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letta, pilula , injekc .i?,, ungve ntun1 stb.) n1inősíté
sekhe z szüks éges e1Ja1asokat_„
A Gyóg yszer könyv általá nos elveit , sze111po11tjait, általá nos vizsg álati inetó dusai t az első kötet ben így kien1elve gyűjtötte összy 111ind a gyógy-szertári, 1nind a gyóg, yszerg yári, ill. á.llan1i elle11ő1ző
Iabora tóriu1 ni vizsg álat viszo nylatá ban:
A máso dik kötet be smolt a az egyes vegyi jellegű gyógy szer-a lapan yagok iól szóló
cikke lyeke t
(mono gráfiá kat), azok leírás át és a szabv ányje llegű n1inőségi követ ehnén yeket
A IIL kötet tartal mazz a a növén yi és állati
eredetű drogo kat, a galen usi gyógy szerk
észítm ényeke t, az embe r-, nemk ülönb en állatg yógyá szati
oltóan yagok at, vala111int a kötsz ereke t.
Az V és VI. kiadá sú Gyóg yszer könyv első köteteit lapoz gatva és a kettő közöt t megje lent Adde ndum általá nos részé t is figyel em be véve, két dolog
azonn al szemü nkbe ötlik Az egyik az, hogy meny nyire reális követ elmén yeket állíta nak fel Schul ek
évtize des gyógy szerv izsgál ati tapas ztalat ai azon
a
határm esgyé n, amely nek egyik oldalá n az egészségüg yi kíván al1na k, a gyógy ászati sze1n ponto
k
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jelent kezne k igény eikke l, a másik oldalo n pedig a
g,yóg yszerg yártás techn ológia i, vala1 nint keresk edelmi és külke reske delmi szemp ontjai . A másik
szen1beszökő jel1e1nző vonás a legúja bb
gyógy szerkönJ.-veink általá nos részén ek, hogy a gyógy sze1könyv i \-izsg álati metod ika menn yire együ tt halad
a n1ode111 analit ikai -- köztü k a műszeres analit ikai - móds zerek megje lenésé vel, ill, fejlődésével,
an1ió ta lehul lott az a korlá t, an1ely a vjzsg álati módsze1 eket a gyógy szertá ri labora tóriu1 n szűkös eszköz- és n1űsze1felszereltségéhez szabta .
)\z eln1o ndott akban 111egkísérelte111 vázla tosan
is1ne1 t,etni Schu.lek Elenié r helyé t és szere pét a 1nagyar gyógyszer-ellenőrzés, ilL a gyógyszer-ellenőr
zés hagyo n1án.y os törvé nykön yvéne k, a Gyógy
szerkö n.yvne l{ a szerke sztésé ben„ Schul ek n1unkássága ö111nagáért beszé l; jelentőségét 1nég csak az„
zal kíván om külön is hangs úlyoz ni, hogy egybe esett, ilJ lehetővé tette gyóg.ysze1 tári vonal on az
á11an1osított gyógy szertá rak' színvo nalá11 ak biz-·
tosítá sát, g,yógysze1g,yá1i vonal on pCdig azt, hog,v
a n1agya1 gyógy szer n1inőségi -viszo nylatb an világ1n árka lett„

Gyógys zerésze t 19; 2ti0-265 „ 19'i'S,

Adat ok a Pest -Bud ai Kirá lyi Orvo segy esüle t alap ításá
ról
és XIX. száz adbe li működéséről
DR KEMP LER KURT

Abból az alkalomból, hogy a MOT ESZ az 1837-ben
alapított Burlapesti Királ yi Oivosegyesület jogittódjának tekirlti niagát, a szerző a nagy niúltú - az
1825-ben alapított ~ll1agyar Tudom ányos Akadé mia
után a legrégibb hazai - .tw],oni.á1~y_o_s _~fJYe:~ff:_l~t, _n,é_~
hány arlatát iMnerteti Alaps zabál yait· V.. }!' erdiná nd
csak 1841-ben hagyta jóvá. Az alapszabályok szei int
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ség fötitk ára bevezetőjében ·- többe k közöt t hangs úlyoz ta: orszúg os rnéretűvé vált történ eln1i
múltu nk kutat ása, halad ó hagyo mány aink ápolá sa
Is111c1tette a :i'\-fag:var Orvos türtén ehni Társa ság
koráb bi javas latát: a '10TE SZ tekint se magá t a
Pest- budai (később Buda pesti) Királ yi Orvosegyes ület tüJtén ehnl és jogutó djána k. E társas ág
az egyesü letnek nenics ak orvosdoktoJ'ok, hanen i 1nás
doktori fokozattal rendelkezők is tagjai lehettek En- főtitkára, dr Antal l Józse f megerősítette e kezden1én.yezés történ elnli és jogi indok oltság át és kinek alapj án választották rneg Thán Károl yt tiszteleti
fojtctt,e, hogy a polgá rnsod ás útjára lépet t nemtaggá
zetek közöt t hazán k Em ópába n is az elsők közöt t
Az egyesületnek a koiabeli gyógyszerészettel való
volt, ahol orvos társas ág alaku lt. A közgy iílés úgy
kapcsolatát szárnos adat bizon yítja ]gy foglalkoztak
hatá1 ozott, hogy a továb biakb an az elnök ség fogaz osztrák, majd az 1871-ben kiadott I Magy ar
lalkoz zon a kérdé ssel. A javas latnak ugyan is
Gyógyszer könyv tervezetével is. Szoros kapcsolatban
ellené rve is van; ne>ez etesen az, hogy a J\LOTESZ
volt az egyesület a Burlapestif G1jógyszerész Testü kereté ben működő társaságok feleln ek meg a hajlettel, mely é1Jekig az egyesület helyiségeinek „albérdani Orvos egyes ületne k, nem pedig az e társas ágok
lő,ie" volt. A múlt száza d végén létesített 8a,iát
székház működését koord ináló MOT ESZ, melv
admin isztélet1ehívatásálwz is rlé1ni segítséget a gyógyszerésZek
ratív szerv ezet . .!l :Vfagyar Gyóg yszeré szeti Tá1·sa
tárnogatása jelentett.
ság a MOT ESZ tagja, így hazán k több ezer gyógy Az egyesület tudom ányos tevékenysége rnellett
szakrnai-etikai és érdekvédelmi felarlatokat is ellátott, szerés ze ugyan csak érdek elt e határ ozat sorsá ban
Itt voltak tapasztalhatók az orvosi szakosodás első
Az 01vosegyesűlet alapít ása
konkr ét jelei a századfoiduló tá,ián, arnikoi a többA Buda pesti Kir Orvos egyes ület a másod ik
nyire önálló ügyre nddel bíró szakosztályok - első
legrég ibb hami tudom ányos egyes ület az 1825- ben
ként a gynekológitsoké - sorra megalakultak
alapí tott \fagy ar Tudo mány os Akad émia után
Ez külön ösen a.kkor fig:yelen1re 1néltó , ha tudju k,
*
A J\fagya1 Orvos i Tá1sa ságok . és EgyeH ülctek hog:y a 1efo11nko1 idején a Tudo mány os -~kadémia
elsősmhan irndal mi, nyelv észeti kérdé
sekke l fogSzöve tségén ek 1973 december. 8-án megt artott
lalkoz ott. A tudom ámos célok melle tt azonb an
közgyűlésén dr, Juhás z Jenő }Jrof8sszor,
a Szöve t- gyak:o rlati) érdek védeh ni tö1ek vések
is vezet ték
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, 1 975~ július

zt a 16 gyakorló orvost, akik egyesületüket 1837

~szén létrehozták Ennek megfelelően az egyesület
~lső neve: „Pesti Gv~kmló Onosok Egyesül~te"
18 43-ig egyetemi tanai nem is volt tagiai kozött
részben - kíséilet volt, azzal a céllat hogy az mvosi
kart egyetlen táborban egyesítse )1:űködése azonbaii eleinte e szen1pontból eredn1én·vtelen_11ck n1i_nő
az a felfogás urali;;:ült, Hőgyes .FJndre sze1ü1t „
lrodott) hogy az egyesület éppen az egyeten1i ta,nárok ellen >olt alapítva" [2] Ez a szembenállás
·azonban néhán_y év n1úlva oldódott, niert n1ár
1843-ban három egyetemi bmáit vettek fel a fagok
. sorába. K.ésőbb a szak1nai problé1nák n1egvitatása
közelebb hozta egyn1áshoz az orvosokat
E kérdés n1egítéléseko1 figyelen1be kell vennünk
azt a tényt) hogy 1897-ig) az Országos Or vosszövetség n1egalakulásáig az Orvosegyesület volt az
egyetlen orvosrendi fór un1 Ezt a fór un1ot 1naguk
az orvosok js igényelték, hiszen szak1ncii és érdekvédelmi törekvéseik többnyüe egybeestek Saját
helyzetük megjavítását is jelentette pl. az, hogy a
járási-01 vosi állások ne legyenek sebészn1esterekkel betölthetők, mint az még a század második felében is általános volt [ l J Ez mái csak azért is
kényesebb helyzetet jelentett, mert az alcsonyabb
képzettségűek feletteseivé váltak a magasabb képzettségű orvosoknak
Az új egyesület 1837. ok:tólier 14-én választotta
meg első elnökét, 8zuhány .11árton (1792-1841)
orvosdoktor szen1élyében. J\Toven1be1 4-én hangzott el az első tudo1nányos előadás. Ezt Eckstein
Frigyes tartotta ))De n1orbis rheun1aticis anno
1836/37 intra an1bitu1n dua1un1 ha1u1n urbiu1n
obseivatis" címen. Rövidesen (1841-től kezdve)
1nagyar nyelvc11 tartottak e]é5;1dásqkat [3]

Gortvay [l] sze1int az egyesület alapít,ása -

első alavsc:.abál 1f
alapszabály-teivefölterjesztett
A hatóságokhoz
zetre azonban az új egyesület évekig nen1 kapta
n1eg a jóváhagyást„ (°jsal{11en1 ötéves szo1galn1azás
után, 1841. decen1ber 4.-én írta azt alá V„ Ferdinánd; e ,,Jegfelsiíbb" engedélyt a Helytaitótanács
mái csak a következő évben (1842·ben) továbbította .A.z engcdélyokjrat szerint az egyesület a
,,Regin Societas _l\1-eclica Buda-.Pestiensis'' címet,
va.Ia1nint 11z f:rvosi hivatást jelképező pecsét,et
használhatta. Igy' keiült az egyesület pecsétjéie
Aeseulap és H ygienia
A jóváhagyott alapszabályokat az egyesület kinyomtatta, ezenkívül az akkori egyetlen magyai
nyel,;ű orvosi fülyóirata, az Orvosi Tár is közölte [4]. Az igen részletes előírások közül említésre
tulajdon
méltó, hogy az egyesület fő céljául „
és idegen tapasztalatoknak szó- vagy írásbeli viszonyos közlése által az orvosi és vele szorosabb
" mlívelékapcsolatban álló segédtudon1ányok
sét tűzte ki. „}fasodlagos czélja pedig abban áll,
hogy általa a tagok között ügyféliség és baiátságos
egyetértés eszközöltessék '' Az egyesület „ . . orvosi és egyéb segédtudományokban jáitas fédiak
tá1sulata". ~4- rendes tagság szán1át 60 fóbe11 határozták n1eg. ,Az alapítás ideJ.én ez a száni ne1n volt
kicsi, mert Peste~ és Budán összesen mintegy 100

orvosdoktor és kb„ ugya11a11nyi kisebb kvalifikációjú sebmvos folytatott gyakorlatot. (Később,
1843-Lan, n1á1 nen1 n1aximálták a taglétszán1ot.)
Rer1des t:1gként „orvos-, sebész- és vegytudorok"
is beléphettek, de követelmény volt a fővárosi
helyben lakás is [ 5]
Az Orvosegye8ület ala1Jításának ,jeleritőségi
.!\.. fővárosban nlegalakult új szer·vezet egyik l)Ozitívun1a volt) hog~y l;;-idéki egyesületalapításokra
is n1ozgósított Ezek többnyire n1ár elnevezésükben is kífejezésre juttatták az egészségügy egységét: 01 vos-gyógyszerész egyesületeknek nevezték
magukat Külön ki kell emelni a borsod-miskolci
szervezetet 1nint az 01szágbar1 az egyik legtevékenvebbet. Ezt 1847 február 8-án 17 01vos és
gyógyszerész alapította
Politikai szempontból a Pest-budai Oivosegyesület nem 'rolt aktív, ezért a szaba,dságha1c bul{ását követő katonai ko1111ányzat idején_, n1ár 1850
január 26-án engedélyezték, hogy működését folytathassa„ (Ebben szerepe v-olt annak is) hogy vala1nilyen szakvéle1nényez6 szervre n1inde11 k:or1nányzatnak szüksége van.)
Az egyesületnek fontos szerepet szánt a haladó
orvosi közvélen1ér1:y pályájának elanyagiasodását
féltő iésze. Az Oivosi Hetilap táicaírójn - feltehetően maga a felelős szerkesztő és litptulajdon08,
j_lfar kusovszky Lajos - hosszas, ken1én:yT kifejezéseket is tartalmazó, e táigyblLn írt fejtegetéseit a
következő gondolattal záita: „Ki az, ki kiűzendi a
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vásárosokat az istenházából

.. nen1 teheti ezt a

re11dőrség, ne1n a hajdan n1indenható orvosi kar,

ne1n a közönség egészséges érzéke, itt a beteg kö-

zönségről lévén szó; ezt egyedül és kizárólag csák
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az egyleti élet (eredeti kiemelés) képes eszközölni
"
„Az orvosi eg,yletek nen1 csupán kizárólag tudo-·
mányos czéllal bírnak; a mi helybeli egyletünknek,
épp úgy, mint a többieknek, föladata az ismeretek
ápolásán s a tapasztalat terjesztésé11 kívül hatni
az egész testület n1agata1 tására
111egakadályozni a kor f8rdeségeit.
fülébreszteni
a régi
becsületességet, a régi tekintél1t
" [6]

Kapcsolat a gyógyszerészettel
Az egyesületnek a ko1abeli gyógyszerészettel
·rnló kapcsolatát több adat bizonyítja Az üléseken
gvakran mutattak be újabb gyógyszeieket, gyógynövényeket; egy alkalomn1al n1ég ricinusrnagvakat is köröztettek a tagok között [7] 1852. április
8-án gyógyszerészek bevonásával készítettek en1Jéki1atot az osztrák gyógyszcrkönyvvel kapcsolatban, n1ivel e kérdéssel a inegelőző üléseken is111ételten foglalkoztak [8]. 1867. június 3-án a gyakrabban használatos, de a gvógyszerkönyvbe fel
ne111 vett újabb gyóg.rszerek összeírására kérte fel
a kormány az egyesületet, amely e célból megalakította „. gyógyszeitári árszabályt revideáló bizottságát" Alfalánosságban is megállapítható,
hogy az Országos Közegészségi Tanács 1868. évi
1negalapítása előtt ennek szerepét közegészségüg,yi
kérdésekben adott véle111ényadásaival jórészt az
egyesület töltötte be 1864-ben pl. hivatalos felszólításra a pesti vízvezeték létesítése ügyében dolgozott ki az egyesület részletes szakvéleményt, de a
már megalakult OKT is támaszkodott az egyesület véleményére. Az 1870 január 8-i ülésen pl
felolvasták az OKT-nek az egyesülethez intézett
levelét, an1elyben néhány újabb gyóg,yszernek a
készülő _gyógyszerkörrvv.be .„való . felvétele --ügyében kérték az egyesület állásfoglalását E kérdés
tanulmányozására egy héttel későbbre rendkívüli
iilést hívtak össze
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csengett:y iít c:sak vont.atya kövi:-t,jük". Ennek ellenére isrné.t. költöztek Az 18 71-ben bérelt új helyiségek évi bére
] 850 fin· int voH, eLből GOO fOrintot vá1la1t.a.k a gyógysze1·észek A„ nyolcvanas évek végén rnár elérhető közelségbe ke1 üH a saját székház terve. lVfegn(\\ ckedett a tag.
létszám is. 18Gl-től 1870-ig 88, 1871-t.ől 1880-ig 158, a
kövtJtkező évtizedben pedig n1ár 202 új tagot vettek fel
},_székházat tJ]Öszö1 saját épíikczéssel kívánták 1neg\·alósítani a főváros által felajánlott ingyen telken, később
azonban a iclek 15 000 forintos értékét pénzbeli tá1nogatáskéni rncgszcrez\'tJ, a.-87.entkirályi utca 21 szánni
ház n1egvótele rncllei t döntöttek. E hatá1uza.t dőtt a
gyógy-szerészek kötelezték n1agukat arra, hogy ház\ éü-_·l
esetén az hj épületben legalább 3 évig n1inL bé1l6k 1negrna1aduak; számukra. a földszinti kaputól baha. eső
eg:yik volt lakást biztosították
~'1. XIX sz végé1EJ ez a székház is szűknek hizon) ult.
Ekkor n1á1 annyüa rncgtJl'Ősödött az egyesület, hog,\ a
szükséges áta.lakít-ást le t udt.a. bonyolítani J 91 J -1u
elkészült a kibővített. székház, benne a.z új, nagy b~-'fo
gadóképesség(í előadót.erem ..'1.z idők jele, hogy az els6
előadást Bókai .Árpád „Újabb nézőpontok a far1nakológiában" címen tartotta meg. (Mcgjcgyze1u, hogy az
épültJt n1a is a közegészségügyet szolgálja <-~s otthont
biztosít- az Országos 01 vostudon1á.nyi Könyvt.<11 és
J)okun1cnfliciós Központnak)

Az OrvoHeg,yesület előadóüléseinek a g)· ógy8zcrészettel kapcsolatos témái közül az [ táblázatban
összesítette1n azokat a:z adatokat, a111elvek valamilyen szempontból különösebb érdeklődésre tarthatnak szán1ot. Ainint ez - a teljesség igényével
korántsem fellépő - táblázatból megállapítható,
a vizsgált kb. négy évtized sorá11 az els() időkben
lényegesen több ülésen foglalkoztak a gy ógysze1 iel kapcsolatos ké1·désekkel, inint a késé>bbickben.
Ebbe11 bizonyára. szere1Je \-Olt annak, hogy az üj
gyógyszerek szán1a a 8Zázad utolsó neg;yedében
ugr ássze1 űen 111egnövekedett U gvanakkor e készítn1ényeket a gyártó eégek 111inden erre alkaln1as - sőt n1tLi szen11nel n6zve a.Jkaln1atla11 - 1l1Ódon is intenzíven prn1n1gá]ták; lényegesen 11agyobb eredn1é11yt \.á1 va pJ a hí1detésektőJ, niint
egy-egy előadástól.
Alapszabályok a X

J}{

század 1 égén

Az a.lapszabál:yok későbLi 111ódot:lí'tásakor i:ieJn
Szoros kapcsolatban vol1 uz egyesület a fövárosi
gyógyszerészekkel más vonaikozásban is. Az Orvosírták elő a tagsági föltétel előfoltételeként az mvosegyesülctnek ugyanis sokáig nen1 volt önálló székháza.
doktori diplomát Így 1880 április 7-én a Belüg.'A„z J 83 7 évi niegalakuló gyiílést .B!Ioko.<;siny i 01 vosdokn1inisztériu1n által l 5 694 sz. alatt jóvál1c-1gyott,
to1·, az egyik alapító tag lakásán ta.1 iották; utóbb e lakás34 §-ból álló alapsz11bályok 4 §-áhan változat!anak két külüná]Jó szobáját bérelték. A taglétszán1 azon ban fokozatosan növekedett: 1840-től 1850-ig 50, rnajd
11ul az eredeti „or"'i-,os-, sebész- vagy vegytudorok"
a következő évtizedben rnár 64 új tag lépett be. Az elő
képesítés szerepel " tagság feltételeként; ol,; an
adások szán1á1a és az egy1e bővülő künyvtá1· n1ííködtetésze111élyeké, n
'kik e1élves tudon1ányos 1nűkö
s0hez nern könnJ:un találtak alkaln1as helyiségtJt Rzükdés, vafamint foddhetotlen magaviseletük által
ségmegoldásként pi ~ könyvtárat egJ időben a Nen1zeti l\iúzeum őrizte. Igy azután nagy scgíiséget jelenkitű1111ek. . " és „ . hathatós k:öz1·e111űködésök
tett az, hogy Henszl1nc1nn lune félszólította az egyesüáltal az egyesület czélját előmozdítani igérik" [9]
letet: nyilatkozzék an·ól, nern kÍ\;án-e az Akadé1nia
.._.\.nnak n1egálla1>itása, hogy hán.y ne1n orvosi doképítendő „ bér palotájába" beköltözni? A döntést attól
torátussal bíró szen1ély volt tagja az egvesületnek,
tették függővé, hogy „rnegkérdezik a helyiséget n1á1
ekkor használó s ezé1 t az cgyesiilctnek évi béri_ fizető
azért is látszik n1egY<tlósíthatatla1111ak, inert a
Buda.pEsti Gyógyszerész Tesi,ületet is, 1nenn:yivel járulna
„házi szabályok" 13 pontja sze1int „
úz egylet
hozzá a ie1vbe vett újabb szállás tc11nészetesen nagyobb
jegyzőkönyveiben
a
tag
nevéhez
semn1i
czín1
se111
bé1összegéhez". ~'1. pozitív válasz után négy é'i,\·el,
csatoltatik" [ 10]
J 864 szepten1ber 29-én a J:liag.)"-ar Tudon1ányos Akadémia. épületének II erneleti, Dunára néző sarokhElyiA nen1 OI'i'-osi, hane1n n1ás doktori fükozattaJ
ségébe köli özhetett az egyesület; évi 800 forint bér rendelkezők
tagságá1 a nézve jellen1:ző a.dat, hog\'
összeg ellenében, n1cl>- ből a gJ ógJ szerészek testülete
a1niko1 IB05„ ja11uá1 7-én lelkesen ünnepelték Tltan
200 fo1inlot 1na.gá1a. \1illa.It„ .A. ko1abeli Orvosi Hetilap
ehagadtafássa-1 írt az új lu_JJ is(;g'1ől: „~ kilátás az olvasóKá10lyt, akit 1861-ben Yálasztottak rnndes és
szobából a gyönyö1ű íol3 óra, Buda fővárosá1a s a le1904-ben tiszteleti taggá [ 11], Bókai Á1 príd, akkori
áldozó napra oly elragadiatóan szép, hogy az elnöki
elnök ezeket mondotta: „~Iagunkat akartuk meg-

1

1
l
!

1

1

1

••
.

~
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1975. július

1. táblázut

Az Ori:osegyesület .fontosabb, gyógyszerészettel kapcsolatos táryyú
Évszám

1

Előadó

Az

1

1838

Y\T agnc1 János

A._ kéklenJ sav

1839

w·agne1 Dániel

Co1tex augustu1e1i

1840-41

\Vagne1 János

Caps. gelat. de 1\{oell

1842

\Vagne1 Dá.nü-Jl

Chinahéj vizsgálat.a

\Vagne1 János

A jód hatása

1842-43

\Vagne1 Dániel

-

előadóülései

(-1838-1878)

előadás tá>gya

-

------

Pá1izsi gyógysze1eknek „beve\. és1 e kénychnes" alakját ól

1843-44

\\Tagnc1 J)ánif::l

Pokolkó „fába öntött plajbász" a.lakjá.1ól

1844-45

l<"lc'n l<"e11JUC

A i uggyanta gyógyhatásá1ól

Plósz Lajos

A dohánykivona.t gyógyereje

llóseufeld József

A kénégeny (éte1) hatásá1ól (ön1nagá11)

\Vagn01 Dániel

Wa1 bu1 g lázellenes cseppjeinek elein;-;és.e

Vila.chtel Dá.-vid (és n1ások is)

Mit·ennyel gyógJ ult gyorno1gö1cs

V\T agnc1 János

Guttape1cha-olvadék alkalmazása i1agtapasz helyett

J 852-5a

_Bene Fe1f-JllC

Kusso-levél szalaggiliszta ellen

1854-55

Wagnc1 Dániel

'röbb üj gyógysze1 készít1né11y hen1utatása

Hl-n1nan Adolf

13ő1

Tóth N. János

l•'olyékony gyógyszerekpe11netezése

Tóth N. János

Ji ischer-féle új gyógysze1 po1 ]aszt.ás

1Rö4-ö5

ifj. \i\Tn.gnc1 "J)ú,niel

Új gyógysze1·ekről

1867-68

Schv,riin1ne1 End1 e

Ka1 bolsav bőrfrukas ellen

1868-69

1Co1101 Gyula

Be1ger Antal pinkaföldi gyá1os kát1ány- és gyantakészítrné-

1846--4 7

1850-51

1861-62

alá fecskendezett gyógyszen.:k

nyehől

Balogh Káhnán

Conclu1ango hatása

I-Cétli Ká,roly

Indítvány egy központi tehénoltó-intézet szel vezésére

IS 74

Balogh Kálmán

~4- dinit1on~phtol~káJium

1875

J{1 i8zhabc1 Sin1on

A tizedes 01 vosi

Balogh Káhnán

Külsőleg

To1day Fe1enc

Szalicilsav gyógyhatása

Já11nay László

A „co1rosiv és chlornatiiu1n"

\Tido1 Zsig1nond

Ese1in és at1opin alkahna.zása a szen1észetben

1871-72

1876

1878

és -calciu1n hatásá1úl

súly1endsze11ől

alkaltnazott higanyos sze1ek

kettős yegyületének
alk.ahnazása az idegrendsze1 bántahnainá.l

bői

alatti

Forrás· A Budapesti kit 01 vosegylet 1880-i Évkönyve

tisztelni, n1idő11 tiszteletbeli tagjaink sorába válaHztottuk'',
Az alapszabálynak a nférfiak" szóval előírt követelményét csak a századfordulón változtatták

meg, elég viharos körülmények között. 1898. noven1ber 19-t~n tárgyalta az egyesület azt a~ előter
jesztést, hogy iniután a nök előtt megnyílt az
egyetem kapuja, tagként orvosnők is legyenek
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felvehetők A párt olók mell
ett heve s ellenzők is
kife jtett ék véle 1nén yüke t ,,A nően1anc
ipáció zász laján ak, an1it csak oper ettzá szló nak lehe
t neve zni,

a.z egye süle t ne adjo n tudon1án.yos
pres ztíz st!"
Vég ül is győzött a hala dó felfogás, és 91
igen szav azatt al 35 nen1 ellen ében Jneg szav aztá k
a nők felvételét
Az egyesület etikai és érdekvédelmi tevék
enysége

.

19. évfo lyam 7. szárn

ideg kórt ani, áp1ilis 15-é n pedi g a „sto n1at
olog ikus "
szak oszt ály Hár om évveikésőbb az otoló
giai, 1900ban a derm atol ógia i és urol ógia i, 1902
-ben
sebé szet i szak oszt ály alak ult meg A szak pedi g a
oszt ályo k
álta lába n külö n ügyr ende t is kial akít
otta k
Ezze l bezá rult a kör: az 1872 -ben nag y
vívm ánykén t kial akít ott új tanu lmá nyi rend
, a rnedicus
univ ersa lis rend szer ének beve zeté se és
a sebészeti
tanf olya mok felsz ámo lása [ 15] óta
elte lt háro m
évti zed bebi zony ított a, hogy a szak
osod ás újra
szük sége ssé vált.
(Pes t megyei Taná cs Gyógyszertáii Közp
ont; a,
1145 Buáap~t, Uzsoki u. 36/a )
Érk ezet t: 1973 XII 23

.:\ tudo n1án yos célo kon kívü l fogl
alko zott az
egye süle t etik ai és érde kvéd elmi kérd
ések
PI 1815-ben felir attal ford ult a Hely tartó kel is.
taná cshoz a lúrla pokb an megjelenő orvo si
rekl ámo k és
hála n;yil at-ko zato k üg}.,.ében, „
1nivel az orvo si
iend aljas odás ára nem csek ély befo lyás
t eszközlenek a hírla pi kürt ölés ek, s a csud a gyóg
yítá soké rt
lRO DAL mr
inon dott nyil váno s kösz önet ek, 1nell.yek
nen1 iit] (]ort11ay Gy. A_z újab bkor i n1ag
kán 111ás 01.vosok kisebbít-ésével vann
)-ar 01\·o si 111ÍÍ'\-+·k'íak össze- dés és egés zség ügy
törté nete , Bud apes t (l 95:~) - 2
kötv e" [ 12J 1868 -ban iend kívü li ülés
eken „a jö·- Akad é1nia i E1nl ékbc széd ck
Bud apes t (180 0). vedelen1adó hely es és igaz ságo s n1egszab
:~.
ása érde - (Jo1t~,a.y (J-y. i n1. 90. old. ~ 4„ Orvo si T1ü
S, 289- 2H7
kébe n az orvo sokr a nézv e leendő n1eg
(
I
842)
5 .A. Buda pesti J(ü Or·v oseg ycsü let
állapodás ÉvkÖ
J nbllá 1is
ll)\C l837 -lfl3 7. Buda pest. , ~,L T.1
fölö tti taná csko zásr a" küld tek ki
J={,t-. N-~0111bizo
dája„ - ü Orvo si ·H..._0tilap 7, 19-2
1872-ben az 01 vosi díj id6szerű 1nódosítá ttság ot
.sának kér- egye sület ,Jubi lái)s Evkö nyve 114 0 (18():1) - 7. Ü1\o sold
dése it tá1g yaltá k. Ez év noven1berébe1
sug.\r ·:1 az egye sü- sület Jnbi lárjs Evkö nyve 14-fl old. - -9 8.:.\- 01vo
Buda pesti
letn ek éles vitá ja tám adt a buda i taná
Kii·
01vo
segy
let
1880 -i Evkö
ccsa
ve. Oss11:e1illílotia
Noven1ber 17-én ugyanis_, a kole rajá rván l [13J liécz ey Inn:_e tr. egylt-~ti első titká 1 n:;Buda
pest (1880) y
idejé
n,
10.
I880
;i Evkö nyv - 11. A Buda pt-Js ti kü,
a hely ettes bud ai polg ár mes ter körl evel
Orvo seg) lt-;t
et inté zett ]_!J06-i Evkö nyve -- 12.
Az Orvo seg.) -esül et J11biJá.1is
a bud ai gyak orló 01vo sokh oz: „Megille
Evkö nv\«C : 132. old - 13 ~4.z Ü1'vo
tődéssel tas0g';)-()sület ,J11bilt-i.1is
pitsz talta tott, hogy bizo nyos orvo s urak
Évk(in~'vc 174 old -- 14 1880
ha éjjel Gy6t
-i E\kö n)'V -- 1'3
bete ghez híva tnak , mindennemű kifo
y T
Az
01vo
stndo
n1án :yi ka1 tö11é netu Buda pest,
gáso k álta l ü22--fl23 (l93G
)
a nálu k jelentkezőket elut asíta ni
igye kezn ek"
A köri rat feny eget ésse l záru l: „Biz ton
elvá rom , r )l-p J{„ J{ e M n .JI e p ; /(üllH b/e 06 OCHOúQflUU flem mhogy 1nisze1int ezen figyeln1eztetéssel
a cél elérv e ByiJa ÜCl(O i!O !{opo.ne11cgoeo Bpa11e61-1oeo 06111ec1n6a u o eeo
iJeam eAbl-l Ol'lllU IJ 19-0M 6C!{C
leen d és kénvszereszközök. a]ka ln1a zásá
nak szük Ha cLes.u.e MOT EC (Co1o
sége nem á!lan d be" Az egye süle t tilta
epcH:HX Me,uHUHHCKHX
kozo tt, e7.t Oóu1 ecrB) B .a.eKa 6pe 197.3 10 s1aBeu1
e HeCK OJih1 cTop ott Hbl.U.azon ban viss zaut asíto tták„ A dece1nbe
1
r 21-i ülés en HHHY JlH npe.a _JJow en11e , qro60 1 _Co10 3 Bettr01x
epcn :Hx J\1ezu1az egye süle t ki is fejte tte, hogy~ „
nen1 isn1erheti UHHC I{HX 06ru: ecra C'iHTaJJ ce65J npano npeeM n111< 0I11 Der nr6Y,na i-1:c1 {oro I{opo neBc 1<oro
el a bud ai taná cs jogá t aua nézv e,ho gya
BpalJ e6tto ro Oó111 ecTsa
XOTH C'b€3,ll HC rrpHH f!?I OJ<O
rend re utas :ítsa ". Ha az eljár ás kifcj ezés z egyl etet
H'-laT eJJbH Oro peme HHH l!O
n1ód ját el is ;~anno11r~· aonp ocY, 13 CY.t1.n
óe SToro pemen1-151 3aHt trepe
ítélh etjü k, az egye süle t állás pont jána
k lény ege BaHb I H HeCKOJJbKO 1 hICf!LJ Q>ap.r,1a11.eBroB Ben1 ·pHH - coKaK
ma mái erősen túlh alad ott A hírla pokb
bI i\10T EC-a DosT0~1Y TfBJ15
an is is- lJJieH
1erc51 aKTY aJILH hll\t 113,'10)!(ettH e aBTO pOM HCK Orop ux
n1er tete tt felfogása szer int ugya nis
)laHH LIX 06 OCHO BaHH H Bpa„.
idej ében a ható ságn ak elegendő díjja zott járv ány 11e6H oro ÜÓIQ €CTB a B 1837 f0j(Y H 0 Cl 0 !lC51reJlhHOCTH
B
orvo sok- XJ x BCKe. JlaTa OCHO BaHH H 3aC l!Y)-J{
ról köte lessé ge min dene k előtt gond osko
HHaCT oco6 oro BH!1dni, nem ~1aHJ15I ecn11 yt11 e;-.1, tuo B patJ:e 6ttoe 06u1 ecrBo
6Lr.n o Bl opedi g a 1nag ánor voso kat kény szer feny
p1>1M caMh lM crapL IM BCHre
eget
pCi{H. l'\1 HaYlJ:Hb!J\1 o6mecTBO~I
,
lett rend kívü li, egvé b polg á10k ra nem és n1el- TIOCJie Benre pCI<O i-1 AlG:li' l.€MH H HaY!
{ OCHOBaHHOt"! l3 l82S
hára mló f'OJI.Y.
terh ekke l illet ni".
no e.ne 113Jl0)-f{CHH5J o6cro 51
re.TJbCIH
187 1-72 -ben az orvo si díjsz abál y
B3HH.51 aBl op
meg állap í- JII-IIH pYeT pasne JibI YCTa Ba, KOTO pL!C B IOOCHO
BpeM5J i:r;aJIH BO:Jtásá val fogl alko zott az egye süle t. A
MO)-l(
HOCT
'h,
lJTO l{pOM C YlleH bIX Bpa4: ei1,
kido lgoz ott
.U.j)YIHC .JIHUa 1!)1Jfjava slato k tétel eit az Orvo si Heti lap
06per en111 He 3BaH II€ ,U,OK
IOpa Tar.: /{OKT Opa-t jJaplH él1872
.
évi
11eBT
hl -- ~101 .JII-1
115 és 152 szán1ai rész letes en közl
'L'I€H 3MH OŐIIICCJBa. C 4JapM
aUHe i1
ik. Érde n1es 061qe CTBO H.MeJIO Ób!Th
H 11,pY rue CB5J3H meg emlí teni, hogy 1880 -ban az egye süle
B pa3;1 !1'iHh iX OJ'H0t célja i kö- 111eH!HlX - · 3TH Tal{}l {e ODI1Cbll3cii0'IC51 aBT0
P0'1
zött szer epel t az aláb bi 1negfűgahnazás:
XOTH BpalJC ÓHOC OÓll.(CCl'BO
„Az orvo ŐbljJQ OCHOBaHO B nepB
)- IO
sok társ adah ni állás ának , közös joga
o'iepe n:b .U.-'I5J cnoco 6cTBO BaHH
5J npoQJecc11onanbHh1.11"1 H
inak 1negvé- HaYtJ:Hbl~I ue;r5J
M,
dése. Érde khar cz, n1el.v önvéde]e1nre,
3aHHM<:UTOCb H BOnp ocaM H
31111{11 H
közös érde - 3a1r_i;l-i'rnr Httrc pecoOHO
s qJieH OB o6u~ecrsa
kük n1eg,rédésére
3roit pa6o rori
" ·vez ette a gyak orló 01 voso- raxn< e sattH~1aer
c5J ttacT 05Illle e coo6 meHH
e
kat [14]
D
1
K.
K
e
n1
p
l
e
1:
On the foundal'i,on and acti„
A szakosodás dősegítése
1·ities of thr:: Roya l J!led ical Ás:.'o
ciat,i on in the 19th
En1 lítés re 111éltó~ hog,y az Orvosi szak osod
Oent ury
ás
zász
At
the
Gene
lóvív-ője jg az egye sille t volt
1al A_ssan1bly of tlie Unio n of Hun
Az ehhe z szük sége s l\·1edica.J Soc:i eties
ga1i an
and A.sso cüliio ns (l\-IO TESZ ) in Nove
felté telek a 111illeniun1 idej ére érte k 1neg
rn·
be1,
191:3, a sugg estio n \Vas ina.d e to
. E 111ozackn o\vle dge lht1
galm at ered etile g a gine koló guso k indí
I{o) uJ l\ledi c id _ássoc_iution us its
tottá
k
el
pl ecu1
3Iin t első szak oszt ály, ez alak ult meg
assan 1 bly did not a.cce pt 11 ny J'f:so lutio soL Ho\vevcc1
1896. januá1 the
the autho 1 íelt \VOl tb \vhil c to su1nn n on Lho rnatí Er,
7-én l\fég abba n a hón apba n létre jött
:1a1ise the e\ ents
az elme·- és and the histo 1ical cond ition
s a.1nong
whic h the R},fA
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8_fOunded in ISB 7, as the second scientiiic otganiza-

~~n a.fte1 -the f~undaiion o~ the Hunga.ria:n .Acaden1y of

Sciences in 1820. Sorne a1t1clc~ of the or1g1nal statutcs
f the Association a.1 e 1 elated. ft is en1pha.sised, that. a1~ adv a.t that tüne it >vas possible to elect to 1ne1nbe1ship
~~t 'Only Docto1 s of l\íedicine, but also pha1111acist,s
to ,,,horÍ.1e the Doctor deg1ee has been ava.rde<l by any
Faculty. ln addition to pu1ely scientific. problems, the
activities of the R.l\1A 1verc extended to ethical problerns
of the profession a.nd si:fe&"a1·ding of the inte1ests of the
n1 e 1nbe1s of the Assoc1at1on.
Dr 1{. K e 111ple1: /Jeitrdge zur Gründung u.nd
Tiitigkeit_ de:r l{öniglichen ArztegeseUschajt in Pest-Buda
wa.hrend des 19„ Jahrhunderte8.
Anhand eine1 .Piskussion übe1 die Be1u teilung der
ehn1aligen Kgl Arztegessellschaft als der Rechtsvor-
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gi:inge1 de1 heutigen \Te1einigung de1 unga1ischen 1nodizinischen Gcsellsacha.ften und \Te1einen (l\lOTESZ),
dio anlass de1 GeneralvE-;rsannnlung dre l\IOTESZ in
Dezotnber l 973 stattgefunden hatte, analisie1 t ,~-e1 fasser
die Geschichte der Gründung in 183 7 und die Tat.igkeit
jcne1 1nedizinischen Gesellschaft, die nach der G1ündung
de1 ungarischen Akade1nic der \'Tissenscha.ften in ] 925
als die zv,reite -i;vissenschaftliche Gesellscaft in Ung~1.1 n
ins Leben gerufen -..vu1de. Die Statuten de1 Kgl. r\1ztegescllsachaft crlaubten <len Beitritt, neben Dokt.01cn
del' 1\'Iedizin, auch Dokto1en ande1e1 'Vissenschaften,
einschliess}ich von Apothekern nrit eine1n Doktorat
Die ICgl. Aiztegesellschaft bescha.ftigte sich ha.uptsachlich n1it -i;.vissenschaftlichen T<'i.tigkciten, doch \VUJ den
auch be1uflich-iithische und interessen-vetrtetungs Tii··
tigkeiten entfaltet
e1 fü.sse1 be1ichtet iibe1 beide
Tii.tigkeitskreise.

,r

"'2eoél a 1ze11ke1ztíf-Jéljhez
Hozzászólás dr. Csajtai Miklós dolgozatához
Nagy értlE-Jklődésscl o}-i;.astan1 a Gyógyszerészet ez evr
2. sz:bn::íban 1ncgjelcni d'!. Osajtai .111iklós „I(1izarobinsze1 Lí an\ ag F:l6állítása hazai t.er1nesztésből szárrnazó
Rhenn1- és- I-tu1nex-fajok gyökértörzséből" cín1ű közlen1ényét. Engedjék n1eg, hogy ez alkalornból fEllhí'.rja1n
a Szerző íigyehnét a kérdés egy érdekf-JS n1agyar kén1ia.történeti vonatkozására NevezeteRen arra, hogy inaga
2'ha,n J(á1oly foglalkozott. a krizofánsa'\ nak egy .Rumexfajtából való ulőállításával.
8zobodvá1 y F'm enc Than J{ároly cfrnű életrajzának
(Ak1:tdén1iai Kia.dó, Budapest, 1972.) 70. oldalán azt
ír ja, hogy „ <\._ Jtun1ex abstusifoliu1nból s?.epa.rálta a rn-

AZ ELHÍZÁSRÓL

Ref .. Orv. T-Totil. 114, 1 i52-l

75:~

{1973)

Az elhízott en1bcrck 1no1talitása túltápláltságukkal
párhnza1nosan növekedik. Az elhízás különböző betegségek keletkezését is elősegíti. A kóros elhízás már messze
túlhaladta az esztétikai hiba fogalo1nkörét, arnit gyü„
n1ölcsnapokkal és gőzfii1·dővel lehet ellensúlyozni
.i\ia korszerű izotópn1ódszerekkel és zsírszöveÍ.-biop„
::.züi\·al 1nár pontosan n1eg lehet határozni a zsÍI'RZÖvet
uellulá1is összetételét, az egyt1s sejt.ok fajtáját és a1ányát
Az elhízásnak eszerint két alapforrná.ja van: a zsÍisejthiperirófiás és a zsírscjt-hipe1pláziás típus. Az előbbit
n1orfológiailag a zsírstjtek nag,yobbodása, a.z utóbbit a
z~Ílsujtek 1negszapo1odása jf·lle111zi. A zshsejt-hipert.rófia \.alószínűleg endogén hipe1inzulinén1ia következn1éu~. e:; Íf-Jlnő1 tkor ban kületkezik és enyhe fogyókúrára
a betEgek jól r·ea.gálnak A zsírsejt-hipe1pláziás elhízás
többnyire: n1ár gyer1nt:kkorban keletkf:zik és kt;vésbö
reagál a fogyókúrára. Itt valószínűleg a ka.lóriaf~1h·étf-Jl
rcgulá.ciójának primer zavaráról van szó
1969·-ben Angliában tö1negkísérltJteket \·égcztek Ennf!k ered1nényeként megállapított.á.k, hogy az alapt:lv
változatlanul az étrend szénhidiátta1tahnának fokozatos csÖkkentése, bő fehérje- és 1nóisékelt zsír bevitel
1nellett
A fogyókúra hatása bon:volult és sok1étű. A testsúly
~~sö~kcnésével párhuza1nosan csökken a t.riglice1idé1nia
1~., Igy az élehnezéstudomány niegfelt:lő fejezetei is revíz1ora szo1 ulnak .li.z elhízott egyéneket fehérjét és zsÍl t
ta.rt.aln1azó, de szPnhidrátban szegén-i;. étrenden kell
tartani {82)
"
}lagy Bálintné

iniein nevű vegyülE-Jt.f-1t, n1cly1ől bebizonyította., hogy azo„
nos a Roohleder él'> n1unkatársa által korábban inás nö„
vényi anyagból szeparált krizofánsavval". A közlen1ény
egyike Tha,n Ká1oly kevés szárnü szerves ké1nia.i publikációjának. Eredeti cín1e és közlési helye szint.én Szabadvá1 y szeiinJ: „Über das Run1icin '._____ Sitzungshcrichto, 'Vil'<n, .A.kad Mat Nat Class :~I, 26 (I8G8)
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A PER HANGYASAV (PHS) MIKIWBIOLÓG!AT
ELLEKŐRZÉSE ÉS ALKALMAZÁSA A
SEBÉSZETBEN ÉS STI~I~TLEZBSBEN
Vd<iz 1
Orv. Heti! 114, 1981-1986 (1913)
Zhitnyuk és JJ1.elekhev a hangyasav és hidrogénperoxid
keverékét, a Pl-IS-t tanulmányozták n1int sporocid
hatású feitőtlenít.6szel't. A szovjet, szerz6k előiratá.L a
szerzö inódosít.otta, Egy liter P.HS-oldat elkészítésére
20 1nl hidrogénperoxidot és 10 n1l hangyasavat használt .
Ezt az elegyet hideg folyóvízben hűtöt.te, n1ajd csapvíz·zel 1000 1nl-rc egészÍtf-Jtte ki. Az oldat.ot felhasználásig
hűtőszekrényben tartotta A PHS-ol<lat hat.ása. az eddig
isn1ort sporocid szerek közül a leggyorsabb. A közlemény
részletesen tá1gyalja a PHS mikrobiológiai ellenőrző
vizsgálatát is. ICezet, béSit 1-2 pt:JI'C, a patogén klosztridiu1nokkal fortőzöi.t sebva1ró fonalat (selyen1szálaka.t)
5 perc, a fe1 tözött cat gut-öt 30 pe1c alatt sterillé teszi.
A. bői 1 naponta t.öbb ó1ai használat esetén se1n károsítja
,Jól használható a fogászati, a nögyóg'yászati rendel6kbcn és szlír6vizsgálathoz (86)
Biszt1 úinszk:yné

12 i\IIL LT.~l{JJNÁL i\!EGÁLL AZ EMBERISÉG
SZAPOI\ODÁSA
Hej Öst "P -Ztg 29 (G), 114. (19 75)
A_z I.:gyuRiilt. J\'en1ze1ck statisztikusai kiszáiníiott.ák,
hogy a 2000. évbfJn G,51nilliá1d en1ber fogja benépesíteni
a fölclf;t. Száz év alatt, tehát 2100-ig ez a szá1n megkétszereződik, de a XXI. század vége felé a születési és a
halálozási szán1ok ismét egyensúlyba kerülnek. A.nnak
ellE:Jnére, hogy az átlagos életkor iG évre növekszik, a
világ összlakosságának szánra ne1n fogja n1eghala.dni a
12,3 n1illiárdot (109)
HB.

