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Gyógyszerészettörténeti közlemények 

Gytigyszcrbjzcl 31. 305-301:1 • .nnn. 

Történeti áttekintés a magyar nyelvű gyógyszerészeti il'ocllalom:ró1 
Erdélyben 

Ult. H.Acz <J:\J~Oll ÉS ])lt. l'J;;TElt 1-L ~L\J{J;\ 

."1 .-;zer:;ők lie1nutatják az. erdélyi ff,IJÓ[Jlf8Zeré:;zeti 
8zrtkiroclalon1. kibontako::risát a::; el.ső n.z1on1.tatásba.11 
közzétett anyrtnyel c!l. növénytani uultől ( JI eliu8 
Péter l!erbáriiuna. J{olo;::.r:;i:rl.r. 15'78) llltpjainkiy. 
!( iernelik a je!entóselih 11ru n.laikat. 

. A rornániai inagynr 11yclvíí gyógyBzuré.szeti iro
dalo1n a szakrnn rnűvolé)i inellclt a hatú.rludorná
nyok irá.nt érdoklőd{)k tájékoztatús{u·a. is szolgúl, de 
szerepe lehet n ter111é."lzett11do111ún3'0S is111eret
terjesztésbcn is. 

..:-\ gy{igyszeré:;zeti szakirodahltlt <.t gy('.)gyHzerek 
el6állítúsának és Yizsgálntának alapjai\·al, azok 
nlka.11nazásával, a. gyógyszertári és -gyári tevé
kenység szervezésé,·el és a szak1na történetével 
foglalkozik .... '1.. gyógyszerészet íL tor1né::izettudo1nú
n:iok ki.ilönböző~ág~ü·a t{nnaszkodik. így alakult ki 
11 gyógyszerészeti fizika. a gyógyszerészeti kérnil.l 
és biokén1ia, a gyógyszerészeti növén;vtan. _,\ gy·óg-s·
szcrészeti irodalo1n legfontosabb területei a gyógy
növényisrneret (farinakognózia), a gyógyszerhatás
tan (farrnakoclin{unia), a 1nércgtan (toxikol6gia), a 
gyógyszerészeti technológia (galcnusi gyógyszeré
szet) és az ipari gyógyszerészet. 

_.\.z elsó gyógyszertárak Erdélyben a 15. század 
legvégén létesültek, a lG. százaclbnn tübb gyógy
szertár nrlíköclött 1nár. Ebb61 az idöszakból szár
rnaznak els{) gyógyszerészeti vonatkozású kéz
irataink és az e186, n1101ntaüí8ba11 köz.:élett 1uu1a-
111relrü orrnsnörén1_!la.ni.· 1nli . .J[c!iu.<J Péter Jfcrbliri
n~na (f\.olozsvár. '1578). „A rnai értclcrnhcn vett 
gyógyszerészeti iroclaloru a 19. században bonta
kozik ki, legjelent6sobb 111üvelöi közé tartozott a:: 
aradi l?az.snyay .Jfátyá.<J, eredeti készítinények fel
találója, és n nagybányai J(a::ay Endre, a négy
kötetes Gyógp.szeré.szi .Le.--cikon szcr."!Öje (Nag_ybánya. 
lDOO-HJOl). A Koloz.mirolt az 1872/73-as tanfrbcn 
i.ntlult gyógyszerészképzés tanárai: 1-Ih~tz Ciyörgy, 
A„jtai Si:índor. I-I6gyes Endre, Bókay ... -\rpád, Lőte 
,József. Jakabházy Zsign1ond, Orient Gyula, Isse
kutz I-Iu!!Ó és Issekutz Béla. széleskörü szn!drn
daltni n1t~nkás::;úgot fejtettek, Í1:i. 

Kolozsvárott l D04-hen létesítette Páter Béla '' 
cilág első gyógynövény kísérleti állo1ná8át, 1nelynek 
é,~i beszútnolói, lOlü után is behatóan ísrnertették 
a tortnesztési kísérletek ereclrnénveit. a ható
anyagokra vonatkozó nüvénykén1iai~·viz8gálatokat. 
Páter hels() 111unkatársa l(opp Elernér terrnéken:v 
tndós, a kutatóintézet ntolsó igazgatója, tevékeny
ségét lD-!U-től '\faroBvásúrhelvcn folytatta. 

Orient Gyula a kolozsvári Űgyete1i1en is tanított. 
technológiai és n1éregtnni 111unkái n1ellett rnara
dancló értékü Az erdélyi és bánáti [!!/Ógyszerészel 
története e. könyve (IColozsv{u\ 192(), ro1ná11 nyel-..-ü 

\"tUtozata 1H27). L~yakorlati jelentőségú (iaj::dyó 
Róbert .A !dzi eladásban eii5forrluló gyÓ[/f/Szcrc/.· 
rnnul.n né11ies c!uere.:ései és társalgási .r;.:avrik s.::ó
tára latin és n1au,11rtr .felentfíségiikke1 (l(nlozsvár. 
l 02-!) e. n1live . 

192.0-ban jelent tneg a J>ftaruuu;iu -- (lyrJyy
·~·.:en.f.<;::: új.wiy (I-C.olozs,·úr), alcí1ne -- Hivatalo;-; 
közlönv a. gyógyszerészi tudo1nánvok bel- és kül
fölcli fCjlőcl'6~é1~Ck és a gyakorlati. gyógyszerészet
nek közlünve - célkitűzéseit is tükrözi: szerkcsz
t{íi 2\:Iolit<')~'ÍHz Pál és Ioan l\Iurgüu .. Cikkekkel 
;.;zercpelt J?áter J3éla. Orient Ciytlla, a gyakori/! 
gyógyszerészek közül Zápory Jen(), Laclay C~„rözD 
és Nits .János. _-\.Páter Béla felfedezte sárga ,~irú_g-ú 
é:3 tern1ésü nadragulya. leírása is itt jelenik'-·n1cg ci'S('-í 
ízben (1H22) .. '1.. la.p 1023 végén rnegszűnt. 

Szintén I(olozsvárott jelent rneg 1922 és _Z,9.).') 

kö::ötl a hclron1 nyelvli Pharn1aco (iourricr e. lap. 
~\ vezércikk. kivételével a legtöbb küzle1nén:.·· 
111agvarnl látott napvilágot. 1023-han indult a 
Rci~('3tr1 Pttrnuu;iei- Gyógyszeré8::.r.ti folyóirat 
TColozsvár). f6szerkeszttije Nagy Sarnu volt. 
...-\z el{íz<) közlünyhöz hasonl6an a háro1nnyelvíi 
._·czércikkct követ() anyagok zün1111cl rnagyarul 
jelentek n1eg: utolsó Hzá1nát 1928-han adták ki. 
.-\. közlöny .folytatója a I\Iózcs J(ároly szerkesztette 
!3uletinu1 J?arn1acistilor e. kiruli:ánp (1028). Itt 
küzültc :Bolhn l\lária e!.!ves készít1nénvck érték
tncghatúrozásáröl, Újfnl~Ssy C~yl)z{_) n ,-i~elet enkor
tartahnának kiruutatásáról. Faragó Endre a gyóg}'-
növénvek ter1nesztésór6l HZl)ió cikkét - utóbbinak 
tiJbb Credeti készítinénvc vitlt. isrnerttó. _q_ kiad
nlny cí1n6t 1934-ben nte";;változtatták Plu1rn1acia-ra 
„;.~, 1940-ig .szintén háronuzyelrü. n1arar.lt. 

192•!-ben Orient Gyula kezden1én;;rezésére jelent 
lllog az .!Lrhiva F11.zrnl.aciei - GyÓ[liJó'Zeré.s;:,i ~-J rchi-
1_·1un két. szán1n. Ebben tette közzé l\:.ovács :\ron 
A„ len1érhetetlen gyógvszerek hatásáról e. cikkét. 
da1nbach J(úroly besZ?unolóját. a 1n{dnaszörp ...-izs
~álntáról. Bíró Géza közlcn1énvét. a gvűszüviráz 
ieYeleinek érték1néréséről. · '-" ,, 

l\íolitórisz Pál és Nagy Jenó voltak n háro;n
uyelvü J{iad1.:ány, a Ron~A-niaf. Ciyógyszerészck Zscb
nuptdra (I(olozsvár, 1921, 1922) szerkeszt6i, n1ely
nek újabb. kétnyeh·ű kiadásait (192c!-1D28) 
Nagy San1u gondozta. i\ vállakozást folytatta a 
');;;i.ntén l.:étnyclv1( Gyr5,r1yszcrészi Évkönyv (TColozsvár. 
1039, 1030). 

A. r;yógys:::crészeti il'odu1on1 kibontal~·o::,úsát hátrá-
11yosan befolyásolta az cgyetenú r;yógys::;crés;;képzi:,\. 
l'IC[f;'Zlintetése Kolozsvárott 1934-bcn. 

'Cj.i szafcas:.t „Jelent a .r~t~~á~ii~-i -n1agyar n1<el~·íí 
yyogy8zere8zen -lrodalorn jejlude8ebcn a niarosi:a-.sar-
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helyi GyÓ[f/fSzerészeli Kar me:;alal.:n/ása 1.948-ban. az 
Orvos-Ciyógyszerészeti Intézet (OGyI) keretében. 
Ez nt6blJi ldacb:ánva az Orro8i l]::cn1lc és testvér
lapja. a Jicl'ista · Jlerlicahl. els6 évfolyarnától 
kezelve ( 1055) ((. gyógys::crészet i iroda!orn cr1és;; 
tcrilletér61 rendszeresen közöl (1D75-től Revista 
l\Ieclicalii cí1nen jelenik n1eg, rnagyar n:.1{elv(í 
cikkekkel is). },. töhb, 1nint. kétszáz szakírils 
önálló ro,-at keretében jelent n1e.u 19G4 és 1974 
küzött. ..4 gpórr11szerészct történetéből Spiehnann 
József és Ritcz Cfállnr a Rorn:-ín Gyógyszerköny'i'" 
(Farmacopcea Homfinii) elsií kiadását (18G2) ele
ineztc, el6hbi szerz6 I„ázár Színi ICaroln és Orbán 
.Júnos küzrerntiküclésével felttírta az elstí n1aros
\-ás1írhely-i gyózyszertúr inúlt-jút . . A. rornftniai. ás
l'<Ínyui::efc; 1..:utatásr(hru1. út.tör{) szerepet .látszó Nyu
las Ferenccel foglalkozott Soós Pál (1 ~l58). ),_ tannl-
1núnvt kí.sérlet:es küzk•n1én\-ck eG:ész sora követte. 
rneb.:·ek 1\.n\-ászna, }Targih~, I\Jar~os n1ep:ve. a Rad-
11:ii ·rra\-,1snk tcríiletén Yé.uzett felrnérés~kre vonat
knznak. szerz/iik: Roós ])ál. J_iiviu ·v·rrf, Selénvi 
Zsnzsa. lilazsek )~ancs. (]álfalvi E1nílin. BnchnÚr 
.Jen(í .. -\svá.nv\·izolé·: sóstn'i-ak. ~yóa:visiapok, rno
feLtúk rndi~nkti'i-itási fok;ít 'iS '·1;1ért:e Balogh 
Iiiíszló. Szah(, Endre, Barabás Béla, Tc:ikés Béla, 
Filep Gy·fízéí. 

.:-1 qyór1118::cn58::ct i ./'i::ika é8 j'i::ikai l.:é1nia terülctdu 
T'6kés l)é!a. 11 1nüszeres vizsaál;itoka.t, és azok 
alkal1nazi1.s1í..t tette közzé. Ion' Ristoa és Duclntz 
C~yöngyi gyó_zyszcranyagok kölcsönhatása során 
1nerrnyil_1-ánnló .lelonsé_geket írtak le. 

1S'::erves l.·rfrniai kntntásai során J(iss ~;\rpúd, 
.~\Ibcrt I„o\·ente. ()zé.zeni .J6zscf 1nódszcrt dolrrozott 
ki szerves .rrvfiavszcrek foszfor- és kéntartnlnuína1\: 
rne_::d1atároz1\s{u:a. _;\Jhert. I„eventc czvcs ncn1i 
h0rn1nnok (tesztoszteron) szintézisénel~ ~{1j lehet(i
ségét dolc:nztn ki. 

}farn::n.-ií.sárhel:ven n u,11ógyszcr/·-r::.cti !.·!:n1ia okta
tását és kutatását 1ne . .rralapozó }[flrtnnfi I,{tszló. a 
növóny·i olajok vizs'2'úlatára és alkalrnazásclr:t clo1-
,c::r>zott ki új eljárúsokat. kiilönl1öz6 szervetlen 
nnyil.Q'.Ok i110,cd1atil.rnzúsi 1n6dszcrcir6l közölt dolgn
z;rtoknt és rn:rve::i alkaloidok kristúlvtani snjátságait 
frt:1 le. l\Ii~nkntár . .:;ai: Rnrncli 'T_Jili. l\Teurnann 
Stefánia„ Fülöp T_iP.jns. Szúnthó 1\.laudin., \Tcréph 
~József. "Frirn1a1H~k (~,-nln szintén ~azdllrrítntták a 
szakirnr1aln1nt. I\:én{·.nrtnlrnú szcr,·es ~v8gviiletek 
érték1néré.sét:. véJZezto }'iilöp Lajos. ré.szben Forrnn.
nek G·yula és '\'erpéph .J(1zsef küzrernűködésévol, 
nf'6hhiak n1ús iclleuíi gvó:rvHzerek 1ncuhatfirozri~ 
sárn. is dnl.znzb;k ki n1ci~'lsz~rekct:. C~yé;·esi „~\rplírl 
nuí kalka.lniclok ki1nutn hí.s1í.rn. és 1nennvisécd n1ery
hatúrozására vonntkoz/1 eljrínísait több .külföldi 
Hzorz{i is átvette. ()sszctett gv{irrvszerek czvcs 
;1 lkotóré5zc-:in0k inec:ha.t{tIY)Zásár.,1. clr~i'Qnzott ki l;l(Jcl
;o;zerehet C~úlfal\·i 'En1ílin. Rlnzsc1~-J3nr1ó „/i.a:nes 
kii lönbözf) ill\\·r.~ok (fert:6tlenít:tík. nntihiotiknrl1ok) 
kérniai n1es::h11t8..r0zú~l Inórlszercit tökéletesítette•. 
tnnnkablr.sai: ,J()zsa ~Tndit. és J(iss Ilonn. 

...:-\ gpr5:1.us:x:./if.c;;;cti i1io/1(!1i1. lr1 i oktatás t;;.; kntatús 
111arn~_;~„iistí~~1.elyi ... út~törf)jc I\!ss-Eperjcss~~ .ci11,na. 
ua~yrcszt 1\.1ss _4._rpacldal c:;ryutt az agyszovet cs a 
vérsavó összetételét vizsg:Íltn.. a n1:í,fs7Jivet oxi,rrén· 
fog?aszti'tsát 11;,?rt:c ki.~~önhö_z6, szer~cs, nnya_~)l~ é:.: 
gyogyszerok, -f.olep: SOJtO.'-lztor.last .a:nt:lok hatasarn. 

}iunkálata.ihan tev61egcs részt. vállalt Csegedi 
.Jolán. Ne1nes I_Júszló. ICováes Júlia Ibolya. Fosz
DJrb1rtal111ú zsírszerlí anyagok szerkezetét és 1neg
l1atározúsát vizsgálta .Balogh László, Barabás 
"Béla, Szahö :Endre és 'I\'íkés Béla. Egyes alka.loi~ 
doknak a n1áj enzirneire gyakorolt hatását követte 
Konics Júlia Ibolya, .4clám Sára és Virgil :Bota. 
Utóbbi, 1\Iáthé Jánossal egylitt hormonok el
különítésére dol.uozott ki eljárásokat. l\Iúthé J·ános 
a nagy1nolekulájú növényi cukorszár1nazékok szer
kezetének felderítésében ért el új ereclrnényeket. 

rJ gyógynö1.:ény /.'.ufatrls kezdetei l\Iarosvásár
helyen ICopp Elernér nevéhez fűződnek, nki a 
f!rógvnövény kert létesítésével 1nefrtere1ntette a 
t~rt;1Bsztési Ós nernesítési kísérletek ~<lapjait, s p1ir
hnzan1osa11 indította a n övénpl:é1n iai'. ·vizsgálatokat. 
Az OrYnsi Sze1nlo els() éYfolvatnáhan hívta fel a. 
f'i_f!yeln1ct nz ópi'lln1 tinkl1íra.hazai nyersanyagból 
va.Jó elöállítúsúnak lehctf1ségére. a rnák alkaloidjai
nak n1ennyiségi n1érésére pedig új n1íkrokérniai 
rn6dszert dolgozott Id. Eredrnénveit li:iilföldi folvó
iratnkban is ,közölte. ezekre 111a~is gyakran hí,.:at
knznnk rt szakiroclaloinhan. Szintén ICopp Elen1ér 
nevéhez f(izliclnok az i11óolnjos 11öl'ényela-e YOIHtt
kozó terinesztési kísérletek, ezek közül fontosabbak 
<t rózsa1nuskátlirn. és a levcndulr.íra vonatknzóak: 
kntatásait nö\~énvkén1iai vizsrrálatokkal is a1ú
t{unasztotta. I\íu;1katársai kö.zül Rácz I(otilla 
Erzsébet a hatóanyag tart:alo1n változásait írta le 
n.z _4chillca ne1nzetség ronu.í.niai fajainál, Csccl6 
J(úrnly a C8Ípl5;; papril.·ával fnprlalkozott, .:\d{un 
Lajos a C8i.pl.·cbog,11ó és a kankali.n le1"elek C-vitarnin 
tartalrnn rnellett f{íleg H havasi lórurn értékcsítésé
nel~ le!1et:ö~ég~it, t an,;111núny?:-t~ !H\shnjtú és b()r
gvoavnsza t1 kcsz1t1nenyek elnal11tasara. 
'"' .4.z' c>rükl6rlfi és kürn,7ezeti ténvezöknek a n1edte
s:-:/Jlö. rt l.~ört1~(a, a ·tö~·ö8rífonya..~ a nadragulya, a 
boróka é:-:i n1ás nö1-ényfajok hatóanyag tart:a.Jn1ára 
p:yrrkorolt hofnlyústlt Yizs.g{1lta Rúcz C~ábor, I\.opp 
l~le1nér tanszék<:ezot:(í utóda. Értékrnérési 1nóc1-
szeroi közül néluínvat a Ron1Íln Gvóg-vszcrkönvv is 
{i t\·ett. \TizsQ'á]atn.inak ered 111én1:ei '· i1 ner11zelközi 
szakirodalornhan il-' gyakran sze'repe1nek. 7\:fnnka
i:ársa i - 11óC'z-I(ot:i Ilrr Erzsébet. I\: isc:yörrry Zoltán, 
Cscdií Kúrolv. lVfarioarn Monea. Füzi°Józ~ef, Péter 
I-I. }fó.ria. l\'farjr1 Rngn~cü. _1Iárton „Arankrt. l\Iaria 
T. Dog:arn. Péter :JTihúly. LTjv{1ry J1nrc és Fazakas 
:Béla. - küzre1nlíküdésével leírta a n1agasnbb 
rend{í nii,·énvek kil'"nnnt.n.innk c;(itlfi hatásút. n kór
ok0zr1 bnkté;·iun1nk .. ~01nb(1k é~ l'"églényck fejlDdé
sére. 

A. gyóuynüvóny kutatás n1arosvásárhelyi jelleg
zctcssé.gét. nznk a hntftstnni vizsg/datok képezik, 
an1clyefr új nö\-ényi g.v6g-yszerck egész sorú.nak be
\-e7.et"t~.~ét. t-ntték lel1ettivó. Rúcz-T(otilla. ]~rzséhettel 
c.z:.,..ütt f(ílcr! a nÚJJi r1yógpá.szatba.n használt, eddig 
nr1n ianulnuín11n,:ntt nö1:én_11fajol.·náI vizsgálta a 
férezííz{), ,-izelothajtó. Yérnyornást csökkent6, ,rryo
_1_1}nri~ekél)-~~· 1negelfí?.f), _gyulladús!, f!ái:Ió ha~ás!:. 
J• eszt CJ:~urgy. Kelcrnen ~4.,a:nes. } or1ka I\:Iarg1t es 
rc;szhen nz 6 kiizrerníiküdésükkel Horváth Tibor 
gy(igvszcrt:ani kutatúsrrjk erechnényeit közölték. 
~.\_ ré~chhon föstéknövénvként tern1esztctt Rubia 
ti11<'for1un r'..-} a rokon. f~jok hrttóanyng-t-nrtal1nút 
határozta rncg :Forrnanek Ciynla. vesek6 képz6dést 
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gátló hatásukat írta, le Rácz-Kotilla Erzsébettel. 
Nernes István különböző növények, ÍfZY az úlifü 
ki,-onatainak véralvadásra gyakorolt kedvezé5 ha
tásáról szárnolt be. Nagy I...evente éreltneszesedést 
rr1ítló. Zágoni Elerné'f~ vérnvonuíst csökkentő. 
Ifaniza OÚó vastagbél i:;vullaciás kezelésére allrnl-
1nas növényi gyóg.yszér8ket szahadahnaztattak. 
Nérneth Tibor a kon1ló nyugtató hatásáröl szán1olt 
hc . 

..:-\.csípős pa..,-Jri-ka értékesítésére vonatkozó \-'"izsg{t
latai mellett CsediJ Károly a boróka illóolaj tartal-
1nftt és annak összetételét vizs.gálta. 11t6hhit 
C~ahriel rribori és Rácz C~ábor e.!'.!Viittn1ííkf)c1éséve1. 
.-\ tnunkaerryüttes n1ás. illóolnjoS növények elen1-
zésére is gázkron1atográfiás n1ódszerekct alkahna
zott. c~sc_acdi .Jolán. J(isrryörgy Zoltán. C~er.rrely 

.Jtlnos a kak11kl.:fff illóolnjúnrrk (isszetétcle és rend
,-;zortani hc1.ye közötti összefüggéseket úllapították 
111CQ'. 

Péter T-L }fúria a. pár71ffí alaktani sajátossftgait~ 
<'-"ierz6nnvng tnrtalinát és 1d,~onatrrinak nntihio
tilrn' hatását írta le, ez ut6hhit Péter l\Iihállynl 
ngviit-t. ICiilönhöztí gvúrrvn<Jvénv fajok le..-eleiI;ek 
1nikroszkcípos -vizs.rrttiatái: Rácz' G1áborra1 egyiitt 
vérrezte. eredrnénveikot a Ron1tí..n Gvf>_rrvszerkönv\ 
iR rí..t.yet-te (l !176-~Js kindás). Beszán;nlt~ továhh{~ a 
cickrtfarl.: /.'Óró netncsítéso során elért ercdrnénvck
r6I. ·c~<1spúr l\Iária ürörn fajok szö,-ettani 1;1eg
fi.uvelése n1ellett féri~uííző hatású anvaSiaiknt:. is 
jelle1nezte. Szánthéi Éva a raaszlay alk:~loid tartal-
1ntlrn. vonatkozó adatait közölte. 

Fiizi .J6zsef a. népi á.llntgyóuyászatban haszn{tlt 
1·srt.lrln antihiotikn;-; tulajdonságait vizsgálta Péter 
:\fihállvnl és I(isgviirrrv Zoltánnal eaYütt. )„ -n1cdrc
irr.lp nlikrnszköpÖs vizsrrúlnta rne11Ctt o nö·Fény
no1nzetsérr kivon<tt11inrrk errves bnktérin1nok feil6-
c1Psét. Q'{1tl6 hrttás{1t is küziilte. ICisrrvünrv Zoltán. 
„\rlíl.-111 IAljos és Don1okos T.nios só..,kr/fa}o.k hrrsonlfi 
hntás{1t igazolta. _:\z elsf'íként e1nlített szcrz{) és 
}fftrton A.ranka. a nrulrar111l11a kén1iai ös;:;zetételénel~ 
1ne[dultározásn céJ.iáb6l kil1önböz6 ú_f n1óc1szereket 
;1lkrrl111nzott. (.J.sszefiig,rréscket állapított 1neg n 
f'síptís paprika. egyery alaktani bélyegei és a hatö~ 
;lnYa_rr t:artnlorn között. 

:4 rr.11r5q11szerPszr.ti technol!ir1irti. k11tatásnl.·at Hankó 
Znlh:ín kezdetnénvezto .. .é\z Or--;,-nsi Rzo1nle els{) é..-
fo],·illniltcíl kezd,;o tncrro1c1úsoknt közölt a rrvórrv
:-;zdrtftrl1an elfíállíth11tó készítn1énvekrtíl (t.ii.n16r~v 
pirnn1idnn nldnt. az ideg,o:y6gyá::::;n.thnn Í1nsz111llt 
11rca. é::: rnnnnit oldat. gyon1orsrrYnt pótló késiít~ 
n1énvek). ;\c1ftn1 I .... aios antibiotí1n1n1 tartnl1nú. 
kün1;yen ada_golhat6 'és hosszahl1 ideig tárolható 
kii1önl1öz6 gyóavszerforn1tt1'nt dolgozott ki, ffíleg 
Dnn1nkos Lfl-io·s: Szánthó Éva, és. C1ser:ccli ~Tolán 
T\Jizrcrnűküdésévcl. ( 1sn.th Stincc1 Zarnfirn c.rr-;es 
gy6rrvszcrfor111ft.k el6állit<'ísát l1cfolvásnl6 ténvci6k 
~Zerc.pét \'"ÍZS!!áltn, részl1en Pap1; tTózscf l~özre
n1tiköc1ésé,-e1. E 1nnnkacsnport ta.gjai a- ,rry6_l!_v
szerek és segéclrrnvagok között 1étrciöv{) kö1csön
hrttásokat tíl.nnlrn.flnvozták és követ:.ték a külön~ 
höz{) anya.srok felszív;)dftsával kapcsolatos tényező~ 
ket. Rt-0ril oldatok készités6ro úi 1110.uoldftsokat 
közölt Fiorber Pál. J\ itrt>r TViihá-ly vón:·.'Gk clkészi téso 
során fchneriiltí kérrlésekre közölt 1ljszer(i 1neg
oldásokaL 

~4.. 1néreatnni közlen1énvek szerz<'.iinek. J3a1oah 
Itvitnak, 8zf-ícs Jozeft:ínak·. T<.incses-:\jh\\. l\lúriá
nak. I\Iolnár \tincének vizsrrá1ntni nz all-:nhnl. élel-
1niszerszínezékek. a:von1irtc'i szerek. n;;-uutnt6 és 
nuí.s gvó!'!vszerek ol-\~zta 1nérgczések ki;nntatás{tra 
c~s az ·(t1tt{lnk okozott elváltozásokra tPrjrdtck ki. 
A. környezet szennyeztíclésc szcn1pontj<íhcí\ fi_rrye
leinre1néltó Rzabó Endrének a. fiilclrrftz . ..-aln1nint 
BarrtháFJ Bélának a. inéz radioaktivittlsára ;;-onat
knz6 köilen1énvo. 

_._4 szal:1na s~errc::ése és törtfnPtc sze1npo1ll"j:íhól 
errvaránt ércleklék1ésre sz{unot tnrt{1 tnnnlrnánvn
k.at. közölt Tzsftk 8á.n111e1. a rn111{1niai hctca:ses:él~-z() 
gyfiSiyszertúr<lk 1núltjtlról. rrz clstí na~y,-áJ:ftdi 
gyÓQ'VRZertftrakr61. 

'.A7: Or,·osi Rzc111lc rnclk,tl-- jc10nt6s az 7.0:jfJ~----7.CJ:)'f'~ 
hen l·i r"tdott (!i1ríqy.c;::er(:.'<:rti !~ rf f'.'d t(; (:\Tn rns\·úsúr
he lv) .. '\ 1ninclüssz0, ("it sztí.rn {\rt-ékt':t· niiYPli. !in:.c>: 
ehl)on az idószakhan ez n kiaflv6n\· kép\·isPlt:c 
,~i1iírrvif'znnvlath:1n az eu..-c:rliili 111n.~var · nvP\,-(í 
_rrvéirrvszeré~zcti kindv:í1rvt· . .:-\ fnlv/iirn.tl)n!l Jelent 
nlPrr 'T(iss .,\rp<í.d dolr:n;,ata a te)htí1 el{)o'dlíl'hat/1 
gl11ta1ninsa\~r(il. ICnrhnffcr \'iln102 c:ikksnrnzahL n 
l~'('PP ttí 1·Lihiln hnszn,{ lntns 1t11til1iotik ll 111nJ;-r('1 l . 
. -\c1únt I .... ajo.s ja\-aslatrr a ay{1z-vszertúri :-::zú1nít-{isi 
n1(ivel<'tck eqy;:::zorli:::ítésére. I(npp Elc1n('ir he
sziín1nl/1in HZ nn\~arnzs tcrrneszté.;:;é1H.11-: hPlyz1-'t()1«'il. 
~lfl_zs0k .'\rrncs is1;1~rt,otése a .kon1pl0xon1.Ptrif~s e:
.1arasnk n.1knlrnazasarnl n. QynQ'v;.:;zerck ·\·iz::::~alttta

han. Tfnnk<í Zoltán és .L\itnny (~á1)nr 1-:iizl(:!lH~nvci 
nz ostya- és zsclatintokok összehasonlít/! vizs'.IÚln-
i: {t ró 1. 

.A 111nrns\-i'tsíl.rhrJ·.7j OGvT fil1,-észk0rtjének évc1nte 
nH~c:ielent-í inrvzkat:rrl6rrn8rr f.,T oir> _Rnio 11 ir·e C'Í tnen 
kilzlen1énvnket is tnI·t:nlnH1?;. pzr:k ivlr-ntt-ís része n 
..-ac1on f'or1.l1(') u.v<'1u:.'"nn1-tin .vek í{>J t-(\rkó ! 1(•zés(~nek 
ereclrnénvérfíi s:zún1nl lJP. T-Tnsnnl6 tárrr1.-köríí T\.:,:1c·.s6 
~.\111ertnt::k n J(_i::-; T\'i.ikiillfí >:iilzve crv6:-:>,-11i.1>:(;11veire 
i·onni-k()z(i tannhnftnya nz }\ct;l T-T~rc::it'.Pn:::inhrin. 

~4 felszr1h1"1rb1lás 'utr1n n C!:\-{\Q">l:~zrrr~szPti irnd~don1 
önfill{i küt0teként if'lent H1·C'~ n:1c1nr T\'1\]n1fln F"1ulnn
fr:1·111fi g11!iq1n1()1·rfn_1ff1 1.· e. In?1nh·rf_·ir1 (1 fli)í. TT. kiarlfls 
n(!lZSfl T111rc kiizrcn1(il\(irlé::;(Yc1. l\líl:1-1):\n'1. l1l<tid 

(;!fthnr. Aristi<le T,1i.zn. és B-;,-clnchin (!(lirli11 f/111! 1711- r~s 

illánla]ns ni;r[nuck e. -rn·11-ni.·rfirr (l10rf';::, T?;llkitre;::t. 
107~).· nn11ak !.n6snr1i1~. 1J{;;.-ít('tt ki~11l6:.::t (!-11rí1711-

11iil'r:n_11f'1.· cín1en (1 !1Pi7). /\z errvp;.: 11H~Q'\"(;k Íf'riiJeh_:n 

-:é12zrtt felnH~résP1~ er0dn1é11\~Pit· ii.:;;;::,z~'L'.<':~Zi a Rr\ez 
Dúhnr 6s Füzi. ,Téi?:scf sznr]~e:::zi-i~:::{•hen nH'0'iP1PllÍ 

[(n1·r"Ís"::.nrr n1rq11r: r;1115r17rnil1·r'.n!!ei r'. X·i-ifet (l\n-;,-<ÍS7.ll!l 

l'.Tc:ayoi ."\f!rnnó1n;~~nlc Tlúzr:. ldad1'\,c;:(Lhn11. /\rkns. ilL 
Scpsiszentuyöruv. 107:1). vn1nrnint n. (\;:;pcltí T\6rn1y 
szer1\c~;zf'rttc· Plantc IiirrTitinalr .;i ('ni!rlin1rn/nr(' rlin 
)url11{ul Ifarqhitrr ~ }fnrailr1 nu'rf!Jr' rn1r)(lY- r:"~.r/ís:;r:r

nli1·/n.11ri t. i://11!1e(l'ÍÍ !.·irriltís (f"síkszeredP. 1'.l~\íY: 

Tiríez (~úhor. Rií.cz-T(ntilln Erz::::(iilcd- (~, /\risí-ide 
T .nza n szerz{)i n Gu0(Jp n ö1·(n p i._'!111 erei r'. l.·r'il r;f n cl.· 
(Cer0s. Tinl;-nrí'st:. 1 \1P,.!I. 

R11ch1-;,-nlcl })éter é::-; }~nd(1r }\. Andn1.:;;: _.j :1_11rír1!'
nfir/-n;;cl.·t/íl a 111f'r!ftrre::t'tf <_111rí1n1s:;crcl·i11 1·. könpi:r 
íDn('i;1., I\nlnzsYt~]'-f\:npnf·n·.· i ri.'i[ '1 F 

L:utntfis és -ipnr fPjlf<cl(sérfíi n~.-újt f!~·tnl::lrd·C::c,i. 

_.A fI-,-0~•-vs7.('1'0:::Zpt 1 irndn..10rn f{Írf!".'"l:öt:•h.q,p h; tn1·{„:i
zik 'Inc~:efi :Lnin~: f::r:k .. :r11nrtfol·. ill11tol· '" 1.·tn1pn 
(Daeio.. l(olozsYÚr-1\Tapoea. 1075). 
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~1 1naros1.:ásárhelyi OGyl l~eretében 1nüködő jegy
.:etkiadó, a kétnyelvű oktatást tükrözve, n {/.IJÓgy-
8zerészet-i iroda.lonl. n1.irulen területéről jelentetett ineg 
kőnyomatos köteteket 1050-től napjttinkig. Nyom
tatásban jelent n1eg Farkas I1nre János és ~~jtay 
l\íihály orvosi vénygyííjten1énye ezres nagyság
rendű előirattal (Marosvásárhely. 1978). 

A Gyógyszerésze/ e. folyóiratban jelentek meg 
Spielmann József. Szőkefalvi Nagy Zoltán, Rácz 
Gábor, Lázár Szini Karola és Ovicliu llfaior tanul-
1uán;yai a, 18. szá.zacli erdélyi gyógyszertár ellen
őrzésekről és ártervezetekről, valan1int Spiehnann 
.József és Ovidiu l\Iaior Régi erdélyi gyógyszerész 
eskük e. közleruényei. Ebben a lapban tette közzé 
Oláh Béb, Ec,tterintt Andronescu és A nam Radu 
kísérletes közlen1ényét a füstike fajok kivonata.i
nak hatásáról nuis növények növekedésére. Oláh 
.Béla rendszeresen isn1ertet„i az idézett folyóiratban 
a rornúniai gyógyszerészeti irocla1rnat~. Zúgoni 
Elernér és nHiÍik~t.ársai itt n1utatti:ik be a fekete 
ribiszke gyügyászati felhasználásra vonat,kozó vizs
gálataikat. 1/árterész István. y·ajna I111re és ... 4.jtay 
':.\Iihfí.ly a szen1eseppekre vonatkozö kísérletes 
n1unkáikat. 

.ll Elerba. líunrtarica-ba.n jelent 1neg l{.ácz (iábor~ 
Bodon János és Tölgyesi György közlernényc na
gyobb sz{unú gyógynövény faj ásványi anyag 
tartalmáról és Rácz-Kotilla Erzsébet több mun
kája gyógynövények vérnyon1áscsökkent6, vizelet
hajtó, gyo1norfekélyt 111egelőző hatásáról, ICovács 
Sándor pedig a pézsn1aboglár ny·ugtat<') hatását 
írta le. 

L1 Korunkban jelent 111eg Rácz Ciábor és \ioik
. R{tcz Erzsébet tanuhnánya Balogh József 1770-ben 
kinyo1ntatott. gyógynövény tiirgyú doktori érte
kezéséről, to 1:ábbá az els{)kéut idézett szerz6 írása •L 
kérniai növényrendszetanról. 

Isn1eretterj8szt(j cikkeket az Elórében főleg C\sctri 
Imre, A Hétben és a TETT-ben Kerek Ferenc 
T{or{tl;;: .József. R.ácz-I(otilla Erzsébet, Rácz Gábor 
közöltek. a Hargita e. napihtpban pedig Fábián 
Ferenc és Csetri Irnre. _l\z Előre 1'laptár tübh 

kiadásában Csetri lrnre a kalaposgornbákról, 
gyógynövényekről. különböző ter1nészetes gyógy
tényezőkről, F~Lbián Ferenc pedig a Ilargita. 
J(alendárinnlban a gyógyszerek helyes használatá
ról, a körn:yezeti ártalinak elkerüléséről értekezett. 

Az 1982-ben indult Korunl.: Füzetek !. száma a 
gyógynövén:yek felhasználásával foglalkozik, szer
zői Rácz Gábor, Rácz-Kotilla Erzsébet, Gáspár 
Mária és Péter H. 1\Iária, utóbbi állította össze két 
évtizedre vissza111en6en 11 szakterii let 1nagyar 
nyelvíí részletes bihliográfiáját. 

r. p a 11, X. 1\l. n e Te p: Bt!ll<?[JO.<IJ/;l'llltl.'I f}Jap.Ha
ljt!fiflllllfCCl~GH .1t11ru:parnypa a Tpa1IC/l.1baa1u1u ( Py_111,r1I1u1) 

Airrop1i1 311a1.:0.'1ílT e pa3!H!T!IC.\l Tp;:111c1L'!L>Bauc1<:oíí f!1ap
.">1auenT1111cc!\oií cnc1u1tu11.>11oii :1nTeparypb!, 11at11111<HI e 
ncpnoro 11eti<:rruoro Tpyaa o pacTc1111nx na nc·11repc1.:o.\1 
H3b11.:e (1\le!ius Peter: l-lcrb<iriun1a, l-\ny:.1c 1578), llO ua
l!!l!X ;uien. 0C!JlÍO B!:!:tc:JHJOT 11a11íio:1cc cy11teCTl\CH!llilC pa
()()T!>L 

U. l{ 11 \• z H 11 rl ~\1. 1-f. !.'e~ t (: r: }.Jhuri1111cc11ticr1Í 
litr:rut11rc i11 fi1111yarir111 lall[lllttyc in 'f'ran8ylrani11 

:\ sur\·vy is gi\·en nn i.hc dc\·e!opnivnt of U1e pliartllH· 
E~euticul !itcruiurc frnn1 tlie first lfnngnrinn \Vork, tliu 
1-fcrbul'iurn of .P . .:\Ielius, cdited in I\:o!ozs\·úr lö/S, up t.n 
kno\Y. "\11thor:-; •~niphn;.;izc tl1t· 1nnst i1nportunt \\'Ol'ks. 

U. li. ü u z ttlld _\I. 1-1. P é t. u r: /_:·1t!/1tl'isc/1,~p1·ar:/1iy1 
11l1arn1a:::.cuti8chc Ditcratur in S'icbc11biirqen 

Dic E1li.fnli ung dcr plinrnu1zcut-isehen Fnchliterutur ÍH 
:)iehcnbiirgen v0n1 crstcn in dcr I\Iuttcrspraehe gc
drliektcn \Vcrk (l)éter l\Iclins: JJerbnri11111, l\:olozsvúr 
1578) his z1un hcotigen 'fag \Yird dargcste!!t und di(' 
\\·ese11tlichen•11 :\r\1cit0n h0rvorgchobcn . 

(L 1{ ü ez k aj lI. ~\l. l.' l; t ;; r: !11111uarli11gn1 
fr1r111rtcirt li!crat11ro 1;11 1'r11nsilt·1111io 

Ln genütorilj prc~z0ntu::> hl dis\·ol\·igon de li1 t.rnnsil
\·ania fnnnaeia fakliicnliurn de !1:1 lllllln boiunikn vcrko 
presitn kilj pub!ikigitn cn la gr:patrn ling\·n (f-fcrhnrin dr· 
p(;tcr J!cli.us, E.olnZ'l\"Úl', 1078) .~i.s niaj rnuitenipnj 
t ngnj. 1 li ;:·n1f11ZH::> !11 pli signifnjn ,·vrkojn. 

(0rcos-C+yógyszeré8zeti intézet, Jlaro8cásárhcly) 

Érkezett: 1 fJ8f5. ]{:. a 1. 


