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A Termés zettudo mányi Társula t és a gyógyszerészek
Dr. Zboray Berwlan
A s:er:ö a Tórsu/a1 jegy::llköny\·ci és korabeli kii:lernén)'l'k alapján is111cr1eti a nulft
s:cí::.adbeli 111agyar gyógys:erés:::et kapcsolatát a 150 ihTe/ e::elörr alakult Királyi A-fagyar
1·er1nés:ettudo11uinyi Társulaual. A I'ársulat 111ega/ak11/ásában és n11lködésé11ek század~
fordulóig te1jedű idtls:akában a kor gyógys:::erés:einek jc/l'ntűs s:erepiik i·otr; többen
kö:iiliik tis:rségvise!öké111 is nlllködtek a Társulatban és a \lándorgyflléseken elűadcísok
kal s:erepelrek.

A 150 éve alakult és teljes nevén Kirülyi Iv1agyar Tcnnészettudo1nányi Társulatnak nevezett társui{L<;t az akkori idők
haladó szellemű tudós férfiai. és közülük is kicn1clkcdvc
Bugát Pál és Bene Ferenc- 1nincikcttcn az ..1\!!:uni orvos~
tan" egyetemi tanárai-hozt[lk létre. A T:írsulat első évcint:k
történetét Kovács S. Endre sebész.főorvos - az első titok~
nok (titkár)-ö rökílette 1ncg a Társulat „Évkönyv é''.bcn. Itt
említi tneg, hogy az 1841. nuíjus 29~rc összehívo tt első
Magyar Orvosok és Tern16szctvizsgúlók \':'1ndorgyúlésén
vetődött fel a gondolat, hogy a mcgjclentckb(íl állandó
egyesületet kellene szervez.ni, amely folyamatos múködésével ébren tartaná a tcm1észettudo1n::ínyok nnívclésénck
gondolatá t. Évenként összehívn á a \'úndorgyúlést. nHís·
111{L<; tcrn1észettudományi érdekességet nylíjtö. az orszúg
különböz6 n1cgyéibcn fekvő- összejövetelekre is alkaln1as
- városaiban.
Az Évkönyv közli a gyűlés alkalrn:íhöl rnegjc!cntck :'dla!
aláírt íven szercpl6k neveit, akik között 14 gyógyszerész is
van, többek között: lVágner Dániel, G1.}nzüry J-(ároly, Lá11g
A. F ere ne, fr-íiilh•r Bernát, lViirt:!er Vi/nzos, Jurencík Józst:f
pesti. Agnelli Ferenc szolnoki gycígyszcruír-tulajdonosok.
A rnegalakított Tflrsulat választinányába a szakosztályok
2-2 tagot delegáltak ; a Vegytani·szakoszltily! lVag11er f.)ú.
niel és Jrinyi János képviselték.
A felsorolás azt mutatja. hogy a gyógysze részek kczdettól fogva ércleklö'désscl viseltettek, és szoros kapcsolatot
tartottak fenn a ..tennészetvizsgúlókkal" ncnic.sak jclenlt.'.tül~cL hanen1 tisztségviscléssc! is. 184..1.·bcn a pt:sti .111rc·
nák Jd:.Hfet pénztárr1okul választottúk 1ncg.
Az 1845. évi közgyűlés gróf S:::l;chcnyi /sn·cínt p:inolö
tagul, Garai Sán1ucl és.l iittncr i 'icf(1r pesti, valain int 1Vc11dr·
vich J'an1ás és i 1i!rnos pécsi gyógyszerészeket rendes tagj~-1ul vúiasztotta.
E111lítésre 1néltó, hogy 1nég ebben az évben le!t tag
Járnzay Gus:llÍ\i pesti gyógyszerész is, aki 1848~tól kezdve
hosszú időn át viselte a társulat pénztürosi tisztségét. Ó n1int
a Pesti Gyógyszerész Teslii!ct elnöke és aktív tagj~i rn[tr a
kiegyezés előtt szorgalrnazta a Társulat \ 1:índorgyú!éseinck
gyógyszerész szakosztály:íhan egy Orsz~ígos GylÍgyszcrés;.
Egylet létrehozását. Az egylet rnegalakulüsa ut:ín ! 88ó·ig
annak elnöke volt. E tiszténél fogva é.s a kar !egisrncncbb
tagjaként részt vett az clsö és a rnásodik íVI:igy:ir Gyt'így~
szerkönyv és Árszabús szerkesztésében is.
A Társulat n1úköclésc ir:ínt a gyógyszl~részck t~rdckl<ídé·
sea kövctkcz6 évek folyamún sem csökkent. rnat 1846-han
a pesti S:cnncrt K. Jánoson kívül tagul jelentkezel! !Jcutsch
Károly dévai. Degrach Ferenc nagytapo!cs:ínyi. 1\lehrcr

.Á.goston kézsrntirki és Kocianoi·ich János gyöngyösi
gycígyszcrész is.
/~„ gy·ógyszerészck neveit az 1847. évi jegyzőkönyvek
ben is uh«tshatjuk. így Sihu/s:k_-...· Já:5ef és Elend Gyi)rgy
pesti gyógyszerészckét: tlfolnár János gy·ögyszerész a RÖ·
kus I<.örh;íz l:iboratciriun1:'i!1ak \"czet<ijc pedig '.! \icgytani
szakoszi:Hy tagja leli.
i\ felsorolt gyógyszerészek közül töhbcn ncrncsakjclcn~
létükkel. hancn1 szakt:'trgyaikba v:ígó és a Vegytani szak·
osztályban elhangzó clóadftsokkal is részt vettek az i.sn1c~
rcucrjcsz tésben. E gyögyszerész~clóadók sorát nuír
184 l ~ben J11renúk Jó:sef pesti gyögyszcrész megnyitotta.
aki „/\ szalan1iasö készíté.sér61 :v1agyarorszúghan" cín1n1cl
t:JI10ll elöackist. Ernlítést ércierncl az is. hogy az c!cladús 1nint a Vegytani szakosztály ülése a „Gyögyszcrész~kebcl
zct" akkori helyiségében. :t rnai Eötvös Loründ·U. 1. sz.
:ilat1i egykori J;írrnay~fé!l'. „Oroszlún"~p;itika h:ízúb:in
hangzott cl.

;\z eltiadök közüli clüszür 1ö42~bcn ta!:ílkozunk id.
lVá8ncr !Júniel pesti gyögyszcrész nevével, aki ki111agas!ó
egyénisége volt a niúlt SZ[Ízaci niagyar gyögyszcrész-t~írsa·
dalrnünak. Bécsben szerzett ..doctor chcrniac" kép:'2sftésével a \ 1{1czi úton (f11a Bajcsy-Zsilinszk.Y LÍl) n1úköd6 gyógyszcrt;íra rncllett g:y(>gyszer-vcgyészeti laboratöriun1ot is
létesített, aniiböl kés6bh fiainak vezetésével a I\1agyar
Gyögysz"~részcli és iv1tívcgyt;szcti V:íll:il:it fcjkíc!ütt ki.
;\ lc1ncsvúri Vúndurgyúléscn 1t-:43-han c!öad{tst tartott
.'):111110 Gyi"irgy akkor nH.'.g aradi. később Budapesten ~l
K(dvin lt'.rcn !l'..v(í gyógyszcrtúr tulajdonosa. aki tevékenyen
\'C!l részt~! f(iyúros életében: tagj:i volt ~1 lY1rsu!a1 v~ílaszt·
111jnyü11ak, s kél éven ~ít a pénztúrosi tisztséget is viselte.
1875-bcn képviscl6nck v~ílaszto!l~ík rncg.
i\ Pécsett tartott \'~índorgyúlésen ( 1845) szerepelt elószürcl6ad~íssal Láng AdolfFcr cnc nyitrai gyógyszerész. aki
- tudo111{tr1yos rnunk:issügün kívül - azzal tette isn1crué
llC\'é!. hogy l 84S~b:in Nyitr[tn incgindíto tta az első niagyar
11yelvú szaklapot „Gyógyszerészi I-Iírlap" cín1en. Sajnálatos. hogy a st.abads:ígharc escr11ényei rniatt a lapnak csak
néh~lny sz;l1na jelenhetett 1ncg.
Ez idó alalt Vúndorgytílésck tart;ísa és ezzel együtt a
"I"úrsulat rnlíkddésc is szüncic!ésrl'. kériyszcrlilt . .-\ küvctkc·
zü évek politikai légköre - tcnnCszctcscn - 11cn1 nyLíjto!t
lchc1t)ségct a vidékenként n1;i'ih1)! tananclú népes ilsszcjüvctt:lek sz:írn;ira. 111t.'.gis P_\SO·ht'.n a korübbi alelnök S::ö11yi
Pál debreceni 1an[u11r1k. az ;\kadé111ia t:igjünuk sikerült
engedélyt nyernie a hatösügtöl a ·r~írsulat további n1tíküdésére.
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S::önyi az 1850.jún. 20-án tan ott közgyűlésen clnökölve
bejelentette a hatóság engedélyét a tovftbbi 1núküdésrc és
bcn1utatta Gan1per/ pestvúrosi tan:ícsnokot 1nint n1iniszteri
biztost. A régi tisztikarból S::!Jnyi Pál alelnökön és Kovács
S. Endrén kívül Jár111ay Gus::tóv pénzt(m1ok és Pauer Lipór
gyújtcmény6r n1aradtak meg tisztségükben. A közgyűlés
lemondoll az időközben be nem fizelett tagdíjakról és
egyúttal döntött az új tagsági díjakról is: a pestiek tagclíj:ít
6, a vidékieké! 2 Ft-ban állapítolla meg. Ezu1án 4 új 1ago1
is fclveuek, köztük Matta Lás:ló pesti gyógyszerészi.
Az 1851. évi közgyűlés tagul választotta Sc111111elu·eis
Ignác Fülöp Rókus kórházi főorvost és Tóth István gyógyszcrész-tantirscgédct. Felolvasták Bugát Pcíl lcinondó levelét és S:önyi Pcílt elnökké választották 1neg, 1nnjd Bugáf
Pált „púrtoló tag" cín1n1cl tüntették ki, Ebben az évben
léf)'~tt be tagul Rcichenha!ler Lajos pesti gyógyszerész is.
.A. következő években n1cgcrösCidhetctt a Türsult1t pénzügyi helyzete. n1ert a jegyzőkönyv szerint a régi. szúk
helyiségekből nagyobb. a Károlyi-palot3val szernben !év()
hdzba költöztek dt. H~52-hcn Benga Adolf pesti gyógyszerészt. l 854-bcn háró E/itrös Jó:sej('f vették fel tagul. Az
Ui55. évi közgyúlé::; jegyzőkönyve .'izcrint Scnu11ef11'eis f,s;nác fóorvos és Fauser Atual gyógyszerész tagjai a v:ilasztrndnynak. n1íg új tagként a székesfehérvári Say A!óric
gyógyszerész szerepel.
A v~índorgyúléscknek egyik lcgslirúbbcn szcrcpl6 és
legszorgaln1asabb előadója volt Afolnár János a Rökus
Krlrház gyógyszerésze. Pest vüros törvényszéki vegyésze.
Tübb évtizedig tartó rnunk::íss:íga az ásványvizekre is kiterjedt. Analizálta a pcst-budai és több vidéki gyógyfünl()
vizét. úgyszintén igen sok kú1vizet is. Eredrnényeir61 kezdetben a Társulat Vegytani sza~osztúlyában, 111ajd a korabeli szaklapokban sz:írnolt be.
Az 1858-as esztcnckíhen nagy veszteség érte a Túrsulatot, rneghalt Bene Fcre1~c t'.gyetcrni tan(u·, aki or::;zügos
1ckintélyc~vcl nagy segítségére volt a ~fürsulatnak. Tcinetésén - ajegy·zeíkönyv szerint - a Társulat ..testületileg·· jelent

rncg.
Ebben az é\·bcn lépett be tagul ,'Cátai Cldh(lf karcagi
gyógyszerész. aki szülcívürosúböl Pestre kt:rülvc nc1ncsak
orvosi tanulrn:ínyokat végzett. hanen1 clvúllalta a Túrsulat
rnjsod-titküri úllásüt is: 1S60-han pedig - a könyvt{1ros
clt1t1nyta után- arra is vüllalkozott. hogy elkészíti a künyvtürjcgyzékét, ..rniutün rcn1é!L hogy n1úrc. 15. utün leteheti
a n1üsodik orvosi szigorlat:í1··. Jcllcrnt.ó energi:íj{tra. hogy

az :íllorn;iny fcklolgozúsút a kövttkczó év tiprili.'i[iban rnúr
befejezte. ~s egyben jclchtette úllüsútül valö nlegv3lús3t.
1nivcl közben a Nagy-l(unsúg karcagi fóorvosúnak vüiaszlották n1eg. Pesti k~pcsolata azért ncn1 szakadt n1eg, n1ert
feldolgozta és az .. Evkönyv"-ben rnegjelentctte a T~írsulat
1850-1856. évi gyűléseinek jcgyz6könyveit. arni lehct6vé
tette az c111lített évek escrnényeir6l rögzítelt kép vizsgálat6t.
1860-ban vették fel tagul dr. 1'han Károlyt a bécsi
cgycte1n tan{u·segédjét és ij]. Rorh Pál dési gyógyszerészt. Than I(~íroly kés6bh nlint a pesti Egyetem neves
professzora nen1csak vúlasztrnúnyi tagja volt a Túrsulatnak. dc az 1863. és az 1864. évi Vúndorgyúlésekcn elő
adást is tartott.
.!\z Egerben tartott V~1ndorgyúlésen tűnt fel Ro:snyay
Afúryás akkor inég zoinbní, kés6bb aradi gyógyszerész. aki
kb. negyedsz;1za<lon dt egyik lcgszorgahnasabb lrítogatója
volt a l'ársultl!nak. késcíbb v<íl:isztJnúnyi tagj~1 és a gycígyszcrészszakosztüly elnöke lelt. Rozsnyay kilenc alkalornrnal tanol! elcíad:'1s1. 11c1ncsak gyógyszerekkel kapcsolatusan, h:1ncn1 isn1t:rcucrjesz1ó jcl!cgtícket is. pL a
fl'.ll)'képczésr(íl. vagy a „SarkíHí kést,ülék" alkalrnazús:iröl.
;\hogy köze!cdctl :1 n1últ sz:íza<l vége - ügy tűnik tígy cs(ikken1 a gyögyszcrészck érdcklcJdésc is a \ 1únJorgyúlésck ir:ínt. l 894-bcn a Pécsett tartott gyűlés alkalinÜIHil rclvcll jcgyz()klinyvhen Ro:snyayn kívül lllÜS
gyögyszcrész-clöadö nevével ncrn is tal:ílkozunk és a
rncgjclcntck névsorában is niindössze 9 gyögyszerész
neve szerepel.
.4 V:'111dorgyúll;sck soroza!a az c!sö vilüghüboní kitilréséig zav:irtal:1n vo\L stíl az azt kü\'ctó években is
felújul! (az utolsót 1934-bcn rendezték 1ncg). dc a szcrcplók akkor 1núr sz(u.adunk ncvcs szakcrnbcrci voltaJ::,
akiknek n1unk:íss:ig:1 :1 rncg..;znpornclntt szaklapok ht1s{1bjai11 vú!t isn1crtté.
B.
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()n lhe ii:1:;1~; u( \hL· pnitucub ui. !hL' Sl,ciL'!y :ind th..: <.·unlcnipurary p:qier.~ authur <lL'SlTiliL'~ !hL' cml!H.:c! iun bd Wl!L'll !be Hungari;:n pharni:icy ur !hL' L!~;[ l"Cll!Ury :md tllL' Roya! Hungari:in Sucidy
f(lf Natural Sl"ÍL'llCL'S founded 150 years agu. ln lhL' funnaliun ur
thL' Society as wd! as iis opL'r~1tinn un1i! tlw turn of the CL'ntnry
ph:inn:icisL'> p!ayed ;1 significc;i1t role: 111any uf tl\L'n1 h:tVL' {}'.:en
fu11cliu11;1riL·s in tlle Sucidy ::nd !hey heh! lecl\nL'~; :d the cunfL'l"L'I\·
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