
1972. noven1ber GYÓGYSZERÉSZET 427 

Gyógyszerészet 16 42i,.;.;,;.431.. 19/2 

A GYÓGYSZERÉSZET FOGALMÁNAK VÁLTOZÁSA 
ROZSNY A YTÓL N APJAINKIG1 

DR ZALAI KÁI\OL Y 

A Magya1 Gyógyszeiészeti Társaság életében már 
szinte hagyon1ányossá válik, hogy a tavaszi hóna
pokban a gyógysze1tá1i központok, megyei sze1-
vczeteü1k, fiatal gyógyszerészeink országszerte ké
szülődnek tudományos munkásságuk újabb ered
n1ényeinek be1nutatására Az eg:yes n1egyékben 
megta1tott elődöntőkön kiválasztották azon dol
gozatokat, an1elyek 111éltók az országos előadói en1-
lékversenven való részvételre 

E feladat ellátásárn ez évben Kecskeméten jöt
tünk össze; abban a városban, amelynek szoros 
kapcsolata van Rozsnyay Mátyás személyével, 
akinek r1evével fén1jelez;zük már n1egindulása óta 
előadói emlékvernenyünket Rozsnyay -~'Iátyás ui 
giinnáziu1ni tanuln1ányait Kecske1néten végezte. 

Rozsnyay és Kecskemét kapcsolatának megfe
lelő értékeléséhez röviden utalnom kell arra, hogy 
Rozsnyay születése {1831) és fiatalsága a magyar 
tudományos, irodalmi és kulturális törekvések kor
szakába esik E számybontogatás - Európa többi 
népeinek hasonló fejlődését figyelembe véve - ké
sőn mutatkozott„ Az 01szág nagy részének török 
nlegszállása, 111ajd az osztrák elnyon1ás n1egakadá
lyozták hazánkban a nen1zeti kultúra, tudon1ány 
és n1űvészet inegszületését; ezek a körülmények 
tehát kedvezőtlenül hatottak a magyar gyógysze
részeti í8jlődésére is Ehhez hozzájárult még az 
1848-as szabadságharcot követő újabb két évti
zednyi teljes elnyomás is. 

Mindezek után elisn1erés illetj a szabadszállási 
születésű Rozsnyay Mátyást, akinek tanulóévei 
részben az abszolutizn1us koiszakára estek, de 
n1egbjrkózva az idegen szellemn1el és az idegen 
n3relvvel, kiváló szakemberré ké1>ezte ki n1agát, s 
érdemeket szerzett a magyar gyógyszerészetnek 
Neve ismertté vált az ország határain túl is 

Rozsnyay élet1nűve eléggé is1ne1t 1nindannyiunk 
előtt, így részletes be1nutatása nen1 szükséges Azt 
azonban hangsúlyoznom kell, högy Rozsnyay kö
zépiskolai tanulmányai alatt Kecskemét kollé
giu1nának és lakosságának jzzig--vé1ig n1agya1 szel
leme nagy hatással volt egyéniségének és késéíb bi 
közéleti, politikai működésének kialakulására. 
Kecskemétről vitte magával azt az életfelfogást, 
rnelynek szellemében élt az abszolutizn1us éveiben 
mint gyógyszerészhallgató, később pedig mint 
zombai, ill.. aradi g,yóg,yszerész 

A kecskeméti kollégiumhoz fűződő kapcsolatát 
Rozsnyay egyik írásában részletesen leírta LlJ 
Ebben elmondja, hogy 1848-ban a politikai viszo
nyok miatt az iskolát a szokottnál korábban re-

1 A Kecskeméten megt8.rtott, 1972. évi Rozsnyay
emlékve1seny Bíráló Bizott3ága elnökének bevezető elő
adása 

kesztctték be Az év végi vizsgákat minden tárgy
ból egy napra vontákOS'sze;-igy délután 5 óra felé 
Rozsnyay n1ár annyira k:ünerült volt, hogy elszen
derült. A vizsgaelnök ekkor hangosan nevét szó
lította. Szomszédjának csak annyi ideje volt, hogy 
körmével megjelölje azt a szöveget Tacitus könyvé
ben, amelyet éppen olvastak Rozsnyay folytatta: 
„Ad utilitatem vitae omnia consilia, factaque 
nostra, dirigenda sunt" Azonnal fordította is ma
gyarra: „Minden tettünk és minden gondolatunk 
az élet hasznosítására legyen irányítva" 

Ekkor a latin nyelv tanára megkérdezte tőle: 
„Mit kell értenünk »ntilitas vitae« alatt?" Mire ő 
azt' felelte: „Ha ezt hétköznapi értelemben vesz
szük, akkor ez alatt egysze1űe11 a pénzszerzést is 
érthetjük, azonban én úgy gondolom, hogy Tacitus 
itt azt értette, hogy az élet hasznosításából ne csak 
n1agunkra, hane1n az en1beriség kisebb, vagy na
gyobb körére is valami haszon, vagy előny hára-
1noljék." „Helyes", jegyezte n1eg erre a tanár. „Az 
elf5bbi fBlfOgás nagyon alacsony és 111éltatlan Ta
citushoz, de az utóbbi magyarázat még Tacitustól 
is 1nagasztos Ajánlhaton1 .ezen mondást egész éle
tedre jelsza vadul '' 

Rozsnyay azután így folytatja emlékezését: „A 
latintanár ezen tanácsa csodálatos n1ódon bevéső
dött e1nlékezeten1be. Ez a n1ondat nehéz napjain1-
ban sokszor fölemelt és bátorított; jobb napjaim
ban pedig sokszor találtan1 benne önigazolást és 
serkentést új tevékenységre. De sohase1n volt okon1 
megbánni, hogy jelszavamul választottam Hogy 
melyik érteln1ezést vetten1 alapul, azt csak az ítél
heti n1eg, aki igazán isn1er " Egész élete igazolja, 
hogy a helyes értelmezést vette alapul, s amit tett, 
abból mindig az emberiség nagyobb körének volt 
haszna 

Ezúttal csak néhány helyi vonatkozású adattal 
és gondolattal kívántam hódolni Rozsnyay Mátyás 
emlékének, mivel az előadói verseny 1ninden elő
adása Rozsnyay működésének szellemében szüle
tett és az ő emlékének tiszteleg 

Ezen meggondolások alapján engedte~sék meg 
nekem, hogy bevezető előadásomban Rozsnyay ko
rától napjainkig vizsgáljam és értékeljem a gyógy
szerészet tudo1nányának, gyakorlatának, összessé
gében fogalmának változását, alakulását. A kor, 
Rozsnyay kora, a magyar gyógyszerészet egyik leg
virágzóbb korszaka, amit bizonyít többek között 
az alábbi néhány kiragadott adat: 

]lozsriyay 1867-ben a inagyar orvosok és ternré
szetvizsgálók XIV. vándorgyűlésén inutatta be -~j, 
íztelen kininvegyületét és kinines cukorkakészít
ményeit; 1871-ben jelent meg az I Magyar Gyógy
szerkönyv; 1872-ben Schédy Sándor kiadta az első, 
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fűlyan1atosan n1egjelenő, n1agya1 nyelvű gyógy
szerészi szaklapot, a Gyógyszerészi Hetilapot; 
ugyanebben az évben készült el Than Károly új 
kémiai inté:zete-,----~n1ely ne1ncsak neki, hanen1 az 
egész lnag:yar kultúrának Európa-szerte 11írnevet 
szerzett, s jelentős bázisává vált a 1nagya1 gyógy
szerész-, gyógyszerészdoktor- és vegyészképzés
nek; 1876-ban a közegészségügyi törvénJT ·végre 
megfolelően rendezte a gyógyszertárak helyét az 
egészségügyben 

A magyar gyógyszerészet í6lvi1ágzásának e kor
szaka megvetette alapját a további fejlődésnek, s 
úgy vélen1, nen1 lesz hiábavaló röviden áttekinteni, 
hogy az időközben eltelt 100 esztendő alatt miként 
változott tartahnábc111 a gyógyszerészet és annak 
fogalma 

Rozsnyay kmtársa, Csurgay Kálmán 1883-ban 
kiadott tankönyvében [2] a gyógyszerészet fogal
mát az alábbiak szeiint adja meg: „A gyógyszeJé
szet az a gyakorlati tudomány, amely a gyógy
szerül használt nyers te11nények beszerzésére és el
tartására, úgyszintén a 'regyi és gyógysze1észeti 
készítmények előállítására, felismerésére, alkal-
1nazásuknak és szabályszerű, helyes kiszolgáltatá
suknak 1nódjára tanít." E n1eghatározás értékelé
sekor figyelembe kell venni, hogy abban a kmban 
a gyógyszerek előállításával és forgalmazásával 
túlnyomórészt a gyógvszertárak foglalkoztak; 
csupán egyes vegyi k:észít1nén~feket állítottak el{) 
gyógyszerészeti üze1nek 

Kazay Endre, a inagyar 1Scltele, a századfürdulón 
megjelent gyógyszeiészi lexikonjában [3] ko1ának 
gyógyszerészetéről a következőt ü-ja: „A vegyészet 
uralja ina az egész gyógyszerészetet, s óhajtandó 
ez a jövőre nézve is, de reálisabb alapon (A vegyé
szelr törekvése ui sok új és valódi gyógyszert adott, 
de adott tengersok rosszat is.) Ez azonban az or
vostan miként fejlődésétől is függ, mert a gyógv
szerészet bárn1ily sokoldalú isn1ereteken alapszik 
is, nen1 önálló, de a tö1téncle111 tanúsága szerint, 
irányában, fejlődésében, az éppen felszínen levő, 
nen1 n1indig s inindenben helytálló gyógyászati 
elvektől va11 beíűlyásolva; ennek fülytán nen1 nlin
dig a gyógyszerészet közvetlen oka annak, ha fela
datát 1nint az orvostan fegyverhordozója r1en1 tölt
l1eti be„" 

Baradlay [4] a gyógyszeiészetet mintegy 300 év
vel ezelőtt kialakult önálló hivatásnak tekinti, 
amelynek feladata a gyógyító eszközökkel, a 
gyógyszerekkel való foglalkozás, előállítás, elleniír
zés, raktározás, kiadás stb 

Thorns kézikönyvében [5] a gyógyszerészetet 
„n1este1ség" -nek (Ge\ver be) tartja, an1elynek „ 
gyakorlati mŰ\Telése a gyógyszertárban valósul 
Jneg" Kie1neli, hogy a gyógyszer készítési és -kia
dási tevékenység nagy felelősséggel jár, amiért is a 
gyógyszerésznek nagy gyakorlati és tudományos 
ismeretekre van szüksége. Thonis ezen inegállapí
tásából és könyvének címéből (Handbuch der 
Praktischen und Wissenschaftlichen Phaunazie) 
kitűnik, hog:y a szerző különbséget tesz a , ,gyakor -
lati, ill. tudon1á11yos gyógyszerészet" között, de 
elsőnek veszi a gyógyszerészetet Inint gyakorlatot, 
és inásodiknak: a gyógyszerészetet n1int tudo1nányt. 
Valóban, előbb volt az empíria és ebből fejlődött ki 

a tudon1ány A gyakorlati és a tudon1ányos gy-ógy
szerészet hosszú időr~ keresztül a gyógyszertári 
n1unkában általában eg·yüttesen n:yilv·ánult Jneg 
Erre kiváló példa Rozsnyay, Kazay vag:y Deér 
n1unkássága 

A „gyakorlati gyógyszerészet" és „tudon1ányos 
gyógyszerészet" fogalma mellett a külföldi iroda
lomban gyakran találkozunk az „alkalmazott 
gyógyszerészet'' fogalon1n1al is Ezzel a szóhaszná
lattal egyete1ni intézeteket, tananyagot, szakfolyó
ü atokat jelölnek Keni. aki egy „alkalmazott 
gyógyszerészeti i~~.:_' vezet6jo volt, a fogalo1n 
érteln1ezését az alábbi sz-illint adta ineg: „A. g:yógy
szerészi alaptudon1ánsokból elsajátított tudás és az 
ahhoz később szerzett tapasztalatok g;akorlati és 
ebnéleti felhasználása, a galenusi gyóg·yszerészet, 
továbbá a homöopathia, sterilizáció, jogszabály
is1neret és a gyógyszerészi kén1ia" [6]. 

Levinstejn közleményében [7] megállapítja, hogy 
volt időszak, an1ikor a „gyógyszerészet" fügaln1án 
csak a receptúiai technológiát értették :VIáskm a 
szórmk tágabb értelmét fogadták el: ide sorolták 
a gyógyszerészetre vonatkozó jogszabál:yok11ak, a 
gyógyszerészet tö1téneténck, a gyóg~yszerek fizikai
ké1niai tulajdonságainak is111er~etét stb is A farnu1-
kognóziát ugyanakkor kivonták a gyógyszeJészet 
fogalmi körébéíl J,evin,tejn elfogadja Nylejubin 
(178.5--1858) megállapítását, miszerint „. a 
gyógyszerészet a ter1nészettudo111ányok különle
ges ága; feladata új gyógy~ze1ek előállításf1i s vizs
gálat<t. A gyógyszeréHzct ne1n egyszeTŰ n1este1ség, 
hane1n tudon1ány is "Levinst~jn végül Ü; az alábbi 
1neghatározást ad.ja: „A gy ógyszcrészet an1a i udo
n1ányok és gyakorlati isn1erctek teljessége, nre1yek 
a gyógysze1 ·ek. és betegséget n1egelózó Shel ek fel
kutatására, tern1elésére, vizsgálatára,, eltartás<ira 
és kiszolgáltatására vonatkoznak" 

Li1idstead [8], a Fédération InternationaJe I>hn1-
1naceutique tb elnöke n g~róg,~·szorészetet a gyó
gyítástudon1ány eg~ részte1 ülotének tekinti: „ l\'fi
ként az 01 vos nlűvészete a gyógyítás, úgy a gyógy
szerészé a gyógyszeranyagokliól gyógyszerkészít
n1ényck: előállítása " 

~.\_ gyógysze1 észet fügal111á val, n gyógyszerészek 
foladatainak meghatározásával 3fozsonyi [9] is fog
lalkozik Megállapítja, hogy „ a gyógyszerész 
nek egyik legjelentősebb feladata a gyógyszerek-
11ek: orvosi rendelésre törtéilő kicsinybeni, és az 
ún galenusi készít1nényeknek nag:yobb 111ennyi
ségbcn, raktári készletre való elkészítése A n1ásik, 
ugyancsak fontos teendője a gyógyszerek és a 
gyógysze1 tárban előfütduló 111ás an~yagok és eszkö
zök kiadása 01 vosi rendelésre ,. agy anélkül Ezzel 
kapcsolatban feladata a szükséges· használati uta
sítás, adagolás, egyes esetekben (pi gyógyteák 
stb.) a gyógyszer házi elkészítésének: isn1ertetése 
is Köteles továbbá n1eg\iizsgálni, ellenőrizni a 
gyógyszereke_t, felderíteni az esetleges véletlen cl
cserélődést. Őrködnie kell azon, hogy anyag kész
lete szaksze1·űen eltartva., \Táltozás nélkül, kifogás
talan állapotban szolgálj" a betegek gyógyulását és 
az egészség n1egta1tását " 

Végh [10] a gyógyszerészet fogalmát az aláb
biakban adja 111eg: „A gyógyszerészet - n1i11t al
kabnazott ter1nészettudon1á1ry - hntá1 tudo1nány-

1 
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ként fóglal hol-vet a.z 01 v-orü, ter1nészettudo111á11:yi 
és 111úszald tudo111ányok között. A gyóg,\Bze1szak
é1t6 krjté1:iu1na felöleli a felsorolt tudon1ányágak
ból 111ll1dazt, anii a;--gy~ógyítás1a használatos anya
goknak n1in(l a hatására~ összetételére, anyagi Jni
nen1ííségére, n1ind pedig a gyógyszerré feldolgozá
sára vonatkozik " 

Pandula [11] a gyógyszerészetet az alábbiakban 
hatá1ozza n1eg: „A gyógyszerészet feladata olyan 
gyógyszer elóállítása, an1ely n1egakadályozhatja az 
emberi és állati szeivezet megbetegedését, ill hely-
1eállítja, a n1ár n1egbetegedett szervezet no11nális 
miíködését A gyógyszerészet célja, hogy feltárja és 
n1egisn1erje a g:,yógyszerkészítésben n1egnyilvánuló 
törvénysze1 űségeket. Kutatási területe a gyógy
szerként használt an·yagok n1egisn1e1ése, ill. az elő
állított gyógyszerek fizikai, kémiai és fiziológiai 
n1ódsze1ekkel törté11ő vizsgálnta a 111agasabb terá
piás hatás biztosítása érdekében " 

Kedvessy [12] szerint „. mai értelemben véve a 
»gyógysze1észet« fogal1nán a gyógyszerészi 1nűkö
déshez kapcsolódó teljes elméleti és gyakorlati is-
111e1-etanyagot értjük. _A_ gyógyszerészet tehát i1em 
jelenti kizárólag a. gyógyszerkészítéssel kapcsolatos 
tudnivalót " 

Az eddigi irodalmi utalásokból is kitiínik, hogy 
a „gyóg:yszerészet" -tel kapcsolatos füga10111alkotás 
elég eltér{) A fógahnakat igyekezett rendezni 
Dann r13], amikor egyértelmiíen megállapította, 
hogy a gyógyszerészei egyrészt ,,tudo1nány'', 
n1ásrészt „hivatás" A gyógyszerészet 1nint tu
don1ány·, tudon1ányoH is1ne1·etanyag, fog1a1kozik 
az orvoslás te1 ületén használatos gyógysze1·ekkel 
kapcHolatba11 fehnerüló nlinden je11egíí tudo1ná-
11yos ké1déssel Más1észt a gyógyszerészetnek mint 
gyak_orlati hivatásnak, feladata a, tudon1ányos 
felis1ne16sek, isrneretek hasznosítása a gyakoi:latj 
életben Ilyen értele1nben „ a gyógyszerészet 
tudományos alapokra épülő gyakorlati foglalkozás, 
n1elynelt feladata a gyógyszerek beszerzése, azono
sítása, vizsgálata, elkészítése, kezelése, elosztása 
annak minden fázisában." 

Utban - csatlakozva Dann 111egá1Iapításaihoz 
és definíciójához ·- a gyógyszerészetre az alábbi 
meghatá1ozást adja [14]: „A gyógyszerészet tudo
n1ányos alapokra és törvényes rendelkezésekre 
épülő gvógyszerel!átás, technikai készséget igénylő 
kereskedelmi tevékenység. Magába foglalja: 

- a természettudományos (nem mvosi) gyógy
szertant és kutatást (gyógyszerészeti intézetek); 

- a gy-ógyszer-alapanyagok és -készít1nények 
tudon1án:yos alapokon nyugvó gyári 1néretű e16-
állítását (gyógyszerészeti ipar); 

- a gyógyszer-alapanyagok és -készítmények 
clis1ne1t közbeeső forgaln1azását a tern1elők, in1-
portő1ök_ és a kicsiben forga101nba, hozók (gyóg)r
sze1 tárak) között (gvógyszerészeti nagykereskede
lem); 

- a g}' ógysze1-alapanyagok és -készítn1én:rek 
fü1gabnazását a gyógysze1 tárakban és n1ás ol:yan 
iniézn1ényekben, ahol szabadon ki i1en1 adható 
gyógyszeiek is felhasználásrn ta1thatók (egészség
ügyi intézn1ények) " 

Urban szerint a g:yógyszerészet - fCntieken kí
,, ül ---- szen1élyi yonatkozáshan n1agában f0g1a1ja. 

, a) gy ógv szer észi képzettségú vagy a kiképzés 
<Llatt álló össze._.;; szen1élyt, akik gya.korlé1ti, tudomá
nyos, szakirodaln1i vagy egyéb vonatkozásba11 a 
gyógyszerellátás szolgálatában állanak vagy állot
tak és ne1n 111ás hivatást g:yako1olnak." 

Seidlein [15] vizsgálódásai ah1pján a gyógyszeré
szet fogalmára az eddigiektől bizonyos mértékig 
eltérő definíciót ad: („A gyógyszerészet alkalma
zott tudo1nány, an1elynek tárgya a gyógyszer, 
n1elynek eredetét, miné)ségót, leírását, feldolgozá
sát, vjzsgálatát, ter1nelését, elosztását és felhasz
nálását kutatja és iigyanftkk01 átfogóan vizsgálja 
an11ak fürgását, szerepét és hatását az újrater1ne
lési folyamatban." 

A felsorolt irodalmi adatok azt bizonyítják, 
hogy a gvógyszerészetről alkotott fogalmunk a tu
domány és gyakorlat fejlődésének megfelelően 100 
év alatt sokat változott, de a pálya miívelői -
különböző aspektusok alapján - a gyógyszerészet 
fogaln1ának napjainkban is 1nás-1nás tartabnat ad
nak 

Az eln1últ években 111agan1 is füglalkozta1n altér
déssel [16] és a gyógyszerészet fogalmát két aspek
tusból - egyrészt a tudomány, másrészt a gyakor
lat, a hivatás szen1pontjából - kísérelte1n n1egl1a
tározni 

A gyóg-yszerészetnek n1int tudon1á11ynak a ki
alakulása, fejlődése, struktúrája és tartalma azt 
mutatja, hogy a gyógyszerészet alkalmazott tudo-
1nánv, határtudon1ánv, a1nely a ké1niai tudo111á
nyok és a biológiai-m~osi tud~mányok között fog
lal helyet, de emellett jelentős kapcsolatai vannak 
a n1űszaki és a társadalo1ntudo1nányokkal is 

Célját tekintve a gyógyszertészeti tu<lo1nány leg
szorosabb kapcsolatban az 01vostudo1nánnyal áll 
A gyógyszerészeti tudományok célja ugyanis az 
egészségügyi ellátáshoz szükséges anyagok (gyógy
szerek) megis1nerése és biztosítása, an1i lehetővé 
teszi az e1nbe1 egészségének a inegőrzését, testi
szellemi állapotának, eiőinek fejlesztését, a beteg
ségek felisn1erését és gyógyítását, az en1ber n1i11él 
tovább tartó alkotó életét 

A gyógysze1észeti tudományok tárgya a gyógy
szer, a gyógyszerek elsősorban te11n~szettudomá
nyos tulajdonságainak kutatása' és isn1e1ete, to
vábbá a gyógyszerek előállítása, ellenőrzése, elos_z
tása legn1egfe1e1őbb n1ódszereinek kutatása és n1eg
határozása, a gyógyszerek optimális felhasználásá
nak n1inden vonatkozásban való biztosítása 

A fentiek alapján a gyógyszerészetet mint tudo
mányt az alábbiakban határoztam meg: A gyógy
szerészet alkaln1azott tudo1nány, n1el-y11ek tárgya 
az egészségügyi ellátáshoz szükséges gyógyszer, 
kutatásának célja egyrészt a gyógyszerek megisme
rése (eredet, tulajdonságok, összetétel, szerkezet, 
n1inőség, hatás stb ), n1ás1észt a gyógyszerellátás 
(te11nelés, elosztás stb) optilnális nlódszereinek, 
feltételeinek 1neghatározása. 

Századunk a tudon1án yok diffC1·enciálódásának 
korszaka, a1ni alól a gyóg:ysze1észeti tudon1án) 
sem kivétel A fejlődés jelenlegi állapotában ha
zánkban az alábbi önálló gyógy:sze1észeti szaktudo
mányok kialakulását tekinthetjük befejezett fo
Iya1natna.k: gyógysze1 technológia; gyógyszerké-
1nüt; gyógyszer-analitika; far 1na.kognózia; fa1ma-
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kológia és toxikológia; gyógyszerügyi szervezés; 
gvógyszerészeti történelen1 

A gyógyszeré_~zet 1nűvelése hosszú időn keresztül 
kizárólag gyógyszertárakban folyt, hiszen ezek vol
tak a gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek egye
düli intézményei A gyógyszergyárak kialakulása 
jelentős fejlődés a gyógyszerekkel kapcsolatos te
vékenységek ellátásában, s egyben új fogalmak 
n1egszületését és a „gyógyszerészet" fogaln1ának 
bővülését vonta 1naga, után. Az új fogalom az 
„i1>ari gyógyszerészet", an1ely napjainkban inár 
több országban a gyógyszerészképzés és a szak
mérnökképzés egyik tantárgya 

Az „ipari gyógyszerészet" fogahnát elsőnek 1911-
ben Astruc [17] francia gyógyszerész adta meg: 
„Az ipari gyógyszerészet a tech11ika és azzal össze
függő tevékenységek összessége, amely lehetővé 
teszi a laboratóriumi n1éretben előállított és tudo
mányosan értékelt gyógyszerek üzen1i, gyári iné
retekben való előállítását a gazdasági szempontok, 
a lehető legmegfelelőbb összetétel és a nagy meny
nyiség figyelembevételével." 

Az ipari gyógyszerészetet mint fogalmat hazai 
viszonylatban elsőnek Pandula (18] határozta 
n1eg: „Az ipari gyógyszerészet olyan iparág, a1nely 
a gyógyszervegyészeti ipar által előállított ható- és 
segédanyagokból gépi erővel, nagy tömegben állít 
elő gyógyszert .. Célj:t tehát az, hogy a tudomány 
legíejlettebb eljárásainak segítségével nagytiimegű, 
hatásos és tartós gyógyszert állitson elő „Az 
ipali gyóg,yszerészct fc1adnta gyakor1a.ti és -eln1é 
leti jellegű Az ipa1i gyógyszerészet gyakorlata a 
te11nelő 1nunka, s e munka során f01111erülő kér
déseket az ipari gyógysze1észet tudon1ányos ebné
leti 1nódszerekkel vizsgálja, hogy törvénysze1űsé
geit 1negisn1e1 ve, azokat a tern1eléfi szolgálatába ál
lítsa." 

Az „ipari gyóg:yszerészet" fügab11ánal{ kiala
kulása maga után vonta a klasszikus értelen1be 
vett „gyógysze1 tári gyógyszerészet" fogalmának 
specifikusabb jelölését, sőt differenciált megkülön
böztetését is Ennek eredményeként alkalmazzuk 
ina n1ár széles körben a „kórházi gyógyszerészet" 
és „officinai gyógyszerészet" szavakat, ill. fogal
makat Előbbihez tartozik a fekvőbeteg-ellátást 

végző egészségügyi intézetekben (klinikákon, kór
házakban, szanatóriu1nokban) n1űködő gyógyszer
tárakban és gyógyszenaktáiakban a gyógyszerek
kel kapcsolatos tevékenvségek ellátása. A kórhá
zak között - oktatási feladataiknál fogva, jobb 
tárgyi és személyi feltételeik miatt - kiemelt in
tézmények az egyeten1i klinikák„ A gyógyszerészet 
e területét egyes szerzők a kó1házaktól megkülön
böztetve jelölik, s „klinikai gyógyszerészet" -nek 
nevezik 

Az „officinai gyógyszerészet" elnevezés a köz
forgalmú gyógyszertár legfontosabb helyiségéből, 
az „officina-"bó] ered Az „officinai g:yógyszeré
szet" fogalmához tartozik a járó betegek gyógyszer -
ellátását végző egészségügyiintéz1nényekben, a köz
forgalmú gyógyszei tárakban a gyógyszeiekkel kap
csolatos tevékenységek hivatásos ellátása, a gyógy
szerészeti tudo111ányok eredn1ényeinek figyeleinbe
vételével 

A gyógJszerészet fűgaln1ának differenciálódása 
ipari, kórházi és officinaj gyógyszerészetre, maga 
után ·vonja az eredetileg kizárólagosan használt fo
galom, a ,,gyógyszerészet'' fügahnár1ak n1ódosulá
sát A „gyógyszerészet" n1int g:yakorlati hivatás 
tehát ina n1á1 gyűjtőfüga101n, an1ely inagába zárja 
többek között a folsmolt fogalmabit is 

A gyógyszerészet legnagyobb tudo111ányos és 
szak1napolitikai szervezete a Fédération lnternatio
nalc Phar maceutique A szövetség n1űködésének 
alapszabályban (19] lefektetett legföbb célja: „A 
gyógyszerészeti fücttnnány, gyakorlat és oktatás 
fejlesztése, az elért eredn1ények közzététele a tag
államokban" 

A szövetség te-vékenységét a gyógyszerészet 
mindenkm i fejlődésének legmegfelelőbb szervezeti 
formában igyekszik kifejteni Ezt mutatja, hogy 
1968. évi közgyűlése is füglalkozott a szer-vezeti 
formák változtatásának a kérdésével A Linstead 
elnöklete ahtt működő bizottság jelentése [20] és 
a közgyűlés határozatai alapján megállapíthatjuk, 
hogy a szövetség - a szervezeti egységeknek Jneg
folelően - a gyógyszerészet alábbi tevékenységeit 
ismeri el önálló szakterületeknek, ill. az alábbi te
rületeker1 fejti ki tudon1ányos n1ur1káját: officinai 
gyógyszerészet, kórházi gyógyszerészet, ipari 
gyógyszerészet, katonai gyógyszerészet, biológiai 
gyógysze1észet, gyógynövényügy, gyógyszerészeti 
sajtó és dokun1eniáció, gyógyH~er-ellen6rzés, g,yögy
szer könyv-szerkesztés, gyógysze1 észeti tör tér1ele111 

A fentiekben röviden összefoglalt fCjlődés és iro
dahni adatok isn1eretéber1 a gyógysze~·észet n1int 
gyakorlat, hivatás foga1n1át az n.1ábbiak szerint 
határoznán1 ineg: 

A gyógyszerészet feladata a gyógyszerészeti tu
do1nányok isn1eretanyagának, kutatási eredmé
nyeinek az egészségügy szolgálatába való állítása: 
a gyógyszerekkel kapcsolatos előállítási, ellenőr

zési, raktározási, elosztási, felhasználási, igazgatási 
stb tevékenységek gyakorlati elvégzése, n1ir1den
kor a legújabb tudományos eredmények figyelem
bevételével 

Az eddigiekben röviden isn1ertetem azt a jelen
tős kapcsolatot, amely Rozsnyay Mátyás személye 
és Kecsken1ét városa között fennáll és lér1yeges 
szerepet kapott Rozsnyay életének alakulásában, 
továbbá a gyógyszerészet fogalmáról alkotott 
szemlélet fejlődését Rozsnyaytól napjainkig, végül 
jelen isn1ereteink alapján igyekezte111111eghatározni 
a gyógyszerészet n1int tudo1nány és gyakorlat fö
galmát 

Úgy érzen1, Rozsriyay sze1nélyébe11, inunkássá
gában a gyógyszerészet tudományának és gyakor
latának 100 évvel ezelőtti tökéletes egysége jut ki
fejezésre A versenyre benevezett előadások té111áit 
a versen·,yzők a gyógyszerellátás inindennapi gya
korlatából meritették, azok eredményes megoldá
sára végeztek kutató1nm1kát. Ji~zzel a ina gyógy
szertári gyógyszerészetét, abban a g:yakorlat és 
tudoinány összefünódásának lehetőségét és valósá
gát n1utatják be, a n1unkájuk eredményével az 
egészségügyi ellátás toYábbi fejlesztését szolgálják 
Ú2:V vélen1, ennél inéltóbb cselekedettel nem áldoz
.i.iu,tnánk Rozsnyay -'--~{ átyás e111lékéneh: 

j 
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NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ ADAT A MAGYAR IATROKÉMIATÖRTÉNETÉHEZ 
SZEPESSY GÉZA 

Szerző a 1Jozsanyi levéltál adatai, valaniint korabeli 
nya1ntatásban 1negjelent irodalo1n alapján. riyújt ki
egészítő adatokat a ·1nagyat iatrolcé1nia történetéhez, 
elsősorban, a Rayge-r család úttör6 1n:u.nká8ságához 
Jt} család or1xJ;_s tagja·i rakták le a tötvényszéki orvostan 
ala7,jrút is Igy pl Rayger Károly (1641-1707) ta
lálta fel fs alkalrnazta a gyakorlatban a tüdőúszó
próbát. Edesa1<ia, Rayger V ilrnos gyógyszere, a hó
lyag- és vesekő ellen, igen hosszú ideig Európa-szerte 
ismert volt Valarnennyien foglalkoztak mind a gyógy· 
növényekkel, nzind az ásványi eredetű gyógyszerek 
használatával 

* 

A XVII. sz olvan neves orvosainak szeretné1n 
emlékét feleleveníteni, akik egyben kémikus-fizi
kus-gyógyszer észek is voltak: a pozsonyi Rayger 
Károly (1641-1707) aki 330 évvel ezelőtt született 
és fia Ifj Rayger Károly (1675-1731) .. 

Rayger Károly atyja, Rayger Vilrnos [1] Bécsben 
született 1600-ban és „De gastrologia" című érte
kezésével a tübingai egyeten1en nyerte el az 01vos
tud01i oklevelet. Bécsben élt, ott volt gyakorló or
\' os és egyben Alsó-Ausztria fizikusa„ Protestáns lé
vén a vallászavargások idején 1636-ban elh11gyta 
a fóvárost és l_)ozsonyban telepedett le, ahol rendkí
' ül jól jövedelmező or vasi gyakorlatot folytatott. 
I I Ferdinánd császár a Pálffy család javaslatára 
rnag:yar ne1nességgel tü11tette ki Kén1iai-gyógy
szerészi kísérletei e1edn1én:yeként neve is1nert lett 
a híres „hólyag és vesekő elleni gyógyszerével", 
melyről még 1774-ben is említést tesz Weszprémi, 
hangsúlyozva, l1ogy azt 1nég az olasz és né1net her· 
cegek ls jó eredn1é11ny·el használják: „Pulvis contra 
arenrtn1 et ca.Iculun1 renen1", 1nel:y rákszen1ből, to-

jáshéjhól éH csigahélyból állt [2] Ennek az „arna
nun1"-nak titkát unokájára Jlayger J(atalin Zsu
zsa1iná1a ('.l1orko,s Ju"3tus János, pozsonvi neves or· 
vos özvegye) hagyta 

llayger V ihnos 5:-! éves ko1á.ban halt 1·neg és halála 
előtt. a pozsonyi b\'angélikus ternet.őben egy családi 
k1iptát építtet-etJ, inelyet a következő feJirat díszített: 

„ T'Vill1el1nus 1-layger, llhilosophiae ct Medicinae Doctor 
Ac lllust. l_) T. lnfra Onasim Physicus Mortalitatis 
inemor Hun e J_Jocu1n Sibi Suisque (~uo Cor pora Anima· 
bus ln Aeternitate et volant.ibus Hu1nentur Delegit et 
Ac1-e suo Comparavit. Anno 1650" 

Öt gyermeke közül Ferdinánd orvos lett, Károly 
pedig fizikus [3] Id .. Rayger Kár oly különösen ki
tűnt 1nár a pozsonyi gin1náziu1ni tanuhnányok ide
jén, ezért 18 éves korában az altdorfi akadé1niára 
ment, ahol 3 évig folytatott tanulmányokat. Ezu
tán a wittenbergi egyetemen találjuk nevét. Később 
úgy érezte, hogy a strassburgi tanuhnányok - a 
nagynevű Sebiriis Menyhért és fia Albert előadásai 
- szán1ára nélkülözhetetlenek orvostudo1nánya 
csiszolásában Érdekes, hogy ott jött rá, milyen fqn
tos a növénytan, ezért 1665-ben Leydenbe ment, 
ahol n1egisn1efkedett Sylvius növénytanj rendszeré
vel. Következő állomása Párizs volt, ahol anató-
1niai és sebészeti tanuln1ánvokat folvtatott, vala
n1int a nagynevű n1ontpelli8r-i egycie1nen, a.z ú11 
„Iste11 kertjében" a gyógynövények tanuln1ányo· 
zását tartotta fö célnak 1667-ben avatták Strass
burgban orvossá. 1668-ban beutazta egész Itáliát, 
majd hazatért szülő-városába Pozsonyba, ahol meg
kezdte gyakorló orvosi tevékenységét. Gyógyító el
járásai révén oly nagy hírre tett szci:t, hogy n1unkás
sága elisn1eréseként I Lipót császár udvari orvosá
vá nevezték ki. Ezt követte az a kitü11tetés, hogy 
1694- decen1ber 24-én a bécsi császári tudo1nányos 


