nés állott volna be, ellenkezőleg az említett lassú 
gyarapodás egyre tartott, de emellett úgy a járás
igazgatók, mint a pénztáros is szüntelenül panasz
kodtak, hogy az egylet tagjainak nagy része tagsági 
díjaival folytonos hátralékban van és kötelezettségei
nek ismételt felszóllításra sem tesz eleget.

Egyletünk működésének történetében feljegyez
tük, hogy az 1876. évi közegészségi törvényjavaslat 
tárgyalását megelőzőleg, kartársaink szabálytervezetet 
nyújtottak be a gyógyszerészet rendezése tárgyában. 
A szabálytervezetnek akkoriban nem vették minden 
pontjait tekintetbe. Az 1893. év julius havában a 
belügyminiszter a közegészségi törvények újjáalakí
tásával kapcsolatban, azt a régi szabálytervezetet is 
átterjesztette a közegészségi tanácshoz, hogy annak 
egyes pontjain a szükséghez képest változtassanak. 
Országos egyletünk ebben a tekintetben nem tartotta 
szükségesnek, hogy az 1893. évi januári rendkívüli 
közgyűlésen hozott határozatok benyújtásán kívül 
egyéb lépéseket is tegyen, ép ezért az 1894. évi 
április hó 27-ére összehívott rendkívüli közgyűlés is 
főként csak az alapszabályokon leendő újabb változ
tatásokat tárgyalta le. A módosítás főbb pontjait a

1 8 0 4 .
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következőkben foglalhatjuk össze : A közgyűlés hatá
rozó képességéhez az igazgatósági tagokon kívül 
legalább 20 rendes tag jelenléte kívántatik. A két 
alelnök közül az egyik vidéki tag legyen ; az 
igazgatóság a 24 járásigazgatóból, 12 fővárosi 
rendes tagból és 4 póttagból áll. A budapesti tagok 
alkotják a központi igazgatóságot. Az igazgatósági 
ülés határozatképes, ha 10 igazgató, a központi 
igazgatósági ülés, ha 6 igazgató tag van jelen. Az 
elnök köteles úgy az eddig létesített, mint az ezután 
létesítendő járások nevét és székhelyét a belügymi
nisztériumnak és az illető helyi hatóságnak bejelenteni.

Az 1894. év szeptember havára Budapestre 
összehívott demográfiái kongressus igazgatósága át
iratot küldött országos egyletünkhez, azzal a felszól- 
lítással, hogy a magyar gyógyszerészi kar a kon
gresszuson külön szakosztályt alakítson. A szakosztály 
elnöke az egylet elnöke lett volna, a kit azonban 
elfoglaltsága arra kényszerített, hogy a megtisztelte
tést dr. Jár may Gyulá-m, a budapesti gremium elnö
kére ruházza át. A kongresszuson számos kartársunk 
vett részt és a gyógyszerészi szakosztály által hozott 
határozmányok sorsa ügyfeleinknek még bizonyára 
élénken emlékezetében lesz.

Két gyászesetről kell még megemlékeznünk az
1894. évfolyamán. Az egyik az a súlyos csapás, a 
mely nemzetünket nagy fiának, Kossuth Lajos-nak ha
lálával érte, a másik dr. Szabó József-nek, a budapesti
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tudományegyetem világhírű geológusának április hó 
20-án bekövetkezett halála. Egyletünk tagjai szintén 
részt vettek a nagy nemzeti gyászban. Kossuth te
metésén a budapesti grémiummal együtt testületileg 
jelentek meg és díszes koszorút helyeztek a hazai 
gyógyszerészek nevében nemzetünk nagy fiának 
ravatalára; a tudós professzor végtisztességén pedig 
az egylet kiküldöttjein kívül is számos fővárosi 
kartársunk jelent meg, hogy lerója volt tanára kopor
sójánál a hála és a kegyelet adóját.

A közegészségügyi törvények revíziója tekinte
tében a belügyminisztériumból kiindult mozgalmat 
hosszabb időre megakasztotta az utolsó éveknek 
mindinkább a megvalósuláshoz közeledő politikai 
reform-törekvései, jelesül a vallás szabad gyakorla
tára, valamint a polgári házasságra vonatkozó tör
vényjavaslatok tárgyalása. Másrészről az 1895. év 
folyamán a nőemanczipáczió híveinek rég táplált és 
éveken át kisérgető óhajtása is ismét felszínre került, 
az t. i., hogy az egyetem kapui a nők előtt is meg
nyíljanak. Erről a mozgalomról történetünknek a ki
képzés alatt összefoglalt fejezetében kimerítően fo
gunk szóllani, itt csak azt említjük fel, hogy 
országos egyletünk, mint hazai gyógyszerészeink 
nagy többsége a legjobb meggyőződése szerint ha
tározott oppoziciót támasztott az újítás ellen, külö
nösen az ellen, hogy a nőket a gyógyszerészi pá
lyára bocsássák.
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Ezenközben pedig minden nap közelebb hozott 
bennünket hazánk ezeréves fennállásának megünnep
léséhez, a Milleniumhoz is. Országos egyletünk el
nökségéhez a millenáris ünnepségek bizottságától 
felszóllítás érkezett, hogy abban az esetben, ha karunk 
is részt akarna venni országos gyógyszerész-kon
gresszus tartásával az ezerévi ünnepeken, ebbéli szán
dékát jelentse be és a kongresszus idejének megálla
pítása czéljából lépjen érintkezésbe Matlekovits Sándor 
belső titkos tanácsossal.

Az első kérdésre a központi igazgatóság ha
tározott igennel felelt, a kongresszus' idejének meg
határozását azonban későbbi időre halasztotta.

Ezekkel a kérdésekkel találkozunk az 1895. 
junius 27-én összeült rendes közgyűlés (1892. óta 
az első) tárgysorozatában is. A központi igazgató
ságnak a közgyűlést megelőző ülésében, a pénztáros 
jelentése kapcsán, vita támadt a hátralékos tagdíjak 
behajtási módja felett. Említést tettünk már arról, 
hogy igen sokan voltak tagsági díjaikkal elmaradva 
és ismételt felszóllításra sem fizettek. Az alapszabá
lyok értelmében a késedelmezőktől postai megbízá
sok utján kellett a tagdíjakat behajtani. Ez az eljá
rás nemcsak hogy költséges, hanem sokszor ered
ménytelen is volt, ép ezért a közgyűlésen többen 
azt az indítványt tették, hogy az egyleti tagsági 
díjak befizetése chequek útján történjék.

Mások ismét szigorú szabályokban keresték a

1805.
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tagdíjak befizetésében tanúsított hanyagság orvoslását. 
A közgyűlés mindamellett az eddigi eljárást hagyta 
helyben továbbra is.

A titkár és a jogtanácsos által az 1894. évi 
rendkívüli közgyűlésen előterjesztett és el is foga
dott alapszabály-módosítások szövegében egymásnak 
teljesen ellentmondó pontozatok foglaltattak; a 18. 
pont a tisztikar 6 évre szóló megválasztását mondja 
ki, a 24., 26., 30. szakaszok szerint pedig az 
elnök, a titkár, pénztáros mind csak három évre 
nyernék megbízatásukat. A hibás pontok végleges 
megjavítását a l 1896. évi közgyűlésre halasztották, 
addig pedig azt a megjegyzést fűzték a szabályzathoz, 
hogy a 18. pontban foglaltak tekintendők irányadókul.

A soproni járásnak még 1873. évben tett ama 
indítványát, hogy az egylet két alelnököt — a kik 
közül az egyik vidéki* legyen — válasszanak, mint 
tudjuk az egylet tagjai elfogadták, minthogy azon
ban az uj tisztviselőnek akkoriban nem tudtak 
munkakört adni, ez az állás évek hosszú során be
töltetlen maradt. A vidéki alelnök megválasztását az 
1894. évi alapszabály-módosításokba is felvették és 
az uj tisztség életbeléptetését és betöltését az 
1895-diki közgyűlés alkalmával vették tervbe. Töb
ben ellene szóllottak a gyűlésen a választás megej- 
tésének, ennek daczára azonban az egylet tagjainak 
túlnyomó többsége mégis az alapszabályok idevágó 
pontja értelmében határozott és jeles kartársunkat,
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Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerészt válasz
totta meg vidéki alelnöknek.

Országos egyletünk igazgatósága évek óta fog
lalkozott már a járások kikerekítésének és területeik 
végleges rendezéseinek ügyével. Hogy ezt a kérdést 
még mindig nem sikerült megfelelően megoldani, 
ez nagy részben azoknak a felhívásoknak eredmény
telenségén múlott, a melyeket egyletünk igazgató
sága a járásigazgatókhoz a rendezést illetőleg véle
ményezés czéljából szétküldött. Az 1895. évi köz
gyűlésen is hosszasabban foglalkoztak az új beosz
tással és ennek kapcsán azzal a kérdéssel, mennyi
ben volna czélszerű a járások számát szaporítani.

Az utóbbit függőben hagyták, az előbbire vonat
kozólag pedig azt határozták, hogy az igazgatóság 
állítson össze új tervezetet és azt tanulmányozás 
czéljából küldjék meg a járásigazgatóknak, hogy 
arra nézve minden egyes megtehesse észrevételeit.

Hosszas és kimerítő volt a közgyűlés titkári 
jelentése, mert három hosszú év eredményét ölelte 
fel. Ennek a jelentésnek a nyomán ismertetjük mind
azokat a változásokat, a melyek az egylet és a járá
sok tisztikarában az 1892. év óta beállottak.

Nevezetesen a 4. járás igazgatója Kosztyik 
János elaggot ügyfelünk sok évi buzgó működés 
után leköszönt. Érdemei méltatásául a járás örökös 
tiszteletbeli igazgatóvá választotta.

Rendes igazgatóvá Millassin Illés szabadkai,



helyettes igazgatókká Plavsits Gábor újvidéki és 
Décsy Dezső szabadkai kartársaink lettek.

A 8. járásban Wandraschek Károly igazgató 
helyébe Mégay Gusztáv-ot, aligazgatónak pedig Budai 
Ákos-1 választották.

Megalakult végre valahára több évi szünetelés 
után a 13. járás is, melynek igazgatója Jaliner 
Rezső, aligazgatója Hain Albert lettek. A 17. járás
ban Ferenczy Károly visszalépése folytán igazga
tónak Kosa Gusztáv-ot, helyettes-igazgatónak Simon 
Gyulá-t választották, a 21. járásban Wolf Gyula 
járásigazgató helyébe Rohonczy Zsigmond lépett.

A millenáris ünnepségek kérdésében a tágasb- 
körű igazgatósági ülés határozott. Újból vita támadt 
ennek a kérdésnek a megoldásánál, az egylet meg
alakulásának éve felett. Katona Zsigmond az 1867-et 
mondotta a megalakulás évének, Schédy Sándor 
Filo János, Csiky Lukács, részint az 1872. év, rész
ben az 1873. év mellett nyilatkoztak. A vita eldön
tetlen maradt, és abban mindannyian megegyeztek, 
hogy az egylet 25-éves jubileumának megülésére 
legalkalmasabb a Millenium éve. Az ünneplés ide
jének közelebbi meghatározását a központi igazgató
ságnak hagyták fenn, Schédy Sándor-1, a „Gyógy
szerészi Hetilap“ szerkesztőjét pedig megbízták az 
egylet 25-éves történetének megírásával.

Mielőtt az 1895. év történetét befejeznénk, karunk 
néhány kitűnőségének haláláról óhajtunk még pár
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szóban megemlékezni, u. m. Nagy Gyula budapesti, 
Trajánovits Ágoston sarkadi, Urbann József buda
pesti, Scherf él Aurél felkai és Rozsnyay Mátyás aradi 
gyógyszerészek elhunytáról. A nevezett, valamint 
többi jeleseink működésének érdemleges méltatásával 
munkánk következő fejezetei végén fogunk foglalkozni.

Szorosan az események időrendjéhez alkalmaz
kodva, szinte száraz egymásutánban adtuk elő az 
országos egylet keletkezésének s fennállásának külső 
történetét. Az eddig elmondottak képezik a külső 
keretet s következik az adott keret kitöltése. Az ese
mények, úgy a mint bekövetkeztek, kivétel nélkül 
igazolják a bevezetésben felállított két főszempon
tunkat, azt ugyanis, hogy az országos egylet magá
ban foglalja a hazai gyógyszerészet összes műkö
dését a szakma sorsának biztosítása körül, továbbá 
hogy az egylet eddigi története fontos tanulságokat 
nyújt nemcsak az iránt, hogy az egylet szervezete 
és működése alapvonásaikban helyes és egészséges, 
de arra nézve is, mit, mikor és mily irányban töre
kedjünk elérni. Egyébiránt mindezekre nézve mun
kánk következő második része, melyblli az egylet 
működését tárgyaljuk, a tanulságokat még inkább 
meg fogja erősíteni.
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MÁSODIK RÉSZ.

I.

.4 magyarországi gyógyszerész-egylet működése 
az alapszabályszerű czélok érdekében.

Nehéz feladat előtt állunk midőn a magyar- 
országi gyógyszerész-egylet huszonötéves működésé
ről óhajtunk számot adni, nem mintha az adatok 
hiánya kötné meg a történetiró kezét, ellenkezőleg 
épen az óriási anyaghalmaz az, a mely csaknem 
lehetetlenné teszi, hogy egyletünk történetének eme 
talán még az előzőnél is fontosabb fejezetét röviden 
tárgyaljuk. Mindamellett — a mennyire azt az igénybe 
vehető tér engedi — igyekezni fogunk, a nagy 
tömegben rendelkezésre álló adatok gondos felhasz
nálásával, az országos egylet eddigi működéséről 
lehetőleg hű képet adni.

Országos egyletünk megalakulásakor hármas czélt 
tűzött maga elé. A magyarországi gyógyszerészi kar 
anyagi és szellemi jóllétének előmozdítása, tudomá
nyos szinvonalának emelése volt az egyik, a szak
ügyek egyöntetű kezelése a másik, és végre a harma-
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dik az önhibájukon kívül nyomorba, szükségbe jutott 
kartársak segélyezése és gyámolítása. Nyugodt lelki
ismerettel mondhatjuk, hogy a magyarországi gyógy
szerészegylet eme hármas feladatnak huszonötéves 
működése alatt mindenben megfelelt, nem ugyan 
azok szempontjából, a kik arra a sophistikus állás
pontra helyezkednek, hogy valamely intézménynek 
érdemeit tisztán csak az eredményekből kell meg
ítélni, mert hisz ügyfeleink nagyon jól tudják, hogy 
még a legjobb igyekezet és a fáradhatlan munkásság 
sem arathat mindig és mindenben diadalt, hanem 
annak a résznek, és szabadjon reménylenünk, hogy 
a nagyobb résznek Ítélete szerint, a mely a mellé
kesnek látszó és sokszor mégis elhatározó körülmé
nyekkel is számot szokott vetni. Megnehezíti beszá
molásunkat az a körülmény, hogy munkánk meg
szabott kerete nem engedi, hogy egyletünk műkö
désének históriai előzményeivel is kiterjedtebben 
foglalkozzunk, mert csak igy vonhatnánk kellő pár
huzamot a hazai gyógyszerészet múlt és jelen állása 
között, a mennyire azonban lehetséges, ennek az 
akadálynak legyőzésére is törekedni fogunk.

A magyar gyógyszerészet szellemi felvirágoz
tatása tekintetében ismét három téren működött 
országos egyletünk. Rendezte a g}rakornokok és 
segédek kiképeztetésének ügyét, fejlesztette a tudo
mányos szakirodalmat és végül rajta volt, hogy úgy 
az országos kiállítások keretein belül, mint külön
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vizsgát és a segédi évek eltöltése után az egyetemre 
iratkozhatott. Ezt az utóbbi intézkedést némileg 
módosítva, a negyvennyolczas kormány is magáévá 
tette, de a gyakornokaink előképzettségét illetőleg 
hat osztályt követelt, megengedve ennek ellensúlyo
zására, hogy a növendék már a második év kitöl
tése után letehesse a segédi vizsgát és ettől számít
hassa segédi éveit. Az egyetemi tanfolyam a magyar 
kormány működése alatt is megmaradt egy évnek.

Mindezeket az intézkedéseket az abszolút kor
mány radikálisan megváltoztatta, behozván az 
Ausztriában érvényben levő és a gremialis rendsze
ren épült kiképzési szabályzatot. Az előképzettséget 
redukálták a négy gymnáziumi osztályra, visszaállí
tották a háromévi gyakornokságot és az egyetemi 
tanidőt két évre terjesztették ki. Az idegenből átvett 
intézmény nem találhatott kartársaink között rokon- 
szenvre, annál is inkább nem, mert a gyógyszeré
szet akkori tudományos állásának a négyosztályú 
előképzettség többé már meg nem felelt. Erezték 
ezt kartársaink már az ötvenes években is és sze
rény határok között mozgalmat indítottak az iránt, 
hogy az 1848. évi tervezet alapján az előképzettség 
foka 6, illetve 8 osztály elvégzésében megállapítas- 
sék. Mikor, mily körülmények között és mily mó
don indult meg és folyt ez a mozgalom, erről az 
ötvenes éveket illetőleg minden adat hiányzik.

Az ötvenes és hatvanas évek, különösen az
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1867. évi országos gyülekezet által elfogadott ter
vezet fonalán folytatott, de közvetlenül eredmény 
nélkül maradt küzdelmek után, az 1872. évtől orszá
gos egyletünk vette kezébe a kiképzés ügyét. Mind
járt megalakulásának évében kérvényt intézett a 
belügyminisztériumhoz, melyben a gyógyszerészet 
többi bajainak orvoslása mellett a gyakornoki okta
tás ügyének végleges elintézéséért is folyamodtak 
és az 1867. évi országos gyülekezet által elfogadott 
tervezet alapján a 6., illetőleg a 8 osztályú előkép
zettség törvénybe iktatását kérelmezték.

Ugyanezt a folyamodványt országos egyletünk 
1876-ban is fölterjesztette; kérvényünk a miniszté
riumtól azzal a megjegyzéssel érkezett vissza, hogy 
a kiképzés ügyét is a közegészségi törvények kereté
ben fogják végleg rendezni.

A kiképzéssel kapcsolatban ugyanekkor még egy 
másik, a növendékeinket érdeklő kérdés kedvező eldön
tésével is foglalkozott az egylet, t. i. a gyógyszerész- 
ifjak katonai önkéntességével. Ezt a kedvezményt 
elvben csakis az érettségit tett katonakötelesek élvez
hették, de kivételképen növendékeinknek megenged
ték, hogy katonai kötelezettségüknek mint egyévi 
önkéntesek tehessenek eleget, azonban csakis abban 
az esetben, ha soroztatási évükben már az egyetemet 
látogatták.

Ez a megszorítás a fennálló kiképzési rend
szer mellett igen sok gyakornokot a három-éves

K atona i egyév 
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szolgálatra utalt, ép ezért országos egyletünk az 
1874. évben az iránt folyamodott a kultuszminiszter
hez, hogy a segédi évek egyikét az egyetemi tan
folyam bevégzése után tölthesse ki a növendék. 
A kérelem véleményadás végett az egyetemi tanács 
elé került, a mely jogosnak tartotta ugyan óhajun
kat, de egyszersmind a gyakorlati éveket illetőleg 
oly reformtervezetet hozott javaslatba, hogy egyletünk 
kötelességének tartotta, azok ellen határozott állást 
foglalni. Annyi eredménye mindazáltal volt kérel
münknek, hogy a későbbi években folyamodás útján 
az egy segédi évet kitöltött hadköteleseket is felvet
ték az egyetemre, végleges elintézést azonban ez 
a kérdés is csak az 1887. évi kiképzési szabályren
deletben nyert.

Nem óhajtunk itt kiterjeszkedni azokra a messze
menő és kétségkívül nagyhorderejű javaslatokra, a 
melyeket a következő évek közgyűlésein egyes ügy
feleink, így nagyérdemű tiszteletbeli elnökünk Jármay 
Gusztáv, előterjesztettek; oly reformok foglaltatnak 
azokban, melyeknek megvalósulását még ma is 
hosannával üdvözölnénk; így a kereskedelmi akadé
miák mintájára szervezendő különálló gyógyszerészi 
akadémia felállítását; azt az eszmecserét is csak 
röviden érintjük, a melyet az 1876. évben Osváth 
Ferencz ügyfelünk kezdet meg a „Gyógyszerészi 
Hetilap “-ban és a melyben azután számos kartársunk 
vett részt. Mint a gyógyszerészet tudományos hala-
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dását hatalmasan előmozdító tényezőket, elismerés
sel kell felemlítenünk az 1863. évben megalakult 
budapesti és a hetvenes években életbe lépett kolozs
vári gyógyszerész segély- és önképző-egyleteket, 
melyek a mellett, hogy sok szegény ifjú számára 
lehetővé tették az egyetemi cursus elvégzését, nagy 
szerepet játszottak és játszanak növendékeink tudo
mányos szeretetének növelésében is. Az 1876. évi 
közegészségügyi törvények tudvalevőleg mitsem vál
toztattak a kiképzés régi menetén és így csak ter
mészetes, ha egyletünk a megkezdett küzdelmet nem 
hagyta abba, hanem mindent elkövetett, hogy az 
összeség óhajainak, valamint a szakma helyesen 
felfogott érdekeinek érvényt szerezzen. A régi rend
szer hiányai mindinkább nyilvánvalókká lettek, az 
egyetemi tanárok részéről szüntelenül hangzott a 
panasz a gyakornokok fogyatékos előképzettségét 
illetőleg és mégis mikor egyletünk a 6—8 osztályú 
előképzettség kötelezővé tételét ismételten kérte, kérése 
hosszú éveken keresztül elintézetlen maradt.

Megoldatlan pontja a kiképzés ügyének még 
napjainkban is a könyvvitel tanításának felvétele az 
egyetemi tantárgyak keretében. Országos egyletünket 
bizonyára a legjobb szándék vezérelte akkor, midőn 
ennek a tantárgynak kötelezővé tételét kérelmezte, 
majd pedig áldozatok árán annak elsajátítását a 70-es 
évek végével lehetővé tette a növendékeknek. Fára
dozásai megtörtek a hallgatóság kimagyarázhatlan

O k ta tás  a 
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közönyén és nehogy oleum et operam perdat, a 
könyvvitel egyetemi oktatására irányuló törekvéseivel 
az 1876. évben felhagyott.

Mint rendesen, a jó és az igaz ügy diadala nem 
maradt el ez esetben sem. Ép akkor, midőn karunk
legkitartóbb munkásait is már-már a csüggedés fogta 
el, az 1887. év novemberében Trefort kultuszminisz
ter kiadta a kiképeztetésünk ügyét alapjában sza
bályozó rendeletét. Rég táplált óhajaink, évtizedes 
törekvéseink jutottak ebben a szabályrendeletben 
diadalra és hogy minden ellenirányú áramlat daczára 
diadalra jutottak, ezt tisztán csak az országos-egylet 
buzgó, csüggedést nem ismerő fáradozásainak köszön
hetjük. Kimondotta a miniszteri szabályrendelet a 
hatosztályú előképzettség szükségét, biztosította ka
runk befolyását úgy a gyakornoki vizsgálatokra, mint 
a szigorlatokra is, végül a segédi évek az egyetemi cur
sus előtt, vagy utána is kitölthetők, lehetővé tévén úgy, 
hogy növendékeink az önkéntesség kedvezményében 
kivétel nélkül részesülhessenek. ,

Bővítését, illetőleg részleteinek némi módosít- 
ványát bírjuk a szabályzatnak az 1892. évben szen
tesített újabb szabályrendeletben.

Szakmánk tudományos színvonalának emelésére 
külön két intézmény is köszöni fennállását országos 
egyletünknek. Az egyik a két évenkint hirdetett 
200 frankos gyakornoki pályadíj, a másik a gyakor
noki tanfolyam. Az elsőnek megalapítására nagy-
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érdemű kartársunknak Rozsnyay Mátyás-nakaz 1886-ik 
évben először kitűzött 100 frankos pályadíja szolgált 
ösztönzőül. Nemeslelkű ügyfelünk az első pályázat 
lejártával kijelentette, hogy az' általa kitűzött pálya- 
díját, a míg csak él, minden második évben meg 
fogja újítani, országos egyletünk pedig a nemes 
példa után indulva, hogy minden évre essék egy-egy 
pályadíj, az 1888. évtől kezdve a maga részéről 
minden második évre 200 frankot határozott ki
tűzni a gyakornokok által megoldandó elméleti és 
gyakorlati kérdések jutalmazására. Ugyancsak az 
1888. évre esik a gyakornoki előkészítő tanfolyam 
megalakítása is, a mely eredetileg mint az egylet 
ellenőrzése és anyagi garantiája alatt kezdette meg 
működését úgy Budapesten mint Kolozsvárott. A leg
utóbbi évek óta azonban már mindkettő az egylet 
által fenntartott intézmények sorába tartozik és ha 
reményeinkben nem csalódunk, a minthogy nem 
szabad csalódnunk, alapja lesz majdan annak a gyakor
noki szakiskolának, a melynek tervezetét dr. Lengyel 
Béla szakjeles egyetemi tanárunknak és karunk igazi 
barátjának, valamint Zboray Béla egyletünk elnöké
nek e tárgyban kifejtett fáradozásainak köszönhetünk, 
a melynek ügyét kartársaink oly nagy lelkesedéssel 
vették pártfogásukba.

Mielőtt fejezetünk második pontjának, a szak- 
irodalmunk fejlesztésében az egylet által kifejtett 
munkálkodásnak ismertetésére térnénk át, az utolsó
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év két fontos mozzanatának szentelünk néhány szót. 
Egyike ezeknek a nők egyetemre bocsátása, a másik 
pedig a gyógyszerész-önkéntesek katonai szolgálatá
nak módosítása. Ügyfeleink ismerik mind a kettőt, 
valamint azt is tudják, hogy országos egyletünk ezt
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a két kérdést illetőleg is elkövetett mindent, hogy 
azok karunkra kedvezően dűljenek e l; sikerről sajnos 
nem beszélhetünk, hogy miért, feleslegesnek tartjuk 
részletezni.

A második irány, a melyet a „Magyarországi 
gyógyszerész-egylet“ szakmánk felvirágoztatásánál 
szem előtt tartott, a szakirodalom fejlesztése volt. 
Rég belátták ügyfeleink ennek szükségét és már 
abban az időben, a mikor az orvosok és természet
vizsgálók nagygyűlései voltak kartársainknak egye
düli összejövetelei, Katona Zsigmond ismételten fel
szólította a hazai gyógyszerészeket, hogy a magyar 
gyógyszerészi szakirodalom fejlesztése czéljából pénz
alapot teremtsenek. A felszólítás akkor eredmény
telen maradt és országos egyletünk is csak megala
kulása után hat évvel jutott abba az anyagi hely
zetbe, hogy a rég hangoztatott tervet megvalósítsa.

Az 1878. évi közgyűlésen a többi javaslatok 
között szóba került az is, hogy országos egyletünk 
magyar szakmunkák Írására pályadíjakat tűzzön ki 
és a művek kiadását tegye lehetővé; kartársaink leg
nagyobb része kivihetetlennek tartotta a javaslatot, 
mert az egyletnek nem volt annyi vagyona, hogy
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ily nagy pénzalapot igénylő intézményt fenntarthatott 
volna, közlelkesedéssel elfogadták azonban dr. Hintz 
György-nek azt az indítványát, hogy az évenkint be
folyt tagdíjakból fenntebbi czéka 10%-ot tőkésítsenek 
és azt, mint az országos egylet irodalmi-pályázat 
alapját kezeljék.

Az 1879. évi közgyűlés pénztári számadásaiban 
ezen a czímen szerepelt már 278 forint. Az irodalmi 
pályadíjalap megalkotásával körülbelül egyidejűleg 
felvetődött a gyógyszerészi könyvkiadó-vállalat esz
méje is. Tervezetének kidolgozásával Egressy Rezső 
kartársunkat bízták meg, azzal a megjegyzéssel, 
hogy munkálatait Katona Zsigmond és Molnár János 
ügyfeleinkkel közölje. Egressy Rezső tervezetét Katona 
újból átdolgozta, minthogy azonban ez sem volt 
mindenben megfelelő egyletünk czéljainak, ismételten 
felkérték a nevezetteket, hogy a magyar orvosi 
könyvkiadó-vállalat mintájára készítsék el a „Gyógy
szerészi könyvkiadó-vállalat“ tervezetét. A tervezetet 
az 1882. évi közgyűlés elfogadta és felszóllítást in
tézett kartársainkhoz, hogy a vállalatba lépjenek be, 
minthogy azonban a terv megvalósításhoz szükséges 
400 tag nem jelentkezett, felhagytak annak kivite
lével. Az irodalmi pályadíj-alapból tűzte ki egyletünk 
néhány évvel később azt az 1000 forintos pálya
díjat, a melyet a „Gyógyszerészi Hetilap“ akkori 
munkatársa Csurgay Kálmán nyert el a gyakornokok 
számára irt tankönyvvével és ugyancsak ebből az
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alapból fedezi az egylet a minden két évben meg
újított 200 frankos gyakornoki pályadíjakat is.

Leszámítva az időszakonkint megjelent úgy
nevezett bővített árszabványokat, a magyarországi 
gyógyszerész-egylet fennállása óta a következő szak
munkákat adta ki, illetőleg a következő szakmunkák 
kiadását segítette elő:

A legelső munka ezek között az 1880. évben 
megjelent és Ghycy Géza műegyetemi tanár által 
összeállított „Gyógyszerészi kettőskönyvvitel.“ Hosszas 
története van ennek a műnek, részletesen arra ki 
sem terjeszkedhetünk, de szélesen körvonalozott képét 
annak a jobb sorsra érdemes, de kartársaink közö
nyén megtörött mozgalomnak, amely a „Gyógy
szerészi kettős könyvvitel“ összeállítását megelőzte, 
czélszerűnek látjuk ügyfeleink elé tárni. Tárgyalá
sunkat ismét Katona Zsigmond nevével kell kezde
nünk, ő volt az első, a ki belátta a könyvvitelnek 
szükségességét a gyógyszertárak kellő vezetéséhez.

A „Gyógyszerészi Hetilap“ első évfolyamában 
több oly értekezést olvashatunk tőle, melyekben a 
könyvvitelnek hasznos és czélirányos voltát fejtegeti, 
sőt tovább menve útbaigazításokat is szolgáltat arra, 
miként kell a gyógyszertári könyveket vezetni. 
Szavai a pusztában hangzottak el, a könyvvitel kér
dése pedig hol felvetődött, hol elaludt az évek során 
és csak az egylet megalakulása utáni években kezd
tek azzal ismét foglalkozni, még pedig két irány-
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ban; első sorban a gyógyszertárak kezelésébe be
viendő naplók, jegyzékek, forgalmi könyvek, reczept- 
könyvek stb. használatát, másrészről a könyvvitel 
tanításának az egyetemi szakoktatás keretébe való 
felvételét illetőleg. Hivatalos szakközlönyünknek 
1874— 1880. évfolyamaiban mindenütt rá akadunk 
kartársainknak a könyvvitelre vonatkozó vitáira, eszme
cseréjére, az 1874-—1876. évi folyamok pedig úgy
szólván telve vannak könyvvezetési tanulmányokkal, 
tervezetekkel. A főszerepet a mozgalomban ismét 
Katona Zsigmond viszi, mellette Trajánovits Ágos
ton sarkadi gyógyszerészt (Gyógyszerészeti könyv
vitel czimű művével) kell említenünk. Ugyancsak 
őket bizta meg az egylet a gyógyszerészi könyv
vitel részletes kidolgozásával is és tőlük származott 
eredetileg az az eszme, hogy az egyetemi kurzus 
ideje alatt a növendékeket a könyvviteltanra oktassák. 
Sem a könyvvitelnek a rendes tantárgyak közé óhaj
tott felvételét, sem azt, hogy a szigorlatok keretében 
a jelölthöz nehány könyvviteltani kérdés intéztessék, 
nem tudta keresztül vinni egyletünk, azért Ghycy 
műegyetemi tanárt kérte fel, hogy jelentkező növen
dékeknek abból magánórákat tartson. Kihirdették a 
kollégiumot; az első órákban jelentkezett is nehány 
benevolus auditor, de nehány hét múlva már hall
gatók hiányában nem lehetett megtartani az előadást, 
így volt az az 1877-ik tanévben, ép úgy mint az 
1878-ikban. Ifjúságunk a könyvviteli órákról követ-
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kezetesen távol maradt, úgy hogy az 1879. év őszén 
a kollégiumot többé már ki nem hirdették. Katona 
és Trajánovits munkájának figyelembe vételével dol
gozta ki Ghycy tanár kettős könyvvitelét, amely az 
egyedüli positiv eredménye a könyvvitel érdekében 
lelkes kartársaink által sok jóakarattal megindított és 
éveken át tartó mozgalomnak.

Nem ugyan közvetlenül országos egyletünk ki
adványa, de mégis ennek kebelében készült az egyet
len gyógyszerészi monográfia, a „Debreczen-bihar- 
megyei gyógyszerész-testület“, illetve a régi III. kerü
let 4. járásának története, kapcsolatban a járás gyógy
szertárainak történetével. A munkával dr. Rotschnek 
V. Emil debreczeni gyógyszerész és jelenleg a 12-ik 
járás igazgatója gazdagította irodalmunkat és becses 
adatokat gyűjtött össze annak a számára, a ki maj
dan a hazai gyógyszerészet történetének megírására 
vállalkozik. Dr. Rothschnek műve az 1882. évben 
hagyta el a sajtót.

Mielőtt az országos egyletünk harmadik kiad
ványát, a Csurgay-féle gyakornoki tankönyvet ismer
tetnénk, ismét vissza kell mennünk a hatvanas évek 
elejére. Dr. Kátay Gábor és Felletár Emil által a 
pest-budai gremium megbízásából irt a „Gyógysze
részi tudományok alapvonalai“ czimű munka az 
egyetlen magyar tankönyv, a melyet növendékeink 
a segédi vizsgálatra való készülésnél használhattak. 
A kinyomott példányok az évek hosszúsorán át el-
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fogytak, másrészt pedig a mű tartalma sem felelt meg 
a modern gyógyszerészet követelményeinek.

Nehogy gyakornokaink tehát a szükséges tan
könyv nélkül maradjanak, az egylet magára vállalta 
egy ilyen új műnek a kiadását. Pályázatot hirdetett 
ki ebből a czélból az 1881. év elején és miután 
akkori elnöke, Jármay Gusztáv a külföldi hasonló 
munkákat áttanulmányozta és a „Schliekum“ művét 
ajánlotta mint olyat, a melynek nyomán a tankönyv 
a legegyszerűbben volna megírható, a pályabírók 
Csurgay tervezetét találták a legalkalmasabbnak és 
őt bízták meg a tankönyv megírásával, munkásságát 
pedig az irodalmi pályadíj-alapból 1000 forinttal 
jutalmazták. A kiadói jogot, tekintve annak költséges 
voltát, az „Eggenberger“-félekönyvkereskedésre ruházta 
az egylet.

A „Magyarországi gyógyszerészeire vonatkozó tör
vények és rendeletek g y ű jte m é n y e a melyet Schédy 
Sándor, a „Gyógyszerészi Hetilap“ szerkesztője dol
gozott ki, szintén az egylet megbízásából történt. 
Első része 1887-ben jelent meg, második a szük
séghez képest megjavított és kibővített kötete pedig 
1893-ban került ki a sajtó alul.

Megemlítjük végül egyletünknek egy részben 
még ma is félbenmaradt pályázatát, a mely szin
tén a gyakornokok számára Írandó tankönyvre vonat
kozik. Az 1888. évi közgyűlésen dr. Szabó Gyula 
500 aranyfrankot ajánlott fel az egyletnek, abból a

Magyarorsz. gyógysz.-egyl. huszonötévi tört. <
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czélból, hogy gyakornoki tankönyv megírására tűzze 
ki pályadíjjul. Az összeget 1889-ben Csávássi Kiss 
Károly újabb 500 frankkal 1000 frankra egészítette 
ki. A pályázatot kiírták, pályázó azonban nem jelent
kezett egészen 1892-ig, a mikor a közgyűlésen a 
gyakornaki tanfolyam vezetője dr. Györy István azt 
az ajánlatot tette, hogy a tankönyv fizikai és kémiai 
részét ő maga Írja meg, botanica és pharmacogno- 
siai részét pedig Schilberszky Károly tanártársa, a 
gyakorlati gyógyszerészeti részt pedig egy az igaz
gatóság által kijelölt gyógyszerész (Ströcker Alajos) 
lesz hivatva megírni. Az ajánlatot a közgyűlésen elfogad
ták, de a művet szerzők még eddig nem készítették el.

Tőle telhetőleg iparkodott országos egyletünk 
pártfogolni a szakma érdekeit vagy annak körébe 
vágó irodalmi vállalatokat is. Első helyen ezek között 
a „Gyógyszerészi Hetilap“-o\, mint az egylet hivata
los közlönyét említjük, a melyet az egylet szerény 
anyagi viszonyaihoz képest évi 300 forint tisztelet
díjban részesít. Támogatásában részesítette továbbá 
egyletünk a Kolozsvárott kiadott és időközben meg
szűnt „ Vegytani Lapokat“, továbbá részesíti ma is a 
„ Chemiai Folyóiratot“ és gondja van rá, hogy a 
„Közegészségügyi Értesítő“, a mely a múlt hóban 
a „Belügyi Közlöny“ nevet vette fel és a belügy
minisztérium hivatalos lapja, a járásigazgatóknak 
megküldessék.

Ezekután áttérünk végre országos egyletünk-

9§
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nek a gyógyszerkiállítások szervezése körül kifejtett 
működésére.

Az első ily irányú kiállítást még sok évvel 
az egylet megalakulása előtt f863-ban rendezték kar
társaink Trajánovits Ágoston-nak a „ Gyógyszerészi 
Hetilap11-hon közzé tett indítványára az „orvosok és 
természetvizsgálók nagygyűlésével“ kapcsolatosan Buda
pesten. A kísérlet fényesen sikerült, a mi annál 
nagyobb dicséretére szolgál a magyar gyógyszerészei
nek, minthogy abban az időben a kiállítások eszméje 
még teljesen új volt.

Egyletünk megalakítását követő évben (1873) 
világkiállítást rendeztek Bécsben. Az évi rendes köz
gyűlésen a „Debreczen-bihar megyei gyógyszerész
testület“ évi 20 forint segélyt ajánlott fel országos 
egyletünk támogatására és 40 forintot utalványozott 
arra a czélra, hogy egy másodéves növendék a bécsi 
világkiállítást megtekinthesse. Az összeget részben 
gyűjtés, részben az egylet pénztárából 200 forintra 
egészítették ki és Than tanár szives ajánlatát kérték 
ki annak adományozásánál.

Részt vett a magyar gyógyszerészi kar az 
1876-ban Szegeden rendezett országos ipar- és ter
ménykiállításban, a melynek megvalósításánál Katona 
Zsigmond kecskeméti ügyfelünk vitte az úttörő sze
repet, ugyanaz a ki megelőzőleg a kecskeméti orszá
gos kiállításnak és ezzel az országos kiállításoknak 
általában megteremtője volt. Részt vett továbbá
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karunk az 1879. évi székesfehérvári kiállításon is, 
ugyanannak az évnek őszén pedig az „orvosok és 
természetvizsgálók a nagygyűlésével kapcsolatban Buda
pesten szervezett országos egyletünk a pest-budai 
grémiummal együtt külön szakkiállítást, hogy bizony
ságát adja a magyar gyógyszerészet fejlődésének. 
Az utóbbinak költségei 600 írt 31 krajczárt tettek 
ki, melyet a budapesti grémium és az egylet pénz
tára vállaltak magukra.

Az 1883. évi bécsi nemzetközi gyógyszerkiállí
táson szintén több kartársunk neveivel találkozunk; 
közülük Sclierfel Aurél felkai kartársunk kitüntetés
ben is részesült. A bíráló jurybe dr. Jár may Gyulá-i 
választották be. Jelentéstétel végett az egylet Rohrbacli 
Antal titkárt küldötte ki. Már a bécsi internationális 
kiállítás idejében megkezdették az előmunkálatokat 
arra nézve, hogy az 1885. évi országos kiállításon 
szakmánk is megfelelőleg képviselve legyen.

A kitüntetésben részesítettek hosszú névsora a 
legfényesebb bizonyítéka annak, hogy egyletünknek 
a kiállítás érdekében közrebocsájtott felhívásai nem 
maradtak eredménytelenek, és az 1885. évi országos 
kiállításnak gyógyszerészi osztálya a magyar gyógy
szerészetet csakugyan oly fejlettségi fokon mutatta 
be, a mely fölött a külföldi szakemberek is elisme
résüknek adtak kifejezést. Az itt felsoroltakon kívül 
számos külföldi szakkiállításon vett részt egyik
másik kartársunk, hozzájárulván igy a hazai gyógy-
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szerészet tekintélyének emeléséhez. Ezek között 
kiváltképen a 15. járás boldogult igazgatóját, Rozs- 
nyay Mátyás-1 kell kiemelnünk, mint a kinek izetlen 
chinin-készítményei világhírre-tettek szert.

Mint tudjuk a mostani millenáris kiállítás köz
egészségügyi csoportjában szintén képviselve van 
karunk. A kiállítás előzményei közelmúlt, annak 
lefolyása pedig a jövő történetének keretébe tartozik. 
Ezekről tehát nem szólhatunk, hanem e helyett egy
letünknek a magyar gyógyszerészet anyagi jóllétét 
előmozdító munkásságát vesszük sorra.

Mint minden művelt országban, hazánkban is 
a közegészségügyi intézmények körébe tartozik a 
gyógyszerészet és az mint ilyen az állam közvetlen 
felügyelete alatt áll. Alapját szentesített törvények, 
és azok keretében hozott rendeletek alkotják, ezek 
biztosítják fennállását és ezeken kell felépülni a 
szakma anyagi és szellemi jóllétének. Midőn tehát 
országos egyletünknek a szakma érdekében kifejtett 
működését tárgyaljuk, tulajdonképen arról a törek
véséről szólunk, a melynél fogva a közegészségügyi 
törvények és rendeletek megalkotásánál karunk óha
jait. jogos kívánságait iparkodott érvényre juttatni, 
s a sérelmes vagy pedig már nem időszerű intéz
kedések visszavonását, illetőleg reformálását sürgette.

A gyógyszerészetet teljesen szabályozó legrégibb 
törvények a Mária Therézia korabeli institutiók és 
az 1786-ban kiadott Norma generális, a melyek
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alapján a magyar gyógyszerészetet egészen 1848-ig 
rendező törvények is fejlődtek. Tudjuk, hogy az 
1848-as magyar kormány a közegészségügyet új 
alapra fektette, a gyógyszerészetet a közegészségi 
intézmény jellegével a kereskedelmi minisztériumhoz 
osztotta be, a hol a karnak külön szakosztálya és 
szakügyi előadója volt.* Sajnos ez a minden tekin
tetben kedvező állapot nem tartott soká. Az abszolút 
kormány megsemmisített minden a magyar kormány 
által hozott törvényt és rendeletet s az osztrák tör
vények értelmében, a gyógyszerészt is az iparűzők 
osztályába sorozta, úgy hogy az ipari foglalkozások 
lisztájában az „abdekker“ után mindjárt az „apotheker“ 
következett és megvonta karunktól azt is, hogy a 
kereskedelemügyi minisztériumban képviselve legyen. 
Ennek a megvonása súlyos csapásként nehezedett 
a magyar gyógyszerészeire, mert nem volt olyan 
közeg, a melynek utján a felsőbb hatósággal érint
kezhetett volna, a magányosok kérelmei pedig rend
szerint csak az intéző körök irattárait szaporították. 
Természetesnek találhatjuk tehát, ha ügyfeleink a 
gyógyszerészi szakelőadó visszállítását szüntelenül 
sürgették, s bár azt visszavivni még napjainkig sem 
sikerült, annyit mindenesetre elértek, hogy a kar
társak között széleskörű mozgalom indult meg abból 
a czélból, hogy a gyógyszerészeinek állását a közön
séggel és az állammal szemben a réginél jobb és

* A szakügyi előadó d r . W a g n er  D á n ie l volt.
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szilárdabb alapra fektessék, vagy amint ezt egy idő
ben hibásan nevezték, a gyógyszerészet közjogi 
állását rendezzék.

A pest-budai gremium kebelében dr. Müller 
Bemeit és Jármay Gusztáv által kidolgozott és az 
„orvosok és természetvizsgálók“ 1865. évi nagy
gyűlésén megvitatott javaslati tervezetben vannak 
összefoglalva mindazok a kívánalmak, óhajok és 
reformeszmék, a melyeknek megvalósításában ügy
feleink a kar jóllétének és boldogulásának alapját 
látták és a melyekre a gyógyszerészetet mint köz
egészségi intézményt fektetni kívánták.

Tekintsék a gyógyszerészetet közegészségi intéz
ménynek és így vegyék ki a gyógyszerészt az ipar- 
űzők és kereskedők osztályából; adjanak a karnak 
szakreferenst és képviselőket a megalkotandó köz
egészségi tanácsban, a kik a gyógyszerészetet illető 
törvények tervezésénél tanácsukkal és tekintélyükkel 
befolyjanak; szabadítsák fel a gyógyszerészetet az 
orvosok supremaciája alul, a mely a kar tekintélyét 
csökkenti, rendezzék az árszabvány és a pharma- 
copoea ügyét, ruházzák a gyógyszertárak vizsgálatát 
a kar kebeléből választott bizottságra, a gyógyszer- 
tárak forgalmának biztos megállapíthatása végett hoz
zák be a kötelező könyvvitelt, kötelezzék továbbá a 
kézi és házi gyógyszertárak tartására jogosított orvo
sokat és intézeteket, hogy gyógyszerkészletüket csakis 
a legközelebbi gyógyszertárból és ne a droguis-
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iáktól szerezzék be, tiltsák meg a kereskedőknek és 
a házalóknak a jogtalan gyógyszerárulást és büntes
sék a kihágásokat kellő szigorral, végül pedig szűn
tessék meg a karra és a közegészségügyre egyaránt 
káros túlságig menő jogadományozást.

A tervezet eme pontjaiban foglalt elvek diadalra 
juttatását tette feladatává az 1867. évi nagygyűlésen 
megalakult országos központi bizottság, országos egy
letünk pedig még a személyjogok átruházásának ren
dezését is hozzájuk fűzte.

Az 1867-ik évben visszaállított alkotmányos 
magyar kormány belátva a közegészségügy rende
zésének szükségét, 1869. évben a kérdés tanulmányo
zására előkészítő bizottságot küldött ki, a melyben 
a gyógyszerészetet dr. Müller Bernát és Jármay 
Gusztáv képviselték. Három tervezet feküdt a bizott
ság előtt, u. m .: az 1867. évi országos gyógyszerész
gyülekezeten elfogadott tervezeti javaslat, továbbá 
egy még az 1848. évből származó munkálat és' a 
kiküldött bizottság tagjai: Balassa, Jendrásik és 
Korányi egyetemi tanárok és Markusovszky Lajos 
által készített tervezet, a mely előnyös lehetet ugyan 
az orvosi karra, de szakmánk érdekeit teljesen mel
lőzte. Daczára kartársaink erélyes oppozicziójának, 
a bizottság a legutóbbit fogadta el, elvetvén ezzel, 
mint a „Gyógyszerészi Hetilap“ egyik száma talá
lóan megjegyzi, csiráit annak a rideg elbánásnak, 
melyben javaslataink túlnyomó része azóta egészen
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a legújabb időkig részesült. Szerencsénkre a fíalassa- 
féle tervezet nem emelkedett minden pontjában 
törvényerőre, alapjában véve azonban mégis azon épült 
fel az 1876-ban szentesített közegészségügyi törvény.

Röviddel ezután életbe léptették a közegészségi 
tanács intézményét. Vártuk, hogy megadják benne 
karunknak az azt megillető helyet, de várakozásunk
ban csalódtunk. A tanács tagjainak túlnyomó több
sége az orvosi karból került ki, a mi által úgy
szólván teljesen kizáratott annak lehetősége, hogy 
nézeteinket, óhajainkat a tanács-ülésekben kellc 
mérvben érvényre juttathassuk.

Az előkészítő-bizottság munkálatainak eredménye 
lett az a törvényjavaslat, a melyet a közegészség- 
ügyi tanács „Az államorvosi közegek rendezéséről“ 
a belügyminisztériumhoz benyújtott. Balassa terve 
nyomán készült a dolgozat és ezzel azt hisszüf 
megmondottunk mindent; hasonló értelemben kel 
nyilatkoznunk dr. Grósz Lajos-nak a „ Gyógyszerész 
rendu czímű elaboratumáról is.

Kartársaink siettek a „Gyógyszerészi Hetilap‘ 
utján a javaslat pontjai felett bírálatot mondani é< 
annak méltánytalan voltát kitüntetni, az 1870. év 
országos összejövetelből kifolyólag pedig kérvény 
intéztek a belügyminiszterhez, hogy az 1867. év 
tervezetben összefoglalt kívánalmainkra legyen tekin 
tettel és a közegészségügyi tanácsban ne szorítsa i 
kar képviseletét csupán csak két póttagra.

i
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Országos egyletünk megalakulása után új kívá
nalmakat csatoltak ügyfeleink a gyógyszerészet szer
vezését illető régi óhajaikhoz és a természetes szük
ségnek megfelelően az a kívánság merült fel, hogy 
a gyógyszerészet ügyeit első sorban maguk a gyógy
szerészek intézzék, mint ez magától értetődik, az 
ország kormányának fennhatósága alatt és a tör
vények keretében. Fájdalom ennek a szép eszmé
nek keresztülvitele mindjárt az első lépésnél annyi 
akadályba ütközött, hogy még ma sem fűzhetünk 
sok reményt annak rövid időn való megvalósulásához.

Az 1872— 1873. évi közgyűléseken a taksa 
ügyének rendezésén kívül azokkal a panaszokkal 
foglalkoztak főként, melyeket az érvényben levő 
közegészségügyi törvények hiányossága és azoknak 
be nem tartása vontak maguk után. Ilyenek voltak 
a gyógyszertárak megokolatlan és káros szaporítása, 
valamint mindazok a visszaélések, a melyek a gyógy
szereknek a kereskedők általi elárusításában össz
pontosultak. Annál nagyobb örömmel üdvözölték 
tehát ügyfeleink azt a hirt, hogy a képviselőház 
felszóllította a belügyminisztert a közegészségügyi 
törvényeket illető javaslat-tételre. Három év telt el 
ismét, mig a felszóllításnak végleges eredménye lett, 
országos egyletünk ez alatt úgy a minisztériumhoz, 
mint közvetlen a közegészségügyi törvények tárgya
lása előtt a képviselőházhoz is ismételten beterjesz
tette és az országos képviselők között szétosztatta
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a karnak óhajait tartalmazó tervezetet memoran
dum alakjában. Kérelmeinknek meg volt ugyan az 
az eredménye, hogy a közegészségügyi tanács ere
deti tervezetéből több sérelmes passzus kimaradt, 
habár, mint ezt az 1876. évben érvénybe lépett 
törvényekből láthatjuk, méltányos kérelmeinket távol
ról sem teljesítették.

A közegészségügyi törvény megalkotásához 
szakmánk részéről sok remény fűződött és az egy
let mindent elkövetett, a mi a törvény elkészítésé
hez szükségesnek mutatkozott, elannyira, hogy codi- 
fikálandó anyag ritka esetben lett annyira megvitatva 
és minden oldalról meghányva, mint ez a közegész
ségi törvény illető fejezetének tartalmát illetőleg 
1867. óta, sőt még ezt megelőző időktől fogva tör
tént. Végre is a hazai gyógyszerészet és annak kép
viseletében az országos egylet jogosan akként fogta 
föl az ügyet, hogy az 1876. évi törvény felveszi 
majd a fonalat ott, a hol az az abszolút kormány 
által megszakíttatott. Alapos volt a remény, hogy 
az 1876. évi törvényben benne lesznek mindazok 
az elvek, melyeket 1848 49-ben leraktak, bővítve, 
kifejlesztve a közbeeső idő alatt tett tapasztalatokkal 
és ebből származó igényekkel. Szinte meglepetés 
számba ment, hogy ez nem igy, sőt sok tekintetben 
ép ellenkezőleg történt. A közegészségi törvény nem
csak hogy nem javított az 1848 49. évi alapon, 
hanem azon tetemesen rontott, mert nem egy akkori
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intézményen keresztül surrant s ez által jogos kívá
nalmaink teljesítését évtizedekig föltartóztatta, elő
nyösebbnek találtatván, a hazai földön megteremtett 
elvek helyett a bajorországi gyógyszerészet rend
szerét átvenni.

S zab á ly ren d e le t 
a  gyó g y szer-  

tá rak ró l.

A közegészségi törvény 137. §-a kimondja, hogy 
gyógyszertárak felállítására, áthelyezésére stb. vonat
kozó részletes szabályok a törvény keretén belül 
rendeleti úton bocsáttatnak ki. A belügyminiszter 
a gyógyszertárakról szóló szabályrendelet terveze
tét átirat kíséretében megküldötte országos egyle
tünk elnökének, felszóllítva őt, hogy a kar nevé
ben jelölje ki azokat a pontokat, a melyeken az 
egylet változtatni óhajt. A felhíváshoz híven orszá
gos egyletünk a beküldött tervezetet beható tanul
mány tárgyává tette, s a karunk érdekei szempont
jából szükséges módosításokat megfelelő indokolás 
és kisérő felterjesztéssel az illetékes belügyminisz
tériumhoz benyújtotta.

A kormány az ajánlott módosítások nagyobb részét 
mellőzte s igy a czélba vett szabályrendelet, — midőn 
az 1883. évben megjelent — a hazai gyógyszeré
szet jogosult kívánalmainak nem felelhetett meg.*

Előre látható volt, hogy az 1876. évben hozott 
közegészségi törvény a régi bajokat és panaszokat 
csak részben fogja orvosolni, amint hogy ennek a

* V. ö. a S ch édy-fé le  tö rv é n y g y ű jte m é n y  297. s köv. lapjaival, hol 
a szabályrendelet tervezete az ajánlott módosításokkal együtt közölve van,
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íeltevesnek igazságát a későbbi évek fejleményei 
sajnosán megerősítették. A visszaélések minden 
nemével találkozunk a törvények életbe lépte után 
is ép úgy, mint az előtt, a gyógyszertárak mérték
telen szaporítása pedig 1877. évben valósággal immi
nens veszélylyé növekedett, úgy hogy országos 
egyletünk minden tekintélyét latba vetette, hogy a 
veszedelmet kartársainktól elhárítsa. Több esetben 
sikerült is ez neki, máskor azonban meg kellett 
nyugodnia a felsőbb hatóság rendeletében ; össze
hasonlítva pedig mai állapotainkat az akkoriakkal, 
sajnálattal bár, de konstatálnunk kell, hogy a jog
adományozások tekintetében tapasztalható méltány
talanságok a magyar gyógyszerészetnek valósággal 
idült bajává váltak, amennyiben 1876. évtől 1894. 
évig bezárólag, összesen 541 gyógyszertár engedé
lyeztetett.

Nagy reményeket fűztünk a belügyminisztérium
nak az 1875. év közepén kibocsátott ama rendele
téhez, a melynek az lett volna a czélja, hogy a 
gyógyszerek, anyag- és méregárú czikkek illetéktelen 
elárúsítását illető mindennapos visszaéléseket végre- 
valahára megszüntesse. A javaslat tervezeteit, Kellner 
'János, a Kochmeister Frigyes utódai ezég, továbbá 
Seitz, a Thallmayer és Seitz ezég tagjai, a kereske
delmi kamara, Jánnay Gusztáv, Csávássi Kiss Károly, 
Katona Zsigmond és dr. Szabó Gyula pedig országos 
egyletünk részéről kiküldöttekből álló bizottság ké-
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Czégbejegyzés.

szítette el. A tervezet, mint láttuk, törvényerőre 
emelkedett, minthogy azonban annak betartását a 
legtöbb esetben alig ellenőrizték, a visszaélések meg
szüntetésére nem igen volt valami kihatással.

Szakmánk azon állandó, ezerféle jelenségekben 
és napról-napra nyilvánuló sérelme, melyről az elő
zőkben szó volt, országos egyletünket évek hosszú 
során át foglalkoztatta, a mennyiben egyes concrét 
esetekben a sújtott kartársak védelmére kelve a jog
orvoslat megszerzésénél közbenjárt, azonkívül pedig 
nem szűnt meg előterjesztésekkel élni a kormány
nál, hol a fennálló rendeletek erélyes végrehajtását 
és egyébb ez irányú sérelmek megszüntetését sür
gette. A belügyminisztériumtól nyert leiratok azt 
tanúsítják, hogy az országos egylet felterjesztéseit 
nem mellőzték ugyan feltétlenül, mindamellett azok 
lényeges kívánságai még sem vétettek érdemileg 
tekintetbe. Itt még megjegyzendő, hogy a mérgek 
és méregtartalmu anyagokkal való kereskedés az 
1895. évben kibocsájtott rendelettel újból szabályoz
tatok s azon a czimen, hogy ez anyagok a vegyé
szeti ipar haladásával és az egészségügyi s egyébb 
szükségletek szaporodtával nagyobb mennyiségben 
szükségeltetnek, a kereskedők jogköre részben még 
inkább kitágíttatott, természetesen a gyógyszerészet 
érdekeinek nem csekély sérelmével.

A közegészségi és a kereskedelmi törvények 
két összeegyezhetlen pontjának a folyománya volt

110



Ill

az 1878. évben felmerült czégbejegyzés kérdése. 
A gyógyszertárt mint közegészségi intézmény tulaj
donosa nem lett volna kötelezve a kereskedelmi tör
vényeknél, mint üzletet bejegyeztetni; a kereskedelmi 
törvények értelmében azonban több ügyfelünk kapott 
erre nézve felszóllítást. Országos egyletünk megkér- 
deztetvén ebben a tárgyban, véleményt kért a bel
ügyminisztertől és azt az értesítést nyerte, hogy 
tekintsék kartársaink a bíróságok döntését irány
adónak. Többen folyamodtak e czélból a vidéki 
gyógyszerészek közül czégük bejegyzéséért, de a 
bíróságok Ítélete sem volt egyező; az egyik a keres
kedelmi törvények alapján teljesítette a kérelmet, a 
másik a közegészségügyi törvényre való utalással 
megtagadta azt. Egyletünk ezek alapján azt a taná
csot adta tagjainak, hogy abban az esetben, ha a 
czégük bejegyeztetésére hivatalos felhívást nyernek, 
ne késsenek annak eleget tenni, nehogy esetleg kel
lemetlenségekbe jussanak. A kérdés különben még 
ma is megoldatlan.

Végig lapozva országos egyletünk évi közgyű
léseinek jegyzőkönyveit, előttünk áll a közegészségi 
törvény hátrányainak világos képe és az az évről- 
évre megújuló küzdelem, a melyet az egylet a tör
vények hiányainak folyományaképen jelentkező bajok 
orvoslása czéljából folytatott. A kereskedők vissza
élései, a jogadományozások, a személyjogok rende
zése, a taksát és a pharmacopoeát illető pótlások, a
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kiképzés és a házi és kézi gyógyszertárak ügye fog
lalkoztatták karunkat, majd az egész nyolczvanas 
éveken keresztül; országos egyletünk mindenkor 
kézséggel hallgatta meg tagjainak panaszát és folya
modások s a központi igazgatóság személyes után
járása útján iparkodott azoknak elejét venni.

Erélyesen állást foglalt az egylet 1887. évben 
az ellen a miniszteri rendelet ellen, a mely az állat
orvosokat kézi gyógyszertárak tartására kötelezte és 
sikerült is annyit kivivnia, hogy az állatorvosoknak 
csakis ott engedték meg az állati gyógyszerek kiszol
gáltatását, a hol nyilvános gyógyszertár nincsen.

Az 1879. évben több orvosi szaklapban meg
vitatott és az országos egylet hivatalos közlönyé
ben behatóan méltatott felszóllalások után az 1880-ik 
évben jelent meg a körorvosok kézi gyógyszer- 
táraira vonatkozó ama miniszteri rendelet, a mely 
az azokban tartható és kiszolgáltatható gyógyszere
ket szabta meg; egyletünk sietett a rendeletre vonat
kozó észrevételeit a belügyminisztériumhoz felter
jeszteni.

Az egyesület úgy ezen, valamint későbbi ez 
irányú beadványainak nem volt ugyan teljes sikere, 
amennyiben nem bírtuk elérni azt, hogy a kézi 
gyógyszertár tartására jogosított orvos gyógyszer- 
készletének a legközelebbi nyilvános gyógyszertárból 
való beszerzésére szoríttatott volna. Minthogy azonban 
a kézi gyógyszertárakról szólló 1894. évi 98802. számú
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szabályrendelet 15. §-a világosan kimondja, hogy a 
gyógyszerkészlet csak a törvényhatóság területén levő 
nyilvános gyógyszertárból szerezhető be s annak 
külföldről vagy droguistáktól való beszerzése tilos, 
de a szabályrendeleten egyébként is meglátszik, 
hogy abban a gyógyszerészek érdeke lehetőleg figye
lembe van véve, mindezekből nyilvánvaló, hogy a 
gyógyszerész-egyletnek ez ügybeni érvelése és el
járása által a hazai gyógyszerészeinek nem egy érde
két sikerült megvédeni, különben az egylet állás
pontja ebben az ügyben még most is a régi s nincs 
kizárva lehetősége annak, hogy előbb-utóbb czélt is 
fog érni.

Több ízben foglalkozott az egylet és pedig a 
megalakulástól kezdve, a titkos szerek és a gyógy
szerkülönlegességek mibenlétének és elárúsíthatásá- 
nak kérdésével, kapcsolatban azzal az 1881 -ik évi 
sérelmes miniszteri rendelettel, a mely a gyógyszeré
szeket ezeknek elárusításától eltiltotta, míg másrészt 
a kereskedőknek ebben a tekintetben teljesen szabad 
kezet adott. Kérelmeink eredménye azok a megszo
rító szabályrendeletek lettek, melyek a titkos szerek 
és speciálitások forgalmába hozatalára vonatkozólag 
időszakonkint kiadattak. Ezeknek egy fölötte érdekes 
esete azok a kelet nélküli rendeletek, melyek erdély- 
részi kartársaink között 1884. évben köröztettek. 
Ezen rendeletek egyikében a forgalomból kizárt 
gyógyszerkülönlegességek és titkos szerek, számszerű it

Magyarorsz. gyógysz.-egyl. huszonotevi tort.
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63, egyenként és névleg vannak felsorolva. Ily vagy 
ehhez hasonló más rendeletek esetei, midőn is a for
galomból kizárt ily szerek tömegesen volnának fel
sorolva, nem ismeretesek.

Ismeretes, hogy a közegészségügyi törvény reví
ziója több év óta függő kérdést képezett. Mihelyt a 
kormány ebben az irányban az első lépést megtette, 
egyletünk folytonosan szemmel tartotta az ügyet, 
hogy a törvényjavaslat alkotásánál lehetőleg közre
működhessék és hogy sürgetéseivel a kérdés mi
előbbi megoldását lehetőleg előmozdítsa. Evekbe 
került csak az előmunkálatok elkészítése, a melyek 
felett országos egyletünk az országos közegészségi 
tanács felhívására, az 1893-, év januárjában véle
ményt mondott, véleményét megállapította és az 
abban foglaltakhoz a maga részéről a személyjogok 
mielőbbi rendezését és a gyógyszerészi szakelőadó 
kérdésének megoldását fűzte hozzá. Minthogy a m. 
kir. belügyminiszter a nála egyletünk részéről tisz
telgő küldöttségnek határozottan megígérte, hogy a 
novelláris közegészségi törvény tervezetét szakvéle
ményének nyilvánítása végett egyletünknek leküldi 
(mely ígéretét később be is váltotta), immár jogos 
várakozással nézünk e kérdés végleges megoldása 
elé, mert jogunk van reményleni, hogy annak kere
tében sok méltányos óhajunk és kívánságunk nyer 
majd teljesedést.

Itt említjük meg végül — bár nem tartozik is
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szorosan a közegészségügy keretébe — egyletünknek 
a gyógyszertárakban elhasznált szesz és ezukor adó- 
mentesítése tárgyában kifejtett működését. A fogyasz
tási törvény paragrafusai értelmében a gyógyszer- 
tárakban felhasznált, tehát gyógyszerek készítésére 
fordított szesz és ezukor után is adót kellet volna 
fizetni. Egyletünk közbenjárásának, többszörös kérel
mezésének köszönhetjük, hogy a törvény határain 
reánk vonatkozólag némileg tágítottak, mert habár a 
gyógyszernek készítésére használt ezukrot a fogyasz
tási adó alól kivonnunk nem sikerült, az ilyen ezé- 
lokra használt szeszt, laboratóriumi könyvben kimu
tatott mennyiségig, adómentesen szerezheti be a 
gyógyszerész. Megemlítendő, hogy előforduló vitás 
esetekben a pénzügyigazgatóságok egyletünket hasz
nálják fel véleményező közeg gyanánt és nem érdek
telen adat, hogy ily, Filo János szakreferensünk 
által feldolgozott átiratok száma 1894. évben az 
1300-at meghaladta.

Az árszabvány és a magyar gyógyszerkönyv 
megalkotása a közegészségügyi törvény előmunká
lataival egy időre esik. Előre bocsájtásával annak, 
hogy az alkotmányos kormány életoelépése után 
1869. évben, tekintettel az uralkodó drágaságra és 
a magas ezüst-ázsióra, az 1872. év márczius hó 15-ig 
érvényben állott régi osztrák taksához 20°/o árpótlék 
engedélyeztetett és ezen engedély évről évre meg-
hosszabbítatott. Kormányunk az 1869-ik évben tette
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meg az első lépést a két égető szükséglet megszün
tetésére, kijelölvén a gyógyszerkönyvkészítő-bizott- 
ságot, a melynek tagjai Than Károly elnöksége alatt 
az egyetemi belgyógyászati klinika és gyógyszer
tani intézet tanárai, dr. Grosz Lajos, továbbá dr. 
Müller Bernát gyógyszerész voltak, Jármay Gusztáv 
és Ráth Péter ügyfeleink pedig mint meghivott ven
dégek vettek részt a bizottság tanácskozásain. A gyógy
szerkönyvet illetőleg teljesen egyetértett karunk a 
bizottság nézetével, csupán azt az észrevételt tette, 
hogy legczélszerűbbnek tartaná, ha a művet, nem
zetiségre való tekintetből csak latin nyelven szöve- 
geznék ; másként állott azonban a dolog az árszab
vánnyal, a melynek méltányos kidolgozása nemcsak 
hogy érdekében állott a karnak, hanem egyszersmind 
csakis a szakemberek, még pedig lehetőleg az egész 
ország gyógyszerészeinek hozzászokásával volt meg
ejthető. Ezért hívta össze a hazai gyógyszerészeket 
a magyarországi gyógyszerészek országos központi 
bizottsága az 1870-iki országos értekezletre, a melyen 
az árszabvány alapjának, az úgynevezett taksa-kulcs
nak megállapítására 24-tagu bizottságot küldtek ‘ki, 
a melyben a budapesti gyógyszerész-testületet Jár
may Gusztáv és dr. Müller Bernát fővárosi kartár
saink képviselték. Nagyban megkönnyítette a kikül
döttek feladatát dr. Müller-nek előzetesen kidolgozott 
és előterjesztett javaslata.

Tudjuk, hogy a régi árszabványok csak a drogok
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árát emelték a nélkül, hogy a gyógyszerész munká
jára tekintettel lettek volna, az újabbaknak, köztük 
az 1869-ben kiadott osztrák taxának pedig az volt 
a czélja, hogy a gyógyanyagok árát leszállították 
és e helyett a gyógyszerész működését honorálták 
magasabb százalék hozzászámításával. Egyik irányelv 
sem felelt meg az ideális taxa . követelményeinek, 
mert míg az első hasznos lehetett ugyan a gyógy
szerészre, addig a mig az orvosi praxisban a kom
plikált recipék szerepeltek, de kárát vallotta a közön
ség, mivel az amúgy is drága gyógyanyagok árát 
még magasabbra emelte; a második irányelv pedig, 
a mellett hogy nem könnyített a közönség helyzetén, 
a gyógyszerészt teljesen az orvos önkényének szol
gáltatta ki. A két véglet közötti helves középútat 
megtalálni, volt a taxa-kérdés megoldása. Erre töre
kedett dr. Müller Benuít tervezete, melyben azt 
ajánlotta, hogy számítsák a drogokat mérsékelt áron, 
a százalék-veszteséget pedig úgy az egyszerű mint 
az összetett recipéknél egyszerű árpótlás által egyen
lítsék ki. A drogok árát illetőleg számítson a gyógy
szerész a latonkint 3 forintnál kevesebbe kerülő 
gyógyszerek beszerzési árához 50n/o-ot, a 3 forintnál 
drágábbakhoz 25%>-ot. Ezen az alapon a nyers drogok 
áringadozásából származható veszteségek sem fenye
getnék annyira a gyógyszerészt.

Voltak a bizottságban a kik a felvetett irány
elvet megfelelőnek tartották, mások az osztrák
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szabvány előnyösebb voltát vitatták, egy része pedig 
a bizottság tagjainak a „Gyógyszerészi Hetilap“ 
1867. évfolyamának 15. számában foglalt „Miként 
szerkesztessék az új árszabály“ czimű czikk 33%-os 
áremelését a vényenkint pro studio et labore számít
ható 15 krajczár pótlással, pártolták. A vélemények 
ekként megoszolván, a bizottság tagjaiból egy szőkébb 
körű albizottság alakult, hogy a taksa-kérdést ala
posan megvitassa és tanácskozásának végeredménye 
az az indítvány lett, hogy szóllítsák fel az ország 
összes gyógyszerészeit egy hónapon keresztül a 
gyógyszertárukban elkészített reczipéknek az érvény
ben levő taksa szerint és a dr. Müller által ajánlott 
alapon való megtaksálására, az összehasonlítási ada
tokat pedig küldjék be az országos központi bizott
ságnak, hogy azok alapján véglegesen döntsenek. 
Az értekezlet a javaslatot elfogadta és kimondotta, 
hogy a taksa-kérdés megoldása czéljából szeptember 
hó 19-én újból összeül. Száztizenkét részről érkez
tek be a vények a felhívásra. Ezek átvizsgálásával 
Schédy Sándor-1, a „ Gyógyszerészi Hetilap“ szerkesz
tőjét bízta meg a központi bizottság. A felülvizsgá
lat az uj árszabvány javaslat szerint 80°/o beküldő 
vényeinél többletet, 20%-énál kisebbletet tüntetett ki, 
10 kartárs beadványainak aránya pedig nem volt 
megállapítható, végeredményben tehát a javaslat mel
lett szóllott. Azt hihetnők ezek után, hogy a javas
latot a szeptemberi értekezlet elfogadta. Nem igy
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történt. Trajanovits Ágoston sarkadi ügyfelünk a nyár 
folyamán nemcsak a régi és a Müller-féle, hanem 
az új bécsi és a „Gy. H A -ban 1867-ben felvetett 
alapon is tett összehasonlításokat és végeredmény
ben az új bécsi taxát találta legczélirányosabbnak, 
ezt ajánlotta tehát elfogadásra. Meggyőző érveinek 
előadása után szavazásra került a . dolog és a szava
zás eredménye az lett, hogy az új bécsi taxát szó
többséggel a készítendő árszabvány alapjául el
fogadták.

A taxabizottságot nem érte váratlanul ez a for
dulat. Arra az esetre, ha az új pótlékrendszer a kar
ban pártolásra nem találna, a bécsi taxát véve alapul 
uj előmunkálatot készített, a melyet azután felolvas
tak a gyűlésen. A munkálatot az értekezlet elisme
réssel és köszönettel fogadta, általánosságban magáévá 
tette és elrendelte, hogy a szűkebbkörü taxabizott
ság (dr. Müller Berndl és Jármay Gusztáv szemé
lyében) az elfogadott irányelvek értelmében árszab
ványjavaslatot dolgozzanak ki. A javaslatot a köz
ponti bizottságnak 1871. október 1-ére összehívott 
ülésében elfogadták és beküldték a minisztériumhoz. 
Négy fejezete közül az első a gyógy- és a vegy- 
anyagok árszabványát, a második, a munkadíjakat, 
a harmadik az üvegek és az edények árszabványát 
foglalta magában, a negyedik pedig az általános 
rendszabályokkal foglalkozik. Deczember elején meg
jelent a magyar gyógyszerkönyv, az 1872. év kéz-
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detén pedig az árszabvány. Örömmel konstatáljuk, 
hogy mindkettőnek összeállításában nagyrészben ér
vényre jutottak karunknak beterjesztett óhajai.

A gyógyszerkönyv ugyan nem egyedül a latin, 
hanem egyszersmind magyar nyelven is volt szöve- 
gezve és a metrikus súlyrendszerre alapítva. A mi
niszter által, összefüggésben a gyógyszerkönyvvel 
kiadott összehasonlító táblázat a mellett, hogy lehe
tővé tette a régi orvosi súlyokra való átszámítást, 
egyúttal elősegítette azt is, hogy orvosaink és a 
gyógyszerészek a grammsuly-rendszerrel rövid időn 
megbarátkozzanak. A mi az árszabványt illeti, az 
teljesen az általunk elfogadott javaslat értelmében 
készült és a hazai gyógyszerészek által közmeg
elégedéssel fogadtatott. Mind a két mű az 1872. év 
márczius hó 15-ével lépett érvénybe.

A hivatalos taksában fel nem vett, de azért 
használatos gyógyszerekre vonatkozólag azt rendelte 
az árszabványhoz csatolt rendelet, hogy azokat a 
gyógyszerész a hasonló gyógyszerek árához viszo
nyítva taksálja meg. Kartársaink munkáját meg
könnyítendő készítette el országos egyletünk a jel
zett gyógyszerek pótárszabványát 1872-ben, a mi 
által megvetette alapját a későbbi években először 
1875-ben kiadott és több Ízben megújított bővített 
árszabványnak. Ugyanabban az évben a Rókus kór
ház homoeopatikus osztályának felállításával Jármay 
Gusztáv homoeopatikus árszabványt is állított össze.
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Lényegében a magyar gyógyszerkönyv és az 
árszabvány ma is ugyanazokra az alapokra vannak 
fektetve mint az első kiadás, bár a megalkotás óta 
a tudomány haladásának megfelelően több módosí
táson ment már. keresztül. Mielőtt az időszakos vál
toztatásoknak ismertetésére áttérnénk, rövid néhány 
szóval megemlékezünk a „Pharmakopoea internatio- 
nalis“-ról. A nemzetközi gyógyszerész-kongresszuson 
született meg eszméje, a párisi gyógyszerésztársulat 
dolgozta ki tervezetét, a szentpétervári kongresszuson 
osztották szét tanulmányozás végett és a magyar 
gyógyszerész-egylet képviselőjét, Pecker J. ügy
felünket is felkérték, hogy mondjon a tervezet felett 
véleményt. A javaslat az évek során feledésbe ment, 
a 80-as évek elején újból megújították, a nemzetközi 
gyógyszerkönyv eszméje azonban a mai napig is 
kivihetetlen maradt. E gyógyszerkönyv ügyének leg
utóbbi állásáról a Budapesten tartott demográfiái 
kongresszuson lovag Waldheim Aulai referált.

1876-ban kötelezővé tették a metrikus súlyrend- 
szert és az árszabványt is ennek megfelelően dol
gozták át. Egyletünk megvásárolta az államtól az új 
taksa kiadási jogát és azt ki nyomatva kartársaink 
között mérsékelt díjért szétküldötte. 1877-ben pedig 
midőn a kinin ára különböző okokból felszökött 
úgy, hogy annak kilogrammja nálunk 400 forintba 
került, a kinin-sók árának megfelelő emeléséért 
folyamodott az egylet. Az áremelést a minisztérium
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csakis hat hónapi időszakra engedélyezte, úgy hogy 
azt többszörösen újból kérelmeznünk kellett mind
addig, mig a kinin-sók árai 1881-ben végre ismét a 
régi fokra szállottak alá. Ugyanebben az évben kez
dettek foglalkozni azzal a tervvel, hogy a gyógy
szerkönyv első kiadásához az újabb gyógyszerek 
additamemtumát csatolják, mely az 1883. évben meg
jelent, márcziustól kötelező erőre emelkedett, és a régi 
árszabvány kiegészítését vonta maga után. A gyógy
szerkönyv első kiadása ezalatt teljesen elfogyott és 
mikor 1885-ben a belügyminisztérium a közegész
ségügyi tanácsot az utánnyomtatás iránt megkér
dezte, az a gyógyszerkönyv teljes átdolgozását java
solta; újra kiküldték a gyógyszerkönyv készítő bi
zottságot, a mely boldog emlékezetű Ráth Péter-en 
kivül ugyanazokból a tagokból állott mint 1869-ben.

A gyógyszerkönyv összeállításával a bizottság 
csak 1888-ban készült el, a hozzá tartozó és egy
letünk belevonásával kidolgozott árszabvány azonban 
kissé megkésett, s igy a magyar pharmacopoea és 
a hozzá tartozó taksa, nem mint azt tervezték, 1888. 
október hó 1-én, hanem 1889. január hó 1-ével lé
pett életbe. Az árszabvány kiadási jogát ismét or
szágos egyletünk váltotta magához. 1892-ben a 
pharmakopoeat újból kinyomatták, jelenleg pedig 
annak függelékét és azzal kapcsolatban árszabvá
nyunk revízióját várjuk.

Az országos egylet feladatának körülírásában
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a gyógyszerészeti ügyek egyöntetű kezelése is sze
repel, a mi alatt egyletünknek a járások által be
küldött panaszok és óhajok elintézése, a magas 
kormány rendeletéinek, leiratainak közzététele tekin
tetében kifejtett működését kell értenünk. Mennyiben 
felelt meg e feladatnak a magyarországi gyógyszerész
egylet, ezt a közgyűlések leírásából, valamint törté
netünk többi fejezeteiből láthatjuk.

X

Ugyancsak az egyöntetű kezelés okából állította 
össze az egylet a gyógyszerészi házszabályokat is. 
Ez által az egylet nemcsak az alapszabályok rende
lésének tett eleget, hanem tényleg fennálló szükség
nek felelt meg s ily módon megkönnyítette az egy
leti tagoknak szakügyekben való érintkezését és 
mindenirányu intézkedéseibe egyöntetűséget hozott be.

Említettük, hogy az országos egylet feladatai
nak sorába, a harmadik helyen az önhibájukon kívül 
szükségbe jutott ügyfelek és ezek özvegyeinek és 
árváinak segélyezését vette fel. Előre bocsátjuk, 
hogy a segélyezés eszméje jóval régibb keletű ugyan 
egyletünknél, mert Sztankay Ferencz ügyfelünk a 
„Gyógyszerészi Hetilap“-ban már az 1865. évben 
intézett felszóllítást kartársainkhoz, figyelmükbe ajánl
ván a segélyegylet létesítését, de hogy ez az eszme, 
hosszú idő múlva bár, de mégis testet öltött, ezt 
már országos egyletünk érdeméül kell betudnunk. 
A megalakulás utáni első években, mikor a segély
egylet kérdése napirendre került, megoszlott kartár-
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saink nézete. Az egyik rész a segélyegylet alakítása 
mellett foglalt állást, a másik rész pedig a nyugdíj
intézet életbeléptetését javasolta; igy a (III. kér. 4. j.) 
„Debreczen biharmegyei gyógyszerész-testület“ tagjai, a 
kik az 1875. év elején 1230 irtot ajánlottak fel a testü
let részéről a nyugdíjalap czéljaira azzal akikötéssel, 
hogy az összeget mindaddig a testület kezeli, a mig 
az 3000 forintra növekszik és csak akkor bocsátják 
majd a nyugdíjalap tulajdonába.

Ugyancsak a nyugdíjalap mellett kardoskodott 
időközben elhunyt derék ügyfelünk Vass Jenő beretyó- 
ujfalusi gyógyszerész. A „Gyógyszerészi Hetilap“ 
1873. évi folyamában több felszóllítást, sőt egy tel
jesen kidolgozott javaslatot is olvashatunk tőle, a 
melynek minden sorából kitűnik, hogy ideálisan gon
dolkozó és nemesen érző ember tervezete, de az 
ebben foglaltak keresztülvitelét reménylenünk csak 
akkor lehetett volna, ha a végzet minden embert 
oly humánus szívvel és oly nagy ügyszeretettel 
ajándékozott volna meg, mint Vass Jenő ügyfelün
ket. Az 1874. évben dr. Müller Bernül és Gerber 
Ödön kartársunk is hozzá szólott a kérdéshez és 
tőlük is bírunk a segélyalap megteremtésére irányuló 
javaslatokat. Bármennyire üdvös és hasznos intéz
mény érdekében emelték is fel szavukat Vass Jenő 
és a nézeteit pártoló kartársaink, országos egyletünk 
nem oszthatta elveiket, nem pedig azért, mivel az 
állandó nyugdíj-intézet életbeléptetése nagy összegű,
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még pedig szilárd és biztos pénzalapot igényelt volna, 
ilyennel pedig egyletünk nem rendelkezett és nem 
is volt rá reménye, hogy azt a benyújtott tervezetek 
alapján rövid időn megteremthesse.

A nyugdíjalap eszméjét tehát egyelőre elejtették 
és dr. Müller Bernát érvei előtt meghajolva a segély
alapot fogadták el helyette, felkérvén őt és Vass 
JenS-t az alapszabályok részletes kidolgozására ; 
ügyfeleink benyújtott tervezetét az 1875. évi köz
gyűlésen tárgyalták le és felküldték jóváhagyás végett 
a minisztériumhoz.

A megerősítés nem sokáig késett és az 1875-ik 
évben elfogadott alapszabályokon épült fel ez a jó
tékony intézmény, a mely habár szűk keretben 
mozog is, fennállása óta közel 8000 forintot osztott 
szét a segélyre szorultak között.

Czíme „Gyógyszerészi segélyalap spénztár“, tagja 
lehet minden gyógyszertár-tulajdonos, bérlő és segéd, 
a ki az évi 3 forint illetéket megfizeti, czélja pedig 
úgy ezeknek, mint esetleg özvegyeiknek és árváiknak 
a szükséghez és az alap tehetségéhez mért gyámo- 
lítása; alapító tagjai mindazok, a kik az évi járu
léknak megfelelő tőkét egyszerre befizetik, tisztelet
beli tagja minden az intézményt pártfogásában 
részesítő emberbarát. Segélyezésre fordíthatók: ado
mányok, hagyományok és általában az intézmény 
alaptőkéjének kamatai, a begyűlt évi tagsági díjak 
5° o-ának levonásával, a mely évről-évre az alaptőke



gyarapítására fordíttatik; a folyamodók hiányában 
fennmaradó, vagy a 10 forintot meg nem haladó 
pénztári maradványokat szintén az alaptőkéhez csatol
ják. Állandó nyugdíjakat a segélyalap nem ad, hanem 
csak egyszeri segélyzést, a mely azonban ismételt 
kérelemre több éven is kiadható. Az alap kezelője 
mindig az egylet alelnöke, a segélyt pedig mindig az 
évi közgyűlés szavazza meg, rögtöni segélyzésre azon
ban az elnök, illetőleg központi igazgatóság is fel van 
jogosítva és erre a czélra az évenkint begyülő összeg 
20°/o-át tartották fenn és végül az intézmény feloszlása 
esetén úgy intézkednek az alapszabályok, hogy az 
alap vagyona a budapesti és kolozsvári gyógyszerész
hallgatók segély-egylete között osztassák fel. Az 
alapszabályokat a nyolczvanas évek egyik közgyűlésén 
megtoldották, kimondván, hogy az egylet saját tekin
télyének megóvása czéljából 40 forintnál kisebb

/

segélyt nem ad, a mely hozzátétel azonban a későbbi 
esztendőkben úgy látszik feledésbe ment, mikor pedig 
az 1881. évtől kezdve, csak két évenkint tartotta 
egyletünk közgyűléseit, a közbe eső esztendőkre 
utólagos jóváhagyás kinyerése mellett, a központi 
igazgatóságot bízták meg a segélyösszegek meg
szabásával és azok kiutalványozásával.

Kapcsolatban az egylet kebelében megalakult 
intézménnyel, megemlítjükitt, hogy az 1883. évben, 
a gyógyszerész-segédek között is mozgalom indult, 
egy külön segély- és nyugdíj-alap megalkotására.

G yógyszerész 
s e g éd ek  seg é lj 

és n y u g d íj
a lap ja .
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A mozgalom vezetői kikérték országos egyletünk 
pártfogását, a mit az örömest meg is ígért. Több 
éven keresztül tartott az eszmecsere fiatal kartársaink 
között, kezdetben ugyan élénkem, később mindinkább 
csökkenő érdeklődéssel, míg végre egyszerre csak 
az igaz lelkesedéssel felvetett és ápolt eszme a rész
vétlenség következtében kivihetetlennek bizonyult. 
1893-ban Lukács István kezdeményezésére ismét fel- 
elevenedett Vass Jenő kartársunk terve a nyugdíj- 
intézetre vonatkozólag; megalakult a „Magyar'gyógy
szerészek nyugdíj-intézete“, mely azonban sajnos, még 
mindeddig a kezdet nehézségeivel kénytelen küzdeni.

Országos egyletünk segélyalapja részére az évi 
3 forint tagdíj befizetésén kívül alapítványokat tettek

50 frt 
... 50 »
... 50 »
. . .  100 »
. . .  100 »
...  485 » 42 kr. (hagyaték) 
. . .  20 »

— 50 »
...  50 »
. . .  50 »
.... 50 »
. . .  50 »
...  50 »
...  50 »

és felajánlottak:

K öllner Lőrincz ... ...
H robony Pál ...
Woiß' Já n o s  ... ... —
J á r m a y  G usztáv _ ...
R ubin t K á ro ly_
Végit István
Rácz K áro ly  ... ... —
Roth Pál ... ... ...
Traxler Ferencz . . .  . . .

Tanács József . . .  „ .  . . .

Kormuth Attila 
Suttagh János. . .  . . .  . . .

Placsintár Dávid . . .  —

Csávássi Kiss Károly
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Reim holcz Ferencz ... ... ... 100 frt
Gerber Ödön ... ... ... ... 50 »

dr. H in tz  G yörgy ... ... ... 50 »

Szwoboda Ferencz ... ... ... 50 »

Eöry L a jo s  ... ... ... ... 50 »

U rszinyi K áro ly  ... ... ... 50 »

Özv. H á m o ry  L a josné  ... ... 50 »

M a jo r E ndre  ... ... ... ... 50 »

A segélyalap vagyona volt:

1876-ban ... ... ... 802 frt o n  i .r (ugyanez évben három folya 
oU  KX. modót segélyeztek 260 írttal.)

1878 » ... ... 1608 »
1882-ben ... ... ... 2893 » (hátralékokkal eg3rütt.)
1886-ban ... ... 3215 »
1890-ben ... ... 4861 »
1896-ban ... ... 5315 >> 81 kr.

Az évenkénti, valamint a rögtöni segélyzéseken 
kívül, a melyeket a segélyalap pénztárából folyósítanak, 
országos egyletünk a saját vagyonából is sok áldo
zatot hozott a jótékonyság oltárára. így a budapesti 
és a kolozsvári gyógyszerész-hallgatók egyesületeit 
évi támogatásban részesíti és az elemi csapások 
által sújtott kartársak részére gyűjtött adományokon, 
egy gyógyszerész-hallgatónak rendkívüli segélyképen 
adományozott 100 forinton kívül, egyéb közjótékony 
czélra, fennállása óta több mint 1000 forintot osztott 
ki a saját pénztárából.'
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A személy jogok rendezése.

Mielőtt a magyarországi gyógyszerészeinek a 
személyjogok rendezése érdekében kifejtett működé
sének taglalásába bocsátkoznánk, vessünk egy futó
lagos pillantást a reál- és a személyjogu gyógyszer- 
tárak közötti distinctio eredetére. Reáljogu volt min
den, eredetileg a városok, szerzetes rendek tulajdo
nában levő gyógyszertár, s reáljogu maradt akkor 
is, ha vétel utján magánegyénnek tulajdonába ment 
át; személyjognak pedig azok a magánegyéneknek 
adományozott gyógyszertárakat kell tekintenünk, a me
lyek az adományozás okmányában határozottan az „ad 
personam “ kitételt tartalmazták. Némely esetekben azon
ban mellőzték a fenti kitételt, mig végre az 1820—29. 
évektől kezdve, néhányat kivéve, csak személyes 
jogosítványokat adományoztak. Az említett években 
kibocsátott helytartótanácsi rendeletek megszüntették 
ugyan azt a régi szokásjogot, a melynek értelmében 
a személyes jogú gyógyszertár tulajdonosának öz
vegye, örökösei a gyógyszertárt csak úgy árúba 
bocsátottak, mintha reáljogu lett volna, a mennyiben

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonütévi tört.

T örténelm i
előzm ények
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elrendelték, hogy a gyógyszerész halálával a gyógy
szertár berendezése, felszerelése nyilvános árverésen 
adassák e l; de a rendelet betartását nem vették 
szigorúan, adták-vették a gyógyszertárakat azután is, 
tekintet nélkül arra, hogy azok adományozó levelé
ben az „ad personam“ benne foglaltatik-e vagy sem, 
legfeljebb némi laudemiumot fizettettek az eladóval 
és a vevővel a község vagy város pénztárába. így 
maradt ez a negyvennyolczadiki kormány idejében is, 
mikor tehát hazánk az osztrák fennhatóság alá jutott, 
számos kartársunk volt ily pénzen vett személyes 
jogosítvány birtokában.

Az osztrák törvények életbeléptetésével az 1851. 
és 1857-ben felszóllították hazánk gyógyszerészeit, 
hogy gyógyszertáraik jogosítványát mutassák be 
felülvizsgálás végett. Ennek az intézkedésnek az 
volt a következése, hogy mindazok a gyógyszertárak, 
a melyeknek adományozó levelében az „ad personam“ 
világosan kitéve nem volt, reáljoguaknak tekintettek, 
tehát a felsőbb hatóságok értesítésével szabadon el
árusíthatok, a tulajdonos özvegye és örökösei által 
örökölhetők voltak, az „ad personam“ adományozott 
jogok ellenben a tulajdonos halálával visszaszállan- 
dók voltak az államra, tekintet nélkül arra, váljon 
a tulajdonos adomány vagy a régebbi szokás sze
rint vétel utján szerezte-e meg jogosultságát.

Nem szükséges fejtegetnünk, mennyire igazság
talan volt ez a rendelet különösen azokkal a kar-
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társainkkal szemben, akik Összes magánvagyonukat 
belefektették gyógyszertáruk vételárába és annak 
felszerelésébe. 1859-ben uj ipartörvényeket hoztak 
Ausztriában. Ezeknek 58. és-59. §§-ai az üzletek 
kezelését és eladását teljesen szabaddá tették, mint
hogy pedig az akkor fennálló törvények értelmében 
a gyógyszerész az iparűzők, gyógyszertára tehát az 
üzletek sorába tartozott, ausztriai ügyfeleink siettek 
is folyamodni, hogy az iparrend fentebbi szakaszai 
reájuk is kiterjesztessenek. Kérelmüket teljesítették. 
Annál nagyobb megdöbbenést okozott kartársaink 
között, mikor a hatvanas évek elején egyik ügy
felünk halálával a gyógyszertár joga visszatétetvén, 
a gyógyszerész nagyszámú családja úgyszólván ke
nyér nélkül maradt, szerencsénkre a magyar gyógy
szerészi kar eme sérelem orvoslásában eltalálta a 
leghelyesebb utat, mert a „Gyógyszerészi Hetilap“ 
szerkesztőjének tanácsára Szkalla Antal, Kocianovich 
‘József és Handtl Károly kartársainkból álló küldött
ség, számos szaktársunk által aláirt kérelemmel járult 
szeretett királyunk kegyes színe elé és kinyerte, 
hogy a személyes jogosítványok az 1865. évtől 
kezdve nálunk is úgy az özvegy, mint az örökösök 
által is bérbeadhatókká és átruházhatókká lettek. 
A legfelsőbb helyről nyert engedély érvényben maradt 
egészen az 1876. évi közegészségügyi törvény illetve 
az annak kiegészítéséül kiadott szabályrendelet 
életbe lépéséig. Daczára, hogy a közegészségügyi

9*
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törvénynek a hetvenes évek elején kidolgozott ter
vezetében csaknem egyhangúlag a reál- és személy
jogok egyenlősítését javasolták, az 1876-iki törvény 
mégis még az Ő Felsége által adott engedménytől 
is megfosztotta a személyes jog tulajdonosát, ameny- 
nyiben elrendelte, hogy a személyjogok sem el nem 
adhatók, sem nem örökölhetők, átruházásuk is csak 
a tulajdonos életében történhetik, mert habár az 
özvegyet haláláig vagy esetleges újabb férjhezmene- 
teléig, az örökösöket pedig nagykorúságukig meg
hagyta is a törvény a gyógyszertár haszonélvezeté
nek birtokában, annak jogát mint már az államra 
visszaszállottat tekintette. Hasonlólag intézkedett az 
1883. évi gyógyszerészi szabályrendelet is, a mely
nek egyik pontja az 1876. év előtt elhunyt tulajdo
nosok özvegyének és örököseinek az átruházást meg
engedte, de homályos szövegezésénél fogva hosszú 
ideig félremagyaráztatott és csak egyik ügyfelünk 
halálával tudtuk meg annak valódi értelmét.

Országos egyletünk a közegészségügyi törvény 
kidolgozása és életbeléptetése idején benyújtott kérel
meiben mindenütt hangsúlyozva találjuk a személy
jogok rendezését és elmondhatjuk, hogy a gyógy
szerészi szakelőadói intézmény után ez volt az a 
kérdés, a melyen legtöbbet és legerélyesebben mun
kálkodott, úgy a gyógyszerészi rendszabály életbe
léptetése előtt, mint az azt követő esztendőkben. 
A személy-és reáljogu gyógyszertárak közötti külömb-

Az egy le t m űkő  
d ése  a

szem ély jo g o k  
ren d ez ése  k ö rü l



133

ség teljes megszüntetésétől, mint kivihetetlentől egy
letünk csakhamar elállott és az újabban benyújtott 
kérvényekben kifejtett óhajaink abban összpontosul
nak, hogy a személyjogú gyógyszertárak üzletjogának 
átruházását a z .özvegyeknek és az örökösöknek is 
megengedjék.

Ha a járások határozatait, valamint a magán
egyének által a személyjogok rendezése tekintetében 
évek során egyletünkhöz intézett felszóllításokat fel 
akarnánk itten sorolni, folytonos ismétlésekbe esnénk. 
A közegészségügyi törvényen változtatni csakis a 
törvényhozás útján lehetett, ép ezért várakozó állás
pontot foglalt el az egylet mindaddig, mígnem a 
sikeres működésre alkalmas időpontot elérkezettnek 
vélte. Tudjuk, hogy a nyolczvanas évek végével az 
illetékes körökben hozzákezdettek a közegészségi tör
vény revíziójának előmunkálataihoz, a működés terére 
lépett tehát egyletünk is és az 1886. és 1890. évi köz
gyűlések határozataihoz híven Zboray Béla egyleti elnök 
1890. évben felszólítást intézett ügyfeleinkhez, hogy 
csatlakozzanak a személyjogok rendezése érdekében 
indítandó mozgalomhoz. A felhívásban kifejtve talál
juk a mozgalom czélját, a mely nem volt egyéb 
mint kieszközlése annak, hogy a személyjogú gyógy
szertárak az özvegyek és az örökösök által is át
ruházhatók legyenek, vagy ha ez minden személy
jogú gyógyszertárra kivihető nem volna, úgy szorít- 
tassék legalább azokra, a melyeknek jogát az 1876-iki
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közegészségi törvény szentesítése előtt adományoz
ták; 323 ügyfelünk jelentkezett részvételre, és a 
segéddel dolgozók 50—50 forintot, a segéd nélkül 
működők pedig egyenkint 30—30 forinttal járultak 
a mozgalom költségének viseléséhez, a kik pedig 
nem voltak országos egyletünknek tagjai, hat évi be
lépésre kötelezték magukat.

Kérelmünkkel most is, mint 1864-ben, a legalkot
mányosabb és legigazságosabb uralkodóhoz, szeretett 
királyunkhoz fordultunk és ő ugyanazzal a kegyes 
jóindulattal hallgatta meg az 1891. évi junius hó 
5-én a színe előtt megjelent küldöttségünk vezető
jének szavait és vette át legalázatosabb folyamod
ványunkat, mint mikor első Ízben tártuk föl előtte 
a személyjogú gyógyszertár-tulajdonosok özvegyeinek 
és árváinak nyomasztó helyzetét.

„Szomorú Önöknél a gyógyszerészek özvegyeinek 
és árváinak sorsa, a melyen segíteni kell.“ Ezekkel 
a szavakkal bocsátotta el Ő Felsége a küldöttséget, 
a melynek tagjai telve a legszebb reményekkel tértek 
vissza a fővárosba és siettek tudtul adni kartár
sainknak a sokat jelentő királyi választ.

Keserű csalódásra ébredtünk. Kérvényünket a 
kabinet-iroda leküldötte elintézés czéljából a miniszté
riumhoz, a honnét az az 1891. évfolyamán kedvezőt
len végzéssel érkezett vissza.

Országos egyletünk tudomására hozta tagjainak 
a balsikert, de kijelentette egyszersmind azt is, hogy
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a mennyiben ezt az akcióban részt vettek óhajtanák, 
nem lép vissza a cselekvés teréről.

Szépen jellemzi ügyfeleinknek az egyletünkbe 
és különösen annak elnökébe helyezett bizalmát, hogy 
mindössze csak nehány oly személyjogu gyógyszer
tár-tulajdonos akadt a ki az első sikertelen kísérlet 
után a mozgalomtól elállt, azaz visszalépett, többen 
közülök pedig azért, mert megváltak a pályától. 
Ezeknek a központi igazgatóság az általuk befize
tett összeget az addigi kiadások aránylagos részének 
levonásával visszafizette, a fennmaradt alapról pedig 
az 1892. évi közgyűlésen számolt be, annak ellen
őrzésére és kezelésére külön bizottságot választott 
és a maradék-összeget takarékpénztárban kama
toztatja. A kartársak által befizetett összegről annak 
kezelője Zboray Béla 1895-ben is újabban számot 
adott. Az 1892. évtől egyletünk nem látta czél- 
szerűnek és eredménnyel biztatónak, hogy a személy
jogok ügyében újabb elhatározó lépésre szánja magát, 
mert a közegészségügyi törvény sem került elinté
zésre; a közel jövőben azonban jogosan remélhetjük, 
hogy a közegészségügyi törvény kapcsán ez a kérdés 
is végleges, még pedig méltányos megoldást fog 
nyerni.
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A gyógyszerészi kamarák.

A gyógyszerészi kamarák fontos kérdését külön 
fejezetben tárgyaljuk. Tesszük ezt egyrészről azért, 
mert ha bár a kamarák ügye az egylet belső szer
vezetébe végbement változásokkal van is összefüg
gésben, de még mai napig is megoldatlan, másrész
ről pedig mivel a kongresszus tárgysorozatában ugyan
ez a kérdés külön pontban szerepel és igy annak 
eredetével, kifejlődésével egész a mai stádiumig, rész
letesebben óhajtottunk foglalkozni.

Történetünknek eddig előadott részéből tud
juk, hogy országos egyletünk lelkes megalapítóinak 
a fiatal, de szilárd alapon épült új intézmény felvirág
zásához, terebélyesedéséhez fűzött reményeit a meg
alapítást követő évek nem váltották be. Daczára a 
belépést sürgető felhívásoknak, az 1873. év tavaszán 
még mindig csak 218 gyógyszerész sereglett a ki
bontott zászló alá, és ezek nagy része is csak hall
gatva, késedelmezve fizette be csekély tagsági díját. 
Az egyleti pénztár csaknem üresen állott és a ma
gyarországi gyógyszerészek összességének képviselő
jét mindjárt működésének kezdetén az anyagi esz-
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közök hiánya bénította üdvös munkájában. Az egylet 
tagjainak száma később is csak lassan gyarapodott. 
1874-ben 227 tagja volt az egyletnek. 1875-ben 
364. a mi habár szép emelkedés volt is, de még 
mindig nem felelt meg az egyesület eszméjének, 
a melyet teljesen keresztülvittnek csakis akkor mond
hatunk, ha az ország összes gyógyszerészeit tagjai
nak sorába számíthatja. Másrészről a méltányosság 
is megkövetelte volna, hogy kartársaink minél na
gyobb számmal lépjenek abba az egyletbe, a mely 
a kar összességének érdekeit védi, ügyeit képviseli 
és így mindazokért is, a kik nem lévén tagjai fenn
tartása költségeinek viselésében nem is osztoznak. 
Sokan belátták ezt, de nagyobb része a helyett, 
hogy az egylet támogatására sietett volna, a „de 
nobis és a sine nobis“ hozott határozatok, kérelmek 
vádjával illette annak vezetőségét.

Jogokat formálni kötelezettségek nélkül, kedvez
ményeket élvezni ellenszolgálat nélkül nem lehet. 
Ez az axioma vezette rá országos egyletünk tagjait, 
hogy a kötelező belépés mellett foglaljanak állást és 
minthogy az egylet mint ilyen senkit nem kénysze
ríthet arra, hogy tagjainak sorába lépjen, az 1875. 
év egyik központi igazgatósági ülésében azt indít
ványozták, hogy adjanak az egyletnek kamarális 
szervezetet. Az indítvány a közgyűlés elé került, a 
mely azt elfogadta és a közegészségügyi törvény- 
javaslat egynémely sérelmes pontjának megváltoz-
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tatása iránt a belügyminisztériumhoz benyújtott 
folyamodványában a kötelező belépés kimondását is 
kérelmezte. Ezt az utóbbi kérelmünket a miniszté
rium teljesen negligálta. A mellőztetés mindenesetre 
leverőleg hatott, de az egyszer már felvetett kérdést 
a napirendről levenni nem lehett.

Egyletünk akkori elnöke, Jármay Gusztáv, a 
központi igazgatóság nevében részletes tervezetet 
dolgozott ki a kamarákat illetőleg, a melyet véle
ményezés czéljából a járásigazgatóknak megküldöt- 
tek és az 1876. évi szeptemberi közgyűlés határoza
tához képest a minisztériumhoz terjesztettek. A ter
vezet főbb pontjait a következőkben foglaljuk össze.

Főczélja a kamarák felállításainak, hogy legyen 
oly közegünk, a mely szakmánk ügyeiben a magas 
kormánynyal közvetlenül érintkezzék s annál véle
ménye figyelembe vétessék, oly társulás, a melynek 
minden hazai gyógyszerész köteleztessék tagja lenni, 
működése pedig kiterjedjen: a gyógyszerészi kar 
erkölcsi tekintélyének emelésére és megóvására; 
a gyógyszerészi személyzet tudományos és erkölcsi 
művelődésének fejlesztésére és ennek ellenőrzésére; 
a gyógyszerészet törvényben megállapított jogainak 
megvédésére; a közegészségi törvény rendeléséhez 
képest kidolgozandó gyógyszerészi szabályrendelet 
pontos betartásának ellenőrzésére és a gyógyszerészet 
egyöntetű kezelésére ; a gyógyszerészet terén mu
tatkozó hiányok orvoslására és a közegészségügy
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érdekében megkivántató reformok életbeléptetése 
iránti véleményadás és javaslattételre; a közegész
ségügy érdekében a kormány által kiadott gyógy
szerészeti rendeletek gyors és_ pontos keresztülvite
lének eszközlésére; fegyelmi eljárás gyakorlására 
a gyógyszertár-tulajdonosok, bérlők, gondnokok s a 
gyógyszertári személyzet felett a törvény határozata 
szerint, valamint a tagok között a szakmánkat illető 
viszályok, sérelmek és nézetkülönbségek elintézésére. 
A kamara hatáskörébe tartozó ügyeket a tagok köz
gyűlése, a választmány és a kamara elnöke intézik, 
a gyűlési jegyzőkönyvek pedig a belügyminiszter 
elé terjesztetnek, úgyszinte a megválasztott tiszt
viselők nevei is. A megválasztás el nem fogadása, 
alapos ok nélkül, 200 forint pénzbírságot von maga 
után. Minden 40 gyógyszertár külön kamarát alkot, 
kivévén a budapesti gyógyszertárakat, mert ezek 
mindannyian egy, t. i. „Budapesti gyógyszerészi 
kamara“ kebelébe tartoznak. A budapesti kamara az 
egész rendszer központja, ennek elnöke és választ
mánya a vidéki kamarák elnökeivel együttvéve a 
központi igazgatóság, kisebb ügyekben maga a bu
dapesti, fontosabbakban az összes igazgató választ
mány dönt. Ezenkívül évenkint egyszer közgyűlést 
hiv össze, a kamarák állásáról jelentések útján tudo
mást szerez és egyszóval, hogy azok felett a sup- 
remacia egy bizonyos nemét gyakorolja. A terveze
tet még az 1876. évben felterjesztette egyletünk és
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ennek folytán bizton reményiették kartársaink, hogy 
óhajtásukat a minisztérium teljesíteni fogja, habár 
az elintézés késését nem is tekintette mindenik ked
vező auspiciumnak. 1878-ban még mindig nem ér
kezett válasz a folyamodványra, 1879-ben a kamarák 
engedélyezése reményében halasztották el a járások 
szükségessé vált új beosztását is; habáraz 1880. év 
kezdetén néhány jel arra mutatott is, hogy kérel
münket teljesíteni fogják, csakhamar kiderült, hogy 
ezek a jelek tévesek voltak.

Az elmondottakból kiolvashatjuk, hogy a gyógy
szerészi kamarák felállításának czélja csakis a köte
lező belépés keresztülvitele volt. Evek múltán némi 
változásokon ment keresztül a kamarákhoz fűzött 
fogalom, sőt az utóbbi években akadtak olyanok is, 
a kik nem vetve számot a körülményekkel, a gyógy
szerészi kamarákat a kereskedelmi és iparkamarák
hoz hasonlóan, teljesen autonom alapra óhajtanák 
fektetni.

1880-ban a régi kamarális tervezeten módosí
tásokat eszközölt a közgyűlés megbízásából a köz
ponti igazgatóság és kérelmét a kamararendszer 
életbeléptetése iránt megújította, hogy azonban az 
újabb beadványnak valami eredménye lett volna, 
sajnos nem registrálhatjuk. így volt ez a következő 
években is. 1881-ben az ipartörvény némely .szaka
szához fűztek ügyfeleink a kamarák életbeléptetését 

'illetőleg némi reményt, hogy mennyire csalódtak,
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világosan mutatják az 1882—85-ik évi járások és 
közgyűlések jegyzőkönyvei, a melyek mind a 
kamarák kérdésének mielőbbi megoldását sürgetik. 
1885-ben kamarát alapítottak a kereskedők túlkapásai 
ellen a franczia gyógyszerészek és Ausztriában is 
hasonló irányú mozgalom keletkezett. Újabb motí
vum volt az arra, hogy a kamarák felállítását ener
gikusan kérelmezzék, a mit az 1885. év közepén 
benyújtott folyamodásában meg is tett egyletünk.

Méltán kérdezhetjük ezek után, hogy mi lehetett 
az oka kérelmünk folytonos mellőztetésének. Érdekes 
világot vet a kérdésre Trajánovits Ágoston ügyfelünk
nek a 12. járás 1895. évi közgyűlésén mondott 
megnyitó beszéde. A gyógyszerészi kamarákat, úgy
mond, a minisztérium miért nem akarja megengedni, 
mert azokat nem 1000, hanem csak 400 gyógy
szerész kéri. És valóban, ha azon ezer magyarországi 
gyógyszerész nem fog együtt tartani, együtt működni, 
akkor a gyógyszerészet sülyedni fog magyar hazánk
ban. Érdemes kartársunknak igen sok tekintetben 
igaza volt, mert kétségtelen, hogy országos egyletünk 
kérelmének sokkal több foganatja lett volna, ha 
azokat nem csak tagjai, hanem az ország összes 
gyógyszerészei nevében nyújthatja be. A második 
nehézség, a mely kartársaink közóhaja teljesítésének 
akadálya volt és az még ma is, a közegészségügyi 
törvényekben rejlik, mert mint ezt 1885-ben be
nyújtott kérvényünkre adott belügyminiszteri válasz-
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ban olvashatjuk, a 76-iki törvények megengedik 
ugyan, hogy a belügyminiszter a gyógyszerészet 
közjogi részét illető rendeleteket bocsásson ki, de 
magánjogi kötelezettségeket, mint a minő a kötelező 
kamarai tagság is, nem róhat a gyógyszertárak bir
tokosaira. A kamarális rendszer tehát a válasz értel
mében csakis a közegészségügyi törvények módosí
tásával vihető keresztül, és a belügyminisztérium 
1889-ben újbóli folyamodásunkra ki is jelentette, 
hogy mindaddig míg az említett törvények revíziója 
tárgyalás alá nem kerül, kérelmünknek nem tehet 
eleget. Számot vetve a miniszteri végzésekkel, egy
letünk a kamarák kérdését elodázni határozta, ennek 
daczára azonban mind a közgyűléseken, mind pedig 
a járások ülésein évről-évre megbeszélés tárgya 
volt a kamarák ügye, mikor pedig a kilenczvenes 
évek elején Horvátország gyógyszerészeire vonatko
zólag kimondották, hogy azok a grémiumba lépni 
kötelesek, egyletünk is megbízta jogtanácsosát, hogy 
a kamarákra vonatkozólag felsőbb helyről informa- 
tiókat szerezzen; a jogtanácsosnak az 1892. évi 
közgyűlést megelőzőleg tett előterjesztése szerint kor
mányunk a kamarák felállítását megokolva bár, ki
vihetetlennek mondotta, mert a teljes decentralizáció 
rendkívül megnehezítette volna az intéző köröknek 
a kartársainkkal való érintkezést. Több kartársunk a 
jogtanácsosi jelentés behatása alatt azt indítványozta, 
hogy vegyék le a kamarák ügyét a napirendről, a
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nagytöbbség azonban ezt az indítványt az 1892. évi 
közgyűlésen leszavazta és a központi igazgatóságot 
újabb s a réginél czélszerűbb javaslat kidolgozásával 
bízta meg.

A kamarák ügyének állásáról különben a múlt 
évi közgyűlésen értesítette Zboray Béla elnök egyle
tünk tagjait, illetékes helyről vett értesülés alapján 
tudomásukra hozván, hogy az orvosi kamarák életbe
léptetésével remélhetőleg nekünk is megadják a deczen- 
tralizált, de egy fővárosi központtal biró kamarális 
szervezetet.



IV.

S záz a lék 
engedm ények .

Időszakonkint felmerült ügyek.

Az előzőkben előadottakon kivül az országos 
gyógyszerész-egylet fennállásának ideje alatt az időn
ként felvetődött ügyek, kérdések és érdekek egész 
sorozatával foglalkozott, melyek működését évek 
során át igénybe vették, s majd sikert eredményez
tek, majd pedig kedvezőtlen irányban lettek eldöntve, 
vagy pedig még most is függőben vannak. Hogy 
történeti képünk teljes legyen, kötelességünk ezekre 
is, habár csak röviden, kiterjeszkednünk.

Egyes esetekben már az egylet megalakulása 
utáni években is felmerült és sajgón érzett baj a 
magas százalék-engedmények ügye, melyet orvoslás 
végett az 1888. évi közgyűlés alkalmával a 18. járás 
vetett fel először alakszerűén. Az országos egyletnek 
ebben az ügyben felette nehéz bármit is tenni. 
A százalék-engedmények az árszabvány szerint hiva
talosan meg vannak engedve, az illetők érdekében 
fekszik az engedményeket a lehetőségig fokozni, 
az érdekelt gyógyszerészek pedig sok tekintetben 
kényszer-helyzet előtt állanak. A százalék-enged-
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menyek ügye tagadhatlanul nagy calamitás, de a 
mellett, hogy ebben szerfelett óvatosan kell eljárni, 
első sorban teljes egyetértésre lenne szükség, s az 
elintézés módja könnyen volna megtalálható, ha az 
összes érdekelt ügytársak az egylet táborába sora
koznának. így azonban nincsen mód a kellő egyet
értést és az egységes eljárást létrehozni s bár
mennyire szükséges, hogy ez ügyben az egyedüli 
orvoslás módja, a szigorúan fegyelmezett önsegély 
útján szerveztessék, a mostani viszonyok mellett lehe
tetlen a mielőbbi sikert reményleni.

A népfölkelési kötelezettségnek a gyógyszeré
szekre való kiterjesztésének ügyében országos egy
letünk közbelépésére méltányos megoldást sikerült 
elérni. Tudvalevőleg a népfölkelési kötelezettség bi
zonyos életkor határai között kiterjed minden állam
polgárra. A központi igazgatóságnak 1886. évi 
márczius hó 26-án tartott ülésében merült fel az 
aggodalom az iránt, hogy a törvény betűjének érvé
nyesítése esetén megtörténhetnék az a közegészségi 
szempontból meg nem engedhető eset, hogy egész 
vidékek nyilvános gyógyszertárai kénytelenek volná
nak működésüket beszüntetni. A tett intézkedésnek 
meg volt a kellő eredménye s már 1888. évben fel
hívta a belügyminiszter a törvényhatóságokat az 
iránt, hogy mindazokat a népfölkelésre kötelezetteket, 
kiknek működése a közszolgálat érdekében mulhat- 
lanul szükséghez, köztük a gyógyszerészeket szabott

Magyarorsz. gyógysz.-egylet huszonötévi tört. 10

N épfelke lés .
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K ö z ig a zg a tá s
á l la m o sítá s a .

É lelm i é s  tá p 
sze rek  

v iz sg á la ta .

határidőre évente mutassák ki, hogy azok felmentése 
iránt a szükséges intézkedések a kormány részéről 
megtehetők legyenek. Ennek fonalán az ügy teljes 
sikeres megoldást nyert.

Még mindenkinek élénk emlékezetében lesznek 
azok az elkeseredett viták, melyek az 1891. évben 
a közigazgatás államosítása tárgyában folytak. Hazánk 
közigazgatásában érdekelt összes közegek kisebb- 
nagyobb arányú mozgalmat indítottak érdekeik kellő 
megvédése irán t; országos egyletünk is sorompóba 
lépett, még pedig abban az időben, midőn a sokat 
hányattatott törvényjavaslat a képviselőház közigaz
gatási bizottsága által tárgyaltatott. Mint tudva van, 
a közigazgatás államosítása nem következett be, illetve 
minden a régiben maradt. Nem szükséges külön is
mételnünk, hogy maga az államosítás ügye nem 
került le ez által a napirendről s ez az ügy a jövő
ben ismét fel fog merülni.

Az 1876. évi XIV. t.-cz. máskülönben igen 
helyesen intézkedik az iránt, hogy az élvezeti- és 
tápszerek kellő tisztaságukra és hamisíttatlan mivol
tukra nézve, a hatósági orvos által, adandó esetben 
megvizsgálandók. A ki a dologhoz csak valamennyire 
ért, tisztában volt magával az iránt, hogy a törvény
nek ez a rendelése végrehajtatlan marad, mert a ható
sági orvosnak — bármi legyen az állása — sem ideje, 
sem elégséges ismeretei és gyakorlottsága, sem fel
szerelései nincsenek arra, hogy ezt a vizsgálatot
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megejthesse. A törvény e tekintetben szaporította a 
megoldatlan, azaz nyílt kérdéseket s valóban az 
1891. évben a kormány ez iránti törvényjavaslattal 
is foglalkozott.

Nem szükséges hosszasan bizonyítani, hogy az 
élelmi- és tápszerek vizsgálatára, a közigazgatás mai 
állapotában leginkább rátermett közeg: a gyógysze
rész. Az sem szenved kétséget, hogy ez a vizsgálat 
különleges módszereivel sajátos mikroskopi és ve
gyészeti eljárásával még a gyógyszerésznél is külö
nös ismereteket tételez fel. Mindezekből kiindulva 
dr. Hintz György ügyfelünk még 1886. évben ja
vaslatba hozta, hogy az „egyetemeken a szünidők 
alatt azon gyógyszerészek és hatósági közegek számára, 
kik ily ügykörben, különösen élelmi szerek, iparczikkek 
stb. vegy- és górcsövi vizsgálatával foglalkozni hivat
nák, tanfolyam nyittassák Az egyesület a további 
munkálatok teljesítésével az indítványozót bízta meg, 
rendelkezésére adván a győri városi tápszervizsgáló 
intézetnél fennálló szabályzatot, melyet Stirling Ká
roly ügytársunk nyújtott be az egylethez.

Önként érthető, hogy a tervbe vett tanfolyam 
szervezése elég körülményes munka lévén, az ügy 
csak 1891. évben merült fel ismét, midőn is az egy
let jogtanácsosa által megelőzőleg tett utánjárások 
eredménye gyanánt azt jelenthette a központi igaz
gatóságnak, hogy illetékes körökben a felállíttatni
ezélzott tanfolyamot czélszerűnek tartják, sőt kilá

tó*
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tásba helyezték még azt is, hogy a tanrendszer meg
felelő módosításánál a táp- és élelmiszerek vegy
vizsgálata is figyelembe fog vétetni. Minek folytán 
az egylet elhatározta, hogy ez ügyben kétrendű be
adványt fog intézni a kormányhoz.

Időközben a kartársak széles körében a táp- és 
élelmiszerek vizsgálata iránti érdeklődés egyre foko
zódott, minek bizonyságai azok a felszólalások, me
lyek ez irányban a szaklapokban napvilágot láttak. 
Ezért a tápszervizsgálat tárgyában kilátásba helye
zett törvényre és különösen arra való tekintettel, 
hogy a tápszervizsgálat által, kivált a szegényebb 
sorsú vidéki gyógyszerészeknek nem megvetendő 
mellékjövedelem biztosíttatnék, Zboray Béla országos 
egyletünk elnöke 1892. évben kétszer bocsátott ki a 
hazai gyógyszerészekhez felhívást, melyben az egylet 
részéről a megfelelő tanfolyam szervezését kilátásba 
helyezve, az érdeklődőket előleges jelentkezésre hívja 
fel. Hiába volt a felhívás, hiába Hints Zoltán lelkes 
felszóllalása, a nyitandó tanfolyamra előlegesen csak 
61 kartársunk jelentkezett, vagyis oly csekély szám, 
mely mellett az egyesület nem .vélt a cursus nehéz
ségeivel megküzdhetni s a központi igazgatóság 
1893. évi deczember hó 15-én megtartott ülés jegyző
könyve szerint, a tanfolyam, eszméjét elejtette. Okunk 
és jogunk van azt hinni, hogy ez az eszme nincs 
végleg elejtve, csakúgy, mint a tápszervizsgálás fon
tosságában egyre növekvő kérdése nincs se végleg,
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de még ideiglenesen sem megoldva. S bizony-bizony, 
ha majd nem sokára a végleges megoldásról szó 
lészen, nem igen fognak alkalmas közegeket találni, 
a gyógyszerészeken kívül. Jó lett volna, ha erre az 
időre kellő szánni és szakképzettségénél fogva nem 
is mellőzhető szakember állana rendelkezésre.

A folyton fokozodó fontosságnál fogva, melyet 
az u. n. kötöző-szerek a sebkezelésben elfoglalnak, 
ismételt felszólalások történtek abban az irányban, 
hogy e szerek eltartása, elárúsítása, csomagolása 
stb. a posellenes sebkezelés követelményeinek meg
felelő gondossággal történjék a helyett, hogy e sze
reket kereskedők és egyéb hozzá nem értő anyag
árusok, a náluk szokásos pongyolasággal árulnák. 
Dr. Jármay Gyula ebbeli indítványára az országos 
egylet még 1886-ban megfelelő beadványnyal for
dult a belügyminisztériumhoz, kérve, hogy a kötöző
szerek árulása a kereskedőknek tiltassék el és az 
kizárólag a gyógyszerészeknek legyen megengedve. 
Tehette ezt az egylet annál indokoltabban, mivel 
kevéssel előbb a budapesti orvos-testület is aziránt 
hívta fel az egyletet, hogy gondoskodjék a szüksé
ges kötszereknek a fővárosi gyógyszertárakban való 
készletben tartásáról. Elég sajátságos, hogy kezdet
ben sem a közegészségi tanács, sem a belügymi
nisztérium a kérésre nem hajlott. A közegészségi 
tanács a kötözőszereknek kereskedők általi elárusí- 
tását nem tartotta kifogásolandónak, a belügyminisz-

K ötö ző -szerek .
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ter pedig az egylet fenntemlített beadványára 1889. évi 
32692. számú, közvetlenül az egylet elnökségéhez 
intézett körrendeletében ugyanezt az álláspontot fog
lalta el. Ez a balsiker nem csüggesztette el az or
szágos egylet igazgatóságát és 1894. évben újból 
az iránt folyamodott, hogy a magyar gyógyszer
könyvben foglalt és az impraegnált kötözőszerek 
tartása kizárólag a gyógyszertáraknak legyen fenn
tartva. És ime-a belügyminiszter 1894. évi 51426. 
számú leiratában az egylet ebbeli álláspontjának 
helyességét beismeri és Ígéri, hogy az egész ügyet 
legközelebb szabályozni fogja. Hogy ennek az ügy
nek hány különféle oldala van s a szélsőségek mek
korák, ezt tanúsítja dr. Regdon Károly szegedi orvos
nak a „Gyógyászatiban közzétett felszólalása, a 
melyben még az ellen is van kifogása, hogy a gyógy
szertárakban a kötözőszereket nem az eredeti gyári 
csomagokban szolgáltatják ki, s pár évvel az előtt 
a legfőbb hatóságok teljesen rendben levőnek talál
ták, ha a kereskedők ez oly kényes kötszereket olyan 
alakban árusították, a mint az nekik tetszett. Az or
szágos egylet ez irányban is hivatásszerűen járt el 
és a mily bizonyos, hogy eljárása az ügy végleges 
rendezését siettette, ép oly kétségtelen, hogy ez által 
nem csak a szakmának, hanem a közérdeknek is 
tett jelentékeny szolgálatot.

A gyógyszerészi számlák, vények és évi vevők 
könyvecskéinek bélyegkötelezettsége annak idején sok
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félremagyarázásra, kellemetlenségre és egyesek anyagi 
károsodására vezetvén, az egyesület az évi vevők 
könyvecskéjének bélyegkötelezettségére nézve még 
1881. évben közzétette az egységes és a szabályok
nak megfelelő eljárás-módját, a többire nézve pedig 
sok utánjárásra a végleges döntés 1888. évben be
következvén, ez az ügy most már teljesen ren
dezve van.

A gyógyanyagraktár felállításának terve sokat 
foglalkoztatta egyletünket, mindamellett eredmény 
nélkül, ha csak azt nem tekintjük eredménynek, 
hogy nem is egy, hanem két tervezet jött létre, 
mindakettő olyan, hogy bármikor a további fejle
ményeknek alapját képezhetik. A gyógyanyagraktár 
felállítását az 1875. évi közgyűlés határozta el, de 
a további kivitelre csak 1889. évben került a sor, 
mikor ugyanis szűkebbkörü bizottság küldetett ki a 
megfelelő tervezet kidolgozására, mely tervezet még 
ez év végével elkészült s a tanulmányozás végett 
közzé is tétetett. Az 1881. évi közgyűlés felkérte 
Binder Gusztáv ügyfelünket, hogy az első tervezet 
ellen hangoztatott ellenvetésekre való tekintettel újabb 
tervezetet dolgozzon ki, mit ügyfelünk megtevén, 
az általa kidolgozott alapszabálytervezet annak meg- 
okolásával együtt 1882. év végén szintén nyilvános- 
sásra került. Mindez azonban további eredménvrc 
nem vezetett. Az érdeklettek vagy nem érezték a 
tervezett intézmény szükségét, vagy nem bírták el-

G yógyanyag
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felejteni az előzőleg szenvedett súlyos veszteségeket 
egy hasonló vállalat körül, elég azon, az időviszonyok 
még mindig nem voltak ilyenre alkalmasak. Az egylet 
azonban megtette hivatásszerű kötelességét, mint ez 
a felhozottakból is kitűnik.

A minden irányban annyira óhajtott rendtartás
nak kiváló előnyére szolgált volna, ha az egylet 
törekvése a gyógyszertári és segédi anyakönyvek be
hozatala iránt, a kívánt eredményre vezetett volna. 
Eltekintve a rendtől, mely a közigazgatás érdekében 
is áll, az egylet jogosan remélhette, hogy a kartár
sakat ez által is szorosabban kapcsolja magához.

Az eszme azonban még nem érett még a ki
vitelhez, de végkép elejtve nincs.

Az új szeszadótörvény behozatala óta a gyógy
szertári lepárló-készülékek jövedéki ellenőrzés tárgyaivá 
tétetvén, a gyógyszerészek mindenféle formájú tömén
telen zaklatásoknak voltak kitéve a pénzügyőrség részé
ről, a minek valójában semmi czélja nem volt. A sere- 
gesen érkező panaszokra az országos egylet a kormány
nál lépéseket tett, hol azt a biztosítást vette, hogy a 
fennálló rendeleteken nem lehet ugyan változtatni, 
de administrativ úton intézkedés fog tétetni, hogy 
a gyógyszerészek czél nélkül ne zaklattassanak. 
S valóban újabb időben a panaszok egyre gyérültek 
s végre egészen megszűntek.

A községi gyógyszertárak, illetve gyógyszer- 
szekrények elmés eszméjével is foglalkozott az egylet.
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Kétséget nem szenved, hogy ily gyógyszerszekrények 
felállítása a közegészség érdekében állana. De ilyen
nek létesítésére nem elég a jóakarat az egylet részé
ről, kell ahhoz a hatóságnak is hozzájárulni, mi 
azonban még várat magára.

A cognac tartása a gyógyszertárakban, ugyan
csak jövedéki szempontból sok bajt okozott az ügy
társaknak, amennyiben azt a jövedéket ellenőrző 
közegek sehogysem akarták gyógyszernek tekinteni, 
daczára annak, hogy az a hivatalos gyógyszerkönyvbe 
is fel volt véve. Az egylet utánjárását teljes siker 
koronázta, s ez irányban a félreértések megszűntek.

Tevékeny részt vett az egyesület a chemiai 
társulat megalakításában, egyben oda hatván, hogy 
tagjai közül mennél többen lépjenek be abba. Ilyen 
társulatra különben is nagy szükség van, s annak 
tevékeny pártolása első sorban a gyógyszerésznek 
kötelessége.

Az egyesület fennállása óta, hozzá intézett meg
hívások alapján megfelelően képviselve volt a követ
kező congresszusokon:

1881. évi nemzetközi gyógyszerész-congresszus 
Londonban, 1885. évi orvosi és közegészségi con- 
gresszuson Budapesten, 1885. évi nemzetközi gyógy- 
szerész-congresszuson Brüszelben, majd ugyanolyan
ban Párisban és 1887. évben Szent-Pétervárott, a 
közegészségi és demográfiái congresszuson Bécsben 
1887-ben, 1893. évi nemzetközi gyógyszerész-con-
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gresszuson Chicagóban, végül az 1894. évi nemzet
közi közegészségi és demográfiái congresszuson 
Budapesten, hol a gyógyszerészeti ügyeket külön 
szakosztályban tárgyalták.

Foglalkozott még az egylet a segédek és segéd
hiány, a reáljogu gyógyszertárak telekkönyvi bejegy
zése, a gyógyszerum, a kereszttel jelölt gyógyszerek 
forgalma, az ásványvizek árúbabocsátása és más 
hasonló ügyek körül felmerült kérdésekkel és végig 
tekintve a sok, különböző téren kifejtett tevékeny
séget, minden elfogulatlannak el kell ösmernie, hogy 
az egyesület hivatottságát, életképességét és szinte 
kimeríthetlen munkásságát a lefolyt huszonöt év 
alatt teljesen beigazolta.

Itt még külön is ki kell emelnünk, a mit külön
ben a figyelmes olvasó történetünk részleteiből bőven 
észrevehetett, hogy míg az egylet a megalakulását 
követő időben túlnyomólag beadványok és felterjesz
tések útján kereste a gyógyszerészet igazait és az 
elintézésre évekig kellett várakozni, addig egyletünk 
legutóbbi elnökségének ideje alatt az a sokkal helye
sebb és hatékonyabb eljárás követtetett, hogy az 
egylet vezetői lehetőleg minden ügyben személyesen 
jártak el az illető hatóságoknál és közegeknél, a mi 
fiz igaz, hogy jóval fáradtságosabb és időtrabló mód, 
de a tapasztalás azt tanúsítja, hogy ily módon az 
eredmény gyorsabban és biztosabban következik be-

Végül nagy és felette hatékony szerepe volt az
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egyleti ügyek elintézésében az egyleti jogtanácsosi 
intézménynek, melynek létesítését az 1882. évi 
közgyűlés határozta el. Úgy dr. Korányi Adolf, 
valamint ennek halála után dr. Morzsányi Károly 
az egyesület törekvéseit szakismereteik és tapaszta
lásaikkal mindenha eredményesen támogatták és a 
tapasztalás bőven igazolta úgy a közgyűlés idevágó 
határozatának helyességét, valamint a nevezett jog
tanácsosok kiváló tigybuzgalmát.





HARMADIK RÉSZ.





HA R MA D I K  R É S Z .

i.

Huszonöt év után.

Igaz lelkesedéssel alapítottuk az országos egy
letet annak idején, a mi reménységgel biztattuk 
magunkat, azt mind elvetettük az egylet talajába; 
lelkes férfiak egész sora vállvetve ápolgatta, nyesegette 
a gyönge palántákat, nagy számuk ki is dőlt a nagy 
munka közben. Az idők járása sok viszontagságot, 
a balesetek csalódást, a csalódások időnként elkedv- 
telenedést hoztak létre, csak egy maradt meg mind
végig változatlanul, az a tudat, hogy országos egy
letünknek fenn kell maradnia, fennállania kell múltjánál 
s még inkább a reá váró jövőbeli feladatoknál fogva.

Az egylet múltjával az előzőben bőven foglal
koztunk. Országos egyletünket nem valamely ötlet, 
nem is a kudarczczal bátran szembe néző egyes 
ember eszmeszüleménye hozta létre. Szinte áhítatra 
gerjeszt az a folyton megújuló kívánsága az érde
kelteknek, vajha sikerülne nekik az egyletet létre
hozni. Évekig, sőt évtizedekig készítették azt elő.
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Lépésről lépésre elhárították a nehézségeket, melyek 
kivülről, a bizonytalan politikai állapotok s belülről 
az érdekeltek közönye részéről fenyegettek. S midőn 
a helyzet mindenfelé tisztult, teljesedésbe ment a 
régi kívánság is, az egylet megalakult. Ha valamire 
rá lehet mondani, hogy a viszonyok fejleménye, hogy 
a természetes szükség hozta létre: országos egyle
tünkre mindez ráillik. S ebben gyökerezik múltjának 
kritikája, ebben rejlik jövőjének programmja.

Láttuk az előzőkben, hogy az egylet keretében 
a nagyszabású tervek egész sorozata jött létre, olyan 
tervek, melyeket csak az ügy iránti igaz lelkesedés, 
alapos szakértelem és a viszonyok higgadt számba
vétele hozhat létre. Ezeknek a terveknek egy része 
küzdelmek árán teljesedésbe is ment, másik része 
azonban kitartó küzdelmek daczára sem valósult 
meg. Helyesebben: eddig nem valósult meg. Mert 
bárha a hazai gyógyszerészetet fenyegető veszélyek 
száma újabban ismét szaporodni látszik, már a múltnak 
tanúságai is arra intenek, hogy ezért eddig teljese
désbe még nem ment terveink miatt csüggednünk 
nem kell, nem szabad már azért sem, mert hiszen 
törekvéseink leghatalmasabb ellensége nem kivülről, 
hanem magában a szakmában fenyeget és ez minde
nek fölött hatalmas ellenség: az ügyfelek közönye. 
A jövő programmja tehát mindenekelőtt az, hogy 
ezt a nagy ellenséget legyőzzük.

Vannak dolgok, melyeket az iró szinte rostéi
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magyarázni, hiszen magyarázat nélkül is olyannyira 
nyilvánvalók. Ép ilyen dolog az a közöny, melyről 
ezúttal szóllunk, szóllanunk kell.

A mit az országos egylet eddig tett, abból a 
szakmának mérhetlen nagy haszna volt. Mi is lett 
volna belőlünk, ha érdekképviseletünk nem volna, 
ha az érdekképviselet oly munkás, éber és körül
tekintő nem volna, mint a milyen országos egyle
tünk. Minden a mit elértünk, hasznára vált az egész 
szakmának s annak gyümölcse elhatott az ország 
legmesszebb zugába, része volt abban mindegyiknek, 
még a központtól legtávolabb lakó ügytársnak is. 
Már most helyes-e, igazságos dolog-e, hogy ered
ményben osztozzék az is, ki a terhekhez járulni nem 
akar? De ez csak kisebb része a bajnak. Még vannak 
lelkes emberek, kik a közczél érdekében viselendő 
anyagi terhek fokozásától nem ijednek vissza. Ezt 
tehát egyesek nagyobb áldozatkészségével még pótolni 
lehet. De a mit pótolni nem lehet s a minek hiánya 
lidérczsúly gyanánt nehezedik egyletünk működésére, 
az a tömeges erkölcsi pártolás hiánya.

Hányszor lobbantották a szemünkre, hogy az 
országos egyletben a hazai gyógyszerészek felerésze 
sem foglal helyet. Elmélkedjék csak az olvasó egy 
pillanatra a fölött, mi ennek a mondásnak a valódi 
értelme. Az az értelme, hogy az országos egylet 
kívánságai, törekvései, fellépése nem fejezi ki az 
egész hazai gyógyszerészet, hanem csak a kisebb-

Magyarorsz. gyógysz.-egyl. huszonötévi tört. 11
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ségnek az álláspontját, a többségnek pedig nincsenek, 
vagy legalább nem olyanok a kívánságai s az a 
fennálló állapotokkal teljesen meg van elégedve. 
Vájjon úgy van-e, a gyógyszerészek többségének 
csakugyan nincsenek kívánságai, vagy talán elrejtve 
őrzött kívánságok teljesítésére más, vagy czélszerűbb 
közeget ismernek, mint az országos egyletet? Nem, 
nem és százszor is nem. Nincs itt szó elvi állás
pontról, nincs itt szó tárgyilagos érvekről, nincs itt 
szó semmi másról, mint megokolhatlan, észszerűtlen, 
daczos közönyről, aféle nembánomságról, mely soha 
semmi jót nem hozott létre és minden jó irányú 
törekvésnek az akadálya, a megrontója.

Azt mondották — s történetünk folyamán van 
is arra reflexió — hogy a tagsági díjak magassága 
a szegényebb körülmények közt levő vidéki ügy
felek anyagi módját meghaladja. Az országos egylet 
foglalkozott ezzel a kifogással és azt válaszolta, a 
minthogy mást nem is válaszolhatott, hogy a tag
sági hozzájárulás mérséklésének egyedüli akadálya 
az, hogy a hazai gyógyszerészek túlnyomó része 
vonakodik az egyletbe belépni. A mint ez megtör
tént, mi sem áll útjában annak, hogy az egyleti 
tagsági díjak -—- a czél koczkáztatása nélkül — a 
legszegényebb ügytárs módjához képest leszállít
tassanak. Ez a kifogás tehát nem bírhat jogosult
sággal s a logikai következmény súlya azokra hárul, 
kik e kifogással élnek.
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Felhozták azt is, hogy az országos egylet 
működése nem veszi helyesen számba a sok bajjal 
küzködő csekély forgalmú vidéki gyógyszertárakat 
s nagyszabású kívánságai sok terhet róhatnak a 
szegényebb sorsú ügyfelekre. Ez a kifogás minden 
jogosultságot nélkülöz. Az egylet története bizonyítja, 
hogy a reformtörekvések javarésze a vidéki kartársak 
által kezdenrényeztetett, igaz olyanok által, a kik az 
egylet tagjai voltak. De ha a nagy szám nem lép 
be az egyletbe, ott szavát nem hallatja, nem is 
kívánhatja hogy soha nem nyilvánított óhajtásai 
actió tárgyává tétessenek.

Az egyletbe való kötelező belépés eszméje mind
ezeknek a dolgoknak a megfontolásából eredt. Szó 
volt arról, hogy a szakma és egyes tagjainak érde
kében, a gyógyszerészek magánjoga korlátoltassék, 
illetve az egyletbe való belépésre szorítva legyenek. 
Ez az eszme nem valósult ugyan meg, de az országos 
gyógyszerész-egylet azt programmjából nem hagy
hatja ki és nem fog letenni a reményről, hogy ezt ilyen, 
vagy olyan alakban előbb-utóbb keresztül is viszi. 
Hát szükség van arra a töméntelen munkára, a mi 
ennek a czélnak az érdekében eddigelé kifejtetett 
s még ezután kifejtetni fog, ha az ügytársak nagyobb 
része, a szakma és saját jól megfontolt érdekében, 
önként lépne be az országos egyletbe?

Szóval bárhogy forgassuk a dolgot, mindig oda
jutunk ki, hogy a kartársak közönye a mi egyle-

11*
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tünknek a legnagyobb ellensége s ha ezt legyőz
nünk sikerül, egyletünk s ezzel szakmánk ügyei 
egészen más fordulatot vesznek.

Mindenekelőtt egyletünk szavának meglesz az 
a nagy súlya, mely a hazai összes gyógyszerészek 
képviselőjének szavát már politikai tekintetből is 
megilleti. Ma inkább csak érveink hatalmával küz
dünk, s némelyek jóakaratára támaszkodunk. Ámde 
az érvek hatalma nem mindég érvényesül és egye
sek jóakarata nagyon gyakran ingadozó!

Nem egy feladat teljesítése félben maradt az 
anyagi eszközök hiánya miatt. Mennyire szabad 
lenne az egylet mozgása, ha tömeges pártfogás mel
lett nemcsak szaporodnának az anyagi eszközök, 
de azok előállításában bizonyos állandóság jellege 
biztosíttatnék. Az állandóság az az éltető erő, mely 
nélkül az egyesületi élet keretében évekre és év
tizedekre kiterjedő működést eredménynyel kifejteni 
nem lehet. Ezt szolgáltatná az ügytársak osztatlan 
pártfogása.

Azután mily élénk volna az élet a járásokban. 
Hány jeles és értékes eszme kerülne napvilágra. 
Közössé válnék az az érzés, hogy a gyógyszerészi 
szakma érdekeinek ápolása édes mindnyájunk egy
forma kötelessége. Oly tervek, melyeknek keresztül
vitele ma legyőzhetlen nehézségekbe ütközik, akkor 
játszi módon megvalósulnának. Csekélység lenne ki
eszközölni azt, hogy saját ügyeinkben magunk Ítél
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kezzünk, hogy érdekeink képviseletét kivívjuk; volna 
gyógyszerészi szakiskolánk, gyógyszerészi könyv
kiadó vállalatunk, volna rend, szabályosság, egy
öntetűség és megszűnnének _ az előítéletek, a bal
vélemények, az érdekharcz, a visszavonás, az a 
közöny, mely nemcsak hogy teremtő erőt nem 
involvál, hanem minden haladásnak legyőzhetlen 
ellensége.

Ez az a jövő, melyre szakmánk érdemes, melyre 
lelkünk egész melegével áhítozunk, s melynek oly 
kevés az előfeltétele, mindössze csak a közöny le
győzése és az országos egyletbe való tömeges belépés.

Megcsináltuk az egyletet, nem kevés fáradság
gal ; fenntartottuk immár huszonöt éven át még több 
áldozattal. Tapasztaltuk, hogy szervezete életerős, 
egészséges és alkalmas arra, hogy keretében minden 
hasznos törekvés érvényesüljön. Tanúi voltunk annak, 
hogy nagyszabású erőteljes működést kifejteni tud 
is, akar is. Története bizonyítja, hogy a benne 
érvényesülő erők nem riadnak vissza a nehézségek
től s szembeszállnak, ha kell, vésszel-viharral. Huszonöt 
év óta még csak gondolata sem merült fel olyasva
laminek, a mi jobb, a mi czélszerűbb lenne, vagy 
lehetne.

íme ma, huszonöt év múlva az egylet eddigi 
történetének összes fordulatai és tanulságai kartár
sainkhoz intézett azt az egy kérelmet késztetnek 
kifejezésre juttatnunk, hogy szegődjenek az országos
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egylethez mindannyian munkatársaknak, álljunk össze 
valamennyien, adjuk össze filléreinket csak úgy mint 
szellemi erőnket, bőven fognak ezek kamatozni minden
felé, s áldás fog származni ebből reánk, útódaink és 
a hazai gyógyszerészet re egyaránt, míg úgy a küz
delem, gyenge erőkkel és fogyatékos eszközökkel, 
örökös lesz s a szakma ügyének teljes megrontá
sáért a szemrehányás senki mást, mint első sorban 
édes magunkat fog illetni.

A viszonyok kényszere az, mely a használt elégi- 
kus fordulatra kényszerített, mindamellett nem teszünk 
le a reményről, hogy az igazság szava előbb-utóbb 
érvényesülve, összes ügyfeleink az egylet táborában 
egyesülni fognak. A reménység, a szakma jövője 
iránti aggódás a tervező gondokat amúgy is a szakma 
újabb nemzedéke felé irányítja. Huszonöt év alatt azok 
közül, kik az egylet alapítása körül alapvető munkát 
teljesítettek, a nagyszám máris kidült. Helyükbe, 
a hagyományok örökébe mások léptek. A mily nagy 
volt bánatunk, hogy a szakma annyi jelesét egymás
után sírba láttuk szállani, ép oly öröm fog el 
bennünket, midőn tapasztalnunk adatott, hogy a 
megüresedett őrállásokra csakhamar új, életerős, fiata
labb küzdők állottak. Ez sajátkép a világ folyása, 
de jólesik látnunk, hogy a nagy alkotások nem fognak 
egyhamar elcsenevészedni, sőt az uj nemzedék minden 
előfeltétellel rendelkezik arra, hogy a tört nyomon bát
ran előrehaladva szakmánk jobb jövőjét előkészítse.
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S valóban elhunyt jeleseink viselt dolgaiban 
megható példái nyilatkoznak annak, miként kell, 
miként lehet a szakma érdekében önzetlen műkö
dést kifejteni, jelentéktelen kezdetből nagy alkotáso
kat kimódolni és sikertelen küzdelem mellett is bát
ran megállani azon a helyen, melyre az illetőket 
egyéni arravalóságuk, szakmájuk szeretete és kar
társaik bizalma utalt. A hazai gyógyszerészet ön
magát becsüli meg, a midőn a lefolyt huszonöt év 
alatt sorainkból kidült, fájdalom igen nagy számú 
jeles ügytársairól újból és újból megemlékezik s mi 
a huszonöt év történetét leghelyesebben akként vél
jük befejezhetni, midőn az elköltözőitek iránt érzett 
hála és elismerés sugallatával ösztönzött érzéssel 
röviden még megemlékezünk egyletünk halottjairól, 
azokról a jeles férfiakról, kik életük során annyi 
önzetlen működést fejtettek ki egyletünk körül s kik
nek ma már a fájós visszaemlékezés néhány mele
gen érzett szavánál egyebet nem szentelhetünk.



II .

Az egylet halottal.

Huszonöt év alatt dús aratást tartott a halál 
azoknak a férfiaknak soraiban, kik az egyesület létre
jöttén és működésén annyi szeretettel és lelkesedés
sel munkálkodtak. Jórészüket oly időben szóllította 
el a halál az élők sorából, midőn a mű, melynek 
munkásságukat szentelték, még a kezdet összes ne
hézségeivel küzdött, midőn a nagy zöm az egylet 
czéljai iránt hidegen viselkedett és maga az egylet 
is még messze volt attól, hogy eredményeket tudott 
volna felmutatni. Mégis kitartottak állásukon, a mig 
csak erejük engedte, a mint azt kötelességérzetük 
sugallotta. Illő dolog, hogy a megemlékezésnek e 
helyütt is néhány sort szenteljünk, hiszen ez köte
lességünk és a hazai gyógyszerészet bizonyára szí
vesen fogadja, ha a kar hálájának kifejezésére az 
alkalmat ezúttal is megragadjuk.

Nagy érdemeket szerzett ügytársaink közül első 
sorban az egyesület első elnökéről, Rdth Péter-rö\, 
budai ügytársunkról kell megemlékeznünk, mint az 
úttörők legelejéről. Boldogult ügytársunk Budán,
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1812. márczius hó 12-én született. A családi gyógy
szertárt 1835. évben vette át és már 1846. évtől 
kezdve élénk részt vett a gyógyszerészetet illető köz- 
igazgatásban. Nyilvános szereplése, a közbejött 
politikai viszonyok által okozott félbeszakításokat 
beleértve, itt kezdődik, s valóban tanúsága annak, 
hogy önzetlen működés által miként lehet a polgár
társak bizalmára szert tenni, mert Ráth Péter a bi
zalmi állások egész sorát töltötte be. Szakmánk kö
rül érdemei elévülhetlenek. 1847. évben a budapesti 
gyógyszerész-testület királyilag szentesített alapsza
bályai az ő közreműködésével készültek, s ő ezen 
testületnek egymásután pénztárnoka, titkára, alelnöke 
és elnöke volt. Nem is említve a gyógyszer-árszab- 
vány körül elért sikereit, felemlítendő, hogy a reál
jogoknak az abszolút kormány által megkisérlett el
kobzásának megakadályozása egyenesen az ő érdeme. 
Hogy későbben a hazai gyógyszerészek országos 
bizottsága és az egylet megalakítása érdekében mit és 
mennyit tett, arról eleget beszélnek történetünk meg
előző lapjai. Élte fogytáig tiszteletbeli tagja volt az egy
letnek. Az országos egylet 1874. évi közgyűlésének 
jegyzőkönyve hálásan örökíti meg jeles kartársunk 
áldott emlékét! (Elhunyt 1874. október hó 7-én.)

Utódját az egylet elnöki székében, érdemeinek 
részesét és kartársi hálánk méltó tárgyát, Jármay 
Gusztáv budapesti gyógyszerészt szintén magával 
ragadta a kerlelhetlen halál. Ha Ráth az egylet ala
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pítása, úgy Jár may annak megerősítése és fenntar
tása körül szerzett elévülhetlen érdemeket. Pihenést 
nem ismerő munkásságát a legnagyobb készséggel 
az általa dédelgetett egyletnek szentelte, s ha az 
egylet huszonöt évi története alkotásokban és válto
zatokban olyannyira dús, ez jó nagy részben Jármay 
éber, pihenést nem ismerő, csüggedni és lankadni 
nem tudó tevékenységének az eredménye. Jármay 
Gusztáv 1816. évi február 9-én született Kassán, 
14 éves korában lépett a gyógyszerészi pályára, 
s 1845. év óta volt budapesti gyógyszertár-tulajdo
nos. A gyógyszerészi szakma mozgalmaiban mindig 
tevékeny részt vett és 1863-ban, mint az orvosok 
és természetvizsgálók gyülekezetén alakult gyógy
szerészi szakosztály másodelnöke, dr. Müller Bernát-XA 
együtt ő készítette el az alakítandó országos gyógy
szerész-egylet tervezetét. Innen kezdve, a hazai 
gyógyszerészeknek tömörülése elválhatlanul van Já r
may nevével összefűzve. Szünet nélkül működött, 
terveit, kezdeményezett, mig 1886. évben aggkorára 
való hivatkozással visszavonult a szakügyektől s 
hátralevő idejét családja körében töltötte, 1896. évi 
augusztus hó 7-én bekövetkezett haláláig. Országos 
egyletünk Jármay Gusztáv-mk nagyon sokat köszön
het s emléke elévülni nem fog.

Az országos egylet oszlopos tagjai közzé tar
tozott Rohrbach Antal, ki mint az egylet titkára, 
éveken keresztül példás működést íejtett ki az egylet
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czéljai érdekében, s annak úgyszólván lelke volt, még 
pedig az egylet nehéz viszonyai között. A mi a munkát 
illeti, mely az egylet működése közben felmerült, annak 
a javarészét, végleheletéig nem lankadó ügybuzgóság- 
gal Rohrbach végezte. Helyesen mondotta Zboray Béla, 
az egylet akkori alelnöke, Rohrbach Antal sírja fö
lött: „ledült az oszlop, megrendült a ház, melynek 
központsúlya reá nehezedett“. Hazafias, szakképzett 
és felette rokonszenves pályatársunknak a hazai 
gyógyszerészek adakozásából síremléket emeltek. 
Rohrbach Antal váratlanul és élte java erejében halt 
meg és egyletünket ez által igen érzékeny vesz
teség érte. (Meghalt 1889. január hó 29-én.)

Formágyi Ferencz, az egylet első pénztárnokának 
nevéhez kegyeletes emlék fűződik. Fáradságos tisztét 
példás pontossággal viselte s tevékenysége az egyletet 
őszinte hálára kötelezte. (Elhunyt 1888. áprilishó 30-án.)

Utódja Urbánn József budapesti gyógyszerész 
szintén nincs többé. Elhalt ügytársunk mintája volt 
a szerény, szeretetreméltó s magukat önerejükből 
felküzdött egyéneknek. Evekig segédeskedett s midőn 
önállósíthatta magát, már nem volt fiatal. Mint az 
egylet pénztárnoka, tisztét lelkiismeretes buzgóság- 
gal teljesítette. Nagylelkűségének is szép tanújelét adta 
azáltal, hogy a gyógyszerészi szakiskolára 1000 koro
nát adott, az egylet segélyalapja részére pedig szinte 
1000 koronát hagyományozott. Halála széles körökben 
fájdalmas megdöbbenést keltett, mert a ki csak érintke
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zett vele, mindenki szerette. (Meghalt 1894. november 
hó 23-án.)

Nagyon korán és nagy űrt hagyva maga után 
halt el dr. Hintz György kolozsvári pályatársunk 
1890. évi február 20-án. Dr. Hintz György nagy 
tehetségű, széleskörű ismeretekkel biró, magasra 
törekvő férfiú volt, kit pályafutásának delelőjén (50 éves 
korában) ragadott el a halál. Egyletünk körében ki
fejtett működése szerfelett intenzív volt. A gyakor
lati kezdeményezés terén, az egylet közgyűlési jegyző-

5

könyveinek tanúsága szerint, jóformán előljárt. Gyors 
észjárása, könnyű felfogása és ritka ügybuzgósága 
jellemezte. Mint egyetemi magántanár is igen nagy 
szolgálatokat tett a hazai gyógyszerészeinek. Egy
hamar nem lesz pótolható.

Rozsnyay Mátyás-nak 1895. évi augusztus hó 
5-én bekövetkezett halálával fényes csillag tűnt le 
szakmánk egéről. Mint tudósnak hire messze terjedt, 
s mint gyógyszerész, az egylet megalakítása és czél- 
jainak elérése érdekében küzdők közt mindég a leg
első sorban állott. Az egylet XVI. járásának igaz
gatója volt. Fáradhatlan volt a gyógyszerészeti gyakor
lat terén, lelkes a szakma érdekeinek elővitelében, 
kiváló a tudományok ápolásában.

Az egylet XII. járásának érdemekben megőszült 
igazgatóját Tamássy Károly debreczeni gyógyszerészt, 
ki 1806. évi május hó 30-án született, 1885. évi 
julius hó 2-án ragadta el a halál. Hosszú, tevékeny
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életében fényes tanújelét adta annak, miként kell 
a hazafi, a szaktárs, a közügyek munkásának köte
lességeit teljesíteni. Ifjú lelkesedéstől eltelve minden 
nemes és jó iránt, tettre készen állott mindig, vala
hányszor szakmája érdekében működésére szükség 
volt. Ritka lelkes, derék és szorgalmas embert vesz
tettünk el benne.

Bogdáni Sztufia György budapesti gyógyszerész, 
ki 1884. évi szeptember hó 9-én, 72 éves korában 
halt meg, egyike volt azoknak, kik az egylet meg
alakulása körül szorgos működést fejtettek ki. A köz
életben, úgyis mint országos képviselő, közhasznú 
működést fejtett ki, mely szakmájának is nagy elő
nyére szolgált.

Molnár János budapesti gyógyszerész halála 
által egy a szó szoros értelmében tudományos pálya
társ ragadtatott ki körünkből. Született 1814. évi 
deczember hó 5-én Körmöczbányán, meghalt Buda
pesten 1885. évi junius 10-én. Egyike volt azoknak, kik 
jogosult tudományos aspiratió mellett, a gyógyszeré
szetet tekintik gyakorlati életpályájuknak. Szerény kez
detből kiindulva, tudományos munkálataival oly nevet 
szerzett, mely nemcsak a hazában, de annak határain 
túl is ismerve volt. Az egylet minden törekvésében 
részt vett és a központi igazgatóságnak volt tagja.

Trajánovits Ágoston sarkadi ügyfelünk 1892. évi 
augusztus 10-én halt meg. Lelkes, tevékeny tagja 
volt a szakmának s számos kezdeményező felszóla
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lásával, az alapvető gyógyszer-árszabvány kidolgo
zása és a gyógyszerészi könyvvitel behozatala körül 
élénk munkásságot fejtett ki. Tamássy Károly halála 
után ő volt a XII. járás helyettes-igazgatója.

Hogy az egylet halottainak sorozata a felhozot
takkal nincs kimerítve, az könnyen elgondolható, 
tekintve hogy történetünk huszonöt évet, vagyis oly 
időközt ölel fel, melynek szereplői jórészben már az 
életkor delén, sőt azon túl állottak. A rendelkezésre 
álló tér korlátoltsága arra kényszerít, hogy szándé
kunk ellenére, az alábbiakat még rövidebbre szabva 
előadjuk. Az egylet halottai még a következők:

Elhunyt közp. igazgatósági tagok:
E gressy Rezső született 1832-ben megh. 1884-ben
F auzer A n ta l » 1810 » » 1883 »
E riim  István » 1829 » » 1890 »
H a n d  ti K áro ly » 1814 » » 1880 »
N a g y  G yula » 1849 » » 1893 »
Telkessy Iván » 1830 » » 1893 »
Vlassek Ede » 1829 » » 1892 »

Elhunyt járásigazgatók és helyettes-igazgatók:
B a ra n y i István  a 17. j. igazg. sz. 1837. megh. 1882-ben
Belus J ó z s e f  V. kér. 1. » » » 1831. » r 1880 »
B ern á rd y  D ániel 22. » » » 1839. » 1884 »
B olem ann Ede 7. » » » 1835. » 1884 »
B öszörm ényi J ó z se f 11. » » » .1881 »
B uzáth  Cajctán 10. » y> » 1880 »
F cnyhalm y L a jo s  IV. kér. 1. » » » 1884 »
Gallé E m il 4-j. h. » » 1834. » 1890 »
G rossinger K áro ly 4.j- h. » » 1829. » 1891 »
H a rtm a n n  J ó z s e f  V. kér. l.j. » » 1813. » 1886 »
H á m o ry  L a jos 16. j. h. » » 1840. » 1888 »
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H éder L ajos
Jcney Albert IV. kér.
K a lm á r  Bertalan
K autz Ignátz
id. K iss Ferencz
K iss István
K öllner Lőrincz
dr. Lengyel M árton  III. k.
M arossán Albert
id. Pap J ó z s e f  IV. kér.
Reckert D ániel V. kér.
dr. R ick Gusztáv III. kér.
S a y  Rezső
Szerényi Vincze
Szigethy N án d o r  V. kér.

10. j. igazg.
2-j. »
9 'j . »

18. j. t. » sz. 1798. megh. 1887-ben
15. j. » 1816. » 1892 »
19. » »

3. » » » 1836. » 1882 »
3. » »

10. » h. » » 1832. » 1893 »
1. » »
1. » »

l.J. h. »
18. j. » » 1827. » 1884 »
2. j. h. »
3. j. »

Az egylet alapvető gyűlésén 1867-ben részt vett kar- 
társaink közül meghaltak:

Roth P ál, a gyűlés aleln . 
id. W agner D ániel 
Isoó Ferencz 
Lukács Gyula  
Kocianovich J ó zse f  
M itterm ayer A la jos  
A nisits  Dániel 
H aas Ferencz 
Volar ich Elek 
Kern Jó zse f  
M uraközy K ároly  
Schm iedthauer A nta l 
Jezovits M ihály  
Szarka  János

Szeth A n ta l 
Beszédes János  
Scholtz János  
Reichenhaller L ajos  
V ar ságit János  
K ubányi S im on  
Schw artzm ayer János  
Pichler Győző 
Stauroczky László  
Tordy Jó zse f  
Bozsek J ó zse f  
Ekkcrt János  
Sperlágh J ó z se f  
Kronetter Ferencz

*
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A magyarországi gyógyszerész-egylet tiszteletbeli
tagjai.

Tiszteletbeli elnökök:
Jármay Gusztáv, f  
Gs. Kiss Károly.

Tiszteletbeli tagok:
Dr. Than Károly, egyetemi tanár.
Rátái Péter, f
Dr. Fleischer Antal, tanár Kolozsváron, f  
Dr. Balogh Kálmán, egyetemi tanár Budapest f. 
Trapp, a szt.-pétervári gyógyszerész-egylet igazg. 
Schröder, tanácsos Szt.-Péterváron.
Redwood, a londoni kongresszus elnöke.
Cártheige, a londoni kongresszus titkára.
Greenish, a „Pharm. Society“ elnöke. 
dr. Lengyel Béla, egyetemi tanár.
Baztelear, a brüsseli nemzetk. gyógysz-kongr. elnöke 
dr. Waldheim Antal lovag, a bécsi gyógysz.-test. elnöke 
dr. Fabinyi Rudolf, egyetemi tanár Kolozsváron. 
dr. Bókay Árpád, egyetemi tanár Budapesten. 
Kosztyik János, 
dr. Müller Bernát.
Urbánn József, f  
Faidini János.
dr. Löte József, egyetemi tanár Kolozsváron.



IV.

Az egylet vezetői 1872-ik év óta.

Az országos egylet történetét írva, kötelességünk 
röviden még megemlékeznünk azokról, kik fáradsá
got nem kiméivé, tevékenységüket a közügynek 
szentelték s elősegítői voltak mindazoknak az ered
ményeknek, melyeket előzőleg vázoltunk. Ezúttal 
nem akarunk ismétlésekbe esni annálkevésbbé, mert 
a részleteknél a vezető egyének szerepe amúgy is 
terjedelmesen méltatva volt. Most csak arról lehet a 
szó, hogy az egylet vezetőit időrendi sorban felhozzuk.

Az egylet alapját megvető országos gyógysze- 186?—1872. 
rész-gyűléstől (1867) az egylet tényleges megalaku
lásáig (1872) a hazai gyógyszerészek szakügyeit a 
jelzett gyűlésen megalakult országos bizottság ve
zette, melynek elnöke volt Ráth Péter, jegyzője ille
tőleg titkárja Schédy Sándor.

Az egylet megalakulása évétől (1872), az egy- 1872—1873. 
leti alapszabályok megerősítése után megtartott köz
gyűlésig (1873), az 1872-ik évi közgyűlés jegyző
könyvének VIII. pontja alapján, a fenti országos 
bizottság mint az egylet igazgató-választmánya ve
zette az ügyeket.

Magyarorsz. gyógysz.-egylet. huszonötévi tört. 12
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Elnök folytonos gyöngélkedése s a titkár túl
halmozott teendői miatt, a választmánynyal együtt 
leköszönvén, ezen időtől fogva az egylet vezetői a 
következők voltak:

1873. junius hó 7-től — 1886. junius hó 7-éig, 
tehát tizenhárom éven át Jármay Gusztáv elnök, 
Csávássi Kiss Károly alelnök, Rohrbach Antal titkár, 
Formágyi Ferencz pénztárnok. 1881. évi január hó 
1-én a fenti névsor csak annyiban szenvedett válto
zást, a mennyiben Formágyi Ferencz helyébe Urbánn 
József lépett.

1886. junius hó 7-től 1890-ig Csávássi Kiss 
Károly volt az elnök, Zboray Béla alelnök, Rohrbach 
Antal titkár, Urbánn József pénztárnok. E névsor 
is szenvedett változást, amennyiben Rohrbach Antal
nak 1889. évi január hó 29-én bekövetkezett halá
lával a titkári teendőket ideiglenesen Paksy Béla 
végezte, Csávássi Kiss Károly elnök pedig 1889. évi 
augusztus hó 7-én lemondván, az elnöki teendők 
vezetésével Zbóray Béla alelnök volt megbízva.

1890. május hó 7-től 1894. év végéig elnök 
Zbóray Béla, alelnök Kriegner György, titkár Paksy 
Béla, pénztárnok Urbánn József. Paksy Béla egyleti 
titkár 1892. szeptember hó 9-én lemondott, de a 
titkári teendőket ideiglenesen teljesítette ugyanazon 
hó 21-éig, a midőn a központi igazgatóság Harmos 
Gyulá-i választotta meg ideiglenes titkárnak. Neve
zettett ezen állásában az 1893. évi január hó 12-ér

1873— 188G. 

1886-1890.

1890— 1894.
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1895.

tartott rendkívüli közgyűlés véglegesítette. Urbánn 
József pénztárnok 1891. évi november hó 20-án 
mondott le, helyébe a központi igazgatóság ideigle
nesen Metzger Edé-t választotta meg, mely válasz
tást az 1892. évi junius hó 13-án tartott közgyűlés 
megerősítette, azonban Metzger Ede a pénztári állás
ról 1893. május 9-én leköszönvén, helyét a központi 
igazgatóság ideiglenesen Lafleur Lajos-sál töltötte be.

1895. elnök Zbóray Béla, alelnök Kriegner György, 
vidéki alelnök Katona Zsigmond, titkár Harmos 
Gyula, pénztárnok Lafleur Lajos.

A központi igazgatóság és a járások igazgatói 
és helyettes igazgatói tagjainak sorában a lefolyt 
huszonöt év alatt, mint ez természetes is, nagyon 
sok volt a változás. A fontosabbakat megelőzőleg és 
illő helyen felhoztuk és érdemük szerint már mél
tattuk is. Ily változások sora különben kimeríthetlen 
s bizonnyára messze vezetne, ha azokat mind elő
sorolni akarnánk.

Azzal az őszinte óhajtással zárjuk munkánkat, 
hogy egyletünk jelenlegi vezetőiben a munkakedv, 
erély és tevékenység soha se lankadjon s elődjeik 
áldott emlékű példája, működésükben úgy mint 
eddig, ezután is méltó folytatásra találjon szakmánk 
és benne és általa a közjó érdekében.

A magyarországi gyógyszerész-egylet 1895-ik évi közgyűlése jegyző
könyvének VI. a )  pontja alatt foglalt határozatából.

H a r m o s  G y u l a  s . k. Z b ó r a y  B é l a  s. k.
titkár. elnök.
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