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ADATOKA FRANCIA-MAGYAR GYOGYSZERESZETI KAPCSOLATOKHOZ
DR. ZALAI KÁROLY

\Á. szerző el6ljár óban utal a fr ancia-11ragyar kapcsola·
tok ki alakulásár a a X I - X I I I században, kuta·
.tásai során pedig foglalkozott a francia szerzetesren· ·
dek szerepével a magyar gyógyszerészet kialakításá·
ban a XI-XIII században, majd a II Rákóczi
Ferenc hadseregének gyógyszerellátásában található
jranciavonaikozásokkal a XVIII. században, végül
:.a tndományos kapcsolatokkal a XIX . és XX szá• WJ)ban. Megállapítja, hogy a francia tudomány je·
lentős hatással volt a rnagyar gyógyszei észet fejlődé·
sére A francia és inás idegen kultúrák serkentették
a nernzeti alkotóerőlcet: hatásukra. kifejlődött az
önálló magyar gyógyszerészeti gyakorlat és tudomány

*
Az önálló Franciaország kialakulását a történé·
.•·.· szek a Nyugat-Római Császárság felosztásától számítják, amikor is 843-ban, Nagy Károly halála
· után a vei duni egyességben fiai közül Kopasz
, Károly kapta a Nyugat-Frank Birndalmat, a mai
Franciaország nagy részét

Ugyanebben az évszázadban (896-ban) fejeződött
be a magyarnk honfoglalása a Duna partjain, a
:Kárpát-medencébe1i. Bár a inagya1ok n1á1 a IX.
században uralták e területet, a tö1ténelem a magyarnág államalapításának azt a tényt tekinti,
amikor Vajk fejedelem 1000-ben a pápától koronát kért, felvette a kernsztséget és magya1 kiiállyá
koronázták [ 1J
A francia-magyar kapcsolatok szempontjából
feltétlenül említésre méltó, hogy II Sylvester
francia bencés pápa kezéből kapttt a magyar király
a koronát, aki a fra11ciaországi Cluny-ból szerzeteseket is küldött Közép-Európa erdős és mocsaras
vidékeire . Így a fiatal Magyarországot máris kulturális szálak kötötték „Latin-Európához", Franciaországhoz„
Ez időtől kezdve a francia szellem néha kisebb,
\léha nagyobb mértékben hatott a magyarság éle·
tére: hol rnfmmok, fonadalmi eszmék, hol tudományi, művészeti irányzatok alakjában
A francia-magyar kulturális kapcsolatok fojlő
dése szempontjából igen jelentős még a XII-XIII.
század, a1nikor Európa szellen1i életébe11 és művé

szeti kultúrájában Frnnciamszág lett az irányító
nagyhatalom. Hazánkban is egyre erősebben érez-

-hetővé vált a francia szellen1i és művészeti befolyás.
Ebben a Franciaországból érkező bencés, ciszter-

cita és 1nemont1ei szerzetesek inellett fontos szerepet játszott III Béla (1173-1196) és II Endre
(1205-1235) uralkodása, akik házasságuk révén
r?koni kapcsolatba kerültek a francia kiiályi csa·
láddal. A szerzeteseken kívül lovagok, vallon telepesek érkeztek az mszágba, magukkal hozva kultúrájukat, anyagi javaikat A klrályi udvarban gyö·

keret ve1tafrnncia műveltség [1, 2, 3JEzzel egy·
a párizsi és monpellier-i egyete1nen n1egjelentek a Inagyar diákok, n1e1 t a inagya1 kiráI:yi
udvar bál könnyű és biztos út vezetett a francia
idejűleg

egyete1nekre

--~-- -

E rövid bevezető csak a francia-n1agyar általános kulturális kapcsolatok kialakulására, régi
gyökereire kívánt utalni; ennek elemzésével és
bemutatásával már sokan foglalkoztak Munkám
célja az volt, hogy adatokat kutassak fel az
országaink közötti gyógyszerészeti kapcsolatok
1negisn1erésé1e. Ilyen tárgyú inunkát - tudomásom szerint - még nem publikáltak, pedig jogos
a világviszonylatban magas szinten álló és élen·
járó frnnc.ia gyógyszerészet hatását, kapcsolatát
keresni az ugyancsak sok eredményt felmutató
magyar gyógyszerészettel. A téma azért is éidekes,
mert a magyarság földrajzi fekvése, politikai-gazdasági kapcsolatai folytán évszázaddkon át a né1net-oszt1ák szellen1 erős befolyása, sőt sokszor
elnyomása alatt állt Sok felületes szemlélő úgy
·véli, hogy a 1nagyar gyógyszerészet szinte niindent
ez utóbbi forrásból merített.
A következőkben néhány feltárt adatot isrnertetek a frn,ncia-magyar gyógyszerészet kapcsolatairól: ezek az egyházzal, háb01ús eseményekkel,
szabadságharccal,
tudományokkal
összefüggő
gyógyszerészi vonatkozások.

I. A francia szerzetesrendek szerepe a magyar gyógy·
szer észet kialakításában a X I-X I I I században
Az elsö magyarországi szerzetesrendet, a bencéseket JJf ontecassino és a rón1ai kolostorok küldték,

tagjaik nagyrészt olaszok Érkeznek azonban bencések a franciaországi CJunyból is, és 1. (Szent)
László 1094-ben Saint Gilles-ből telepít frnncia
bencéseket Somogyvána [l, 2]
Az első francia alapítású sze1zetesrendiek, a
ciszterniták, Citeaux földjéről indulnak, bár közvetlenül a heiligenkreutzi kolost01 küldi őket a
Tolna megyei Oikádona III. Béla király közvetlenül Franciaországból hívja be őket, így a Clair·
vaux-ból érkező szerzetesek alapítják 1182-ben a
magyamrnzági anyakolostort: a zirci apátságot [1].
A premo11t1eiek rendje a franciaországi Rei1ns
mellől érkezik Fejérvána, Garábrn, Szentkeresztro,
Türjére
A Franciaországból érkező szerzetesek megnyitot-

ták az utat a francia befülyás szán1ára, így „LatinEm6pa" kialakuló középk01i kultúrájának, tudományának, művészetének Magyarország lett a leg·
keletibb állomása. A kapcsolat a maga k01ában
szoros és élő a francia anyakolostorok és a magyarországi települések között. Az itteni - nagyobbrészt fÍancia - szerzetesek 3 éve11te keresik fel
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Citeaux és Prén1011tré ge11e1ális gyűléseit, s ugyahcsak 3 évente látogatják meg Franciaország apátjainak leány kolostorait [l]
A 111agy~a1 gyógyszerészet __kialakítása szoiosan
összefügg a hazánkban élő szerzetesek betegápolási
tevékenységével,_ a szegé11yek tá1nogatásával, az
árvaházak, ispotályok felállításával Az orvoslás
terén föleg a citeaux-i kongregációk pap-orvos
neveltjei lúválóak Az olasz szerzetesek orvosi
tudománya főleg a salernói iskola hatása alatt állt,
ahonnan több elméleti tudást, mint gyakorlatot
hoztak. Ezzel szemben a Párizs és Montpellier
iskoláját követő francia ciszterciták - Lár a tudon1ányos alapisn1ereteket sen1 inellőzték - inkább gyakorlati ismeretekre törekedtek Ide tar··
tozott a gyógyszerészet, a gyógyszerek előállítása
és az azokkal va,Jó gyógyítás is [ 4J
Ismeretes, hogy a szerzetesrendek gyógyító-betegápoló munkájuk során rendezték be az első
ispotályokat és kórházakat, azokban gyógyszertároló cellákat létesítettek A bencések által 1002-ben
alapított pécsváradi apátság kórházát pl. 1007-ben
rendezték be. A XI század végén Fejérvárott és
Kolozsvárott is létesítettek kolostori kórházat.
A kór házak alapítása a XIII században még gyakoribbá vált. Közülük ismertebbek lettek a pannonhalmi (1201), a miskolc-tapolcai (1217), a
nagyszebeni (1222), az egri (1240), a soproni és
selmecbányai (1274) és a budai (1294) kórházak
A kólházak gyógysze1lrészleté1ől a szerzetesek és
apácák gondoskodtak A gyógynövényeket a kolostorok k:ertjeiben tern1esztették. Számos népi
gyógyszeren kívül külföldről is hozattak gyógyszereket. Távol-keleti mszágokból Konstantinápolyon
keresztül velencei hajósokkal hozattak aloét, mosuszt, ka111illát, ricinust és egyéb gyógyszereket.
A kolostorok gyógyszercellái így lassan gyógyszertárnkká bővültek Ezek 1279 után tovább fejlődtek, mivel ekkor a sebészkedéstől eltiltott papság - elmaradt jövedelme pótlására -gyógyszertárakat rendezett be [5]
„Az első n1agvarországi gyógyszereket is isn1e1tető könyvünk a Pray-kódex, melyet a boldvai
bencés apátság részére írtak 1192-1195 között,
részben latin, részben 111agyar nyelven. Sőtér
megállapítása szerint a kódex francia minta alapján készült; francia nyomokat őriz [2]. A kódex
eredetileg szertartáskönyv, de az egyes hónapokra
szóló egészségügyi szabályokat is tartalmaz, továbbá előírásokat egyes gyógynövények, kanalas
orvosságok alkalmazására [6]
11 Rákóczi Ferenc hadseregének gyógyszerellátására
vonatkozó francia lcapcsolatok a XV 111 században

A Habsburg-elnyomás ellen a XVIU sz első
évtizedében Rákóczi -vezetésével felkelő csapatok
a „Pro patria et libertate" jelszót írták a szabadságharc zászlajára. Rákóczi támogatóra, szövetségesre talált Franciaországban, és többször fürdult XIV. Lajoshoz anyagi támogatásért és kato11ai segítségért ~;\_z anyagi tá111ogatást főleg a szabadságharc bukása utáni száműzetésben kapta
Rákóczi, n1ely több -\'ol_t, n1intha XI,T. Lajos 11úszezer katonát küldött volna Magyarországra. A hála

örök szünbólumaként Rákóczi szívét - kívánsága
szerint - a franciaországi Grosbois-ban, a kamaIduli barátok kolostorában helyezték el, teste pedig
a kassai székesegyházban pihen [l].
Rákóczi mintegy 100 ezer főnyi hadserege egész ..
ségügyének, gyógyszerellátásának szintén vannak
francia_ vonatko,zásai: Rákóczi az l 7~5;ö~ év elején )
adta kr a regulans ezredek megalaprtasara vonat- 2
kozó pátensét, an1ely szerint minden ezredtörzs- {
ben lehetett egy sebészt (chirnrgien maiort), a ·
. századoknál-pedig egy bmbélysebészt (chirurgien !
minort) alkalmazni. E rendelkezés hatására a pa- '
rancsnokok kezdtek törzseikbe orvost, sebészt
patikust felV6iilli:-k bmbélysebészek és a patiku'.
sok az ezredsebész alárendeltjeiként működtek
Az ezredsebész gondoskodott az ezredtörzs egészségügyi erőiről és eszközeiről.. A harcoló alakulatok mögötti várnsokban, községekben állították
fel a sebesültek kezelését szolgáló kórházakat
kuratóriumokat, melyeknek szintén előírt sze1 ve~
zete, sebésze, patikusa, gondnoka, katonai felügyelője volt [7]
;
Takács [8] elsőnek mutat rá, hogy ez a kezde- 'i
1nényezés és szervezeti forma a k:atonai egészség-- „~
ügy területén haladó szellemű, amelyhez hasonló j
akkor még csak Franciamszágban volt található. 1
Biztos1a vehető, hogy a Rákóczi és Bercsényi törzsében szolgáló francia stabilis chir mgusok (Du- j
pont, De Pier, Sochnes), továbbá a hadseregbe11 1
szolgáló néhány francia ezredparancsnok ( Fien•ille, ~
De la Monthe) tapasztalatai inspirálták ezt a szer- 1
vezeti formát Határozottan francia típusú szervezés ismerhető fel a Szentiványi-féle palotás kant- I:bélyos ezrednél „Úgy értsétek pedig ezen chirur- ~
giával való usust, hogy mivel praecise azoknak ,~
adattatnak ingyen a kívánt orvosságok
az '.f;
kiknek portiójukból áll és conserváltatik az Regi-_
111ent cassája és co11sequenter ezen Patika és Chi: :;;
rurgia conservatiója is, az több tiszteknek Pénz- :l
beli fizetés nélkül nem adattatik szabadság azzal '
való élésre" [8]
·
j
Rákóczi hadseregének gyógyszerellátásával nagyobbrészt az orvosok, a sebészek, és kevésbé a
patikusok foglalkoztak.. A szervezeti forma kiépítésében itt is a francia hatás játszhatott szerepet
A hadsereg főgyógyszertára (Apotheca Regni Prin· ;
cipalis) Selmecbányán működött; ez volt a gyógyszerellátás központi bázisa
:
A katonati körzetekben, kórházakban, a kmató- -~
riumokban szekérpatikák, csapatpatikaládák és
patikák voltak Ezeknek a kezelői alárendeltjei ~
voltak a selmecbányai fő patikusnak; neki a fel- ,,;
használt g,yógyszerekről az „eperjesi taxa" (taxa ~
eperiesiensa) szerint elszámolni tartoztak. Agyógyszerek költségkeit -kde a kuratóriumok, ispotab'lyotkt i,~.'
fenntartásána a ,öltségeit is - az elko zo . ,
birtokok jövedelméből fedezték A Belmecbánvar
főgyógyszertár a gyógyszereket külföldről
i'!
nagyobbrészt Lkkengby~ lorszásbból), elsősorban an- i.l.·.
zigból és Kra ó o , tova ba Boroszlóbó sze- ,
rezte be. A gyógyszerekért arannyal, ezüsttel fizet- ~j
tek; csak később kényszerültek cserekereskede- \'!
lerme (tokaji bor, só, marha) [8, 9] M:iután J70 8 '.!1
decemberében a kunw hadsereg Selmecbányát e1- -\!
vesztette, a lengyelmszági gyógyszer behozatal ~
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· :Eperjesre irányult, s itt történt a gyógyszerek
·. elosztása A danzigi gyógyszer beszerzés azért is
-figvelen1re lnéltó, mert a franciák a magyar sza.badságharc részére juttatott anyagi támogatást,
a pénzsegély. legnagyobb részét a danzigi bankokban helyezték el-Feltehető, hogy ezek az összegek
egyben a hadsereg gyógyszerellátásának fedezésére
is szolgáltak Ma már azt sem lehet megállapítani,
hogy Danzigba honnan kerültek a gyógyszerek
A nagyforgalmú tengeri kikötő kapcsolatban volt
neincsak az európai, de még az an1erikai és a távol-keleti kikötőkkel is. Lehet, hogy Franciamszágból is érkeztek ide gyógyszerek, bár ilyen adat·
tal eddig sehol nem találkoztam; erre egyedül a
francia pénzsegélyek Danzigon keresztül való eljuttatása alapján lehetne következtetni

IJI Tudományos kapcsolatok a XIX-XX században
Hazánkban a tmmészettudományok fejlettebb
a XVIII században kezdődött, s a XIX
században bontakozott ki . A XIX század második
felében kialakult az önálló magyar tudományos
élet, megindult a magyar tudományos folyóirat- és
, szakkönyvkiadás, megalakultak a tudományos
egyesületek Az önálló magyar tudományos élet
kialakulása nem jelentette a külföldtől való teljes
elszigeteltséget, sőt újabb kapcsolatok kialakulását
eredményezte Az osztrák-német befolyás visszahatásaként a tudósok francia és angol kapcsolatokat
kerestek; ezzel is kifejezésre kívánták juttatni a
magyar tudományos élet önállóságát Így volt ez
az orvostudoinány, a gyógyszerészet, a k:é1nia teművelése

rületén is.

A kor egyik legnagyobb, legkiemelkedőbb gyógyszerész-egyénisége Than Károly a pesti egyetemen
a kémia professzora, a Magyar Tudományos Akadémia aktív tagja, majd alelnöke, a Természettudományos Társulatnak hosszú éveken át elnöke
[10] Than egyetemi tanulmányait Bécsben végezte Redtenbacher professzor mellett habilitált,
egy évet töltött Heidelbergben Bunsen mellett, de
ismereteinek bővítése végett ellátogatott Párizsba
is, ahol Wurtz kémikus professzorral egy életre
szóló barátságot kötött.
Than osztrák-német iskola neveltje, de nem
inentesült a francia bef01yástól se1n, a1nit egyik
tanítványa a következőképpen jellemzett: „ . magyar tudós volt minden ízében, de megfinomultan
és átszellemülve a német és francia befolyástól,
mely alól magát teljesen kivonni nem tudta Nem
a pedáns német tudós allűrjeit hozta tanszékére,
hanem a német alaposságotafrancia könnyedséggel
_vegyítve eszményíté meg úgy egyéniségében, mint
nodalmi 1nűveiben" [11]
Than már az 1860-as években kapcsolatba került
(kutatási témakör vonatkozásában) St. Claire Deville Henrik francia kémikussal. Than 1864-ben
közzétett megállapításai - melyek szerint a szalmiák gőze ne1n ho1nogén, hane1n bo1nlási ter1nékek

elegye - nem voltak összeegyeztethetők a Deville
kísérletei alapján levont következtetésekkel. Than
ezt Deville tudomására hozta, aki megismételte
kísérleteit, s azok után is előbbi nézete mellett

n1aradt és erről a Párizsi .Akadén1iá11 be is szá1nolt.

A tudományos közvélemény -' újabb kutatások
alapján és több mint 20 év elteltével - Than megállapításainak igazát fogadta el [12]
Ezekben az évtizedekben a ~fag:ya1 Tudon1án:yos Akadén1ia tern1észettudon1ányi szakosztál:ya,

élén Than Károllyal, több francia természettudóst
választott meg külső tagnak, köztük St Cl Deville-t, H. V Regnault, H Moissan-t, .711. Beithelot,
Cl. Bernard-t és L Pasteur-t. Megbecsülésüket mutatja az is, hogy haláluk után az Akadémia emlékbeszédekben méltatta érdemeiket (Than 1879-ben
Regnault-tól, 1884-ben pedig Deville-1ől tartott
emlékbeszédet [13]).--~·A Magyar Tudományos Akadémia külső tagjai
között kie1nelkedő sze1nély a francia gyógyszerészikémikus: Moissan (1852-1907}, a Párizsi Gyógyszerészi Főiskola és a Tudo1nányegyete111 profeszszora, i. Francia Tudon1ányos j\.kadén1ia tagja, a
fluor felfedezője Than ajánlatára Akadémiánk
1902-ben választotta külső tagjává }Jfoissant, érdemeinek elismeréseként 1906-ban kémiai Nobeldijat kapott [14J A fiatalon elhunyt tudós feletti
akadémiai emlékbeszédet 1910-ben Lengyel Béla
professzor tartotta meg [15J
A lnásik francia gyógyszerészké1nikus _,_Marcellin
Berthelot (1827-1907), a Páiizsi Gyógyszerészi
Főiskola professzora, a Tudo1nánvos Akadén1ia,
a F1ancia Akadén1ia és az 01vostudo1nányi Akadémia tagja Tevékenységét föleg az 01ganikus
kémia területén fejtette ki Ő is Than ajánlatára
lett Akadémiánk külső tagja Érdemeinek mélta
tását halála után Ilosvay Lajos 1Jrof6sszor tartotta [16]
A kén1ia n1ellett a 1nate1ia n1edica aJakulásál1an,
a gyógyszeres terápia fejlődésében fontos szerep
jutott a XIX században a bakterológia, szerológia,
in1n1unológia tudo1nányának is. E tudo111ányok
terén is jelentős f1ancia-n1agyar kapcsolat n1utatható ki Pasteur és a 111agyar Hőgyes n1unkássága
között
Hőgyes (184i-1906) fiatalon lett a kolozsvári,
1najd a budapesti egyeten1e11 a kó1ta11 professzora
Munkásságálnm kimagaslanak a Iyssa gyógyítására és n1egelőzésére irányuló kutatásai
Pasteur (1822-1895} bakteriológiai kutatásai
korszakalkotók voltak, foglalkozott, s előállította
a lvssa keze1ésé1e alkalinas szérun1ot. Első eredméi.1veit a Párizsi Tudon1ányos Akadén1ián 1885ben ·jelentette be A szérur;1 előállításához a fix
vírusba11 elhul1ott házinyúl csíra1ne11tesen szá1ított gerincvelejét használta fel, amit glicerinnel
dörzsölt el és fiziológiás konyhasó oldattal hígított
Pasteur után világviszo11ylatban Hógye8 \;olt a
n1ásodik, aki a lyssa kezelésére alkaln1as oltóa11yagot előállította (1886) s a témakörben a Pasteurintézet után a világo11 a legnagyobb száinú kísérletet végezte [ 17]
Hőgyes módszerét Pasteu.rtől elté1ően dolgozta
ki: a fix vírussal fertőzött, elhalt házinyúl nyúltvelejének szü1keállon1án~yából 11en1 szárítással gyengítette a kórokozó vírust, hane111 steril fiziológiás
konyhasóoldattal nagy hígítást készített; ez egyszerűbb és megbízhatóbb eljárás. Még ma is Hőgyes
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n1ódszerével készítik az oltóanyagot a párizsi
Pasteur-intézetben és az egész világon
Hőgyes az oltóanyag huma11 alkaln1azásának
megkezdése előtt kiutazott Párizsba (1888 júl.),
hogy személyeeen meggyőződjön fasteui oltási eljárásáról ·és--annak ered1nényeiről. Osszegyűjtötte a
párizsi intézetben 1885 óta beoltott, J\fagyarországról oda került ebmarottak adatait (51 személy) Az adatokat maga Pasteur bocsátotta rendelkezésére. Hazaérkezve az oltások ered1nényeit
hatósági úton itthon. is értékelte, s emiek alapján
kezdte meg oltóanyagának embereken való alkal111azását.
Hőgyes kutatási eredményeit hazai publikációin
kívül közzétette a francia „A1inales de l'Institut
Pasteur" kiadvá11yaiban is Közle1nényei az 1888
-89-90-es években jelentek meg
A veszett állatok által megmartak kezelésére és
a kezeléshez szükséges oltóanyag termelésére alkal111as intézetet Pasteur 1888-ban, Párizsban létesítette. Ennek mintájára alig 2 évvel később, 1890ben Budapesten Hőgyes felállította a magyarországi Pasteur-intézetet [18]
Pasteur érdemeit. a Magyar Tudományos Akadémia is idejében elismerte: már 1881-ben külső
tagjává fogadta . A Párizsban megtartott Pastemünnepségen az Akadén1iát Tha11, és Zichy képviselték Pasteur halála után róla az akadémiai megemlékezést Hőgyes tartotta [18]..
Hőgyes kapcsolatai a lyssa elleni küzdelemben
jelentősek E francia kapcsolatok ápolására mindig
sok gondot fordított Amikor 1904-ben Pasteur
szobrát Párizsban leleplezték, Hőgyes annak emlékére, hog,y hazánkban 24 ezer e1nbe1 részesült
addig veszettség elleni védőoltásban, 24 ezer babér levélből összeállított koswrút küldött.. A másföl
111éter átn1érőjű koszo1 ú nen1zeti színű szalagján
ez a felirat volt: „A la n1én1oire de Luis Pasteui:,
du glorieux 1naitre franyais du bienfaiteur de
I'humanité En té1noign;:ige de respect, d'ad1niration et de reconnaissance de ses el0ves hong1ois,
de l'Institut Pasteur de Budapestet de 24 OOO personnes traitées de la ragé " (Luis Pasteur e1nléké1e
a dicsf5séges francia tanítónak és az en1beriség jótevőjének n1agya1 tanítványai, a budapesti Pasteur-intézet és 24 OOO veszettség ellen kezelt ember
hálája, tisztelete és csodálata jeléül) [17].
Kutatásaim közben Franciaország és Magyarmszág gyógyszerészete között értékes kapcso!ato·kat találtam: a francia szellem, tudomány és kultúra jelentős hatással volt a magyar gyógyszerészet fejlődésére. Hiba lenne viszont, ha bárki is a
francia befolvást hazánkban az alkotóerők hiányának,_ gyeii'geségének értehnezné„ A n1agyarság
azáltal, hogy a francia szellemet és kulturát bebocsátotta, bizonyságát adta annak, hogy részesülni
kíván 111ás kultúrák erőforrásaiból is
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D1 K Z a 1 a i: On the history of the F1 ench-Hun„
garian pharmacev,tical relations
The role of the French monastic orders in the development of pharmacy in IIungary bet\veen the XIth
and XIIJrd cent:µry are related as an inü'oduction Thc
French relations in the organization of drug supply in,
the X'TIIIth century, during the \var ofliberation under
Ferenc Rákóczi the Jlnd, Prince of Transsylvania, as
well as the scientific interrelations of the French and
I-Iungarian pha1macy in the XVIIIth and XIXth ccn·
tury are discussed. ·The mar·ked infiuences of the scicnce
as cultivated in France in the development of pha1macy
in Hungary is pointed out. National cultural develop·
n1ent gains al\'vays on interraletions with foreign natio„
na.l oultur·es and the independent Hungarian phanna·
ceut.ical soience and practice has been stimulated as by
the Frcnch, as by other cultures
Dr
K. Z a 1 a i: Geschichte der Jranzös,isch-unga.„
rischen Beziehungen in der Pharmazie
J)ie Rolle der französischen l\ifönchorden in de1 Bnt„
\\·icklung dcr l~harmazie in Ungarn in <len XI-XIII
.Talnhunde1ten \Vird eingangs kurz angedeutet. Die
Eirnvirkung der französischen Pharmazie auf die
Organisation der Arzneimittelversorgung in Unga1n im
X\TIIJ. Jahrhundert, wah1end des Freiheitsk1 iegs des
Fü1stcn Ferenc Rákóczi II von Sicbenbürgen, \Verden
besprochen. Der bedeutende Einfluss der französischen
-YVissensohaft auf die Pharmazie in Ungarn wird bestii·
tigt.. Unter diesern Einfluss und unter den1 Einftuss ande„
rer auslfindischen Kulturen habcn sich die sclbsstiin·
dige ungarische pharmazeulische Wissenschaft und
Praxis ent,vickelt.
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