
1985. december G YÓG YSZERÉSZE'r 457 

Gyógyszerészet 29. 451-45~. 1985. 

Ráth Péter 
1812 - 1873 

DH. HEGEDÜS LAJOS 

Ráth Péter gyógyszerész a múlt század egyik jeles 
személyiségének életét és 1nunkásságát ismcrtetjfdc. 
Az 1848-as szabadsághatc idején mint nemzetőr 
kapitány vitézül védte Budát. Szülővárosának válasz·
tot~ o;sz~ggyüJ~~i „képvisel,ője i·~ lt. 1:ekint~l1/v~l 
egesz eleten at k?J,zdott a gyuyyszereszek erdekeiert es 
egységbe töniöríth~éért. Kiváló szervezői képességével 
létrehozó alapítója a Pcst-Bucla·i Gyógy8zerész Tes
t íllctnek, ma,jd a ké8őbb megalakult , , A ltalános 
N agyarorszár7i Gyógyszerész Bgyesillet" -nek, ?nely
nek els6 elnöke lett. Mint az Országos .Közegészségi 
Tanács első gyógyszerész tagja, részt ·vett az elsö 
.Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztésében. 

Ráth Péter elhunyta száztizedik évfordulója is 
iudokolja,, hogy megörökítsük emlékét, aki életét, 
úgyszólván minden jdejét haláláig eh;ősorban a 
gyógyszerészetért, a közösségért áldozta fel [l]. 

Budán született 1812. rnárcius 2H-én. Apja, 
Ráth József köztiszteletben álló budai gyógyszerész 
volt. Péter fia az elemi iskolát elvégezve 1819-ben 
a budai állami gimnáziumba kezdte tanulmányait. 
1828. évben atyja tabáni patikájában mint gya
kornok működött 1831-ig. Később 111,üller József 
pesti 1mgyhíríl gyógyszerésznél segédeskedett. 

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyv
tár, Levéltárában Csanád Vilrnos nyugdíjas tanár 

1. ábra. Ráth Péter gyógyszerész 

megtalálta Ráth Péter latinul írott segédlevelét 
( 2. (!bra). Ennek magyar fordítása a következő: 

,,En RáthJózsef Buda szabad királyi város, fő .. 
város, „Szenthármuság" -ról elnevezett gyógyszer
tárának gyógyszerésze az aJulírottak előtt kijelen
tem, hogy ezen irat felmutatója, a budai „hunga
rus" Ráth Péter nálan1 három évig gyógyszerész
tanuló volt, tanulmányait szabályszerűen elvégez
i.e. Ebben a mesterségben akkora tudást és tapasz 
ta.l~t~ot ~ze:·~ett,, 17ogy őt,~ ~zak~11ábar; m~?t kiemel~ 
kedot es J<J)dasi.;aggal b1rot barhova apnlhatom. 
Mivel pedig említett Ráth Péter mesterségében 
rnár ria)gyobb elórehaladást kívánna elérni, más he
lyeket Ül ezeretne látni, és mások módszereit is 
lnegismerni, alázatosan, tisztelettel arra kért, hogy 
jogos kérésének eleget t.egyek és ezt a bizonyító 
ü:~t<~t adja1n, ki. ~n ésszerí~ ké1:és,ének e~eget tesz~k, 
sot nogy v;1gya1 megvalosulaöat Heg1tsem, Rath 

2. cíbra .. Ráth Péter lutin n.yelv11 segédlevele, amelyet, ap}a 
Ráth József a „8zentháro1nság" gyógyszerésze írt 
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Pétert mindenkinek és egyeseknek, főként pedig a 
gyógyszerészettel foglalkozóknak nagyon is fi
gyelmébe ajánlom, tisztelettel kérve, hogy neki 
további előrehaladásában és tanulmányaiban se
sítségére legyenek, amit néki hasonló figyelmessé
gekkel viszonozni szeretnék. Ennek hiteléül neki 
ezt a saját kezemmel aláírt és használt pecsétemmel 
megerősített bi,zonyító íratot kiadtam. 
Kelt Budán, 1831. március 27-én 

Ráth József 

a ,,Szentháromság'' gyógyszerésze, 
a Budai Gyógyszerész Grémim elnöke 

Schuster János s. k. 
orvosdoktor, a kémia professzora, 
az orvosi kar proszeniora, a Magyar 
Akadémia r. tagja 
Müller Ferenc sk. gyógyszerész 

1831-ben beíratkozott a Pesti Egyetem bölcsé
szeti karára gyógyszerészhallgatónak. Gyógy
szerészmesteri oklevelét 1833-ban szerezte: „A 
mercurius corrosivus és az erényszivacs" című 
értekezésével, mely nyomtatásban is megjelent. 
Diplomája megszerzése után gráci és brünni 
(ma Brno) patikákba ment tapasztalatszerzés cél
jából. Apja halála hazahívta, 1836-ban átvette an
nak Palota-utca 9. sz. (ma I., Attila ut) alatti 
1786-ban alapított „Szentháromsághoz" címzett 
gyógyszertárát. A gyógyszertár a Szarvas házban 
működött, (a maiDöbrentei téren). (A patikahelyen 
a Vadhús vendéglé) működik). 1786-ban nőül 
vette Semmelweis Júliát a „Fehér elefánthoz" 
címzett vegyeskereskedés tulajdonosának leányát, 
így sógora lett a legnagyobb magyar orvosnak 
Semmelweis Ignácnak. Illés Irja: [2] ... " Az idő
ben a gyógyszerészek ügye mindenfelől el volt ha
nyagolva. Az ország, sfü a főváros gyógyszerészei 
mintegy üveg isolatorokkal voltak egymástól 
elszigetelve. Érdekeik védelmére külön, egyenkint 
nem lehettek elég erősek, az egyesülés módozatai 
pedig nem jutottak senkinek eszébe. Ráth volt az 
els(), ki megpendíté, hogy a fővárosi gyógyszeré
szek egy testületben egyesüljenek s a „Budapesti 
Gyógyszerésztestület'' alapkövét, annak ala psza
bályai t elkészítve, letevé. A testületfelsőbb helyről 
helybenhagyván 1847-ben megalakult, tagjai nem 
egyszer tapasztalhatták, mily hasznos szolgálatot 
tett nekik. Ráth, annak előbb pénztárnoka, ké·· 
sőbb titkára, majd a,lelnöke és elnöke lett, mely 
tisztet egész 1873-ig viselte s rövid idővel halála e
lőtt mondott le róla. Mint ilyen, élénk figyelemmel 
kísérte a gyógyszerészet ügyeit, s buzgó működése 
által a gyógyszerészeket méltó hálára kötelezte le. 

... Kezdeményezése folytán 1867-ben egy orszá
gos gyógyszerészgyűlést hívatott össze Uri utca 
8. szám alá, hol js az országos gyógyszerészegylet 
alakítását beszélt~k meg, annak elnökévé válasz
tották ... " Az „Altalános l\fagyarországi Gyógy
szerészek Egyesülete" címen 1872-ben megalakult. 
(Később :Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
lett a neve.) Szervezését, ügyvitelét Ráth Péter 
mindig a szívén viselte, ezért „gyógyszertárosok 
öregbikének" és „Tabán patikáriusának" hívták 
[3]. 

Illés könyvében így folytatja: „ ... Sajnos, hogy 
hazai gyógyszerészeink többsége, nem akarván 
megérteni az egylet nemes intentióit és nagy ki
hatását, mindeddig 200 és egynéhány kartárs 
kivételével nem lépett be az egyesületbe ... " [2]. 

1865-ben Buda város polgárai bizalmából Vízi
város és Országút kerület kepviselőjévé válasz
tották. Számos jótékony intézetnek és egyletnek 
volt adakozó tagja. Buda lakói nagy tisztelettel 
vették körül. Ráth 1848-ban az új törvények alap
ján Buda város közigazgatási szervezésében is 
részt vett. A szabadságharc alatt mint nemzetőr
kapitány szolgálta hazáját. [3] 

A gyógyszertár-tulajdonosoknak, a gremiumok
nak állandó gondja volt a hazai viszonyokra alkal
mazott gyógyszerárszabás. De a munkadíjak eme
lése az alkalmazottakat is érintette, mert ez eset
ben jobb fizetést kaphattak. Ráth érdemei közé 
közé tartozik, hogy 1870-ben a Taxa érdekében a 
belügyminiszterhez beadványt szerkesztett, mely
ből a Gyógyszerészeti Hetilapba cikkeket is írt [ 4]. 

Munkái: Felterjesztés a Belügyminisztériumba 
az árszabály tárgyában. Gyógyszerész Hetilap 
(Pest, 1870). 340 p. - Körlevél a Taxa tárgyában. 
(Ugyanott 1870. 489, 641 p.) 

Gyakorló gyógyszerészi működését elismerték és 
megbecsülték, amikor az 1868-ban alakult Országos 
Közegészségi Tanácsba, egy év múlva őt is bevá
laszották. Kinevezték a tervezett I. Magyar 
Gyógyszerkönyv szerkesztőbizottság tagjai közé. 
Élete alkonyán betegsége miatt ebben a munkában 
már nem vehetett részt. Betegeskedése miatt gyógy
szertárát 1872-ben eladta Eisdorfer Gusztávnak. 
Egy évre rá 1873. október 7-én, rövid szenvedés 
után elhunyt. 
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X ere JJ. 10 Ili J1 a ii o Ili.' JiemepPAT 

C'raTh5I 3HaKOMHT e )KH3HhIO H paóoToií fleTepa PaTa, 
KOTüpb!H ObI.Jl 0).1.HOM H3 5IPKHX JHilJHOCTeií npOlliJIOfO 
BeKa. Bo BpeM5I OCBOÓO)J;IITeJibHOM BOHHhI 1848 r. OH 
repowiecKH sarnttrna.TI 6y,D;y Kar< tJJleH ttau;woHaJibHOH 
rnap,n,mL Ott 6hI.JI nsópatt rrpe,D;cTaBHTeJieM B DapJrnMeHT 
OT CBOero pO,l.l.HOrü ropo,l.l.a. CBOHM aBTOpHTeTOM OH 
CBOIO )KH3Hb 6opOJIC5I sa npaBa <flapMaQeBTOB H sa HX 
06be ,ll,HHeHIIe. 06.Jia).l.a5I BbI)J;aIOtnHMC5I TaJiaHTOM opraH· 
IISaTopa, OH CTa.JI OCHOBaTeJieM fleWT-Ey,II,aIÍCKOH I{op
nopau;mr cpapMau;eBTOB, a nos)l(e ott cTaJI nepBbIM npe
,II,CeJJ.aTeJieM BHOBb Cü3,II,aHHOfü «06rnero BettrepCKüfO 
06be;1Jmemrn cpapMaQeBTOB>>. B KaqecTBC nepBoro q.rre
Ha-cf>apMai~eBTa f'ocy,II,apcTBeHHoro CoBeTa 3)1.paBooxpa
Hemrn, OH npHH5IJI yqacTHe B pe,II,aKTHpOBamm nepBOÍÍ 
BettrepcKolí: cPapMaKoneH. 
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:L. Heg e d ü s: Pete'r Ráth 
Inforrnations are given about life and activity of the 

pharrnacist Peter Ráth, who was an outstanding. per
sonality of the last century. In the liberty war of 1948/49 
he defended Buda as a captain of the national guard. 
He was a Member of Parliament elected by his native 
city. He struggled all his lifetime for the interests of 
pharmacists and for the cause o.f their alliance. As an 
excellent organiser, he was the founder of the „Corpora
tion for pharmacists of Pest-Buda" and later he bacan1e 
the first president of the „General pharmaceutical asso
ciation of Hungary" As the first pharmacist men1ber of 
the „Mational public health council" he took partin the 
edition of the first Hungarian Pharmacopaea. 

Dr. L. Heg e d ü s:PéterRáth 

In der Arbeit wird über das Leben und die Tatigkeit 
des Apothekers Péter Ráth, einer nahmhaften Persön
lichkeit des vergangenen J ahrhunderts berichtet. Irn 
48-er Freiheitá.krieg kamp.fte er als .Kapitan der N ati
onalgarde tapfer irn Verteidigungskampf der Burg Buda. 
Er war gewahlter Abgeordnete seiner Geburtsstadt. Mit 
seinern Ansehen kampfte er sein ganzes Leben hindurch 
für die Interessen und für die Einheit der Apotheker. 

Mit seiner hervorragenden organisatorischen Fiihigkeit 
war er der Begründer der Pharmazeutischen Körpers
chaft :Pest- Bud~ und auch ?es spater zustandegebra
chten „Allgernemen Ungarischen Pharmazeutischen 
Vereins'', dessen erster Prasident er war.Alserster Apot. 
heker, der Mitglied des Landes-Volksgesundheitsrates 
war, beteiligte er sich an der Redigierung des ersten 
U ngarischenArznei buches. 

i< Resiuno en Esperanto: 

D-ro L. H g e d ü s : Péter Ráth 

La aűtoro konigas la vivon kaj verkadon de Pétet· 
Ráth farmaciisto kaj unu el la elstaraj personecoj de la 
pasinta jarcento. Dum la 1848-a liberecbatalo kiel po
polgardista kapitano li heroe defendis la fortikajon de 
Buda. Li estis elektita parlamenta deputito de sia nas
kigurbo. Per sia reputacio li dum la tuta vivo luktis 
por la interesoj kaj por kolektado en unuecon de la 
farmaciistoj. Per sia elstara organiza kapablo 1 farigis 
fondinto de la Farmacii~ta Koporacio de Pest-Buda, 
kaj pli poste li fondis la Generalan Hungarlandan Far
maciistan Societon, kies prezidanto unua li farigis. Kiel 
la unua farmaciista Inernbro de la Landa Sanitaru 
Konsilantaro li partoprenis la redaktadon de la unu 
Hungara Farmakopeo. 

(Budapest, Cházár András 'll. 19.--1146) 

.Érkezett: 1984. 1. 18. 

HECEPTÚHÁBAN ZSELATINKAPSZULA 
VÉDŐBIWONATOK 

D. Werschan: Die Pharmazie 39, (4), 275-76 (1984). 

Speciális esetekben a gyógyszer tulajdonságai elen· 
gedhetetlenné teszik a zselatinkapszulás gyógyszerfor
ma alkalmazását. A kapszulák töltése a receptúrában 
nem jelent különösebb nehézséget. Problematikus vi
szont a kapszula bevonása intestinosolvens védőfilm
mel. Az ismert Eudragit L polivinilacetát vagy cellu
lózacetátHalátból készült film a kapszulafal elasztici
tása miatt megreped és leválik. A gyomornedvben old
hatatlanok a formaldehid gőzzel keményített kapszu
lák. Utókeményedése miatt az ilyen módon kezelt 
kapszuláknál elővizsgálatot kell végezni. A kapszulák 
bevonására CAP alapú bevonószert találtak megfe
lelőnek. 
Filmképző cellulózacetátftalát 18,0 g 
Lágyító propilénglikol 24,0 g 
Oldószer aceton 120,0 g 

diklormeton 240,0 g 
Ez a mennyiség 200 db kapszula bevonására elegendő. 
A felvitelhez magasnyomású porlasztót alkalmaztak. 
A szerző receptumi célra szolgáló 0-2 .számú 150-
250 db kapszula bevonására szolgáló készülék ismer
tetését közli. A munka menete, és a porlasztás folya
mán alkalmazott paraméterek teljesen empirikusak. A 
oldószer elpárolgása után a kapszula súlya átlagosan 
OJ g-mal növekszik. Ellenőrző vizsgálatokat szalicil
sav és 0,1 ml ferriklorid tartalmú kapszulákkal 60 
perc múlva pepszin sósav tartalmú oldatba végeztek A 
készítmények bomlást nem mutattak és szl:nreakciót 
sem adtak. A pankreatin - nátrium-karbonát tartal
mó oldatban viszont 20-30 perc múlva feloldódtak 
(167). 

Bisztriánszkyné 

A RAKTÁROZÁS BEFOLYÁSA A HATÓANYAG 
FELSZABADÍTÁSÁRA 

G YÖNG YPOLARIZATUMOKBÓL 

H. lVIank és H. Kala: Die Pharmazie 39, (3), 166-170 
(1984). 

Új gyógyszerforma kialakításával az eltarlnatósági 
vizsgálatok: nagyon fontosak. Makromolekuláris poli·· 
mer segédanyagok alkalmazásával láncreakciós válto
zásokért a levegő oxigénje, a fény (különösen a rövid 
hullámhosszú) és a hő felelős. Akrilat-alapú gyögypo
limerizátumok különösebb védelem nélkül raktároz
hatók. Modellanyagként fenobarbitált használtak; a 
vizsgálatokat az előállítás után azonnal, két és egyes 
termékeknél négy év múlva szobahőmérsékleten tör~ 
ténő raktározás után végezték el. Az eredmények 
alapján a gyógyszerstabilitás és gyógyszerhatóanyag
tartalom eltartás folyamán lényegesen nem változik. 
Ezzel szemben a hatóanyagfelszabadítási vizsgálatok
nál lényeges különbségeket találtak. A szerzők táblá
zatban közölték a készítmények összetételét; a feno
barbitál tartalmat %-ban egy, két és négy éves eltar
tás után; a fenobarbitál felszabadítását gyöngypolime
rizátumból az eltartás függvényében. A negyedik táb
lázatban különböző kezdő koncentrátió belső fázisú 
MME alapú üres gyöngypolimerizátumok relatív mol
mértékére találunk adatokat viszkozimetriás módszer
rel mérve. A polimerek öregedése nem kívánatos, ezért 
stabilizátorokkal a reakciók lefolyását megakadályoz
zák (168). 

Bisztriánszk'yné 


