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Schulek Elemér és a Magyar Gyógyszerkönyv1 

DR VÉGH ANTAL 

Ebben a több 111int s.zázéves tantere1nben, ahol 
Than Kárnly, Lengyel Béla, Winkler Lajos, Buch
böck Gusztáv, Széki Tibor, Groh Gyula, Szebellédy 
László és Schulek Elemér tartották előadásaikat, 
őszinte elfogultsággal lépek az előadói asztalhoz. 

A névsort kezdő Than Károly volt az, aki az 
1871-ben megjelent első Magyar Gyógyszer könyvet 
szerkesztette,' a felsorolást bezá1ó Scliitlek Elemér 
pedig az, aki nyolc évtizeddel ezt követően megal
kotta az első modern Magyar Gyógyszerkönyvet. 
E szempontból tehát elsőnek számít az 1953-ban 
megjelent Y Gyógyszerkönyvünk is .. Az így első 
gyógyszerkö11yveink sze1kesztői, Than és Schulek 
élettörténete 1nég n1ás párhuza1not is f0hnutat. 
Mindketten kis falusi gyógyszertárban kezdték 
gyógyszerészi tanulmányaikat. Mint gyakornok, 
Than Károly a szabadságharc elbukása után 5 éven 
át dolgozott előbb falusi, majd városi patikában. 
Schulek Elemér pedig a szülői ház ugyancsak falusi 
patikájában, már az érettségi után kétéves gya
kmnokoskodás előtt is .. Mindkettőjük erős gya;
korlati érzéke a kis vidéki patika szűkös körülmé
nyei között fejlődött ki, ahol a magárahagyottsá
guk találékonyságra késztette őket, amikm min-· 
den priinitív adottság ellenére is analitikai kísér
letezgetésbe kezdtek érdeklődésük kielégítésére. 

A háború is beleszólt mindkettőjük életébe 
Than Károly mint 15 éves kishonvéd, a szabadság
harc_abtt _a nagyszebeni lőporgyárban kapott ked
vet a kémiához, Schulek Elemér pedig, akinek az 
egyetemi tanuhnányait szakította ineg a.z I. világ
háború, a hadikór házak halctéri higiéniai labor a~ 
tóriu1naiban került szoros kapcsolatba az orvosi 
jellegű vizsgálatokkal, aini v-iszont prefür1nálta 
benne azt a készséget, amellyel késó'bb, az Orszá-
gos Közegészségtani Intézetben, követni tudta a 
gyógyszervizsgálat biológiai irányba tülódását 

Végül mindkettőjük életében erős párhuzamos
ságot mutat az orvosi renddel kialakult szoros kap
csolatuk. Than Károly tudománytererritő elkép
zeléseinek tettekben 111egvalósulá.Rát a kiegyezés 
ko1 ának nagy or vosnen1zedéke ~ Balassa, _j_lf ar ku
sovszky, Hőgyes, Korányi - segítette elő. Támoga
tásukkal építhette n1eg ezt az épületet is, ünnepi 
ülésünk színhelyét, a1nely a inagyar tudon1ányos 
kén1ia ,_.Aln1a 1nater" -e és ezen belül a magyar or
vosképzés kémiai oktatásának bázisa lett. 

Schiilek Elemér életfolyása viszont úgy alakult, 
hog)T az Országos Közegészségtani Intézet ke1eté
ben az orvosprofesszor Johan Béla alapító igaz
gató kezde1nényezéséTe és tá1nogatásával alakít
hatta ki a gyógyszei-ellenó'rzés nemzetközileg 
nagyrahecsült 111agyar rendSzerét. 

1 Az 1\![T~t\. Analítikai SzakoszUUvának Enilékülésén, az 
ELTE Általános ésSzc1 vetlen -K01:r'1.iaiintézC:Jben tlhang
zott egyik ünnepi előadás (19'J' 1) 

A felso1o]t hasonlatosságok ellené1e ·viszont va11 
egy igen nagy ellentét' kettőjük működésében, 

annak ellenére, hog~y 1nindketten a n1aguk helyé11 
az adott körülmények között helyesen döntöttek, 
igen erős valóságérzettel ismerve fel a helyes utat. 
Reális volt Than eljárása, amik01 az L Gyógyszer-

- lcönyv szerkesztése során inég népszerűségét veszé
lyeztetve is olyan erősen támaszkodott az akkori 
osztrák gyógyszerkönyvre. Nem lévén önálló 
gy6gyszeriparunk, gyógyszerkereskedelmünk, az 
Ausztriától függetlenné válást csak lassú fejlődés
sel lehetett zökkenő nélkül megvalósítani. Schii
lek Elemér realitása ezzel szemben éppen abban 
nyilvánult meg, hogy fonadalrni módon szakított 
a IV. Gyógyszerkönyv szellemével az V Gyógy
szerkönyv szerkesztése során, amikor felismerte, 
hogy évszázadunk második felében a gyógyszerel
látás biztonsága ezt követeli. 

E nagy változás igazi jelentősége csak úgy nm
tatható be, ha egy pillantást vetünk előbb a gyógy
szeikönyvek eredeti rendeltetésére A gyógyszer
könyvek tulajdonképpen szabványok, sőt a szab
vány gondolat őseinek tekinthetők.. Hivatásuk, 
hogy országuk területén az államhatalom tekin
télyével támogatottan biztosítsák a gyógyszeres 
gyógyításhoz szükséges anyágok, a gyógyszerek 
összetételének egyöntetűségét Ezért a nlúlt szá-· 
zad elejéig az elkészítésre, majd később a minő
ségre vonatkozólag is közöltek előírást, illetőleg kb 
100 éve Inár a Ininőséget ellenőrző 1nódszereket is. 
A gyógyszerkönyvek feladatuknak eleinte azzal 
feleltek meg, hogy nemcsak a gyógyszertárban ké
szült ún. galenusi prepa1átu1nokra, hane1n az alap
anyagokra is közölték az előállítási receptet. A vegy
ipar fejlődésével azonban az alapanyag-előállítás a 
gyógyszertári laboratóriumból kikerült és a gyógy
szerkönyvek ekkor már az alapanyagok tekinteté
ben azok sajátságai, tulajdonságai leírásá111, ill. elő
írására szorítkoztak. Az analitikai kémia fejlődé
sével azután fokozatosan helyet kaptak a gyógy
szerkönyvek:ben a gyógyszeranyagok azonosságá
nak megállapítására szolgáló reakciók, majd az 
azok tisztaságát ellenőrző kvalitatív, végül kvan
titatív vizsgálatok is. „"'.\íutatis muta11dis" vala1ni 
hasonló történt a növényi eredetű gyógyszerek 
vonatkozásában is, erró1 szólnom azonban túl 
lnesszire vezetne. Az összetett, a galenusi gyógy
szerkészítmények vonatkozásában ugyancsak 1neg 
kell említenem, hogy az említett tendencia szintén 
fokozatosan érvényre jutott, sőt az összetett ana
lízis a gvógyszereknek ina inár a zömét alkotó 
szerves a11yagok vonatkozásában csalc n1ost kezd 
igazán kibontakozni 

A gvógyszerkö11yvek á11a11dó változásának üte-· 
mét tehát egyiészt a gyógyításra használt anyagok, 
vegvületek sza.porodása, n1ásrészt a vizsgálati 
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módszerek fejlődése szabja meg . Századunk első évtizedétől kezdve 111ind több szn1tet1kus sze1 ves vegyület szaporítja gyógyszerkincsünket, amit azutá11 a ho11non-, az enzÍinprepa1átun1ok és ·végül az antibiotikumok is követtek Ez idő alatt az analitikai kémia belső fonadalma egyre fejlettebb kén1iai, sőt a 111űszeres analitikával fizikai-ké1niai módszerrel gyarapodott, melyekkel sok eddig hozzáférhetetlen gyógyszervizsgálati probléma megoldása megközelíthetővé vált 
A gyógyszerkönyv-ok szán1á1a azonban n1ás tern1észetű változás is Lekövetkezett az eln1últ csaknem 100 év alatt, föleg pedig az első világháború óta :Ez a Yáltozás annak a következn1énye, hogy a gyógyszerkészítés súl,ypontja a gyógyszertárról a gyógyszergyárba helyeződött át 
A gyógyszergyár ma már nemcsak alapanyagot, hanem azokból vagy azok kombinációjából azonnali használatra alkalmas gyógyszert is készít tabletta, injekció stb formájában. Ezek a gyári gyógyszerkészítn1ények ma 1ná1 n1integy, 85%-át képezik az orvosi receptre kiadott gyógyszereknek. A század első harmadában készült farmakopeák tehát nemcsak azért váltak elavulttá, mert nem tartottak lépést az analitikai kémia fejlődésével, hane1n azért is, n1ert 11en1 reagáltak idejében a gyógyszerkészítés helyének oly alapvető változására. Hazá,nkban Schulek Eleniér szen1élvi érden1e ennek az i1reverzibilis folya1natnak a f~iisn1erése, sőt a tények n1egisn1erésé11 túl az a készség, ainel.ylyel az ezekből fakadó reális követelményekkel lépést tudott tartani, 1nint a.zt szinte 1nenet1endszerű tervszerűséggel alakuló életpályáját nyomon követve megállapíthatjuk. 

Az a Schnlek Elemér, aki a 910-es évek falusi gyógyszertárában, gyógyszerészi tanuln1ányai elejé11 az akkori gyógyszerkészítés n1inden csinjátbinját elsajátította (sőt mái az analitikai kémia elemeibe is belekóstolt), gyógyszerészi diplomája és doktoi·átusa megszerzése után asszisztenskéht csaknem 8 évet töltött Winkler Lajos mellett 1918 és 1926 között Itt szerezte meg azt a széles körű biztos tudást, a problémák lényegének invenciózus meglátását, amivel a 'Vinkler-iskola legkimagaslóbb képviselőjévé fejlődött. Analitikus egyéniségében az elegáns, sze11en1es n1egoldási 111ód páratlan manuális készséggel járt együtt .. Német alaposság és francia könnyedség egyként jelzői a~ár elmé·leti, aká1 experimentális adottságainak. Eletsorsa véletlen szeszélye vagy talán annak belső logikája folytán éppen akkor lett Winkler belső munkatársa, amikor professzora a IV.. Gyógyszerkönyv kémiai részének kéziratán dolgozott Ennek a kiadásnak Vámossy Zoltán, a farmakológia orvosprofesszora volt a főszerkesztője, aki még az előz6 gyógyszerkönyveknél is szűkebb körű, mindössze 3 tagú bizottság (Winkleren kívül Jakabházy Zsigmond far.n1akogi1oszta orvosprofesszor és Deér Endre, az Országos Közegészségügyi Tanács gyógyszerésztagja) segítségével látott feladata megoldásához. Ez azonban régimódi farmakopeák mondhatni patriarkális szellemében csakis a gyógyszertárban készülő gyógyszerek, ilL azok alapanvagainak szabályozására, Vizsgálatára szorítkozott„ Winklei- a gyógyszervizsgálatok terén kifejezetten 

arra törekedett, hogy csak olyan vizsgálati módszereket írjanak elő, melyek a gyógyszertár szűkösen felszerelt laboratóriumának eszközeivel is elvégezhetők. A IV .. kiadás ilyen szellemben készült ké111iai részének kézirata 1926-ban - a1nikor Schulek meg' ált a Winkler-intézettől - már nyom. dakész v·oJt, de n1iért-1niért r1em, n1égsem került nyon1dába 
Schulek életében 1925-beu azonban olyan fordulat következett be, amely őt végül is a modern magyar gvógyszer-ellenőrzés úttörőjévé tette, és ezzel egyúttal ki is ragadta az általa addig megis. 1ne1 t konzervatív gyógyszerkönyvi szemléletből. 1925 elején ugvanis Johan Béla, akkor egvetemi magántanár, a felállítandó Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kiszemelt igazgatója, elkérte Schuleket Winklertől és megbízta őt a felállítandó OKI ké1niai osztályának tervezésével, szervezésével és vezetésével, s Inegteren1tette az ehhez szülc-séges előtanulmányok feltételeit. fgv ismerkedhetett meg Schulek a kö,etkezőkben egy éven át mint belföldi Rockefeller-ösztöndíjas a különbözi5 hazai, többnyire higiéniai jellegű ellenőrző laboratóriumok l'.fűködésével, majd 1926 januárjában az Egyesült Allamokba utazott, hogy a gyógyszerés é1eln1iszer-vizsgálat Jaboratóriu111ainak belső életét tanulmányozhassa. 1926 második felétől Bem, Zürich, Utrecht, Leyden, Hága, London hasonló jellegű laboratóriumait látogatta meg, és 1927 szeptemberében, az időközben felépült OKI kén1iai osztályának élén 1ncgkezdte g,yógyszere11enőrző tevékenységét. Ez azonban 111ár ne1ncsak agyógyszertárakban készült gyógyszerek ellenőrzésére szorítkozott, hanem lassan kiterjedt a gyári készitn1ények, az ún törzsköny\rezett k:észÍt1nényck, specialitások n1inőségi és n1ennyiségi kontrolljára is. Pár éven belül kialakította saját gyógyszervizsgálati szisztémáját és 1937-ben újabb Rockefeller-ösztöndíjjal már azokat az olasz, svájci német és holland gyógyszergyárakat kereste fel, amelyeknek nálunk forgalomba hozott készítményeit itthon már ő ellenőrizte. Működése addigra 1nár nen1zetközíleg isn1ertté és elis1nc1tté vált. Ez a körülmény szerencsésen egybeesett hazai gyógyszeriparunk első komolyabb önálló szárnypróbálgatásaivaL 

Schuleknek ez az 1927-ben megindult gyógyszervizsgálati té11ykedése, közvetve nyilván 11ozzájárult ahhoz, hogy az illetékesek el6vétették a szerkesztőkkel a IV. kiadású Gyógyszerkönyv 1926 óta fiókban heverő kéziratát, amely némi javítgatások után 1933-ra 1négiscsak n,yon1dába }i:erült. Lényeges változtatások nélkül, hiszen az időközben {1926) megjelent VI Német Gyógyszerkönyvre voltak csak némi figyelemmel, viszont Schuleknek az OKI-ban végzett munkásságára és gyógyszervizsgá1ati tevékenységére nen1. (Neve nincs is e1nlítve a Gyógyszerkönyv bevezetőjében .. ) Pedig sok értékes tapasztalattal és főleg új szemlélettel frissíthette volna már ezt a kiadást is Ezekntán Schulek a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség XII. brüsszeli kongresszusán 1935-ben lépett a nagy nyilvánosság elé a g,yógyszer-ellenőrzést 111egrefo1n1áló e1képze1éseiv-e1 Ezek ]é11ycge az, hogy a gyóg,ysze1kön,yvek 111á1 ne1n elégítik ki a kor-
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szerű igényeket, mi".el c~ak ,a gyógy~zertárban ~é
zült gyógyszerek vizsgalatara szoutkoznak Sur
~ette ~z állan1i gyóg~yszer-ellenőrzés bevezetését, 
mellyel a, zuglabo;atóriumok, munkássága _is meg
rendszabalyozhato lesz.. Ezert olyan gyogyszer
könvv kidolgozását javaBolta, mely nemcsak a 
gyógyszertárakban kötelezően készletben tar
tandó, hanen1 valan1e11nyi fűrgalo111ba kerülő 
gvógvszer leírását, vizsgálatát tartahnazza„ l\1:ár 
ebbe;1 a referátun1ában érinti a tisztasági követel-
111ények ésszerű határok ];;:özé szorítását, felveti .a 
mikromódszerek alkalmazási lehetőségét, célszerű
ségét és hangsúlyozza a gyógyszerelés egy~égesí
tése érdekében egy Pharmacopoea Inte111at10nahs 
aondolatának jelentőségét 
l:'.l Tizennvolc éYet váratott azonba.11 1nagá1a n1ég, 
mire Sch;,lek megvalósíthatta gyógyszerkönyvi el

-képzeléseit, mivel csak 1953-ban jelent meg az 
1948-ban kapott miniszteri megbízás alapján ké
szített V Magyar Gyógyszerkönyv. Ez a gyógy
szetl{önyv-szerkesztői 111egbizatás Schuleket inár 
újból a Tudományegyetemen, a Tha.n-Schulek 
párhuzan1 végső vonásaként az egykori Than-tan
szél{en: a szervetlen és analitikai kén1iai tanszék 
élén találta. Még ezzel az intézeti háttérrel is meg
erősödve láthatott élete nagy áhna, a n1odern nla
gar gyógyszerkönyv n1ega1kotá.sához. Szakn1ai 
szen1pontból igen szerencsésen alakult életfülyása: 
kiváló áttekintőképessége, évtizedes OKI-munkás
sága predesztinálták az 55 éves Schuleket ene a 
nagy feladatra. Első lépésként szakított azzal a 
konzervatív gyógyszerkönyv-szerkesztési szen1lélet
te1, 11ogy ez egy szűk körű, szinte elefántcsontto
ronyba zárkózott bizottság feladata A Miniszté
riun1 által - az előző gyógyszerkönyvekével össze
lrnsonlítva aránylag nagyobb létszámban - kine
\1czett tagok_on túl is bevont 1ninden olyan szakér
tőt n1unkatársnak, akinek speciális értékes sza.kis
fifüretét -á ·kétfClc, tehát- akár a g~yóg:y szertári, a-ká1 
a gyógyszergyári gyógyszerkészítés és gyógyszer
ellenőrzés vonalán hasznosíthatta Az V„ kiadás 
tervezett részeit a gyógyszeripar képviselőivel 
egyelőre csak behatóan megtárgyalta, de a részük
~ől tapasztalt segítő közreműködés nyo111án az 
~i\ddendu1n szerkesztésében 1ná1 1nil1t felkért szak~ 
értőket vonta be a gyógyszergyári MEO-vezetőket. 
A VI. kiadás szerkesztése során már albizottsági 
tagokként foglalkoztatta őket, a kíválóbb munka
társaikat pedig felkért szakértőként 

Ezt szeretnén1 nyo1natékosan hangsúlyozni, hogy· 
foglalkoztatta, mert ez utóbbi volt Schulek gyógy
szerl;;:önyv-szerkesztőj sikerének a titka lVIindíg 

- tudta a legkülönbözőbb fajta bizottságait mivel és 
hogyan irányítani, ugyanis a gyógyszer1ninősítés 
1ninden ágában já1tas volt J\Ten1esa.k a saját szű
kebb területén, a kén1iai analitikában, 11anen1 a 
gyógyszerkészítési, galenusi, farn1akognóziai, bio
lógiai, farmakológiai, mikrobiológiai bizottságok 
szán1ára is eg:y~aránt i1ontosan körül írta elképzelé
seit; mindig konkrét és reális feladatokat tudott ki
tűzni számukra. Nagy tapasztalata és áttekintő
képessége révén n1indig gyorsan és határozottan 
tudott dör1teni„ Ez volt legnagyobb eré11ye s az, 
hogy a dolog tern1észeténél fogva ~supa apró ré-· 
szekből álló munka felett mindig áttekintéssel ren-

, 

delkezett, ami megóvta őt attól, hogy a rengeteg 
- de igen fontos - apró részletben el ne merüljön 

A gyógyszerkészítésben bekövetkezett nagy vál
tozás a XX „ száza.d n1ásodik felére szétfeszítette a 
klasszikus gyógyszerkönyvi kereteket, Schulek az 
elsők közé tartozik, akik ezt felismerték, és az új 
gyógysze1könyvi for1na 1negte1en1tésében - lega
lábbis Közép-Európában - egyike a legelsőknek 
Óriási tapasztalata és borotvaéles ítélőképessége 
111egbirkózott azzal a szerkesztés sor á.11 felgyülen1-
lett hataln1as anyaggal, a1nely inind a gyógyszer
tári, n1il1d a gyógyszergyári gyógyszerkészítést, 
valamint egyidejűleg azok hivatalos vizsgálatát 
felöleli A két munkahely eltérő adottságának, lehe
tőségének, feladatának figyelembevételével két
féle előírás szerepelt a gyógyszerkönyvében 
A gyógyszertári gyógyszerkészítés szá111ár~ olyan 
apró részletekbe 111enő, an1ely 1nég az orvosi recept 
készítésére, a gyógyszerkiadásra vonatkozó sza
bályozásokat is tar tahnazta„ Az üzen1ek részére vi
szont csak elvi direktivák találhatók az egyes 
gvógyszerformák készítésére, melyeken belül a 
gyárnak szabad keze van addig a határig, amíg azt 
a gyógyszer biztonság megengedi. A gyógyszervizs
gálati előiratok terén is kettősség tapasztalható, 
bár más irányú. A Gyógyszerkönyv vizsgálati elő
iratai valamennyi gyógyszert , (alapanyagot) , vizs
gáló laboratóriu1n szánrára kötelezőek: a megen
gedett eltérések határait illetően egyértelműen, az 
alkalmazott vizsgálati módszereket illetően pedig 
csak a vitás esetekben Az alkalmazott vizsgálati 
módszerek között kiemelten („Tájékoztató gyms
vizsgálatok") szerepelnek azol{ az alapvető, sol{
szor csak azonossági (néha azonban tisztasági) 
vizsgálatok, n1elyek gyorsan, egysZerűen a gyógy
szertár laboratóriun1ában is elvégezhetők. Ezzel 
sze1nben a szabván:yszerűen előírt teljes ellenőrző 
vizsaálatok - amelyek a hivatalos állami ellenőr-" . ~és, ennélfogva a gyógyszerg~yári n1in6ség-ellenőrző 
laboratóriun1ok és a gyógysze1-kereskedele111 szá-
111á1a kötelezők (1nodern ké1niai, fizikai-kémiai, 
botanikai, n1ikr0Biológiai és biológiai n1ódsze1ek) 
-, folölelik mindazokat, melyek egy gyógyszer 
minőségének 1negítélésé1e egyérteln1ű biz;tonsággal 
alkal1nazhatók .. A_ végzett n1unka inéreteit az új 
Gvógvszerkönvv terjedelmével lehet legegysze
rŰbb~n jelle111~zni. Gyóg:yszerkörryvünk előző ki· 
adása mindössze 435 oldalas volt, az V. és a VI 
Gyógyszerkönyv oldalszáma pedig 1600 körül n~o
zog. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a teqe
delen1 egyáltalán nen1 túlzott az 11nyag gazdagságá
hoz képest. 

A Gyógyszerkönyv ilyen nagy 0Jdalszá1na i1rdo
kolttá tette több kötetben való megjelentetését 
Schuleknek ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az 
„ábécé szerinti merev, lnechanikus felsorolással 
szakítson. A három kötetre tagolt mű I. kötetébe 
gyűjtötte össze a vizsgálati, 111inősítési alapelvel{et, 
1rala111int a többször is alkaln1azott 1negha.tározási. 
ellenőrzési 1nódsze1eket Utóbbiak: i1en1csak az 
alapalT)Tagokra vonatkozó ké1niai, fizikai-ké1niai 
eljárások, hanen1 n1ikrobiológiai és biológiai (sőt 
Uotanik11i n1orfológiai és fitoké111ia,i) vihsgálatol{at 
is és folölelik a különföle g' óg;szerformák (t:tb-
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letta, pilula, injekc_i?,, ungventum stb.) minősité· 
sekhez szükséges elprasokat. 

.A._ G:yógyszerkönyv általános elveit, sze111pont
jait, általános vizsgálati 1netódusait az első kötet
ben így kien1elve gyűjtött-e össz~ n1ind a gyógyszer
tári, Inind a gyóg,yszergyáii, ill. állan1i ellenőrző 
Iaboratóriun1i vizsgálat viszonylatában: 

A második kötetbe sm olta az egyes vegyi jel· 
]egű gyógyszer-alapanyagokról szóló cikkelyeket 
(monog1áfiákat), azok leírását és a szabványjel
legű 1ninőségi követehnényeket 

A III. kötet tartalmazza a növényi és állati 
eredetű drngokat, a galenusi gyógyszerkészítme· 
nyeket, az ember-, nemkülönben állatgyógyászati 
oltóanyagokat, valamint a kötszereket. 

Az V és VI. kiadású Gyógyszerkönyv első köte
teit lapozgatva és a kettő között megjelent Adden· 
dum általános részét is figyelem be véve, két dolog 
azonnal szemünkbe ötlik. Az egyik az, hogy meny· 
nyire reális követelményeket állítanak fel Schulek 
évtizedes gyógyszervizsgálati tapasztalatai azon a 
1»1tá1mesgyén, amelynek egyik oldalán az egész· 
ségügyi kívánaln1ak, a gyógyászati szeinpontok 

Gyóg-ysze1észet 19, 260-265„ 19'75". 

jelentkeznek igényeikkel, a másik oldalon pedig a 
gyógyszergyá1·tás technológiai, vala1nint kereske
delmi és külkereskedelmi szempontjai. A másik 
szembeszökő jellemző vonása legújabb gyógyszer
kön~yveink: általános részének, hogy a g,yógvszer·
kö11yvi vizsgálati inetodika mennyire együtt halad 
a inode1n analitikai - köztük a 111űszeres analíti-
lmi - módszerek megjelenésével, ill. fejlődésével, 
amióta lehullott az a korlát, amely a vizsgálati mód
szereket a gyógyszert.ári labo1atóriu1n szűkös esz
köz- és n1űsze1felszereltségéhez szabta. 

.Az cln1ondottakba11 n1egkísérelte1n vázlatosan 
isn1c1 tetni 1..'lchu.Zek Eleniér helyét és szerepét a 1na
gyar gyógysze1-ellenő1zés, i1l a gyógyszer-ellenőr
zés hagyon1ányos törvénykönyvének, a Gyógy
szerkönyv11el{ a szerkesztésében. Schulek Jnunkás
sága ön1nagáé1t beszél; jelentőségét n1ég csak az .. 
zal kívánom külön is hangsúlyozni, hogy egybe
esett, ill. lehetővé tette gyógyszer tári vonalon az 
á1Jan1osított gyógyszer tárak· színvonalá11ak biz
tosítását, g,yóg'i;-szergyári vonalon pedig azt, hogy 
a 111agya1 gyógyszer i1iinőségi viszonylatban vi
lág111árka lett„ 

Adatok a Pest-Budai Királyi Orvosegyesület alapításáról 
és XIX. századbeli működéséréíl 

DR KEJ\fPLER KURT 

Abból az alkalomból, hogy a MOT ES7' az 1837 -ben 
alapított Budapesti Királyi Orvosegyesület jogutód
jának tekinti magát, a szerző a nagy 1núltú - az 
J 825-ben alapított Magyar Tudornányos Akadémia 
után a legr ég-ibb hazai - tudonián_yo_s _ egyesü.le~. rié
hány adatát ·isrnertdi. Alapszabályait v: Ferdinánd 
csak 1841-ben hagyta jóvá. Az alapszabályok szerint 
az egyesületnek 1ie1ncsak orvosdoktolok, lt.aneni 1nás 
doktori fokozattal rendelkezők is tagjai lehettek. En· nek alapján választották rneg Thán Károlyt tiszteleti 
taggá. 

Az egyesületnek a korabeli gyógyszerészettel való kapcsolatát s.zárnos adat bizonyí(ja. lgy foglalkoztak 
az osztrák, rnajd az 1871-ben kiadott I JJiagyar 
Gyógyszerkönyv tervezetével is. Szoros kapcsolatban 
volt az egyesület a Budapesti! Gyógyszer ész Testü
lettel, rnely évekig az egyesület helyiségeinek „albér
lője" volt. A rnúlt század végén létesített saját székház 
életrehívatásához is nérni segítséget a gyógyszerészek 
tá1nogatása ,jelentett 

Az egyesület tudományos tevékenysége mellett 
szakrnai-etikai és érdekvédelmi feladatokat is ellátott. 
Itt voltak tapasztalhatók az orvosi szakosodás első 
konkrét jelei a '2ázadforduló táján, arnikor a több
nyire önálló 'ügyrenddel bíró sw.kosztályok - első
ként a gynekológu s oké - s orr a megalakultak. 

* 
A Magyar Orvosi 1'á1 saságolz és Egyesületek Szövetségének 1973 decen1ber 8-án n1egta.rtott 

közgyűlésén dr. Juhász Jenő profBsszo1, a Szövet-

ség főtitkára bevezetőjében ·- többek között -
hangsúlyozta: OTszágos JTléretűvé vált történelmi 
múltunk kutatása, haladó hagyományaink ápolása 
Isn1crtette a 1\fag~yar Orvostörténehni Társaság 
kmáhhi javaslatát: a MOTESZ tekintse magát a 
Pest-budai (később Budapesti) Királyi Orvos
egyeRület történel1ni és jogutódjának. E társaság 
főtitkára, dr Antall József megerősítette e kezde-
111ényezés tö1téneln1i és jogi indokoltságát és ki
fojtotte, hogy a polgárnsodás útjára lépett nem
zetek között hazánk Európában is az elsők között 
volt, ahol orvostársaság alakult .A. közgyűlés úgy 
határozott, hogy a továbbiakban az elnökség fog
lalkozzon a ké1déssel. A javaslatnak ugyanis 
ellenérve is van; nevezetesen az, hogy a MOTESZ 
keretében működő társaságok felelnek meg a haj
dani Orvoseg~yesületnek, nen1 pedig az e társaságok 
működését koordináló l\10TESZ, melv adminiszt
ratív szervezet A .\fagyar Gyógyszerészeti Társa· 
ság a MOTESZ tagja, így hazánk több ezer gyógy
szerésze ugya11csak érdekelt e l1atározat sorsában 

Az Orvosegyesület alapítása 
A Budapesti Kir Orvosegyesület a másoclik 

legrégibb ha.zai tudon1á11yos egyesület az 1825-ben 
alapított Magyar Tudományos Akadémia után 
Ez különösen akkor figyelemre méltó, ha tudjuk, 
hogy a refor n1k:o1 idején a Tudon1á.nyüs Akadémia 
elsősor han irodaln1i, nyelvészeti I{érdésekkel füg
lalkozott. A tndománvos célok mellett azonban 
gyakorlati, érdekvédehni törekvések is vezették 
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