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Gyógyszer észtet 20 222-224 19';6 

A gyógyszerészettörténeti szakirodalom szerkezete és fejlíídése 1963-tól 1974-ig 
a magyar címbibliográfia adatai alapján 

DH ZALAI KÁHOLY ÉS OLTVÁNYI NOÉMI 

Szerzők a gyógyszelészettörténeti Bzak·i1 odaloni szc1 ke
zetét és fejlődését vizsgálják 1963-1974 között a 
Gyógyszerészeti és Gyógysze1 te1 ápiás Dokunientációs 
,':Jrzenile tüktében A trtnulniányozott 72 ét:es időszak
ban az elenizctt cikkek .szá1na 1150 volt A közle1né
nyek nyel'l)ében a né1net, szűkebb táJ gyköi tekirdetében 
a gyógyszerész-biográfia do1ninál 

* 
A gyógyszerészeti szaki1odalon1 szerkezetének és 

f6jlődésének korábUan 1negkezdett e1e1i1zéseit a 
gyógyszel'észettörténeti szakiroda.Io1n vizsgálatával 
folytatjuk. Forrásn1unkánk az Országos Gyógy
szerészeti Intézet és a Mag,ya1 Gyógyszerészeti 
'rá1saság negyedévenként 1negjclen6 cí1nbibliog1á
fiai közös kiadványa, a GyógJszerészeti és Gyógy
szerterápiás Doku1uentációs Sze1nle A Szen1Iében 
figyelt 150 folyóirat a világ minden tájáról, 22 01-

szágból származik Meg kell jegyezni, hogy a 12 év 
alatt ez a szá1n közel állandónak 1nondhntó 
A vizsgált id{)szakban az elemzett cikkek száina 
1150 volt, ami az ugyanezen idő alatt megjelent 
gyógyszerügyi szervezési közlen1ényeknek 50%-a, 
a gyógyszertechnológiaiaknak pedig 16%-a [!, 2]. 

Az I táblázat adatai alapján megállapítható, 
hogy a gyógyszerészettörténeti té1nakörben a ku
tatón1unka folya1natos, sőt e1nelk.edő. -~en.denci_át 
mutat 

A cikkek nyelvi rnegoszlá.sa 

A II. táblázat bemutatja éves bontásban a 12 év 
alatt földolgozott cikkek nyelvi megoszlását. A táb
lázatban 15 nyelv szerepel, amelyből kitűnik, hogy 

a vezető nyelv a né1net a gyógy.szcrészettörténet 
tén111kü1·élien; e n.yelve11 jelent n1eg 12 év alatt a 
cikkek 37 ,8%-a (Hasonló eredményt kaptunk a 
szervezés tén1akörében is, ahol nén1et nyelvű volt 
a közlen1ények 30,7%-a, 1níg a gyógyszertechnoló
gia témakörében az angol nyelv a vezető [ l, 2] ) 

A n1agyar nyelvű cikkek évenkénti részaránya a 
vizsgált periódus alatt növekvő tendenciát 111utat: 
12 év alatti átlagos részarányuk 25%, ami jelentős 
gyógyszerésztörténeti kutatásra és 1)ubEkációs te
vékenységre 1nutat. 

A szo1nszéd baráti népek közül a gyógyszerészet
történettel leginkább a csehszlovák szerzők foglal
koztak Az orosz, lengyel, r·o1nán, szerb és 11orvát 

1 táblázat 
GyrígyszerrisztdrténeÚ m:kkek száula évc8 bontásban 

Év 
Cikkek % 
szá1na (viszony-

szánunal) 

1963 95 100,00 
1964 64 67,34 
1965 65 68,42 
1%6 85 89,47 
1967 86 90,52 
1968 108 113, 78 
1969 100 105,26 
1970 97 102,10 
1971 98 103,15 
1972 137 144,21 
19n 96 101,05 
1974 119 125,2(1 

Összesen 1150 

11. táblázat 
A yyógyszerésztörténeti cikkek nyelvek szerint'i niegoszlása, % 
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196:1 55,8 18,9 4,2 4,2 2,1 6,3 4,2 1,1 - 2,1 1,1 
1 

- - - -
1964 40,6 21,8 4,7 1,6 1,6 1,6 12,5 1,6 9,3 3,1 - - - 1,6 -
1965 53,9 20,0 4,6 - - 6,2 6,2 1,5 - 3,1 1,5 - - 1,5 1,5 
1966 48,5 18,8 7,1 - - 10,6 3,5 3,5 3,5 2,4 - - - 2,4 -
1967 39,5 15,1 9,3 10,5 5,8 3,5 3,5 3,5 4,6 2,3 - - 1,2 - 1,2 
1968 36,1 21,3 6,5 13,0 3,7 2,7 3,7 1,9 4,6 - 4,6 1,9 - - -
1969 25,0 33,0 5,0 9,0 7,0 6,0 2,0 7,0 1,0 - 1,0 3,0 1,0 - -
1970 30,9 30,9 7,2 5,2 5,2 5,2 5,2 1,0 7,2 - 1,0 1,0 - - -
1971 20,4 33,7 17,3 1,0 6,1 3,l 1,0 4,1 1,0 8,2 4,1 - - - -
1972 40,2 21,2 10,2 2,1 3, 7 0,7 3,7 5,8 2,1 4,4 3,7 0,7 1,5 - -
1973 32,3 32,3 2,1 4,2 ll ,4 4,2 - 4,2 2,1 3,0 4,2 - - - -
19 74 38,7 29,4 1:3,5 0,8 4,2 2,5 4,2 3,4 - 1,7 0,8 0,8 -- - -

1963-1974 37,8 25,0 8,0 4,4 4,4 4,2 3,8 3,4 2,8 2,5 2,0 0,7 0,4 0,4 0,2 
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nyelvű közlen1ények 1negközelítően egyfó1111a rész
arányban (3,4- 4,4%) szerepelnek 

Érden1es 1negen1líteni, hogy az angol nyelvű 
gyógyszerészettörténeti közlen1ényeket nen1 angol 
szaklapokban találhatjuk meg, hanem föleg a skan
dináviai folyóiratokban Svédek, dánok, norvégek 
ugyanis előszeretettel publikálnak angolul 

Vezető folyóiratok 

Bmáford [3] szóródási törvénye afapján, amely 
szerint az inforn1ációk 11ag,v 1·észe kevés- fontosabb 
folyóiratban koncentrálódik, megállapítottuk a 20 
vezető fOlyóiratot és kiszá1nítottuk, hogy a gyógy
sze1észettörté11et cikkanyaga hogyan oszlik el a 

I 1 I táblázat 
Vezető folyóitr;,tok 

F olyóü at-oún 

Gyógyszerészet 
Phar1nazcutischu Zuitung 
])eutsohe 
.. Apotheke1-Zeitung 
Oste1 ieichische 

Apothekei -Zeitung 
80h\.veize1 ische 
„ Apotheker-Zeitung 
Ceskoslovenská lj,a.111u1eie 
01 vosi Hetilap 
V'aunaceuticky Ob;.:01 
I•"aunacja Jlolska 
Aptecsnoje Delo* 
Magya1 ICéniikusok Lapja 
Farn1acia (Bucuresti) 
Svensk Fai inaceutisk 

Tidsk1ift 
Far1nacevtski .V estuik 
Beit1iige zur Geschichte 

de1· Pha.r1na.zie 
Auta phar1na.ceutica hung 
Archiv fo1 

Pha11naui og Chenii 
J)ie l:lha,11nazie 
l'~a11na0eutski Glasnik 
l)ie Pha11nazeutische 

Indust1ie 

l{iuUó 01szág 

Magy11101szág 
NSZI{: 

NSZK 

Ausztiia 

Svájc 
Csehs7;lovákia 
Mugyaror sz ág 
Csehszlovákia 
J_,engyelo1 szág 
Szovjet unió 
Magya101szág 
liio1nánia 

Svédo1szág 
- J ugoszláviu 

NSZK 
l\íagya101szág 

Dánia 
NDK 
Jugoszlávia 

NSZK 

* l.f'olyta-tása: Fu11naci_ja (Moszkva) 
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1. ábra. A közleuiények uiegoszlása a 20 vezetó.folyóiratba.n 

fohóirntokban A III táblázatból kitűnik, hogy a 
vezető helyeket 111agyar, nén1et, osztrák, svájci ér::; 
csehszlovák szakfolyóiratok foglalják el A folyó
üatok kiadási országa alátá1nasztja a nyelvek el-
8Őbbségi sorrendjéről alkotott n1egá1lapításaü1kat 
A táblázat adatai között foltűnií az Acta Pharma
ceutica Hungaricában n1egjelent 23 szaktörténeti 
cikk. Ez a lap ui főleg kísérletes 1nunkán alapuló 
dolgozatokat közöl, de egy különszámban közre
adta a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógv
szerészettörténeti KonfB1-enciáján (Sopron, 1968) 
elhangzott előadásokat is, Az 1 ábrán bemutatjuk 
a 20 vezető folyói1atban 1negjelent cikkek megosz
lását a Bradfmd által j'nasolt álnázolásmódon, 
l\1egállapí'tható, hogy az info11nációk valan1ivel 
több mint 25%-a kettő, 50%-a 7 folyóiratban talál
ható. A vizsgált 20 lap az összes info11nációk 
81,5%-át tartaln1azza A n1aradék 130 folyóirat1a 
tehát az info1n1ációknak n1indössze 18,5%-a esik 

A cikkek tá1 gy kör sze1 inti 1negoszlása 

A IV. táblázatban mutatjuk be a 12 év alatt meg
iclent cikkeket tén1akörök szerinti bontásban 
A gyógyszerészettör ténettel foglalkozó cikkeket 10 
tén1akör be soroltuk. A bontás n1egfBlel a gy6gysze
részettörténeti szakirodalomban általában alkaln1a
zott felosztásnak ~fogállapítottuk, hogy legnép
Hze1 űbb a sze1z6k körében a gyógyszerészéletrajzok 
feldolgozása A gyógyszerészet sok értékes tudóst 
és alkotó egyéniséget adott a tudománynak, kü
lönböző ju bileuinok a1kaln1ával értékelésükkel a 
kutatók szívesen fóglalkoznak, s ezzel egyUen tisz
telettel adóznak a inúlt kien1elkedő szen1élvei em-
lékének. , 

111 táblázat 
..1! C'ikkck táryykUr szer'inti 11te[!0':1Zlá&n 

-------~-----

Tén1akö1 ök 
12- év alatL 

a cikkek 
s:,-;á-ina 

Gyóg;y szc1 észet általános tö1 té11ete 113 
2 Gyógysze1E1k tö1 téneLe 83 
:l Gyógysze1könyvek, dispensu,f,01iu1nok, 

taxák t.ö1 Lénete 62 
4 A gyógysze1észképzés, -oktatás, -to-

vábbképzés tö1 ténete 80 
5 A gyógysze1észeti tudornányok, iroda-

10111 tö1 ténete . l 00 
ü A' gyógysze1ész-egyesületek, -intéz-

1nények tö11.énetc , . . 201 
7. A gyógyszerészeti 1núzeu1nok tö1 té-

nete 2:1 
8. Gyógysze1·ész-biog1áfiák. . 240 
9. A gyógyszerészet és a n1űvészet, iio-

dalon1 kapcsolatai 18 
10 Egyéb té1nák . 230 

Ugyancsak sok közlemény foglalkozik a gyógy
szerészeti i11tézn1ények és eg,yesületek történetével 
Fontosságát n1utatja, hogy sorrendben ez a má
sodik, legtöbbet kutatott téma. A ma gyógyszeré
szének a múlt letisztult modellje hasznos lehet a 
jövő tervezése, szervezése és építése során 

Az előbbiekhez képest fele mennyiségű, nagyjá
ból azonos cikkszámmal jelentek meg a gyógysze-
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részet általános, és a gyógyszerek tö1 ténotével, 
va1an1ü1t a gyógyszerészeti tudon1ányok, irodalon1 
történetével és a gyógyszerészképzés, -tov-ább
képzés fejlődésével foglalkozó munkák Kisebb 
szá1nú cikk foglalkozik a g,vógyszerkönvvek, dis
pensatoriun1ok, taxák tö1 ténetéve1, a gyógysze
részeti 111úzeun1ok ügyével stb. A legkevesebb cikk 
füglalkozik a gyóg,yszerészet és a n1űvészet, iroda-
10111 kapcsolatainak ben1utatásá,;al, an1ely tén1akör 
a gyógyszerészet történetének: különleges, de Jnű
velt területe. 

IHODALOM 
J. Zula1: J{, Oltványi]\! G-yógyszt-11észo1 80 14;)-145 

(1D76). -- 2. Oltványi~:. GyógyszE::tészet 18, ;{69-371 
( 19 7 4) - :3 Horváth T Szakü"O<lal1ui fü11 <Í.sÜ;111e1 ot 
OSZK (A köuyvtá1usképzés füzetei, Bp; 196:~) 

,IJ,p J{. 3 a na H lI H. 0 ..TI r na H lf: C1np)11(rnypa 
u pa3eumue l!IClfllUrnepa1nypbl no ucrnopuu ffiapAtalJUU e 
7963 110 1971 22. 1-{Q OCIWGQHUU daJUiblX 6e/-l2CfJCKOÜ 6uó-
1u102paifJuu 3a2A1wuü -

Asropb! 113Yl!a!Ol' CTpYKTYPY H pa3BHTHe CITCUJTHrepa
TYpbI no HCTop1111 Q1ap~-iarlHH e 1963 no 1974 rr. B csere 
cDap:'llaUCBTHGeCKOl'O H <l>apMal{OTepancBI'HGeCl{OfO J.loKY
}\lCHrau11oauoro 063opa B H3YtICHHOM 12-JierHeM nepHone 
GHCJIO attaJlH3!1JJ013aHHhIX cra1·i,eí1 paBHBJlOCh 1150 113 
513hil{OB ,HC!l'lCUKHfi 51BJI5ICIC5I JJ;OJ\U1HHpY!ÜlllJ1M, B OTHO
lllCHHH őoncc Y3l{Oro npe,n.Mera - 6Horpa<fnu1 QiapMa
uesros 

A J\fEJ-tCJ< ANJJ CO. ShÉl{.-Ul\1.lf1~I1A'l'l'.1'18h 
ELLENI VAKCINÁVAL HENDELKEZIK 

SCHIP 149, l6 (JU75) 
A ].!!erek and Co kutatói szé1 uinltGpatiLisz nlloni 

vakcinút fejleszt.ctL0k ki. A vakcinát en1Leren niég noni 
vizsgálták. A vÍJus okozta niájbetcgség az utóbbi idc'.í
Lt'n a fin t Ő:!:Ő<lésuk sz1.ínuínak fokozódása és a t.öLb c.::Zl'l 
hnl;í.Jos -kiinPne1-eJíí 1n<~gLet.egedés-1nia(·t- tgy1 (: súlyosa:bL 
01 vosi pt 0Llén1á t jelent. 

Az új vakcina állat.okon végzett kíséi Jetek so1 án né·· 
hány állat "\é1ében 111á.1 egyet.len udag bcfecske11duzése 
után is hatásos antitesteket kép:.i:ett A kísé1leLeket 
toviíbL fol)' tatjá.k álla.tokon, a csitnpá.uzokat is bele
é1 tve, és h11nHu osan inegkozdődnek a hurnán tesztelé
sek is ~4._ vakcina azonb1i.n un11ek ellenéJ e 0sak évl-Jk 
n1úlva. ke1 ülhet fo1 ga.Ion1La. A kés:lHn1ényt a fc1 LözésL 
okozó vÍl usokban található antigénekLől állítják elő 
lVI:Ar egyetlen antigén elegendő ahl1oz,, hogy a. öZCJ ve
Zl-Ji.bt:: jutva hatásos in1111u1noakciót váltson ki A vi:ls
gálatok soián kiinutatiá.k, hogy szé1u1nhcpatitisz esetén 
inkább a sejttB..lantigén, s 11en1 az egész vírus váltja ki 
:1 bf:tegség szi1nptó1náit.. A széru1nhcputitisz 1 cndszc1 int 
a fe1tőzött on1bo1 vérének t1anszfúziója. által tcijed 
Ezt; feltétlenül figyele1nbe kell venni tehát a dono1 ok 
kiválasztásánál A betegség gyakran lép fel a többszö1i 
vó1 átö1nlesztést, illetve 1nűvesckezelést kapott bete
gek esetében ElőfOrdul a véradószolgálat és a n1űvese
állornások 01·vosi szernélyzete között is. A fertőzés a má.1 
n1á.s betegségben is szenvedő emberek esetében több
nyire halálos ,-égű. A szé1 umhepatitisz a kábíiószer
élvezők közös fecskendőhasznála.ta által is te1jedhet, a 
legutóbbi vizsgálatok pedig azt nlutatják, hogy a beteg
ség szexuális kapcsolat 1 évén is átvihető. 

A 1\ierck-vakcina lényegében a Ne1v Yo1k Unive1sity 
Dr ]{1ug1nan vezette orvoskutatóosopoit által 1971-ben 
bejelentett vakcina tisztított és továbbffjlesztett válto
zata A Krugn1an--vakcinát 1970--ben álla1ni intéz\3tben 
11evelt gye1niekeken is tesztelték. A kísé1let igen nagy 
felháborodást váltott ki, de bebizonyította, hogy az 
e1nbe1 is védetté válhat u fe1'tőző nlájgyulladás ellen 
(225) Kiss Imre 

D1. K Z a la. i and N 0 1 tv á. ny i : S'tructure 
and developntent of the literature of phar·11u1ceut·ical ltis
lury between 196'3 and 1974 based on the Hungarian title·· 
bibliogrnphy 

l)a.ta of the „Gyóg;ysze1észeti és Gyógysze1t-á1ápiás 
Doku1nentációs Sze1ule" (a. se1ni-official list- of pha11na
ceuti0al publioations) '"'ere studied fo1 the related 12 
yea1s during \vhiuh 1150 pape1s \\'e1e 1eco1ded de11ling 
\Vith the histo1y of pha.11naoy Linguistic:ally the Ger
tnan papers, '1.'ith 1espect to subject phar1na0eutü:al 
biog1aphy ha.s been doniinating 

D1 1C. Z a l a i, N o é n1 i 0 l t v á n y i : 6'truktur 
und Entwicklung det Ji-ac/ll·iteratur - anhand der unga
rischen 'l'itelbiblioyraphie - der Geschichte der Pharnut·· 
zeutiker von 1968bis1974 

'Te1fU.sse1 unte1suchten die Süuktu1 und Ent\vick
lung de1 Fnehlite1atu1 de1 Geschicht·e de1 Pha.11nazeut.i
ko1 in1 Spiegel de1 Gyógysze1ésr,eti és G-yógysze1 terú.1->iá.s 
Doku1nentációs Sze1nle (Phar111azcutische und Phauna
kothe1 apeutisc:he l)oku1nent.ations-ltundschttu) Z\Vi
schen <len Jnhren 1963-1974 In der analysic1ten 
l :~jB:.111 igen Pe1io<le betrug die Zahl -elei analysü::1 ten 
Artikel J 150. V\Tas die do1ninie1 en<le Sp1 ache der Mit
t-eilungen anbet1ifft, so henscht die deuü;;che Sp1auliu 
vor, und \vas den cnge1·en Then1enk1eis u.ngel0ngt, so 
don1inie1 t die Biog1 aphio de1 Pha.1'1nazeutiker 

(Seniniel1Dei.s Orvostudonulnyi Egyctcni 
Gyóyy8zertára, 1092 Budapest, Hőgyes Endre u 7 
és Országos Gyógyszerészeti Intézet, 1145 Budu1Jeöl, 

Uzsoki út 36/a) 

1\. l{E\TÉ8 \tf~ltNY'(Ji\tlÁ.SC::-\()l{l(l<:N IÖ 1-IA '.rÁf:-1 
JS JOBB A SEMMINÉL 

SCI~Jl) JGU, 17 (1975) 

A lugulóbbi kutatások (-J1ed1néllyui azt ig11zoltá.k, liog~· 
a 1n<1gas \· l~1 nyon1ris l'üvoLkuztüLun füllépö súlyos kui 11pli
k1Leiók inugelózéöéhez nen1 fulLéLleuül szµkségf-JS a vtir-
11yo1nú.s tcljnH non11alizri.lri.sa) í1jn n ,JAMA 1975 jüni1rn 
9-i vezé10ikke A sze1ző (IJr Fries) Dorph JiJ és rnuuka
tá.1sainak Dániában vógzutt kutatá.saüa hivatkozik 
A kutalók a tel josen anor1nálü:; é1 ték1 e lecsökkent ül1 
vé1nyon1ású és a. csak kis 1né1tékbon csökkentett 'vél·· 
1l~·on1ású but:egeket össr,ohasonlít\a nun1 találtak jelen
tős 1né1tékű olté1t~st se1ll a 11101 ta.Iit;ásban, se1n u bonuohis 
so1á11 t~szlelt clváJLoz;ásokban, az J~ICG-gö1LéLon, illetvu 
a szív p0rcvolu111enében vagy a vesekárosodás 1né1 Léké· 
bun A szel ző állíti:í.sá1 n1ás1 észt űl lL vé1 nyon1á.scsükkcntó 
sze1ek hatásosságát vizsgáló bizottság jelentésével iga· 
zolja A fenti bizoLü,;ág a vé1nyo1náscsökkentő te1ápiá.1a 
jól, ilh:tve alig tea.gá.Jó Lotegek esetében a súlyos korupli
kác:iók f8llépósének gyakoriságát vizsgálta Úgy talá.l
ták, hogy a ko111plikációk a kezelésre 1ósszul iea.gáló 
betegeknél 11lig valan1ivel gyak1abLan jelentkezik. A sú
lyos l'-e1ingési zava1ok a kez'elés1·c jól iea.gá.ló betegek esu·· 
tében szá111okkal kifejezve a. a1/2 év 111egfigyelési id(i
szakba.n 9,2%-ban, rníg a ii-1ásik csopo1tban 14,9%-ban 
fo1dultak elő 

A JAMA vezé1cikke ezek alapján a.zt a következtetést 
vonja le,---hogy a vé1nyo1nás csökkentése bizonyos ese
tekben, elsősorban a kezelés során ftillépő súlyos in0llék·· 
hatások következtében, nehéz lehet Ha a vé1njornás 
no1n1ális é1 tékre való redukálása ne1n é1heLő el könnyen 
és vesz él)· telenül, akkor arra kell törekednünk, hogy a 
vé1 nyomást 1negfelelő eszközökkel legalább iészbcn 
csökkentsük. A inagas vé1nyo1nás következtében f0llépő 
_súlyos ká1osodások veszélyét ez 1ná1 nagy1né1 tékbcn 
csökkenti (227). 
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