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Schulek Elemér és a Magyar Gyógysz erkönyv1
DR VÉGH ANTAL

A felso1o]t hasonlato sságok ellené1e ·viszont va11
egy igen nagy ellentét' kettőjük működésében,
annak ellenére, hog~y 1nindkette n a n1aguk helyé11
az adott körülmén yek között helyesen döntöttek ,
igen erős valóságér zettel ismerve fel a helyes utat.
Reális volt Than eljárása, amik01 az L Gyógysze r- lcönyv szerkeszté se során inég népszerűségét veszélyeztetve is olyan erősen támaszko dott az akkori
osztrák gyógyszer könyvre. Nem lévén önálló
gy6gyszer iparunk, gyógyszer kereskede lmünk, az
Ausztriátó l függetlenn é válást csak lassú fejlődés
sel lehetett zökkenő nélkül megvalósí tani. Schiilek Elemér realitása ezzel szemben éppen abban
nyilvánul t meg, hogy fonadalrn i módon szakított
a IV. Gyógysze rkönyv szellemével az V Gyógyszerkönyv szerkeszté se során, amikor felismerte ,
hogy évszázadu nk második felében a gyógyszer ellátás biztonság a ezt követeli.
E nagy változás igazi jelentősége csak úgy nmtatható be, ha egy pillantást vetünk előbb a gyógyszeikönyv ek eredeti rendelteté sére A gyógyszer könyvek tulajdonk éppen szabványo k, sőt a szabvány gondolat őseinek tekinthetők.. Hivatásuk ,
hogy országuk területén az államhata lom tekintélyével támogato ttan biztosítsá k a gyógyszer es
gyógyítás hoz szükséges anyágok, a gyógyszer ek
összetétel ének egyöntetűségét Ezért a nlúlt szá-·
zad elejéig az elkészítésr e, majd később a minő
ségre vonatkozó lag is közöltek előírást, illetőleg kb
100 éve Inár a Ininőséget ellenőrző 1nódszere ket is.
A gyógyszer könyvek feladatuk nak eleinte azzal
feleltek meg, hogy nemcsak a gyógysze rtárban készült ún. galenusi prepa1átu 1nokra, hane1n az alapanyagokr a is közölték az előállítási receptet. A vegyipar fejlődésével azonban az alapanyag-előállítás a
gyógyszer tári laboratóri umból kikerült és a gyógyszerkönyv ek ekkor már az alapanyag ok tekintetében azok sajátságai , tulajdonsá gai leírásá111, ill. elő
írására szorítkozt ak. Az analitikai kémia fejlődé
sével azután fokozatos an helyet kaptak a gyógyszerkönyvek:ben a gyógyszer anyagok azonosság ának megállapí tására szolgáló reakciók, majd az
azok tisztaságá t ellenőrző kvalitatív , végül kvantitatív vizsgálato k is. „"'.\íutatis muta11dis" vala1ni
hasonló történt a növényi eredetű gyógyszer ek
vonatkozá sában is, erró1 szólnom azonban túl
lnesszire vezetne. Az összetett, a galenusi gyógyszerkészít mények vonatkozá sában ugyancsak 1neg
kell említenem , hogy az említett tendencia szintén
fokozatos an érvényre jutott, sőt az összetett analízis a gvógyszer eknek ina inár a zömét alkotó
szerves a11yagok vonatkozá sában csalc n1ost kezd
igazán kibontako zni
A gvógyszerkö11yvek á11a11dó változásá nak üte-·
1 Az 1\![T~t\. Analítikai SzakoszUU vának Enilékülésé n, az
tehát egyiészt a gyógyítás ra használt anyagok,
mét
ELTE Általános ésSzc1 vetlen -K01:r'1.iaiintézC:Jben tlhangvegvülete k sza.porodása, n1ásrészt a vizsgálati
zott egyik ünnepi előadás (19'J' 1)

Ebben a több 111int s.zázéves tantere1nb en, ahol
Than Kárnly, Lengyel Béla, Winkler Lajos, Buchböck Gusztáv, Széki Tibor, Groh Gyula, Szebellédy
László és Schulek Elemér tartották előadásaikat,
őszinte elfogultsá ggal lépek az előadói asztalhoz.
A névsort kezdő Than Károly volt az, aki az
1871-ben megjelent első Magyar Gyógyszer könyvet
szerkeszte tte,' a felsorolás t bezá1ó Scliitlek Elemér
pedig az, aki nyolc évtizedde l ezt követően megalkotta az első modern Magyar Gyógysze rkönyvet.
E szempontb ól tehát elsőnek számít az 1953-ban
megjelent Y Gyógysze rkönyvün k is . Az így első
gyógyszerkö11yveink sze1kesztői, Than és Schulek
élettörtén ete 1nég n1ás párhuza1n ot is f0hnutat.
Mindkette n kis falusi gyógysze rtárban kezdték
gyógyszerészi tanulmán yaikat. Mint gyakornok ,
Than Károly a szabadság harc elbukása után 5 éven
át dolgozott előbb falusi, majd városi patikában .
Schulek Elemér pedig a szülői ház ugyancsa k falusi
patikájába n, már az érettségi után kétéves gyakmnokosk odás előtt is . Mindkettőjük erős gya;korlati érzéke a kis vidéki patika szűkös körülményei között fejlődött ki, ahol a magáraha gyottságuk találékony ságra késztette őket, amikm min-·
den priinitív adottság ellenére is analitikai kísérletezgetés be kezdtek érdeklődésük kielégítésére.
A háború is beleszólt mindkettőjük életébe
Than Károly mint 15 éves kishonvéd , a szabadság harc_abtt _a nagyszebe ni lőporgyárban kapott kedvet a kémiához, Schulek Elemér pedig, akinek az
egyetemi tanuhnán yait szakította ineg a.z I. világháború, a hadikór házak halctéri higiéniai labor a~
tóriu1naib an került szoros kapcsolat ba az orvosi
jellegű vizsgálato kkal, aini v-iszont prefür1nál ta
benne azt a készséget, amellyel késó'bb, az Orszá-gos Közegészs égtani Intézetben , követni tudta a
gyógyszer vizsgálat biológiai irányba tülódását
Végül mindkettőjük életében erős párhuzam osságot mutat az orvosi renddel kialakult szoros kapcsolatuk. Than Károly tudománytererritő elképzeléseinek tettekben 111egvalósulá.Rát a kiegyezés
ko1 ának nagy or vosnen1zedéke ~ Balassa, _j_lfar kusovszky, Hőgyes, Korányi - segítette elő. Támogatásukkal építhette n1eg ezt az épületet is, ünnepi
ülésünk színhelyét , a1nely a inagyar tudon1ány os
kén1ia ,_.Aln1a 1nater" -e és ezen belül a magyar orvosképzés kémiai oktatásán ak bázisa lett.
Schiilek Elemér életfolyás a viszont úgy alakult,
hog)T az Országos Közegész ségtani Intézet ke1etében az orvosprofe sszor Johan Béla alapító igazgató kezde1nényezéséTe és tá1nogatá sával alakíthatta ki a gyógyszei-ellenó'rzés nemzetkö zileg
nagyrahec sült 111agyar rendSzerét.
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mód szer ek

évtizedétől

fejlődése

szab ja meg . Száz adun k

első

kezd ve 111ind több szn1tet1kus sze1 ves

vegy ület szap orítj a gyóg ysze rkin csün
ket,

ami t
azutá11 a ho11non-, az enzÍinprepa1átun
1ok és ·végül
az anti

biot ikum ok is köv ette k Ez idő alat t
litik ai kém ia belső fona dalm a egyr e fejle az anan1iai, sőt a 111űszeres anal itiká val fizik tteb b kéai-ké1niai
mód szer rel gyar apod ott, mely ekke l sok
eddi g hozzáfé rhet etlen gyóg ysze rviz sgál ati prob
léma megoldása megközelíthetővé vált
A gyóg ysze rkön yv-o k szán1á1a azon ban
n1ás tern1és
zetű

vált ozás is Lek övet keze tt az eln1ú

lt csak nem 100 év alat t, föleg pedi g az első
vilá gháb orú
óta :Ez a Yáltozás annak a következn1én
ye, hog y a
gyóg ysze rkés zítés súl,ypontja a gyóg
ysze rtár ról a
gyóg ysze rgyá rba helyeződött át
A gyóg ysze rgyá r ma már nem csak alap
anya got,
hane m azok ból vagy azok kom biná ciójá
ból
azon nali hasz nála tra alka lmas gyóg ysze
rt is kész ít
tabl etta , injek ció stb form ájáb an. Eze
k a gyár i
gyóg ysze rkés zítn1 énye k ma 1ná1 n1in
tegy , 85% -át
képe zik az orvo si rece ptre kiad ott gyóg
ysze
A száz ad első harm adáb an kész ült farm rekn ek.
akop eák
tehá t nem csak azér t vált ak elav ulttá
, mer t nem
tarto ttak lépé st az anal itika i kém ia
fejlődésével,
hane1n azér t is, n1ert 11en1 reagálta
k idejében a
gyóg ysze rkés zítés hely ének oly alapvető
vált ozására. Hazá,nkban Schulek Eleniér szen
1élvi érden1e
enne k az i1reverzibilis folya1natnak a
f~iisn1erése,
sőt a tény ek n1egisn1erésé11
túl az a készség, ainel.ylyel az ezekből faka dó reáli s köve telm
énye kkel lépést tudo tt tart ani, 1nint a.zt szin
te 1nenet1endszerű tervszerűséggel alak uló
élet pály áját nyom on
köv etve meg állap ítha tjuk .
Az a Schnlek Elemér, aki a 910-es évek
falu si
gyógyszertárában, gyógyszerészi tanu
ln1á nyai ele-

jé11 az akko ri gyóg ysze rkés zítés n1in
den csin játbinj

át elsa játít otta (sőt mái az anal itika
i kém ia
elemeibe is bele kóst olt), gyógyszerész
i dipl omá ja

és dokt oi·át usa meg szer zése után assz
iszte nské ht

19. évfo lyam 7. szán i

arra töre kede tt, hog y csak olya n vizs
gála
szer eket írjan ak elő, mely ek a gyóg ysze ti mód kösen felszerelt laboratóriumának eszk rtár szű
özeivel is
elvégezhetők. A IV . kiad ás ilye
n szel lemb en kész ült
ké111iai rész ének kézi rata 1926 -ban
a1nikor
Schulek meg ' ált a Winkler-intézettől már nyom .
daké sz

v·oJt, de n1iért-1niért r1em, n1égsem
került
nyon1dába

Schulek életé ben 1925-beu azon ban olya
n fordula t köv etke zett be, ame ly őt végü l
is a modern
mag yar gvógyszer-ellenőrzés úttörőjé
vé tette , és
ezzel egyú ttal ki is raga dta az által a addi
g megis.
1ne1 t kon zerv atív gyóg ysze
rkön yvi szemléletből.
1925 elején ugva nis Joha n Béla , akko
r egvetemi
mag ánta nár, a felál lítan dó Országos Köz
egészségügy i Inté zet (OKI) kisz eme lt igaz gató
Schuleket Winklertől és meg bízt a őt a ja, elké rte
felál lítan dó
OKI ké1niai oszt ályá nak tervezésével
, szervezésé-

vel és veze tésé vel, s Ineg tere n1te tte
az ehhe

z szülc-séges előtanulmányok feltételeit. fgv
isme
rked hete tt meg Schulek a kö,etkezőkben
egy éven át
min t belföldi Roc kefe ller- öszt öndí jas a
különbözi5
haza i, több nyir e higi énia i jellegű elle
nőrző laborató rium ok l'.fűködésével, maj d 1926
janu árjá ban
az Egy esül t Alla mok ba utaz ott, hogy a
gyógyszerés é1eln1iszer-vizsgálat Jaboratóriu11
1ainak belső
életé t tanu lmán yozh assa . 1926 más
odik felétől
Bem , Züri ch, Utre cht, Ley den, Hág
a,
haso nló jellegű labo rató rium ait láto gatt Lon don
a
1927 szep temb eréb en, az időközben felé meg, és
pült OKI
kén1

iai oszt ályá nak élén 1ncgkezdte g,yó
gyszertevé keny ségé t. Ez azon ban 111ár ne1n
csak
agyó
e11enőrző

gysz ertá rakb an kész ült gyóg ysze rek
ellenőr
zésére szorítkozott, hanem lassan kiter
jedt a gyári
kész itn1 énye k, az ún törz skön y\re
zett k:észÍt1nényck , specialitások n1inőségi és n1en
nyis égi
rollj ára is. Pár éven belü l kial akít otta sajá kontt gyógyszer vizs gála ti szis ztém áját és 1937
-ben újab b
Roc kefe ller- öszt öndí jjal már azok at az
olasz, svájci
ném et és holl and gyóg ysze rgyá raka t
kere ste fel,
ame lyek nek nálu nk forg alom ba hozo
tt kész ítmé nyei t ittho n már ő ellenőrizte. Működése
addi gra
1nár nen1 zetk özíle g isn1ertté és elis1nc1t
té vált . Ez a
körü lmén y szerencsésen egyb eese tt haza
i
szer ipar unk első kom olya bb önál ló szár gyógynypr
óbál gatá saiv aL
Schu lekn ek ez az 1927-ben meg indu lt gyóg
yszervizs gála ti té11ykedése, közv etve nyil ván
11ozzájárult ahho z, hog y az illet ékes ek el6v étett
ék a szerkesztőkkel a IV. kiad ású Gyó
gysz erkö nyv 1926 óta
fiók ban heverő kézi ratá t, ame ly ném i
javí tgat ások
után 1933 -ra 1négiscsak n,yon1dába
}i:erült. Lén yeges vált ozta táso k nélk ül, hiszen az
időközben
{1926) meg jelen t VI Ném et Gyó gysz
erkö nyvr e
volt ak csak ném i figyelemmel, visz ont
Schu lekn ek
az OKI -ban végz ett mun káss ágár a és
gyógyszervizsgá1ati tevé keny ségé re nen1. (Nev e
nincs is e1nlítve a Gyó gysz erkö nyv bevezetőjébe
n . ) Ped ig
sok érték es tapa szta latta l és főleg új
szem lélet tel
friss íthe tte voln a már ezt a kiad ást is
Eze kntá n
Schulek a Nem zetk özi Gyógyszerész
Szöv etsé g
XII. brüs szel i kong ress zusá n 1935-ben
lépe tt a

csak nem 8 évet tölt ött Winkler Lajo s
mell ett 1918
és 1926 közö tt Itt szer ezte meg azt a
széles körű
bizto s tudá st, a prob lémá k lény egén ek
inve nció zus
meg látás át, amiv el a 'Vin kler -isko la
legk imag aslóbb képviselőjévé fejlődött. Ana litik
us egyéniségébe n az eleg áns, sze11en1es n1egoldá
si 111ód pára tlan man uáli s készséggel járt egy ütt . Ném
et alap osság és fran cia könn yeds ég egyk ént jelző
i a~ár elmé·leti, aká1 expe rime ntál is adot tság aina
k. Elet sors a
véle tlen szeszélye vagy talá n anna k bels
ő
foly tán éppe n akko r lett Winkler bels logi kája
ő mun katárs a, ami kor prof essz ora a IV.. Gyó gysz
erkö nyv
kém iai rész ének kézi ratá n dolg ozot t
Enn ek a kiadás nak Vámossy Zoltán, a farm akol
ógia
prof essz ora volt a főszerkesztője, aki még orvosaz előz6
gyóg ysze rkön yvek nél is szűkebb körű,
mind
össz e
3 tagú bizo ttság (Win kler en kívü l Jaka
bház y Zsigmond far.n1akogi1oszta orvosprofesszor
Endre, az Országos Köz egés zség ügyi Tan és Deér
ács gyógyszer észt agja ) segí tség ével láto tt fela data
meg oldá sához. Ez azon ban régi mód i farm akop
eák mon dhatn i patr iark ális szel lemé ben csak is a
gyóg
tárb an készülő gyóg ysze rek, ilL azok alap yszeranva gai- nag y nyil váno sság elé a g,yó
nak szabályozására, Vizsgálatára
gyszer-ellenőrzést 111egszorítkozott„ refo1n1áló e1képze1éseiv-e1
Ezek ]é11ycge az, hogy
Winklei- a gyóg ysze rviz sgál atok teré n
kife jeze tten a gyóg,ysze1kön,yvek 111á1
ne1n elég
ítik 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 megrendszabalyozhato lesz.. Ezert olyan gyogyszerkönvv kidolgozását javaBolta, mely nemcsak a
gyógyszertárakban kötelezően készletben tartandó, hanen1 valan1e11nyi fűrgalo111ba kerülő
gvógvszer leírását, vizsgálatát tartahnazza„ l\1:ár
ebbe;1 a referátun1ában érinti a tisztasági követel111ények 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 készített V Magyar Gyógyszerkönyv. Ez a gyógyszetl{önyv-szerkesztői 111egbizatás Schuleket inár
újból a Tudományegyetemen, a Tha.n-Schulek
párhuzan1 végső vonásaként az egykori Than-tanszél{en: a szervetlen és analitikai kén1iai tanszék
élén találta. Még ezzel az intézeti háttérrel is megerősödve láthatott élete nagy áhna, a n1odern nlagar gyógyszerkönyv n1ega1kotá.sához. Szakn1ai
szen1pontból igen szerencsésen alakult életfülyása:
kiváló áttekintőképessége, évtizedes OKI-munkássága predesztinálták az 55 éves Schuleket ene a
nagy feladatra. Első lépésként szakított azzal a
konzervatív gyógyszerkönyv-szerkesztési szen1lélette1, 11ogy ez egy szűk körű, szinte elefántcsonttoronyba zárkózott bizottság feladata A Minisztériun1 által - az előző gyógyszerkönyvekével összelrnsonlítva aránylag nagyobb létszámban - kine\1czett tagok_on túl is bevont 1ninden olyan szakértőt n1unkatársnak, akinek speciális értékes sza.kisfifüretét -á ·kétfClc, tehát- akár a g~yóg:y szertári, a-ká1
a gyógyszergyári gyógyszerkészítés és gyógyszerellenőrzés 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 munkatársaikat pedig felkért szakértőként
Ezt szeretnén1 nyo1natékosan hangsúlyozni, hogy·
foglalkoztatta, mert ez utóbbi volt Schulek gyógyszerl;;: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, biológiai, farmakológiai, mikrobiológiai bizottságok
szán1ára is eg:y~aránt i1ontosan körül írta elképzeléseit; mindig konkrét és reális feladatokat tudott kitűzni 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 változás 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 - legalábbis Közép-Európában - egyike a legelsőknek
Óriási tapasztalata és borotvaéles ítélőképessége
111egbirkózott azzal a szerkesztés sor á.11 felgyülen1lett hataln1as anyaggal, a1nely inind a gyógyszertári, n1il1d a gyógyszergyári gyógyszerkészítést,
valamint egyidejűleg azok hivatalos vizsgálatát
felöleli A két munkahely eltérő adottságának, lehetőségének, feladatának figyelembevételével kétféle előírás szerepelt a gyógyszerkönyvében
A gyógyszertári gyógyszerkészítés szá111ár~ olyan
apró részletekbe 111enő, an1ely 1nég az orvosi recept
készítésére, a gyógyszerkiadásra vonatkozó szabályozásokat is tar tahnazta„ Az üzen1ek részére viszont 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 gyógyszervizsgálati előiratok terén is kettősség tapasztalható,
bár más irányú. A Gyógyszerkönyv vizsgálati elő
iratai valamennyi gyógyszert , (alapanyagot) , vizsgáló laboratóriu1n szánrára kötelezőek: a megengedett eltérések határait illetően egyértelműen, az
alkalmazott vizsgálati módszereket illetően pedig
csak a vitás esetekben Az alkalmazott vizsgálati
módszerek között kiemelten („Tájékoztató gymsvizsgálatok") szerepelnek azol{ az alapvető, sol{szor csak azonossági (néha azonban tisztasági)
vizsgálatok, n1elyek gyorsan, egysZerűen a gyógyszertár 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 szá111á1a 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 legegyszerŰbb~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 teqedelen1 egyáltalán nen1 túlzott az 11nyag gazdagságához képest.
A Gyógyszerkönyv ilyen nagy 0Jdalszá1na i1rdokolttá 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?,, ungve ntum stb.) minősité·
sekhe z szüks éges elpra sokat .
.A._ G:yóg yszerk önyv általá nos elveit , sze111pontjait, általá nos vizsg álati 1netó dusai t az első kötet ben így kien1elve gyűjtött-e össz~ n1ind a gyógy szertári, Inind a gyóg, yszerg yáii, ill. állan1i ellenőrző
Iabora tóriun 1i vizsg álat viszo nylatá ban:
A máso dik kötet be sm olta az egyes vegyi jel·
]egű gyógy szer-a lapan yagok ról szóló
cikke lyeke t
(mono g1áfiá kat), azok leírás át és a szabv ányje llegű 1ninőségi követ ehnén yeket
A III. kötet tartal mazz a a növén yi és állati
eredetű drngo kat, a galen usi gyógy szerk
észítm e·
nyeke t, az embe r-, nemk ülönb en állatg yógyá szati
oltóan yagok at, valam int 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 n·
dum 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
1»1tá1mesgyén, amely nek egyik oldalá n az egész ·
ségüg yi kíván aln1a k, a gyógy ászati szein ponto k

19. évfoly am 7. szám

jelent kezne k igény eikke l, a másik oldalo n pedig a
gyógy szergy á1·tás techn ológia i, vala1 nint keresk edelmi és külke reske delmi szemp ontjai . A másik
szembeszökő jellemző vonás a legúja bb
gyógy szerkön~yveink: általá nos részén ek, hogy a
g,yógvszer·kö11yvi vizsg álati inetod ika menn yire együ tt halad
a inode 1n analit ikai - köztü k a 111űszeres analíti-lmi - móds zerek megje lenésé vel, ill. fejlődésével,
amió ta lehull ott az a korlá t, amely a vizsg álati módszere ket a gyógy szert. ári labo1 atóriu 1n szűkös eszköz- és n1űsze1felszereltségéhez szabta .
.Az cln1ondottakba11 n1egkísérelte1n vázla tosan
isn1c1 tetni 1..'lchu.Zek Elenié r helyé t és szere pét a 1nagyar gyógysze1-ellenő1zés, i1l a gyógyszer-ellenőr
zés hagyo n1ány os törvé nykön yvéne k, a Gyógy szerkönyv11el{ a szerke sztésé ben. Schul ek Jnunk ássága ön1na gáé1t beszé l; jelentőségét n1ég csak az ..
zal kíván om külön is hangs úlyoz ni, hogy egybeesett, ill. lehetővé tette gyógy szer tári vonal on az
á1Jan1osított gyógy szer tárak· színvo nalá11 ak biztosítá sát, g,yóg'i;-szergyári vonal on pedig azt, hogy
a 111agya1 gyógy szer i1iinőségi viszo nylatb an világ111árka lett„
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Adat ok a Pest -Bud ai Kirá lyi Orvo segy esüle t alap ításá
ról
és XIX. száz adbe li működéséréíl
DR KEJ\f PLER KURT

Abból az alkalomból, hogy a MOT ES7' az 1837 -ben
alapított Budap esti Királ yi Orvosegyesület jogutód-

jának tekint i magá t, a szerző a nagy 1núltú az
J825-ben alapított Magyar Tudor nányo s Akadé mia
után a legr ég-ibb hazai - tudonián_yo_s _egyesü.le~. riéhány adatá t ·isrnertdi. Alaps zabál yait
Ferdi nánd
csak 1841-ben hagyta jóvá. Az alapszabályok szerint
az egyesületnek 1ie1ncsak orvosdoktolok, lt.aneni 1nás
doktori fokozattal rendelkezők is tagjai lehettek. En·
nek alapjá n választották rneg Thán Károl yt 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 Budap esti! Gyógyszer ész Testü lettel, rnely évekig az egyesület helyiségeinek „albérlője" volt. A rnúlt száza d végén létesített saját
székház
életrehívatásához is nérni segítséget a gyógyszerészek
tá1nogatása ,jelentett
Az egyesület tudom ányos tevékenysége mellett
szakrnai-etikai és érdekvédelmi feladatokat is ellátott.
Itt voltak tapasztalhatók az orvosi szakosodás első
Az Orvosegyesület alapít ása
konkr ét jelei a '2ázadforduló táján, arnikor a többA Buda pesti Kir Orvos egyes ület a másoclik
nyire önálló 'ügyrenddel bíró sw.kosztályok - első
legrég ibb ha.zai tudon1 á11yo s egyes ület az 1825- ben
ként a gynekológu soké - s orr a megalakultak.
alapí tott Magy ar Tudo mány os Akad émia után
Ez külön ösen akkor figyel emre méltó , ha tudju k,
*
hogy a refor n1k:o1 idején a Tudon1á.nyüs Akad émia
A Magy ar Orvos i 1'á1 saságo lz és Egyes ületek
elsősor han irodal n1i, nyelv észeti I{érdé
sekke l fügSzöve tségén ek 1973 decen1ber 8-án n1egt a.rtott
lalkoz ott. A tndom ánvos célok melle tt azonb an
közgyűlésén dr. Juhás z Jenő profBsszo1,
a Szöve t- gyako rlati, érdek védeh ni törek vések
is vezet ték
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ség főtitkára bevezetőjében ·- többe k közöt t hangs úlyoz ta: OTszágos JTléretűvé vált történ elmi
múltu nk kutat ása, halad ó hagyo mány aink ápolá sa
Isn1c rtette a 1\fag~yar Orvos történ ehni Társa ság
kmáh hi javas latát: a MOT ESZ tekint se magá t a
Pest- budai (később Buda pesti) Király i OrvosegyeRület történ el1ni és jogutó djána k. E társas ág
főtitkára, dr Antal l Józse f megerősítette
e kezde111ényezés tö1téneln1i és jogi indok oltság át és kifojtot te, hogy a polgá rnsod ás útjára lépet t nemzetek közöt t hazán k Európ ában is az elsők közöt t
volt, ahol orvos társas ág alaku lt .A. közgyűlés úgy
határ ozott , hogy a továb biakb an az elnök ség foglalkoz zon a ké1déssel. A javas latnak ugyan is
ellené rve is van; nevez etesen az, hogy a MOT ESZ
kereté ben működő társaságok feleln ek meg a hajdani Orvoseg~yesületnek, nen1 pedig az e társas ágok
működését koord ináló l\10T ESZ, melv
admin isztratív szerv ezet A .\fagy ar Gyóg yszeré szeti Társa ·
ság a MOT ESZ tagja, így hazán k több ezer gyógy szerés ze ugya11csak érdek elt e l1atár ozat sorsá ban
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