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A gyógyszerészek publikációs tevékenysége a magyar orvosi szaksajtóban
az első magyar nyelvű gyógyszerészeti szaklap megjelenéséig
(1831-1862)
DR. RIXER ANDRÁS ÉS DR ZALAI KÁROLY

A szerzők a magyar nyelvű orvosi periodikák kialakulásának társadal1ni körülJnényeit és niegjelenésüknek
szinte szükségszerűségét, rövid tá1,sadal1ni, közéleti
képpel teszik éithetővé. A gyógyszerészek tudományos
publikációit, azok mennyiségét és }elentőségét isniertetik

*
A magyar nyelvű gyógyszerészeti szaksajtó kialakulása két dátumhoz kötődik: az 1848 és az
1862 évekhez. Az első szaklap, a Gyógyszerészi
Hírlap csak kísérlet, an1ely a részvétle11ség és a
politikai események miatt meghiúsult; a második
a Gyógyszerészi Hetilap, amely egyben az első folyamatos magyar gyógyszerészi szaklap. Így a magyar gyógyszerészi szaksajtó kialakulása évének
az 1862-es évet tekintjük
Az 1862-es időpont értékyléséhez összehasonlítást kell végezni más szakterületek, így eLsősor ban
az orvosi periodikák inegjelenési időpontjával
Az orvosok első magyar nyelvű szakJapja, az
Orvosi Tár 1831-ben jelent meg; hasonlóképpen
részvétlenség iniatt két év múlva kiadása n1eg,szűnt, majd négy évi szünet után bár . újból
megindult - az 1848-as események mégis hasonló
juttatták, rilint az első magyar nyelvű
gyógyszerészeti periodikát, a Gyógyszerészi Hírlapot Az első, folyamatosan kiadott magyar 01 vosi
lap, az Orvosi Hetilap 1857-ben indult. A fentiekből megállapítható, hogy a folyamatos gyógyszerészi szaksajtó az orvosival hasonló kezdeti nehézségek után csakne1n egy időben: inindössze öt év
múlva indult meg
Az orvosi és gyógyszerészi szaklapok megjelenésének az időpontját ha önmagában nézzük, úgy
az időpont reálisnak nevezhető, figyelembe véve,
hogy hazánkban Európa többi államához képest
túl későn indult meg (1769-ben) az egyeterrú orvosés gyógyszerészképzés, s a magyar nyelvű egyetemi oktatás csak a XIX század közepén valósulhatott meg.
A magyar gyógyszerészi és orvosi szaksajtó kialakulása szoros összefüggésben va11 a gyógyszerészek és orvosok egyesülési törekvéseivel, érdekvédelmi és tudományos egyleteik megalapításával
IS Erre 1837-ben került sor, amikor megalakult
a Budapesti Királyi Orvosegyesület, melynek orvos- és gyógyszerészdoktorok lehettek tagjai [ 1]
Ez az egyesület azonban ne1n biztosított az or vosok és gyógyszerészek széles köre részére tudon1ányos fórumot

A szaklapok és a tudományos egyesületek kialakulási körühnényeihez isrne1 nünk kell, hogy a
XIX század első évtizedeiben uralkodó n1ostoha
politikai viszonyok nllatt az orvos- és ter1nészettudon1á11yok előző századbeli f81lendülése n1egakadt, és ezzel az egész ország szclle1ni élete holtpontra jutott. A latin nyelv használata is erősen
hátráltatta a nemzeti műveliídés fejlődését, de a
legnagyobb hátráltató tényező a bécsi udvar politikája volt, mert a politikai ellenőrzéssel, a külföldi
látogatások korlátozásával, de főleg cenzúra útján
igyekezett 1negakadál.yozni a tern1észet- és orvostudo1nányi művelődés eszközeinek és haladó eszméinek széles körű terjedését Nagyrészt ennek
tulajdonítható, hogy a XIX század első három
évtizedében az orvos- és ter 1nészettudo1nán yok
művelése hanyatlásnak indult, és az egyetemi oktatás színvonala is lesüllyedt
Nagy akadálya volt még a tudományos fejlő
désnek, hogy a gyakorlati oktatás rrúnd az orvos-,
mind a gyógyszerészképzésben szinte teljesen
hiányzott. Ennek fő oka az intézetek hiánya és
a 1neglevő intézetek hiányos, primitív felszereltsége
volt [2]
1.. A reformkor jelentős orvos-gyógyszerészi eseménye, hogy Bugát Pál Toldy Ferenccel együtt kiadta 1831-ben az „Orvosi Tár" című lapot. Az Orvosi Tár elsősorban a „ .. gyakorlati orvostudo··
n1ányok tárháza. " kívánt lenni, de állandóan
közölt „
eredeti értekezéseket elsőbbrendű tárgyakról és kivonatokat idegen lapokbul és munkákbul" [3] Ezenkívül természettudományos cikkeket is közölt egy ideig, amíg az egyben a Természettudományi Társulat folyóirata is volt. Az új
orvosi folyóirat tudományos szenzációt jelentett,
de meg kellett küzdenie a közönnyel, az önálló
magyar orvosi kultúra iránti nagyfokú bizalmatlansággal Mindezek mellett a szerkesztők orvosi
szaknyelvünk kezdetlegessége miatt nyelvi nehézségekkel küszködtek: új magyar „műszavakat"
kellett teremteniük, hogy magyar nyelven hirdethessék a tudományokat
Az első orvosi szaklapba11, az Orvosi rrá1ban is
jelentek niár n1eg gyógyszerészi vonatkozású elő
adások, értekezések anyagai, vala1nint a gyógyszerészi közélet hírei és egyéb tudo1nányos rendezvényekről szóló értesítések, amelyekben a gyógyszerészek is szerepeltek előadásokkal
Az 1831-1833 közötti évfolyamok három év
12 füzetében a lap kifejezetten csak orvosi vonatkozású témát közöl, s itt is túlnyomó többségben
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külföldi szaklapok cikkeit veszi át, hol referátum
formájában - ezt egyéni meglátás és bírálfJ,t kíséri - , hol pedig csak egyszerűen fordításként.
l\Iagyar orvos eredeti közlése, kísérletes n1unka alig
akadt.
1838-ban, négy évi szünet után indul újra az
Orvosi Tár. Ekkor már Bugát Pál társszerkesztője
Flór Ferenc lett Az 1839-től 1847-ig terjedő idő
szakban kapcsolódtak be a gyógyszerészek publikációjukkal a lap munkájába [4J A publikációk
szerzőiről, számáról táblázatot állítottunk össze
Az I táblázat szerint kilenc év alatt mindössze
négy személy 17 közleménye jelent meg, tehát valójában ezek a gyógyszerészek első kezdeti szárnypróbálgatásai voltak A szerzők között az élen jár
Dr Wágner Dániel 9 közleménnyel, aki egyébként
is több vonatkozásban 1negörökítette nevét a magyar gyógyszerészet történetében Kiemeljük még
Láng Ado(f Perencet, a híres nyitrai gyógyszerészt,
a Magyar Tudományos Akadémia eddig egyetlen
gyakorló gyógyszerész tagját

2 A második, n1ár fOlyan1atosan 111egjelenő n1agyar nyelvű orvosi szaklap az Orvosi Hetilap volt,
melynek első száma 1857-ben jelent meg, Markusovszky Lajos szerkesztésében [ 5]. A szaklap első hat
évfolyamát dolgoztuk fel, vagyis 1857-től 1862-ig,
amikor is Schédy Sándor kezdeményezésére és
szerkesztésében inegvalósult a gyógyszerészek első
folyamatosan megjelenő szaklapja, a Gyógyszerészi
Hetilap Ezen időpontot követőleg a gyógyszerészek már saját lapjukban publikáltak, így nem

19. évfolyam 9. szárn

láttuk értelmét vizsgálatainkat a további évekre is
kiterjeszteni
Az Orvosi Hetilap állandó rovatai voltak:
a) orvosi jellegű hazai értekezések, lnunkák rovata; itt kórházi közlemények, külföldi irndalom
referálás, társulatok, különféle szakmai jellegű ülé'.
sek hírej szerepeltel{;
b) gyóg~rszertani közlen1ények rovata: ebben a
gvógyszerészi jellegű munkák, értekezések jelentek
n1eg;
e) a „Tárca" rovat, 1nelyben eg,yéb vegyes közléseket publikáltak [6]
A gyógyszerészi vo11atkozású és jellegű é1 tekezések és előadások tehát a „Gyógyszertani közlemények" cÍinű külön rovatban jelentek ineg Vizsgálataink szerint n1ár az Orvosi Hetilap első évfolyamának feltárt adatai is azt mutatják, hogy
ebben a lapban a gyógyszerészet nagyobb arányban és nagyobb súllyal szerepelt, hiszen már ~z
első évben a 1negjele11t közle1nén:yek száma 15;
1najd11em annyi, 1nint az Orvosi Tárban n1rolc év
alatt megjelent összes gvógyszerészi közlemény
szán1a.

Az előzőekhez hasonlóan megvizsgált időszak
adatait a II. táblázaton mutatjuk be A táblázat
számszerű adatait és a 111egjelent közlen1ényeket
értékelve megállapítható, hogy hat év alatt összesen 91 tudományos dolgozat jelent meg, köztük
több továbbképzési célokat is szolgáló, összefoglaló
jellegű munka. A publikáló személyek között kiemelten az élen jár dr. Kátai Gábor 41, 1l1üller
Bernát 36 közleménnyel [7]
1. táblázat

Az Orvosi Tárban évjolya1nonként uiegjelent tudon1ányo.s publikációk gyúgyszerészszerzői
és uiunkáik száma

Név

A gnelly Ferenc

1

1839

1

1840

1

1841

1

...

'

L ángA Ferenc

3

p ántotsek

4

1842

1

1843

1

1844

1

1845

1

1846

1

1847

Össz

1

1

a
4

w ágner Dániel

3

4

1

1

9

4 gyógyszerész, 9 év, 17 közlemény

II.. táblázat
Az Orvosi Hetilapban évfolyamonként rnegjelent rnunkák szá1na

Név
Kátai Gábo1

1857
8

1858
1

1859

1860

1861

1862

Össz

12

14

2

4

41

Osváth Pál .

Kor·muth Attila
Müller Bernát

1

Sztupa György

8

3

13

1

1

11

36

a

Than Ká1oly

3
2

2

'TöiökJózsef

5

6

"\Vágne1 Dániel

1

1

8 gyógysze1 ész; 6 év, 91 közlernény
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Meaemlítjük még dr. Kátai Gáborral kapcsolatban, l~ogy a la.pban_igen n_agy,számú r~feráló jelleg""ű
iJ;:ke is meg3elent: a vizsgalt hat ev alatt 140
~zekben kül~nböző rec~p~ek hatástani és t~c!u10:
lógiai jellegu rnmertetesevel, valammt kulfold1
folvóiratokból átvett gyógyszerészi eseményekkel,
kö~életi hírekkel, továbbá más em ópai és tengeren
túli gyógyszerészettel kapcsolatos tevékenységek
ismertetésével foglalkozott
A publikáló gyógyszerészek közül kiemeljük még
dr. Than Károly gyógyszerészkémikus-profcsszor,
Török József és dr W ágnm Dániel budapesti gyógyszerészek 11eveit„
Feltárt adataink azt mutatják, hogy az önálló
magyar gyógyszerészeti szaksajtó 1862. évi megjelenése előtt a n1á1 önállósult gyógyszerészet még
rászorult az orvosi lapokban való publikálásra
A gyógyszerészek az orvosi lapokon keresztül hallatták szavukat, s a tudon1ányos és referáló közleinények szá1nának nCn.rekedése kedvezőe11 és frissítőleg hatott az önálló gyógyszerészi szaksajtó
kialakulására
Vizsgálati eredményeinket, az abból kapott képet úgy is értékelhetjük, hogy amint a gyógyszerészet évszázadokkal ezelőtt az orvosi tevékenység
szerves része volt, majd később abból önálló foglalkozássá és tudo1nánnyá különült, úgy az 01 vosi
szaklapok, amelyek először magukba foglalták a
gyógyszerészet területét is, differenciálódtak, szorosabban véve az orvoslás és a gyógyszerészet szakterületére
IRODALOM
1 01 vosi Tár III félév 5. szá1n 78. oldal - 2. Gurt1 1ay
Gy .. Az újabbko1i n1agya1 ~nvosi n1űvelődés és az egészségügy tö1 ténf;te Akadén1iai Kiadó, BudapE:st I„ kötet
80 oldal (1953). - 3 Gortvay Gy. uo. 89 oldal . 4. Rixer A. A 1nagytu nyelvű gJ·ógyszerészeti szaksaJiÓ
kialakulása és jelentősége (18:31-1872) Gyógyszc1észdokto1i é1tekezés, Budapest 43-47 old. (197:3}
~-"q_. _Gprtvay Gy._: uo. 235. oldal_ --: 6. 01·v. I--Ietil. l (1857):
- 7 ltixer A · uo 104-109. oldal.
-
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.IJ;-p A P 1-1 K e p, n:-p I-{ 3 a n a H : ny6AuKaquu
eeH2eplKUX ifJap~llaqeemo6 e .MeŐUlJUflCKOÜ ne1lamu u3i'JanHOÚ Ha 6eHZepC!COM H.3bll(e iJo U3ŐQHU.íl nep6020 8eu2epCFCOCO
ifJapMalftBinU!fe('f(020 Jll')']JHQJlQ (1831-1862)
B BBeJ(eHHl-1 3BIOpbI 0Őb51CH5IIOI o6n~ecrseHHbJe YCJI081151 H Heo6xo,ro1?110Cih II051B.'1eHH5I Me):{Hl{l-1HCK!1X rrep1101'JJ1qHbIX H3/].3HHH Ha BeHI epCKOM 5I3b!Ke npH IIOMOU\11
Kp.aTKOro on11catt115I 06w:ec1settHoH WH3HH. B nocJre,n;y10w:eM OHH 113Jiara1o'I HaYqHbre TIYÓJlHKallHH 4iapMal{eBTOB,
HX KOJIHqeCIBO H 3HaqcHne cor JiaCHO HH>KeCJ1e)l)-'IOIUHM:

1 Meµ;Hl{HHCKHH Apx11B -(1831-1848) ITY6.'1HKaru1ottHa5I ;:i;e5ITeJibHOCTb B .u:aHH0\1 )f(YpHaJie H3Jiar aeTC5I H B
BHJJ;e CBO,JJ;HOI1 ra6!1Hl{bl, H 113 nonyqeHHbIX J{aHHbIX Cll,eJ13HbI BbfBOJ{bl
2 l\.le)J.HUIIHCKHi1 Ewettenen&HHK (1857-1862). ):le511eJibHocrb 4iap\13UCBTOB B WYpHaJie H3Y'Iaerc51 r.i;o 1862
ro.r:i;a, raK KaK .u;o Tex rrop cpap'11aqesrb1 tte 11Men11 csoH co6c1seHHhri1 )t<YpttaJI. Gorrbilloe KOJIHqecTBO paőor onY6J1HKOBattttn1x B :m:Yptta;-re o6pa6arhlnaeTC51 11 B itJopMe Ta6Jil1UbI
HaKOHel{ aBIOpbl YK33bIB3fOI Ha IO, 'IIO BLLHB;lCHHblC
qJop'i1bI MC.IJJ1UIIHCKOH ,ne.HTeJJbHOCI'H 5IB-1HIO'IC51 npe;:i;wecrBaHHHK3:\H1 C03:.J;3HH51 caMOCf05I'Ie.:1LHOH BCHrepCKOH cpapMaueBIHl!eCKOi-1 rreqa111 B 1862 l'O)J;Y

Dr
A„ Rixe1-D1
K. Zalai: Publishing
activit?.es of Hungarian pharrnacists in the Hungarianspeaking 1nedicinal 'journals until the issue oj the first
Hurigarian phar1naceut·ical periodical ( 18.'31-1862)
The social rclations of i.he developrnent of the füst
HungaTÜ1n 1nedical periodicals isdiscussed. Subsequently,
the cont1ibutions of I--Iunga1 ian pha11nacists in the
medical periodicals „01 vosi Tár" (1831-1848) and
„Orvosi Hetilap" (1857-1862) a1e su1n1na1ised in
t1lbulate<l fo1n1 As a conclusion, the p1ecu1sor's role
oJ the Hunga1ian pha11n~tcists' pape1s published in the
ccnte1npo1a1y 1ne<lical p1ess, in i'elation to the dcvelopm ~nt of the füst indcpendfJnt Hunga1 ian phar1naceutie:,al
periodical, is e1nphasise<l

D1 A. R i x e i und 1)1. J{, 7. a 1 a. i: Über die
Publikationstütigkeit der ungarischen .Apotheker in der
ungarisch-sprachigen medizinischen F achpresse bis zur
Er scheinung der er sten ungarischen Fachzeitschr~ft

(1831-1862)

( Sernrnelweis Orvostudornányi Egyetern.
Egyetemi Gyógyszertár,
1092 Budapest, Hőgyes Endre u 7)
Érkezett: 1974. X. 24

IJic gesellschaftlichen U1nstade de1 Ent•vicklung de1
e1 sten unga1ischen niedizinischen Zeitscln iften \ver <len
_besp~oche_n. Nachfolgend we1·den di8 du1ch unga1·ische
Apothekcr in der bciden ZeitschTift,en „01 vosi 'l'á1"
(1831-1848) und „01vosi Hetilap" ve1öfff::ntlichten
Beit1ffge tabellarisch zusaminengefasst Die in di:r
genannten l\iedizinischen Faehbliitte1 publizie1ten Mitteilungen sind als V 01Jaufer der· Entwicklung der unga1ischen pha1n1azeutischen Fachpresse zu betrachten

IBUPROFEN ÉS FENILBUTAZON
A POLYARTHRITIS ELLEN
Öst. Ap.-Ztg . 28 (31-32), 604 (1974)

Ezen tapasztalatok és más, az irodaloniban isme1 tetett adatok alapján inegállapítha.tó, hogy az Ibup1ofen idült, előrehaladt polyarth1 itis huzan1osabb időn
át ta1tó kezelésére is alkalnias (61)
R B

Pá1huzamos kíséi'lctso1 ozatban hasonlították össze
csehszlovák 01 vosok az Ibuprofen és a fenilbutazon hatását. A keze~ést l 00 olyan betegen végezték, akik vala1nennyien biztosan 1negállapított idült, p1og1ediens
polyarthritisben szenvedetek. Az e1edn1ényeket] 4 napos
kezelési időszakonként szá1nos objektív és szubjektív
szen1pont sze1int, bírálták el. Az a.lka.ln1azott adagolásban (200 nlg Ibuprofen, ill. 600 n1g fenilbntazon) n1indkét készítniény igen jól bevált és az általános kiértékelés
nem mutatott különbséget a két készít111én,y között
De a ne1nkívánatos 1nellékhatások a.z lbuprofen-csoport tagjainál csak félannyiszor fordultak elő, inint a
fenilbutazonnal kezeltek között
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1

1
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Ibuprofen

GYÓGYSZERFOGYASZTÁS AZ NDK-BAN
ÉS A GYÓGYSZERSZOBÁKRÓL
H .1 Öst Ap.·Ztg 28 (31-32), 604 (1974)
A Nén1et De1nokratikus Köztársaságban 1971-·ben
összesen 1411 gyógysze1 tá1 n1űködött. Ezek közül
1248 volt állürni kezeléshf;n (1,375 n1illiá1d má1ka for„
galon1111al, a1ni 1960„nal szen1hen 168% emE:lkedést
jelent) ii\_ n1agántulajdonban, illetőleg 1nagánbérletben
levő gJógysze1tárak száma 1960 és 1971 köLött 95-re
csökkent Utóhb)ak az összforgalon1nak csak 7%-át
bonyolítják le. E1dekes jelenség az ún gyógys?.erszobák szániának fOlyamatos növekedése (Ez az intézn1ény en1lékeztet a SZO-\ jetunióbeli gyógysze1kioszkok
1endsze1ére }
A gyógyszerfogyasztás az J\TDK-ban is jelentősen nőtt
az eln1últ években. A csúcsot, a többieket 111essze megelőzve, az analgetiku1nok ta1tjá.k. A vény nélkül kiad„
ható ilJ-en tablettákból eredő fo1galon11960 és l9il kö·
zött 6, 7 rnillió n1á1kának lnegfelelő összeggel növekedett
(62)
R R

