1nso.

A gyógyszerészettörténet helyzete korunkban'
l!l'\IOLF ö('\Dl\'l'Z

._.-\ ,,gyógyszerészet" és a „tört6net" fogaln1a kt~t
olyan tényez6ben rnutatkozik n1cg, a1nelyre az
ntöbbi hc'u·on1 évtizedben egyre ken1én3'ebb teherpróba nehezedett. I~hben eleinte az a rész. a1nel~y
a szelle1ntudom1invos 'oklalról ,-aló. a törlénele111
n1int tuclo1núnyos „és akaclérniai szinten ké1r1tiRelt
szakúga.zat n1eglcpiien gyengébbnek bizonyult a bínílatta! szernhen. n1int a nuísik n!sz. a gvó~yszeré
:;zet, an1el yet a ter111és?;ettndon1án v ad· Y1n~;,ú. ])úr
111ú,r régc')t~1 léteztek az or,·ostudoinúny, a gyógy:-;zer1:;c.;zot. a technika {;:-; ctz P;Gtkt ternu~szctt11do-

viszont az lett a \.::iiYetkczn1ényf~. hogy n1incleniitt.
ahol tudon1ányns állúsnk - nH;gha ('supún forrnúlisan f'.s átn1enctilc!.! is ~·- szabaddá vúltak. c:-:iikkcnt:t.:seket és z;Írc;Íá~okat alkahnaztak. ]~z arra
vezet. houv 111indenckcl6tt a kis intl•zetckct fosztják ineg 1;~1.unkat{u 1saiktól. I~z azt jclcnli. hogy neni
lehet töbhé a tuclon1únytiirténeti szakúgakban
rendszeres 11túnpótlúst kil~L:pezni. Pedig ha k{:;.:t'íl1!t
fehneriilne a tuclnn11í.nvtürtf~!leti iansz<"k lt~tesítt:
st~nek :-ziiks(\u:e. 11Pill ;í\ina rPndelkezl',src kl<pesílPft

11uínvok sth. ti.irtönet(•nek 1níívelésére alakult t:úrsasúgok és egyletek, úgy tíínik. hogy c::;ak Illüf-it jütt
el az ideje gyor..;; fejlfídL:snknek. i\Tindez két dolgot
v(d tott ki a uyt'it!\·szeré;.;zettörtt~net ten:n. 111 indpneke[fítt Nérn~Í~or~-~ághan: cl«íször is ci<'isegítette a;1,i
a tcrrnészete:-: tiirck\·(;St. hou:y CL':\" f'nu:lnlknzúsi Ú!.!
történetének keretében ren.ílezz'ú);: t~s. 111egtari;.;nl~
1ninclazt. an1i a húhorús és a húbnrú utúni idéik
poklában 1ncg111aradt. :\'Iásfch'íl azonban a ht'thori'i
nt:úni gyr')gyszertúrak vcírakozúson felüli fellendülöse erös gazdasági alapot adott hozzú. ])e az
e~yctc111ekcn vögbe111en6 f'cjlt'ídé:; is haszn0t húzott
cbbfíl a kitcrebúlyeseclctt 1nnzgalo111hól. Igy pl. a
hnt\·anas f:\·ek elején esakne1n Ynla1nennyi 1161net
orvosi karon \{:tesítettck tanszéket az orvostürtl'.·11clc1n szá1nára. lgaz. napjainkban kezd kirajzo1(,)(lni a visszafcjUídí;s: isn1ét nicg~ziintctnek orvns-

\·olt tnpasztaHutt<'i a hat\·anas (,'\·e]d;en.
f~ helyzet.hon az a sajnú\ato;.;. hogy az ut('d1l1i h1lro1n {:vtizcd során L'gyértr!iníícn n1eg111utalkozott:
1nindenekc!{ít_t fiatal _u:rt'1~vszpn'.;..:zpk szún1úra eµ:(:sz
;-;or olyun ú\!ús lt;f-l'zik'. a·1;tit naµ-yo11 jt'il he tudnú1Hl k ti>\t.1.:n i L\,\'('1gy:-:zen'·szpt türt t'.~r iet. i ki k(;l Jzt'·ssel.
Ezzel iisszefih.;~(~:::lien fel kell tenni azt a k(~rdt~st.
\·ajnn a !d11úl!~nzú új hivatúsbe!i kilútúsokat felis1nerik-e {":-: küveikezct.csen ki i:-: ha:..:zn{tljii.k-e (
Ez egyet jelent azzal. hoµy llll'gkl:rclezzii k azt i:-::

tiirtl:nct t;;.; len1H:szel.t.udo1n<íny-lörtl:neti Ltnsz('._
keket is. :-; ezek tndn1n1lnvos· ](;tszún1ál a 1nini1ntunra e8ökkentik.
·
Ezen a nein nagyon rC'tn1;nytcljc:- hangulatú
helyzeten pillanatnyilag ali.~ha vúltozta.that sokat
tnég a hivatásszervezcték l:S· 8Zaktár:-ulatok pozití\·
lieállít.ott.súga scni. }fa így nézzük. a gyúgyszcrt'._
;-;zctt.iirh~net t.ehút pttsztún kiils{ileg kett-fís nyn111á;.;
alatt \·an: e~(\·felfíl jelenleg hiznnytalun a ffíiskolai
jnllegíi gy/iµ:yszer{szef nPk s ezzel egylit t. az eµl:sz
!!yógyszen"szctnt>k az i'1tja
n1úsfcl6l a kla:-:szik11s
tiirtl·net.tudo1nÚn\·i szakú_uak a fcn11n1aradúsukl:ri
küzdenek. Sen1n;i :..:l•Jn \·i\úgíthatja n1eg johhan

a vi;-;zon\·okat. 111int az C!.!'.vik i:-:nH.•rt nr'·rnt:t tiJrtc'.·ní"szne\~ a kiivetkeztí 111.ondata: „l7g\· tíinik.
inintha a türtt~nettndn1n:ÍnYoknak. ha n{e.~ akarnak 111aradni az cµyPle111c.kc11. a húts6 ll:pcs611.
a tudo111únvtörb.'.~nclinen kc•n•:-;ztiil kellene erre kí;.;f:r]ctnt- tnn~niiik."
ffr:l,11:~rt

r1Júi:</:r1{rí/.·n 11

.-\z utóbbi f-~\·ek ~azdasúgi pangú:..:a · 1ni11dcnekclf-ítt a 1H~1net egycte1nek :-:zen1él,\·zoti pnlii ikája
i:er(:ll -- keflveztitlen \~áJtoz{tst okozott. .'-\z an\·aui
eszkiizi)k szíikiJssl· v-;U:i.sú\·a] egyidejííll'µ rnhl1a·;1ú.s:-:zpr(íen f'Pldnzzar1t H7. i.uHzgatúsi ;.;zr•J'\'\'zet. EnnPk
1 Hi'i J,;i\·(1nat n f'liarr11. Zt.!..:'.. (:\11(d]lt·k\'r í'.1'.:.iLin11,
1:2:2. t'•\'Í(ll,-"11111 :!-L ::z1inPil11ui. ~1 !l~l~l -!001. "[,]11]1,1,
„Z1u· Lnc~" •!('·!' f'l11!rr11<1;ci('L;:•,·:'"l1i{'l11·· i11 1111:-'<·r•·r í'."ir'·
<'Ín11n,·l 111„~i··l··nt r·r•·d„iiht;l.
:1

utúnp('itlús --

\·ajnn a

ntik('~nt

az az

nr\·u:-:tört(~llPi

uyöuy:..:zen~:-:zettiirt(~nef-

111int tan-

ien··n

t;s

ta-

n1!1111ú11yi-szak n1c~fck·\fíen kép\·i::cli-t~ az iµt·~nyeit
t;s c;l-e a neki adott lehct{íst'~gekkcl? Búr az NNZIZ
gv/i~v.sztTl'.:-:zei :-:z{unára ké:::izlilt {tllan1i viz;::!!nrc1Hl
ei/íí~;fa a uyúgyszen:szettürtl',nef abq1\·on.alaival
kapc:.:(Jlato:..: k{•rdéscket is. de e szak1núnak !énye_uesen halúrozolt.abban kell lJejutnia a tanul1núnyi
(··:-: vizs[!a tPvt:kenvséube. n1int ahog\· eddi.u tiirtc"nt.
.:\ nnak ~firdckt'.dien'. hc·.igy ezt értclc111~zerlíe11 elérj iik.
e_u:vencscn kínálkozik kc:f: (l!VE!I szak1nai anvag.
a1.11cly c:..:upún a"' gyógyszcn}Azcttiirü.:nettc! ~-af;'i
knrnhinú('iúl.Jan knp tnclon1únyos iú\·latnt: a !2'.y(·1u~·
,..;zprc:sz(•t i t<'il'\'f"n yt an (··:.: t ('J'lll i nol('•~!in.
/~/{;/ ::;1J11,11111 {r111 rid ott

ii 111 'rt ('l 1111_ '.:(s

:'l-l ivl(·;1 l kiizelel d iri;I rúl('t'tlt:k ('J'l'C. !H··hú1 t \' ..:z(.it
a !!\'/1.!2'.\·:-:zerC:szi hiv:dú;-; (:rte!nH.'Z(,':..;("lien 11111t;Ltkoz('i
\·1Ú.~úµ1"('d. l·Ia \\!7\-ig fonni'disan rtH·'.l! Ú):!} tlínt.
houy a !.!\'<,l!!\':-'Zen"szpfj úllainviz:..;;!a 1ne.u:c'íriztt' <!Z
:-;sZI\-ha~1 a· patiku;-; (:,;..; a :..:)-'!'1gyszen'.;.:z kiiziitti
csi;Y~t;µ:et. az 1~J7 l-es új l'C'!ld:-:zpr l'l~\·t··11 a !egszl:h'sehh ki'~ri'í elllizon\·t:dnn(1(lús kPzd('ti l<'1l1ra 'i.::a]J!li.
.-\z ng~van{'sak újn;11u111 be\'l.'Zelct t 11niltip!P-C'hoil'estíl11s.t'1 íní:-dH.'li \·iz:..;µ-anH'id:-:znrrel (t.ülil1 YÚla:-:zleht:iÍÍ~H~gct kí1u't\{) tc.;..;zt.Japokkal) együtt kc•JIH.'11} pn'ill:'1ra tp:.:zi a fiatal !.!\'Óg\·;.:zpn;,..;zhall!.!atr'i i·inr'·rtf•ln1eZ(;S(;t. :\ t;l-.:o!alihi. hh:atús-r·l;!ra \·nnatk(1z/1 kür];:(:J'dl"i' alkaln1Ú>:al n. hallgat<'il.; ti'il1li n1int .!(1 '.:„ -a

jelentette ki. hog,\· ne111 nkar „palik11~kr··nt" te•;(;·
kí.>nYkedni. l1aner11 „UVÚ!.!\·:..;zr•n;sz('ti" \·01udai kl'res. · ( ~~rtscl: llf'l!l !!\'{1U\·,c.;~-(·;rt-úrlii111 kí\·{111 dnlg-ozni.
hn 11e111 .uy/1u.\·sz<>n··s·z -t 1i( !/1:.: kc;ll L l'nrrl. 111c~.1).)
H;í.n11it (~·rl:-:iink is rajta. n1t1ütlja. hogy a lta!l~n
t1.1k t11datúltan a lan11l1nún>·nil-: (·'rtel111f'•t {s t'í'{j;it
illeti'íf'n h:1:;:<1dú;:; l\ii\'Plke/.r•tt hP. :-:. 0:;; ki'·t ,;\·fizf'ddcl
i''] 1:ih !J !'lll~,'...: 0! k(;jl7/'] Jipt ot J!'1 l l lf'\( f (í ll f . :\ yiJ 1;;Í l1 .,H !r't(! ll
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hiltnyzik a. hallgatókbó l a vala1nilyen zárt túrsaclalrni csoporthoz való tartozás érzése, an1i az orvosok
szán1ára rnég rnagától értetődőnek látszik.

.·I. h i 1·atá.'.dicl i a;:o110.s8Ú(/ l.·i.sszanyerésérc s;:olyáló
C8z/;i),:ö/„~

:.\Iindcnekcl títt a gyógyszerés zek fiatalabb ne111zcclékénck kellene olvan eszközökre szert tennie,
a1nelyeknek segítségLfve1 képes 1nint gyógy8zerés z
visszanyern i a 1naga hivatásbeli azonosságát . Erre
a. célra kínálkozik a gyógyszerés zeti törvények isrnercte, a uvúuvszerés zcti szaknyelv és ennek tcr1ninológiai·~Üs~Z-ef'iiggései. Yalamint a hivatásrend i
problé1núk szoros kapcsolathn n a tisztán 1negtannlt
gyógyszcrL;s;;;történcle1n1nel. I-Iiszen 1naga a gyógyszerészeti tör\·ényisn1 erct is csak akkor lehet értltct(i (~s ezzel ért"elincs„ ha történohnile g fcjl6clött
\Conaiknzús aiban t{u'júk elt'.~nk. :-\ szalonai nyelv
tonninolö~„!:iai tanítú:-Hínak sincsen tartós akndé1nird di1nÓnzi('1ja, ha nern közvetít olyan betekintést. a tnclonu'tnyt ürténeti okozati összefüggt;.sekbo.
a1nely t.úl!l~p a n1crííben filol{igiai cle1nen.

J { ÓIÍ ()8 Íf otf

(! ,llÓ[! y...;:;c n}s;:cf f Örf éne[ IJJJI. 111 i il { I' i:sí](( { rÍ J'fl..lf

I-Ia 1núr a hivatúsbeli azonossü,\.!tudat abb1111 a
YC~zl:lybon van. hogy a rnegta.nuhÍn dó „;:.;zak"-t11dás túl nagy törnege 1negcsorbítj a, legalább kísérletet- kellene tenni arra, hogy cr6tc1jesen sze111besz;ril1Junk ezzel a fe,flernénnycl. .L\"lásszóva1: vizsgakötclc~sé kellene tenni egy tárgyat, an1ely nI(iclosított gy(1gy.szeréf':izettürtönele1nként n1agúba foglal olvan terlilet:c1~et„ inint a törvénv- és hivatásrcncl-Ísrnere t, t:cr1ninnlógiai„ társadai1ni gy6gysze1
{'.t·észet és deontológia . Csak így szerzi vissza a gyógyazt- a szá1núra nagyon is
jc
hivatúsrcnd
szerészek
sziiksl;gcs t:rzést, hogy olyan szabatosan rneghatározott hivatáscso1i orthoz tartozik. a1nelynckha gyo1núnva van t'~s közouészség ihryi kiilcletése ..~\kkor
inajll is1nét. tiszt{d)í~,. jöhet: ~~le, hogy szercpl{)jc
annak a változatos jútéknak, a1nely az egészségpolitika. tnd01nú.n:.' t;;:.; túrsaclalo1n közti er{)térhcn zajlik. Tigy túnik. sok gy{igyszeré sz-kortárs

elvesztette ezt az alapmagata rtást. Pedig ezzel
végül is az 6t 1negillető hasznos feladathoz juttatnánk. a gyógyszerés ztörténeltne t n1int tan-, tanulnuinyi és vizsgaszako t a gyógyszerés zeti szakágak
sorában.
1'uclatosan kcriiltc1n, hogy szót. ejtsek arról, 1nilycn elkülöniilés ek vagy jövőbeni n1unkairány ok
szlikst:gesek. 1nag{tban a gyfigyszerés zettörténelen 1hcn„ l\Iiután kezd teljesülni egyike azon követel111énycknek, a1nelyeket pontosan 2íl éve á11ítottarn
!Cl „.-\ gyóg,yszerészcttörténclc111 1noclern jelentlísége" cí111íí Hzékfoglaló cl{jadáson1ban, hogy ti.
egycte1ni szinten a ·vele való foglalkozást a n1ásodúllúfli bánús1nóclból oayrc inkább ki ke11 einelniink:
úgy lútszott ncko111, it"t az ideje legalább bejelentene1n a következ{) lépést. Nevezetesen nen1 lehet
az oly érdekes, szélcskürü és sokoldalü szak1núnak,
1nint a1nilycn a gyóu\·szcrés zettörténclc rn. euyetlcn akac1é;niai ig<~zr~Í;isa csupán n.nnyi, hog)- a
~\-(Ígyszet·l:szltalh.!atóknak egy 12 öró.s tanfolyarno n
~~ülZ~égszerü ut?~npótlf) tt~~~ítást ny{1jts~u{ak az
iskolúban t{)\ük 1neutauadn tt latin helyett. Ez a vcS7,(:1v 1111ír rna is '{cn'Vcueti az orvo.störténe1n1et .
..\ ·gv{iL;\·szen:szcttör(ér~elen1nek .szorC'nesC:re itt
tiibl) ·a;,-· csr:lyc. ]~zt:. n1iyol rcúlís {·s ü111nagáhan
küvet kezc'Íf'::<„ erl:lvcsen ki kellene használnunk .
T-Ta ez n1<í.r nH:gtf);'f,(:nt, van rú ideje, hogy olyan
\Je!.s(i t11don1ányos vitáknak .szentelje 111agát. vajon
hivatú::-;-, f!\-ógvszc>r-, l~lettan-, vcgvtan-, társn.daln111- t:s g;~-;da~~·úgtürt(ncl01n nkar-8.lcnni . vagy inkúhh n1íivel6dés- és 1nfív(~szettört6nct stl1. Ezcl::nck a ,-{dtozúsnLna1~ azonban c1fíbb el kell n1nradnink azon süruet() kl>rdés 1niluütt„ hogv rnilven
pnzitív t:s kl\zz~'lfngható féladaÍ·~)t. tucl JeÍenlcg "s a
·
jiiví)l)P!l hetültt_,ni.
J-!.
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