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' • - - k- '• / 1 • k. ., 1 • / .1' , ' •:.J.". Az emoerl gonootroaas egyes ~oxsza~~lna~ szeLLSmlsaget t~-

röz5 irodalom vi.zsgálate- mindig nag:yon ér·dekes és tanulságos 

tevékenység. KülOnösen nagy jelentősége vs"n e.z Gg;yes tudo-

1lény2gc;k fejlődésének pyomon követésénél; s. io1yóiratok, 

szakkönyvek és eg,;yéb kia.Ö\.'_ányok te.:rtalmából. :neg±ig~yelhető 

az illető tudom{nyág fejl5ó.ési i:o}07am.a·Ga, ;negállapitható az 

eg2xee koxsz0kokra jellemző fejlettségi szintje, megis:r~erhe·-

. - .. ~ . ' ' ' . 't ~ - . l . l. 't 11 :nag3rar nye.lvu gyogyszeresze·Gl szaKSGJ ·o Kla. alm asa Hixer 
András vizsgált& doktori disszertációjában az 1831-1872. kö
zb'tt meg,jel:::nt gyóg:)szer-2~-zi pexiódikák és orv os-gyógysze.rész

töx·ténc&i 11unkák a.lgpján /l/~ b'z adta az i .. (~óitést a gyógysze:rá·~· 

szeti szaksajtó további f.sj16dés2nek, a g:yógyszer~Sszeti sz2.k-· 

i.rodc.lo~;"J kiale.kulb_sé.nak, a .cr.tenrl;yib2gi és minős8.:;.i vál"Gozá.sok

nak 8, vizsgála.!;áxa. 'i'udomásor szerint az 1872~ utáni irJ.Ssz~~ .. k·-

t l ,. ,. ". ' • ra vona Kozoan s gyogyszere_zetl szakirodalom átfog6, tud~rn{r.r;y ·-

történeti célz2tú vizs.Jlle.te. még ne.:n t;örtén·G meg. 

C§lkitUz~sem volt tehát a gy6gyszer&szeti szakirodalon további 

tanulmán;yozB.sa, 1872 és 1888 között .. Az 1872. u·Gáni id5Bza.kbe..n 

rohamosaL szaporodó orvosi, gyógybzerásti és term§szettudonányi 

folyóixatok, szakk~)n;yvek nagy Ezáma csak .kis időintervallum 
' 'l J ;"L L " l L ' n ;" "; 1 ' • .1" ' l ;" 1 l /, 

Vl.Z2g& .. é~G8_'U "G6GZl 6r18"iJOV8 egy OO.!:CGOY"l. 2Ili8 \:6:698 lLEXG'Li8GEll. 

·l.'>.iivel c~z előző vizsgált _ko:rszak végén, 1871-ben jelent 'LSg s..z 

I. ~'il&gycü: 8~1ógyszerkönyv, kézenfekv5 volt a vizsg.ó.lt :!d..Jszak 

_;efejezáséü.l a II. 1.viagJar Gyóg;ysze:rKönyv Kiedá.s3.nak §vét, 1888-at 

választani. A g~6gyszerk0nyvek e ábként is nin:ig hst~rkövet 

jelentenek a gyógyszerészeti tudományok haladá-

sábo .. n, korszakot zárnt:üc, illct5le3. n;yi tnak .I!.E§ a g:yóg,ysze.ré

sze~i szenléiliet fejl56~sáben is. 
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szak:nunkák st at isztikéii §r:~ ta.r tal-

- J ' ' ' ... / ' • • ~ ., ., ; .-..1,-- az adoc-G xorszeK gyugyszerasze~l szaKliOaSLID2D~, 

ke:r:esztül 

szint-
jének 

' -,r.J" >' / / 0 "' ' • F , / l a kiam.elKeao g-:;7:.::-gys/~·.er: 28 z eg~yen1segeK munk&ssaga.Yla c, el-
...... • - "l • . -" 1 ,.. ... - ' • t ' soso.rbc!.n lrooc._m.l ~GeveKen:y :3:::genex bemu-Ge asa, s :nindezek 

alapjén a korabeli gyógyszerészeti szakiroaalom jelentő

ságének meghetározésa, következtetések levonása a g;]óg~~sze--
" ' J ,.. ) 1 .. t .· ' J_. • _.., ... 1 r·eszcuoon2.nyoK ·co.r ene·"Ge c:ze.:npon!.IJ2.Do..L. 

A 2y6gyszerészeti szakirodslo~ vizsgálatát a kor t~rsadalmi 

ás gazdasági helyzet~vel val6 össze~liggásben vágeztem, vala
nint a korsza~ra jelle~z5 orvos-gy6gyszerésztört~neti udatok 

J.6lü2.BZné.láe:ával. Az orvostu __ o:núny 6s a. g:yóg:yszerésze·lJ céljé.t 

-~ekintve, "\!llE1.nint a küzös széd-c~erüle-Cek I évén mindig szaros 

ke"pcsolatbe.n áll'& ás [,_ll egyméscal • .::.:,z kU.lünösen érvén;yes a 

mult század utolsó negyedáxe, amikox jellemz5 volt 

' ' .b ,, " " " szer-ce az oxs~Z~ag an n~~: .. g;ysza.:nu orvos-g~1ogsszerc~-;z 

letek ~liködáse, ~jak alakuLása; 

·· közös törekvdisek jelentkezése, 

rendezése érdekében, illetve a titkosszerek elleni kliz-
cielem~en; 

- olykor ellentétek jelentkezése a két kar köz~tt, pélóául 

üg;yében. 

~ivel a ~egjelölt 17 évet nem lett volna cálszeri i65szakok

ra oszt~ni, ~isszertációmat a köve~kez5 ~elosztásban állitot-
t :=i:n össze : 

- J.lZ oxvosi ;:;_b g;yóg;yszexésze·~i _ ... gy helyzete, Ezak:nap.:jliti

kai törekvések éseredXténvek 1872 - 1888 között. 

- Az orvosi- és gyógyszerbszeti sz~ksajt6, illetve szak-
. ,-..,' 

v l zsgal'G id6szak kezdetán 
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·- A g;yógyszerészeü szalüredalom vizsgálata 1872-1888 

köz~tt, oxvos-g.;ógyszerésztörténeLi és tárdadalxi
politikai Ls~.zeiliggésekkel. 

w Következtetébek, megállapitások. 

- össze:i:ogla1és. 

A peri.ódikák, szakkönyvek, szakm.u.nk8.k statisztikai vizs-
.~·L~-~~t &s s'r-+L~eJ&s-~+ - 0 hO 60.- dyo. '-' ".....",L\..- ...... "-'u U...l. c él sze r 0_ 

' ,_..J. ,-1,..., olo /J C -~') •'- 0 O -,-,-1• i_{;;;; u ö.. o .. pVe uO ....,ze_;lj__onu cZ€Il.LLv végeztem el: 

1. l1.zon 10 g~róg~yszerészi szakterület alc;pján, me.lyek - a 

szakirodalex v~zsgálata során kialakult tapasztalato~ 
• t o '1' • "j a ] t l -' • F "l szsr1n· -a v1zsga t 10~szaxra vona~cozoan JOL repre-

' "l • r' " ' ' - • " 'k ' '' zentaLJaK a gyogyszersszeK szaKnal teva enysege~, 

letve Tielyek ismerete számukra szliksá~es volt: 

- g,j.Ógyszer-tecJ1.no1ógi& 

- általános ká~ia 

- analiLikai kéiliia 

- preparativ kémia 

·- g;yógysze1tan 

- toxikológia 

- közegészséstan 

- milj:robiológia 
- nov ény 'c G.n 

- gyógyszeriszeti szexvezés 

il-

2, A gyógyszerészek által Lrt publiké.ciókbc_Tl f'ogle.l·C munka 
,• ' 'l 1' '''b'l erteKe. ese szenpoL~Ja o : 

c~./ Vizsgá.ltam a publikálás gyakoriságát sz esyes ;~zel-
.J',-, 'l .... " .1' •• l -'. ' ' "l .. 

z:>Kne~-. 0.:yogy sze r osz l i. o . .L~Jolr e.-G OKna . .l- a ne: :n- g~'] ogy r:_; ze-

r~sz Ez~rz5kre vonatk0zóan ~~- gyUjtöttem adatoka~, 

hogy ,rlegállapi·Csam, :ui ly en s, g;yég;yszerész- nem gyóg;} ·

sze rész szsrz5l-: c.:rá.n;ys., ille'l;ve, b.ogyan "Gá::noga'tták a 

vegyáe.zat, 
stb. ~épvise15i a g;yógyszerészi lapokat. 
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b./ Vizsgáltan a közlemények jelleg~t: l. Önéll6 t·udo

;nányos 11unka ··· expe"J:rimen tál is v izagálatt al, vagy 
~ol••1 " .. , .,.,, J ane LKU • c:.. .For Ol G as. • SzakUgyekkel, illetve "zak-

l .. ., ' ' ., + l lk ' . 1 • k mapo._l Gl.KaVcU. ~ og .a. oz o Cll{Ke • 

c./ Az experimentális jellegU közlem§nyaken belUl meg-

vizsgáltam, hogy azok hogyan oszlanak 

szerészi szakterilletek kUzött • 
' :ne g a g;,} ogy·-

.A vizsgálat módjára vonatkozóan cnég az &lábbiakat ke.l.l 
megjeg~eznem: 

·- }. sm klapokban nsgy szá:nbe.n találha .. tó j egy z 5 könyv eke t, 
hivatalos je Lentéseke t, közlemán;yeket, leveleket, pár 
soros szak.:ns.i inf'o~cnációkat hem tekintettem ncikkn-·nek. 

- li folytatásos közlem.:§n;yeket annyi c.i.l\:knek ve -t; tem, ah.~:ny 
foly.atásban megjelentek. 

- BonyoluHsága mi..att nem jelö.ltem, hog·y egy·-egy cikk még 
hol jelent meg, illetve hol hangzott el elSadás formájá
be..n. 

- li gyógyszerészi szalderUletek szarinti besorolá.sn1H min
den cikket, könyvet besoroltam, mely beleillik valame
lyik szakterUlet téna~tirébe, fUg~etlenUl a szerz5 diplo
má.Jának jellegét5l • 

.... A \;·Gyógyszertechnológian a gyógysze.ri..par l;:ezdetleges,sége 
folytán lén;yegében cse.k gyóg;y;szer Lázi technológiá·t jelent. 

- 1\z u~tti~,k~§mia 11 -hoz soroltan azokat s cikkeket, keny
veket is, melyek gy6gyszerekt51 fUggetlen, de gyógyszerá
szek á..ltal i.s végzet~ egyéb analizisekkal foglalkoznak 
/törvényszéki vizsgá_le.tok, vizana.lizisek, e. mai értelem
benvett klinikai laborv izsgá.le..tok, stb./ 

- .ll.z nAlte.lános ké.Tia 11 témakörébe .:ni.nden veg:vészeti. vonat
koz2su cikket, könyvet besoroltam, e.nely n·~~n foglalkozik 
analitikáva1, illetve prepsra.tiv ké:niá.val. /Legmsgasabb 
vegyészeti képesítéssel ekkoribe.n a gyóg;yszerészek ren
uelkeztak./ 

-A "PreparaUv ké:d.a" tárg;ykörébe soroltam a kLilönböző 
vegy.iany:ag el5éJ.litá_s/'va1, tiszti'tásáva.l, valaTiint a nö
vényi h2.tóanyagok 1cin7eréséve1 ioglalkozó ci.kkeke-L;. 

A "Gyógyszertan\~-hoz so:co1JGá.:n be azoks.t a. gyógyszerismer-
tető cikkeket is, .:r:el;yek o hs.tástani vonatk0záson kivül 
.11inden egyéb tuón'iva1ót is közölnek a_ gyógyszerről. 

tánakörébe soroltam az exeje6~ssel, 
cikkeket, 
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" l' ". ' · .. Gyogysz er ::::sze t 5ze:rvez8sen sor ol ts.m a 

- sza.kmE~poli ti kai ügJ'ekke.l, 
-oktatási Ugyekkel, 

o V 0.1' r; y 8 '7. o r l--·'· r-:\7<1 c l r / ·.· u '7;_...,, 'o•· 'V. 61~.,., 0:'"" .C: '7 P J~ 1rc :::;n·!: 5~ 8 Ó:.(Jf'..l k 
~-Du 6·'-''--' J.l..V-J..JV"-.l'-' :.::..t..u.w,__;; c.:....!..lJ .r.·,_ -.u~-.u...~-0:::.~~ '-'·--'-..:;;~-

Hov:::':VEl '~S 8r7 
~-o.., ,_,.. . ..... , 4.1 ' 

~· or'i.iOs-g;yógyszerészLör·Géne-t·Gel foglalkozó .cikke-
ke t, könyveke t. 

- .Az eg;:;:es peli.Ódik8_k ci.:ne u.tén az u.tolsó é-vlol.ya.:n év

számát csak akkor jelBltem, ba 1890 el5tt megszUntek. 

·····' ' -l'''. ·s'la·· ''cer''· lkl i~lUDKa.n so:can az o.. c.DGl V lz ga -G l moa.,:..;z -e.~.re c a a. :naz-

t2.m: 

a könyv't(ir·i kut;atás so:rén találC ade:.tok 

- anall tikai-statisztikai á:t:t8kelése, B.z i9.',-i kaoott ~- ' . ' 
er e dm ény ek 

- l o g i ka i ~s:.:z:.:i::.;n::.::t.::e..:.t:.:· j=.;· z:;.:;;á'"l~á:::S::;a""' V.:::..::;B::::.l j s ,sz e i ü g bo és ek f' E 1 t ár ás 2 , 
.~-·---·- ._., 

következtet6sek levonás2. 

Felhasznált irodalom: 

· lo''7°-.·1.8u"8 k'o''"·'u· +t · - ' · ' " t ' .l .. ' ·~"l ··• - liZ '--- • '""' u mebJ€1E:l1."G-i.O.LYOl.I-G. OJ.<.:, l, .l6'G\IU pG1lüÖ1..Iéi.K1 

- szakkönyvek, 
.... dissze i: t é"ciók, 

-· ;;yógyszerkönsvek. 

·- Bi.iJ.liográ.fiák. 

·- }~or tör t 3 ne -G i kO ny v ek. 

- ~y6gyszexósz- ás orvostörténeti könyvek. 

·- ~lú3_.i or-vos-· ds gyógyszerésztörténeti, illetve i.l:yen jel

legli cikkeket is tsrtal~az6 loly0iratok: 

Orvostörtáneti Kbzlem;nyek 
Í' ~ / ~ <. ' " ' • ---. • • 

uyogysze~28ZGClt8ll€~1 Ll2Xlllill 

/~etc;_ Ehar:na:ceutica n.ungaxics. 

(f--o" o'' sz e "( 6. c:· z e ·t: ..:t :J t.>.J -'-'u w 
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JEGYZETEK 

1. Dr. Rixer András: A magyar nyelvü gyógyszerészeti szak
sajtó kialakulása és jelentősége /lö3l-1872/ 
Gyógyszerészdoktori disszertáció Bp. 1973. 
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ORSZÁGÁN. 

AZ 1876-os KÖZBGÉS2Sli:GüG'i I ·LRVÚ,l•;Y. 

1./ Az orvos és gyógyszeJ:"szeti Ugy hel;y

zeteben bekövetkezett változások 

2./ Az Országos GyUgyszerész igy le t 

l k l ' ' '1 ' ' J ' . b mega. a ,_u, ar.3c", -~ evatCen:ysegene c K!L OL-

takozása. Refor~törelcvásek megval6su
lása a gyógyszerász képzésben 

3./ Az l87ó·-os közegészségügy i törv ény és 

jelen·tősége o A gyógyszerészet Ugyét 

váglegesen rendea6 1883-as szabály
rendelet 
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SZA.KIJAPOLITilW '1'ÖRR1.'V.ÉSE'K AZ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI 
üGY RENDEZÉSÉRE A. KIE'GYEZÉST KÖVETŐ KÉT ÉvTIZED MAGYAR
ORSZÁGÁr~. AZ 1876-0S KÖZ~GÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY 

Az 1867-es kiegyezés, m.int szükségszerü kompromisszum 
révén létrejött Osztrák-Magyar Monarchi.a pozitiv válto
zást jelentett a Habsburg uralkodó ház 1.849 óta tartó, 
abszolutizmussal párosult elnyomó poli.tiká.Jcához lrepest: 
lehetővé tette Magya.rország állami. létének helyreállitá
sát, a szabadversenyen alapuló kapitalista fejlődés ki
bontakozását. Ugyanakkor azonban a továbbra is érvényes, 
bár mérsékeltebb gazdasági-politikai függőség, a te.Dliles 
pénzügyi elkötelezettség, valamint a feudáli.s maradvá
nyok konzerválása csak egy torz gazdasági rendszer kié
püléséhez vezethetett. 

A. hatvanas évek második felét a porosz-osztrák háború 
és az Európa szerte fell.ángolt szabadságmozgalmak jelle
mezté.k, melyek csúcspontját a Párizsi Kommün 1871-es ki
kiáltása jelentette. A magyar munkásmozgalom fejlődésé
nek kezdete is a kiegyezés utáni időszakra tehe tő, mi.kor 
ugrásszerüen megnőtt az iparban rendszeresen foglalkozta
tott munkások száma, sorra alakultak a munkásegyletek. 

A Párizsi Kommün leverése, valamint az olasz és német 
egységmozgalmak lezárulása után az 1872. évre Európában 
egy viszonylagos stabilizáció alakult ki, a nemzetközi. 
és hazai tömegmozgalmak nagymértékben visszaestek. 
A poli.tikai stabilizálódással párhuzamosan gazdasági 
konjunktura kialakulása kezdődött. I~gyarországon is 
tovább gyorsult a kiegyezés után nagy lendületet vett 
tőkés iparfe lődés. A jelentős t l tőségekkel 

biró megzőgazdaság révén különösen az élelmiszeripar, 
malomipar erősödött meg, valamint jelentősen megnőtt 
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a nehéziparon belül az alapanyagtermelés. A tőkés ki
zsákmányolás számára szinte korlátlan jogokat biztosi
tó 18'?2-es ipartörvény szabad utat nyi tot t a szabadver
senyre épülő kapitalizmus fejlődésa előtt. 

1872-ben, a xxx:-v:r. tc. alapján történt meg Pest, Buda 
és óbuda egyesitése Budapest székesfővárossá, mely az 
elkövetkező években egyre inkább az ország politikai, 
gazdasági és kultural.is centrumává vált. 

1873-ban azonban megingott a ki.egyezés rendszerének a
lapvető fontosságú tér,yezője, az addig szinte töretle
nül :felfelé ivelő gazdasági konjunktura. A kapitalista 
rendszert alapjaiban megrázó gazdasági világválság Ma
gyarországon is éreztette hatását, egyenesen az állam
csőd rémét idézve fel. A kiegyezés után ui. az uj állam
szervezet kiépítése és !enntartása, az osztrák állam
adósságokból való részvállalás teljesitése érdekében 
1870-től kezdődően a kormány egyre ujabb és ujabb köl
csönök felvételére kényszerült. A váliság következtében 
tovább csökkent a nemzeti jövedalem, a hetvenes évek 
elejére jellemző aszály, árvíz és kolerajárvány okozta 
nehéz körülményeket tovább súlyosbitotta a kialakult 
nagya.rányú munkanélkü1 is ég. 

A Deák-párti kormány szorult helyzetét kihasznál.va 
1875-ben Tisza Kálmánnak és pártjának sikerült magához 
ragadnia a hatalmat. Az 1875-ös választások eredménye
ként Tisza miniszterelnök lett, de a belügyminiszteri 
tárcát is megtartotta. Pártja, a kiegyezés addigi el
lenzéke egyesült Deák pártjával, s létrejött a Szabad-

··-·--·--~----e~l;.vu.~ .. :··=·F;~ár~-t~-~·-~~~~k~n~e~v~e~~~o~~~J~=~~~.~~.-~.~~~~-~~~t, a 
népellenes összefogást. A létrejött fúzió, az un. "má-
sodik kiegyezés" hosszú időre megerősítette a dualista 
államrendszert /1/. 
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1.':._z a.OszolutizJlUS~'~o::ci eg2.sz~égUg;yeti a teljes 2.narchia. 

jel.le.Jlezte. 11 kszc1etla6es l'oku közigazg2t2son belül 

beszélni: 
a Helytartó 'Paná.cs egészségüg;yi rendeletet ritkán 

hozott, büntető szankciók i:iányában azok is hatásta

lanak maradtak. A hihetetlen mértékben elmaradott 

közegészségügyi ·viszonyokst i~Úlyosbitotta, hogy szá-
- l - -.. ' - ,_' 'l' -t nos rn_uban, Kozsegoen egyalGa an nem vo.l OXY:_ OS • b Z 

i - . 'l • . b 'l l l ' . c 'll' eg;~ sztenc1aLlS szempont o_ ega so sz1n~en a o, ~z 

orvosok többség8t lcitevS községi- éá köroxgosoknsk 
c~z Zvenkénti igen als.csony Uijat sziilte krajcá.ron

kGrrt kellett összeszednilik. Az orvosok fizetását, 

~elynek n~::c~ikét 1900-ig 8Z 1826-ban ~e~állapitott 
norm.ék szerib.t hat?crozták :neg, csak 1279-ben vették 
- l -.. ' l l ---. - '- ,, ;--; - ,_' - .. "'l -:t: e a Kozsege t to.lt~segve~L~eseoe ~: .. J~ neusz .Kco:ru. me-

nyek miatt kialskult hel;yzet, falun az orvos hicíny, 

vérosokban az orvos felesleges az 1870-1880-as 6vek

ben érte el tet5fokát./2/. 

~ Bach korszakban & g;yógysze r ész táxsadalo~ü is 
~l 

l sú-
l:yos an;yagi nehézsé~-;eLke1 ki--'Lz:_Jött a gyógyszertirak 

E·Zá:nának növ ekedáse és az a.lc:.csony· gyógyszerá.rt:1k 

11iatt. bz árv~nyben láv5 taksa a gy6gyszerészek ön
:,-o'' l-:: C:.' 6 n~ na Ir- .j_C:·e C;€ r,; >~•t::: 6 r e r' c::: -:-·l i:. '";"101 ,-,-;~ -:: leL'lc+ ::;'e;:~~d e+ ~ uu~o~~-v= _ ~~~~ - u~ -c u vuv vu~~-0 u. 

Ugyanakkor a gyógyszerészi hivatás tekin·~álye igen 
.l oro•o}o·l-1. • ne-n L,"rtot>-,;]r '' '""o'avo•ur" 0 ze+eL '"uo'om6_ ~ .!.i . u v ~ ..... li <-.-; G c.. 1.. v. b..; o.; ~ _ __,v ....,. '-' · __, U ll.i. •• ~'----'-

-'Gartoztsk .. A gyógyszerészek :·nég .:ní.ndig ne.11 kap·Gak en-
or szá_~os szintü 
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A kieg~yez8s után a :nagyax Korm-:~D.y kinevezésétől az or--
" " , - 'h'' J' t. - J , vosok eE g·sogyszereszet::: ·r;e.i. at egyaran lgen sokaG ve.:r-

" / ' . . - t . . ' , .. J.. • tak: a közegeszsegu~gYl I1.e1;yze · megJC:.Vltassv, an;yag1 

helyzetük §s jogviszon;yaik rendezssét. Es valóban: a 
" ' , • ,. • .L. :1 ' l . l ... - - -- •• kiegyezes !Xti2.l1l ev ulzeaeKoen az Ol VOS- es g;yog,yc:zeJ..esz-· 

társadaloL k~vetkezetes harca, az illetékes kormánykö
rök pozitiv llozzállása x-évén a küzegészségügy rendezé

se, HZ o.rv o8·~u.do:nány reneszánsza és a magyar· g;]Ógysze

részet t;O:r"Génetének eg,y kiemelkedő korszaka köve·Gkezett_.:J 

A Kieg.:/ezés után ~neg.laku1t magyar korm;:ny a közegészség

ügyet a belUgyminisz'drium hatáskörébe utaHa. Az első 

jelentős lépés b. Weneleheim Béla belligyminiszter nevéhez 

iüzödik, aki 1868-·béin létrehozta a belügy;ninisztérium 

véle~ényez5 és inditványoz6 testUletekánt az Országos 
I{özegét::_.z::::;égüg;yi 'l'a.nácsot, J3oló.ssa János elnökletével. 

A tanécsnak 10 rendes és 28 rendkivUli tagja volt~ Csc.k 

0..z utóbbiak k(~zött sze:repelt; J:eét g;yogyszerész: Háth -G6r ~ 

8 ~udapes-~i ~yógyszerész 1GBtillet eln~ke és ~liller ~ern~t~ 

pesti g;yógyszertár ·Gulajlionos. Az Országos Közegészség

clgyi "l'aná.cson kivül, mely csaknem 7 civtizeden kereEzttil 

nagy sze r e pe t j át e: z ot t a magy ar közegész ségUgy i he ly zet 

ja.vitásában, az eg)etemi orvosk2.ri tF.nártestület és az 

1837-bc'n EüalmU .C!ctdo.pesti Király.i Orvoseg;yesüleG foglaJ.

kozott 'U0g orvosügyi kS:rüésekkeL 1874-bsn jött létre o. 

co.2.sodik j·.:J. entős orvosi eg,:yesület a Budapesti Orvosi Kör, l?oór 

Imre veze·Gésével. Igen jelent6s, Qá_r ne.n hive.talos fó:r:um 

volt, tová.bbéi az un. ~ilö.rkusovsz_kJr .Lá:rsa.ság, :De ly még a 

szabs.d.sá_gharc idején alakult, :ns.g& köré g;yüj"tve a kor leg-

kienelked5bb orvos tud6s~it. 
,-l r r ' • l.j. l l • • 1' "'#bb ' ' .a ·.La.r'Sasag "Li&gJa vo u a Kor 6,:_!)}:leme Keao gyogyszer-2sze, 

ihan Károly, a pesti 

.t:·agj ai.nak száma alíg 

egyetem kéui~ professzora is. 

érte el a huszat, 
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mégis szinte az első világháboruig irányitója volt az 
orvosi, közegészségügyi haladásnak. 

Az orvosok helyzete azonban a ki.egyezés után még soká
ig nem változott lényegesen, sőt Európa szerte, az or
vostudomány ujabb és ujabb, lenyügöző eredményei elle
nére az orvosi. teki.ntély folytonos csökkenése volt jel
lemző. lvlegrendülti az emberek bizalma az orvosokban, meg
szünt a személyüket övező nimbusz. Ennek egyik oki volt 
a nehéz megélhetés miatt elszaporodó orvosi. reklám, a 
kenyérharc az orvos i karon bel ül is, me l y ben a közönség 
csak tulzott anyagiasságat látott. Másik oka volt a ku
ruzslás szinte akadálytalan térhódítása, melyet a sajtó 
is előseg~tett, helyt adva a ti.tkosszereket, csodadok
torokat reklámozó hirdetéseknek /2/. 

Lassanként azonban az orvosi gyakorlat formája l{ezdett 
átalakulni. A labordiagnosztika jelentőségének felisme
rése és - az orvostudomány nagyiramu fejlődésa következ
tében szükségessé vált - specializálódás révén az addig 
szükkörő intézeti gyógyi.tás és a "járlati betegrendelés" 
R:ezdett nélkülözhetetlenné válni: a betegek egyre inkább 
a specialistát keresték az általános orvos helyett. A 
megfelelően felszerelt rendelőintézetek felállitása mind 
égetőbb szükséggé vált. Ekkor indult meg az orvosi ellá
tás kollektivizálása: a hetvenes évektől gombamódra kezd
Cek szaporodni a "betegségi és temetkezési. egyletek", ne
lyek az arra rászorulóknak olcsó orvosi ellátást, ill. 
segélyt biz~ositottak. 

-\ 
A gyógyszerészet ügyének rendezésében az első komoly lé-

13.ital 1868-ban 
kidolgozott "Gyógyszerészeti Rend" jelentette, mely elő
ször mondta ki, hogy gyógyszerek eladására csak gyógy
szerészek jogosultak. A gyógyszertárakat egyöntetően a 
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reáljogú 
, - / ' 

gy o g;} SZE X 1i BJ:: b~-: jogaiv&.l ie l és kivonta 
a gy6gyszel~Bzetet az iparrendtertás hatálya al6l, bár 

; ' . . ., "t ' _., ' . . ll J_ l ,. • ' ;:::. ovóP-vsze.:res:::::;sKnel<:: loa:raoo -covaooi& ls Ke e~s·G :Llze·ú-.... ~ ou 0<.1 ,_ 

niük. /4/. Semmiféle lehetőséget nem biz,ositott azon

ban a gyógyszeriszeknek saját Ugyeik :rendezésáxe, nen 

foglalkozad nehsz é1etkör:Lnényeikkel. 1869·-'Gől mégis 

javult né::nileg an~:agi helyzetük, a..mikor egy belüg~·minisz

teri rendelet megenge6te 20 % pótlék hozzászánitását nin
den orvosi vényhez /4/. 

Az 1872. év igen nagy jelentőségü volt a 'llagyar gyógy-· 
szerészet t~rténetében: 

l. Ez évben alakult meg az Orez,:gos Gyógyszeréez .egylet. 

2. 1872. március 15-én lépett életbe az 1971. december 

4-én kiadott I. Magyar Gyógyszerkönyv a hozzátartozó 
g;yógyszerárszabvánnyal együtt. 

A gyógyszerészet jöv5je s~empontjé1bó1 is jelentős két 

e2emén;y :Lüzőöik :nég ehhez az évhez: l'refor-G Agobton le ·t t 

a kul"tuszminiszttu::, aki. a magyax felsőoktatás szintjánek 

emelésében ol;yan nagy ::;;zerepet ját::::zott, és: Than Káxoly 

t Giv e i alapj én megkezel t e JJükc d és ét a pe st i egy e t em Yíegy
tani Intézete. 
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2.; Az Országos Gyógyszerész Egylet megalakulása, tevéke~y

ségének kibontakozása. Reformtörekvések megvalósulása a 
gyógyszerészképzésben 

A szakmai fejlődés és az érdekvédelem szempontjából egya
ránt nagy lehetőségeket magában rejtő szakmai társulás, 
egy országos egylet létrehozása régi. törekvése volt a 
magyar gyógyszerészi. karnak. Ennek első, részbeni megva
lósulását jelentette a Budapesti Gyógyszerész Testüleg 
megalakulása 1809-ben /5/, mely azonban a közbejött po
li.tikai-társadalmi. akadályok mi.att nem válhatott orszá
gos jellegüvé. További eredményt e téren a gyógyszeré
szek csak az 1860-as években tudtak elérni, mikor egy
egy megye engedélyt kapott gyógysze.rész-, illetve or
vos-gyógyszerész egyesület alakítására. Különösen az 
osztrák gyógyszerész egylet létrejötte után so.rra ala
kultak Magyarországon az ilyen jellegü helyi egyl.etek, 
számuk 1866-ig elérte a ll-et /6/. Legelső volt ezek 
között a Debreceni Gyógysze.rész Testület, mely 1861-ben 
alakult meg. leülönösen 1866-tól kezdve, amikor a bi.har
megyei gyógyszerészekkel egyesülve neve "Debrecen-Bi
harmegyei Gyógyszerészek Testülete" elnevezésre válto
zott, igen jelentős szerepet töltött be a gyógyszeré-
szet történetében, az Országos Gyógyszerész :íi'gylet meg
alakulása után is. 

Országos jellegü megmozdulásra először a kiegyezés u
tán került sor, amíkor a Budapesti Gyógyszerész Testü
let kérelme folytán a belügymini.szter engedélyezte i

dőnként országos összejövetelek rendezését. Végül az 
1872. május 6-án tartoGt 3. országos összejövetelen 

: Országos Gyógysze
rész Egylet néven, Budapest székhellyel megalakult a 
magyar gyógyszerészek országos szintü fóruma /7/. 1>'1-

nöke Ráth Péter, titkára és jegyzője Schédy Sándor lett. 
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A követ ke z5 évben, 1873-ban Háth .2é·cer lemondott, ,;.tód

- ja Járy,ay Guszté.v le t t. Ugyanez évben s.z egylet neve 

helytelen né:netes jelleggel nAltalános :nag:yax:o:rszági 

gyógyszerészek egylete'' lett, :nely elnevezés 1879-ben 

változott is~ét vissza az eredetire. 

Hibája volt az alapszaóályzatnak, hogy o.. 

azonos szakdiploma, hanem a tul&jdonjogi 

, '• ' ts.gox:a·c neT; az 

s.lapján 
értékelte: :ez az oklevele8 gyógyszerisz, aki nem rendel--

kezett önáll6 gy~gyszertárral, sem bárl5 vagy gondnok nem 

volt, az egyletnek csak rendkivUli tagja lehetett, holott 
a gyógy:czerész', lEL :nintegy fele alkalmazott-kén-G :nüköc1ött 

/ 

ekkor. /GrcSekes módon egy korábbi tervezet, melye·t 2chédy 

tervei alapján a ~udapesti Gy6gyszerisz ~estlilet dolgozot·~ 

ki 1864-ben, vala,nennyi oklevelEs g_;ógysze:r:\sznek megen

gec:te, L.ogy rendes tagja legycén az egyletnek /8/j. 

Az egyl_et tevékenysége mt:g21al-;::u.lásától .kezdve igen szerte-
' ' 1' agnzo vo. 1>. Célul tü.zte ki 

l. é. gyógyszerészet 'Gu.dom:~inyos szinvonalánalc enelését. 

/111. az évenként, majd 18Bl--től két évenként rendezett 

közg;yUéseken felolvcsásokat tartottak az egylet tag-· 

jai, a szakmai képzettség fokozása érdekében./ 

2. a gyógyszerészek anyagi helyzetének megjav i tását~ le ... 

het5s3gei.nek kihasználását /gyógynövényter;nesztés meg,-
' t ' ' ' "l'.,, l szervezese, a .:Ees ersegec. asveJ1YVlZK28Zlljes szo.r·ga ma-

zúsa, te lLLivás nyugdij-· ás ~111SEgé1Jreg:ylet, illetve a 

gy6gyszerászi Kamara felállítására~ 

valamint a gyógyszertári munka megki::nn_yitését /;syóg_y

cze.r·Gé.ri kCnyvdtel kidolgozása ns:yóg:ysze.részi üzlet 
,:;c !j_'~Zl. Rza1-,,(l \7 Z~ a·~· 1', cr.Clo-Poo ;;:ll:nPz..(oa qf:h j 
~~~a ~ Ud-~ u ~~b~ b~·-~ a~ '~uu• • 

3. lehetSságsi szerin·~ a közegészségUgyi viszonyok javi

tását. /1875-ben pélóául a Budapesti Orvosi Kör- és az 

~----------J--___________ Q;(B_zZ~ill-~~~~i~LáB~;_j;~y~e~-~~iib~-E~·E--G~§-~~1., tüzte ki. & 

kuruzslás ~sa titkosszerek terjedésánek meggátlását, 
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utóbbtak hatásának megvi.zsgálását, pozitiv effektus ese
tén alkalmazásának engedélyezését /9/./ 

f.J../ a gyógyszerészi szakirodalom szinvonalának emelését 
jfelhivás a tudományos eredmények folyóiratokban való 
publikalására, pályázatok kitűzése, egy gyógyszerészi 
könyvkiadó vállalat megalakitásának terve, stb./ 

5·/ a gyógyszerészképzés területén mélyreható refo.rmok elŐ-· 
készitését, és ki.eszközlését a kormánynálo 

Ez utóbbi célki.tüzés különösen nagyjelentőségű volt, hiszen 
egy tudományág fejlettségi szintjét alapvetően meghatározza 
oktatási rendszerének fejlettsége, másrészt az adott i.dőszak
ban a gyógysze.részképzés - főként az orvosképzéshez vi.szo
nyitva - igen alacsony fokon állt, a kormány oktatásügyi po
litikájában háttérbe szorult. 

Eötvös József, majd 1872-től Trefort Ágoston kultuszminisz te
rek, nem utolsósorban IVIarkusovszky Lajos, közoktatásügyi mi.
niszteri tanáaos, a pesti orvosi iskola vezéregyénisége eu
rópai szinvonalra emelte a magyar felsőoktatást. Az egyetemi 
oktatást illetően a magyar nyelvet az 1868. XLIV. tc. 19. §-a 
emelte vissza a megillető helyre, kimondva, hogy az egyetemen 
az előadási nyelv a magyar /10/. Különösen nagy fejlődés kö
vetkezett be az orvosegyetemen, ill. az orvosképzésben: li::i'/2-
ben Kolozsvárt megalakult a másodi.k magyar egyetem, önálló 
matematika- természettudományi- és önálló orvostudományi kar
ral. Az utóbbin megindult nemcsak az orvosképzés, hanem a 
gyógyszerészképzés is /ll/. Ebben az évben szüntette be az 
oktatásügyi mi.niszter az alsóbb rendű orvosi tanfolyamokat, 
az egyetemes orvos-doktori tanfolyamot és képesitést téve 
általánossá. Ez által lehetövé vált, hogy a jövőben az egész 

országban azonos, magfiS szintü, "medicus uni versalis" végzett

sé -előtérbe kerül t a 
gyakorlati oktatás fontossága is, mely viszont elengedhetet

lenné tette uj egyetemi intézete~ kli.nikák felállitását :1888-

ig Budapesten mintegy 15 tanszék, illetve klinika létesült /12/. 
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/Ezek között volt egy hasonszellvi tanszék i.s, melyet az 
országgyülés 1870 ... ben szavazott meg az Országos Köze
gészségügyi Tanács, a kultuszminisztéri.um s a haladó 
orvosok akarata ellenére, a reakciós politikai erők, 
ill~természettudományos gondolkodással szembenálló 
egyház n;)'"Omására, durván megsé.rtve a tanszabadság el

vét./ 

A gyógyszerészképzésben csak lassan következtek be a 
pozitiv változások, jóllehet reformokra e teriileten 
még nagyobb szükség lett volna. Ekkoribanmég mindi.g 
az ld59-es tanulmányi rend volt érvényben, a gyógysze
részhallgatóknak nem volt önálló tanszékük: egyik kar
hoz sem tartoztak, csak rendkivüli hallgatók lehettek. 
/Rlső évben a bölcsészetre, másodévben az orvostudo
mányi karra jártak./ Az egyetemi tanfolyam a gyógyszer
tári gyakorlati munkára nem készi.tette fel a hallgató
kat, gyógyszerész meatereket avattak az egyetemeken 
évről évre, gyógyszertechnológiai képzés nélkül. A 
hallgatók ilyen célu oktatása a gyógyszertárak felada
ta vol t, melynek sz in vonala nagy mértékben függött az 
egyes gyógyszertár tulajdonosole felkészültségétől, ok
tatói képességétől, lelkiismeretességétőL Az egyetemi 
tanfolyam azonban egyéb tárgyakat, illetően i.s csak ne
hézségek árán lehetett megfelelő hatékonyságú, mi.vel az 
érvényben lévő tanulmányi rend szerint a gyógyszerész
gyakernoki felvételhez előképzettségként eJegendő volt 
négy gimnáziumi osztály elvégzése, mely természettudo
mányos felkészill,tséget szi.nte egyáltalán nem adott. Az 
egyetemi. oktatás ugyanakkor elsődlegesen a kémián ala
pult. /Than Károly, ki a gyógyszerészek kémia előadásait 

·~-·+-----t-arwli~---ll:ti-11lt--lll<l~t-i.s--f';!)ÚJ~q-:i>Z<>r.-i~s:z:. élesen bir ál ta az 

Országos Gyógyszerész Rgylet egyik 1881. évi ülésén a 
jelöltek felkészületlenségét /13./•/ 
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Az gy ó gy-

szerészképzés ügyét a holtpontról ki.21ozd.its~ni, a g:;}ógy-

t l ' ' l . l . . ' .. 'll ' h ' ' c. megköve e. eseve. l.S etue nJ.. _oa:r ona_. o 8 yogyszerasze-Gl 

tanszék felállitását a századforduláig nem sikerlilt el-

pontjából :n§gis lényeges változés küve-tkezett be. Lz 

ekkor kiaciott kult;uszminiszte.ri :rendelet ug;yanis 1888. 

január l-t51 kütelez5en e15ir-te. s. hat giunáziutni osz·~ 

tály elvégzéett a gyakornaki felvétel el5tt. A gyakor

naki időt h2ro~"~ évben /2re ttsSgi. ü tán kett 5/, a segédi 

időt két évben /érettségi. után egy/ állapiGotta 

kötelez6v~ tette a g1akornoki vizsga let~telét. 

szág,os G;yóg;yszer2sz 'Egyle t 1888-·be.n létrehozot-G 

'Leg ás 

l1z Ox-

egy LUl. 

gyóg;yszeJ:észg;yr:?_koxnoki iskolét, a gyako:rnokjel.l51 tek 

tudássziLtjánek e:nelése 3s a gyakornoki. vizsgára v:::;_.ló 

el5k§szitás céljtb6l. Az iskola gyrendj§~ a kCzokta·

tásügyi miniszter l838-b:cd1 é.llapitoGta meg rendelGti

leg, el6irva, ;:wgy g,yakornoki iskola. Bml2pesten ée Ko

lozsvárott :12üködjön, §v enként hé.r-om hónapos időtartammal, 

a vi.zsgáZtotó bizottság két egye·t;e:ni taná.rbóJ 2s Lét 

gyógysznészból álljon, Bz a tam~olycLm igén nagyjelen

tőrcl~gü volt, a különböz5 tárgyú eL5adácJokkal összhang

b2n gyóg;; szerjl,echnológiai oldatás iE: foly·G /H/. Bár 

az els5 éviol;yam vizsgá_iról 2 v i2.s~~éZ:tatók /~\'lolnár J-ános, 

Lengyel Bála, :t:a.Dinyi Hudol:Cí igen rossz tapasz)~alatok

kal ezé.moliak be /70 gyakornok közül 20 megbukott /15~ 

az Országos Gyóg:yszt:xász Egylet kGvetkeze~Ges :E.ellépésé

nek ez i.d5szakban egyik legjelent~sebb ereélnénye volt 

a n2gasabb szintU g~6gyszez§szk~pzés ~l~segitásé·~ cál-
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3· Az 1876-os közegészségügyi töryéRy és jelentősége. 

Az 1883-as szabályrendelet 

Az egészségügy irányitási rendsze,;:ében elért pozi
tiv eredmér,;yek ellenére a hetvenes évek elején to
vábbra is mélyponton volt az ország közegészségügyi 
helyzete. Virágkorát élte a kuruzslás, fokozódott 
a titkosszerek terjedése. A meggátlásukra hozott 
rendelkezések betartásával a hatóságok egyáltalán 
nem törődtek, a gyógyszerek trafi.kokban, sza tácsok
nál is beszerezhetők voltak. A közegészségügyi vi
szonyok alacsony szinvonala, a rossz orv;osi. ellátás, 
és az egészségügyi felvilágositás teljes hiánya kö

vetkeztében az 1872/73-as években ismét ország szer
te pusztitott a kolera. Sok áldozatot követeltek az 
éhinség következményeként lcialakuló hiánybetegségek 
/skorbut, pellagra/ is. 

A betegségek megelőzésére való törekvés nyomai sem 

lelhetők fel ebben az időben. Közegészségügyön még 
a mult század végén is elsősorban a már beteg ember
ről való gondoskodást értették. Mint Linzbauer x. 
J:!'erenc írja a "Közegészségügyi Lapok" egyik 1875-ös 
számában "A ko.rmány a közegészségügyet legvalótlanab
bul a gyógyászattal, mint egyszerű tudományos szakmü
vészettel ugyanazonosnak tartja, nem pedig mínt a köz 
jpoli.tíkaí közigazgatási szükséges kiegészítő ténye-

" . 't 11/16/ ZOJe • . • 

A XIX. század első felében az 1770-ben életbelépett 
egészségügyi jogszabály, a Generale Normatívum de re 
Sanita tis vol t érvényben /17 l. 1848-ban sor kerül t 
egy uj törvényjavaslat ki.d@lgozására a közegészségü

gyi helyzet javítása céljából, megvalósítására azon-
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ban már nem volt lehetőség. A Bach korszakban a köze

gészség ügye ismét reménytelenül háttérbe szorult. 

A kiegyezés után az egymást követő belügymini.szterek 
sorában Tisza Kálmán vol t az, aki nemcsak i.gérte, ha

nem valóra is vált otta az orvos·- és gyógyszerész tár·
sadalom régi. követelését: az 1876. :x:r:v. tc. kiadásával 
törvényes alapra helyezte Magyaro.rszág közegészségü
gyét • .Az Országos Közegészségügyi. Tanács által. szer
kesztett "Törvényjavaslat a közegészségügy rendezésé
ről" részben egy 1868-ban készitett, az orvosi ügy 
rendezésére irányuló tervezeten, részben a "Gyógysze
részeti Rend"·-en alapult. "Az 18?6. évi :XT\í. törvény
cikk a közegészségügy .rendezéséről" 1876. április 8-án 
emelkedett törvényerőre, 18'77. január elsején lépett 
életbe. 

A törvény csak az általános elveket rögzi.tette, az egyes 

területek szabályozására a kormányt hatalmazta fel. Ki
mondta, hogy "az összes közegészségi ügyet a belügymi
niszter vezeti. és az ország közegészségi viszonyairól 
az országgyü:bésnek évenként jelentést tesz." Az orvos 

müködését az állam ellenőrzése alá helyezte. Kimondta, 
hogy orvosi gyakorlatra nem jogosi.tott egyéneknek be
tegeket gyógykezelni és gyógyszereket rendelni ti.los. 
Uj gyógyszerek, ti.tkos összetételü szerek és uj gyógy
módok alkalmazását bel.ügyminiszteri engedélyhez kötötte • 

.l:iendelkezett a lakósság egészségének megóvása érdekében 
a csatornázásra, lakásviszonyok normali.zálására, élel
miszervizsgála tokra, stb. vonatkozóan. Elrendelte népe
sebb városokban mentőintézetek :Lel.álli tását, melynek s 

-~~-ft~~--~----- -r:ty-<)m<m--eJ.-BO~~·~--a-~•J.4aiJe.s:t;;t.--I.JRJ;;:-B~t±-t-e-s---cbl,ie nt ő i.n t é ze t a l a

kult meg 1.877-ben, Kresz Géza kezdeményezésére /18/. 
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Kötelezővé tette többek közt a fertőző betegségek beje

lentését és a védhimlő oltást. 

~~ 

A gyógysze.részeti üggyel a törvény XVI. fejezete foglal-

kozott, 15 paragrafusban. A gyógyszerészetet közegészség
ügyi intézménnyé nyilvánította, mely minden tekintetben 

az állam felügyelete alatt áll. Kimondta többek közt, hogy 

a gyógyszertárak "állami engedély alapján felállitott köz

egészségi intézetek, mi.nt i.lyenek az i.parüzle tek sorába 

nem tartoznak", i.parkama.rai illeték fizetésére nem köte
lezhetők. lvli vel azoliban kereskedelmi ügyletekkel is fog

lalkoztak, kötelezte a törvény a gyógyszertár tuLajdono

sokat cégük bejegyeztetésére az iparkamaránál. /lizt a 

rendelkezést a gyógyszerészek tiltakozása ellenére egy 

1878-as leirat i.s me gerősitette /4 l. A törvény a gyágy

szerek árának megállapitását, uj gyógyszertárak felálli

tását a belügyminisztex· hatáskörébe utalta. A személyes 

jogu gyógyszertárak eladását, öröklését nem engedte meg, 

csak átruházását tette lehetövé a tulajdonos életében. 

Uj reáljogu gyógyszertárak adományozását a törvény meg-
tiltotta. l 

-.1 

A magyar közegészségügy rendezésére irányuló törekvés, a 

közegészségügyet rendeletekbe foglaló tö.rvény nemzetközi 

viszonylatban uttörő jelentőségű volt: ekkor az egészség

ügyi szempontból legi.ejlettebb Angliában is csak azét

szárt egészségügyi törvények uralkodtak ji9/. Ji' nagy 

horde.rejü előremutató törvény 19'?2-ig alaptörvénye volt 

a magyar egészségügyi. közigazgatásnak. E'nnek okai a hi

bái is egyben. Haladó szelleme ellenére ugyanis nem érhet

te el célját: irreális /a gazdaásgi. helyzetet, és a 1a

kósság kulturális szinvonalát figyelmen kivül hagyó/ és 
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kon~:::_x é t teend5ket ~ell5zS/ zen-
delkezései ne:n ·iJettáli: lehe·~5vé a :rragyaT küzegészség

Ug;yi helyze-~ .Tlegjavi~á.sá_t • .Az .1.876-os ·Gtrvény jelentő-
".!- ._"~l'".~., _,, ., sége te.hE .. ·v x_egszu._._e-cese lOeJen nem vol-c ;nas, :r.~_ln-c a. 

' ' .. . .. ' 'L ' l , '"l . közegeszs-e~-su.g:y ·Gorvenyes a. apra n-2. ;yezebe, az é.U. s..ml 

gonócskadás szUkságesságánek elismerése a lak6sság e-
". ". -" . "1 /'~r,/ 

geszsegu~yeJen ~u • 

Bár a rendelkezéGek a 

teend5ket ille-·Cően seT való0u1tak .:neg, a töxvén;y nyo-
' ' . '. '' . '. . l'' ' l . , . man ma~ls tor·cant ne~l e or·ena acas. Gy 

vona~kozása nia·~t els5sorben az élel~iszer- 08 viz~ 

vizsgálaGak elterjedését kell :negem.litenem. Az l87G·-

188C-as években vegyvizsgáló állo:Ilások ieléllitására 

kezült "'or, 'Delyek között els5 vol·t a Liabermann Leó 

íJiskols.i tanár vezetése als.tt 18Bl··G5.l mUkodő Buda

pes·~i Ve kisérleti Állomás. f5ként borok, il.letve 

különböz5 mez)gazdasági termények \i'izsgó.latá-~ végezte 

el, dijazás ellen§bsn. Ezt követte B E5városi Vegyé

szeti 0s lápszervizsgál6 Intázet iel{llitása 1884-ben, 
Balló 'tVIld.i;yás vegyásztanár- igs_.zgatása ala'tjG /21/. :Salló 

18'74-·ben ,/lolnár János _;yógysznéGz utócija le c'o, ki 

Pest város els5 állandó alkalmazásó vegyészs volt. ~·e

ladatát els5soxban uz ble.l:niszer-, viz bs vegyio..n:y~-~-,sok 

analiti.~ai vizsgálsta képezte, kUlUnUsen a hamisi·tások 
ki.uutatás~ célj~ból. 

vény ss gyógyvizkincsének gyorsab o Litemü fe .l táiását, 
hozzáiárhet5v§ t~tslét a ,• . " .. . 

:~-Ze!_~eny ncp Lzame.ra lS. 3 :r.:n-· 

delkez~s me~valósitását szol.:álta sz 1884-ben~ s pesti 
'--' '-' -- . -

""-e"'em 'I ''7 'v'··,-,·-·oni '·1·'-'z··a'6'oc" -l·~·'esJ.'tett '-"f:!::,Ju .L • ...=- • ...J, ce_~·Uc;,_..Llu;;:;;._...,,._,,_J..t,vl> Ásv ény-
vizelemz5 Állonás is, nelynei vezet3je LengJel 3éla volt. 
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Müködése alatt 27 hazai ásványviz üsszetételét hatá

rozta meg /22/. 

Bár Budapest első csatornázási terve már 1869-ben el
készült, az 1870-1880-as években a lakósság még mi.ndig 
szü.retlen folyóvizet, talajvi.zet, vagy ellenőrizetlen 
kút-vizet ivott. Bár a törvény előirta az i.vóvi.zek 

tisztaságának állandó ellenőrzését, ez intézményes 
formában nem tö.rtént meg. 

Országos viszonylatban az élelmiszerek és i v$vi.zelc 

ellenőrzését a törvény a közhi.vatali. orvosok hatáskö
rébe utalta, akik azonban a kellő szakértelem és fel
szerelés hiányában a feladatnak nem i.s tudhattak meg
felelni. /A tisztio:cvosi vizsga :Stétele csak 1883-ban 

lett a hatósági alkalmazás feltétele /23/. A gyógysze
részi. kar céljai közé tartozott a közegészségügyi vi

szonyok javitása is; töreked.tek arra, hogy az oly nagy 
jelentőségű élelmiszer- és vizvizsgálatokban résztvegye·
nek. A gyógysze.részek, mint ekkoriball legmagasabb ve
gyészi képesi téssel .rendelkező szakemberek e célra való 
alkalmazása kézenfekvő lett volna. l8ö6-ban ugyan Győr 
város hatósága, kézbe véve a tápszervizsgálat ügyét a 
gyógyszerészeket kérte fel a gyanus élelmiszerek, i.ta
lok megvizsgálására - dijazás nélkül, ez azonban az 
1890-es éveldg nem vált általánossá /24/. Gyógyszeré
szek ilyen jellegű vizsgálatokat csak a különböző egy
letek tudományos tevékenységének keretében, ill. pub
likáci.ós célból végeztek. 

A közegészségügyi tö.rvény, bár meghatározta a gyógysze

részet, mint intézmény helyét az államban, a gyógysze

gyógyszerészek 
tiltakozása és kéivetelései ellenére az Országos Köz

egészségügyi Tanács javaslatára a belügyminiszter csak

nem teljes egészében a Gyógyszerészeti .i:iend rendelkezé·-
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seit vette át. Konkrét intézkedéseket nem hozott, csak 
igé:iletet tett a gyógyszerészet jövőbeni részletesebb 
szabályozására. Az Országos Gyógyszerész Egylet pedig 
1875-ben egy memorandumot is benyujtott a belügyminisz
ternek, melyben minden:re kiterjedően ismertette a magyar 
gyógyszerészet helyzetét, a fejlett országok gyógysze
részetéhez viszonyitva, azzala végső konkluzióval, hogy 
a kormánynak kötelessege a magyar gyógyszerészet haladá
sát jelentő gyógyszertári. kutatás lehetőségeit biztosi
tani a szükséges anyagi alapok megteremtésével. Követel
te az egylet a gyógyszerészi. ügyek irányitásában való 

részvétel biztositását is /25/. A memorandum még orvosi. 
körökben is nagy tetszést aratott szerény határozottsá
gával, meggyőző erejével, de sajnos eredménytelen maradt~ 

--l 
A gyógyszerészet helyzetét az 1880-as években szabályoz-
ta véglegesen a belügyminiszter az Országos Gyógyszerész 

Egylet következetes fellépése révén. 1880-ban rendezte a 
a kézi gyógyszertárak ügyét. Addig ugyanis sok orvos ex
pediált gyógyszert engedély nélkül. A rendelet rregenged·-
te kézi-gyógyszertár i'el.álli.tását az orvos részére, ha 
az érintett helységben nem volt gyógyszertár és megszab
ta az abban tartható szerek számát. Kötelezte az o.rvoso
kat a gyógyszerek gyógyszertárból való beszerzésére. A 
rendelkezéseknek nem megfelelő kézigyógyszertár esetében 
a jogosuU:tlan gyógyszeráruláera vonatkozó rendelkezése
ket nyilvánitotta érvényesnek /26/. 

A belügyminiszter 1883·-ban ki.adott szabályrendelete három 

pont kivételével figyelembe vette az Országos Gyógyszerész 
hgylettől előzetesen megkért javaslatokat. A 22 370 \lTII.A. 

"Szabá;J;yrendeleta gyógyszertárakról" 21 paragrafusban rész
letesen szabályozta a gyógyszertárak felállitásának, ke

zelésének, átruházásának ügymenetét. A szapályrendelethez 
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mellékelt körrendelet íelszólitotta a törvényhatóságokat 

a gyógyszertárak folyama tos müködésének biz tos i. tására, 

valamint a személyzet állandó jel.l.egü nyilvántartására, 

felügyeletére /27/. 

Az általam vizsgált időszakban, 1872-1888 között tehát 

a gyógyszerészet addigi történetéhez vi.szonyitva nagy 
horderejü változások lőrebkeztek be. 

-Az I. Magyar Gyógyszerkönyv és a hozzátartozó taksa 
érvénybe lépése, 

- az O.rszágos Gyógyszerész Rgylet megalakulása, 

- az 1876·--os közegészségügyi törvény, illetve az 188.3-as 

szabályrendelet révén a gyógyszerészet ügyének rendezé

se és 

- a gyógyszerészgyakorneki kiképzés szabályozása megadta 

a lehetőséget arra, hogy részben már ez időszakban, rész

ben az elkövetkező évtizedekben bekövetkezzen a gyógysze

részkaron belül a széleskörü szakmai összefogás, a gyógy-· 

szerészek anyagi helyzetének javulása, a gyógyszerészet 

tudományos szin~onalának növekedése, mindezek révén egy

szersmind a tudományos gyógyszerészi szakirodalom fejlő
désa, végleges kialakulása. 
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AZ ORVOSI ES GYOGYSZERÉ!:>ZI SZAKIRODALOM HELYZETE A 

VIZSGft.LT KOF:SZAK KE'ZDETÉN /18'72/ 

A XIX. század első évtizedeiben egyrészt a természet

tudományok alacsony szintü müvelése, másrészt a nem

zeti függőség következtében magyarnyelvü orvosi.-, 

gyógyszerészi szakirodalom gyakorlatilag nem volt.\A-1 
l 

század közepétől. azonban az Európa sze.rte felgyorsult t 
természettudományos haladás egyreinkább megkövetelte 

az uj eredményelcröl való tájékozódást, a tapasztalat

cserét, a szakmai. együttmüködést, ami nélkül a hazai 

természettudományok végképp elszakadtak volna az Furó

pai fejlődéstől; elengedhetetlenné vált szakfolyói.ra

tok alapitása. Az 1831-1872 közötti korszak gyógysze
részi. szempontból tö.rtént vizsgálata szerint 1872-ig 

a gyógyszerészkar legkiválóbb egyéni.ségei tudományos 

tevékenységükkel illetve annak eredményeit közlő pub

likációkkal megteremtették a gyógyszerészi szaksajtót, 

meginditották a gyógyszerészi szakirodalom fejlődését 
/1/. 

Mi.nd az orvosi, mind a gyógyszerészi szakirodalom kez

detét a szaklapok kiadása jelentette, mely az adott kor 

kedvezőblen feltételei. mellett is megvalósulhatott. A 

szaksajtó a továbbiakban eszközül szolgált az orvosi-, 

illetve gyógyszerészi tudományok fejlődéséhez, a szak

mai. münyelv kialakulásához és az ezekre épülő magasszin

tü orvosi.,., illetve gyógyszerészi szakirodalom létre
jöttéhez. 

Az orvosi szaksajtó kezdetét két, a maga korában nagy

horderejü próbálkozás jelentette: az 1831-1848 között 

, Bügát Pál és 
•:roldy Ferenc szerkesztésében, illetve az 1842-ben 

Schöpf-Merei Ágoston kezdeményezésére pár éven keresz

tül megjelenő "Magyar Orvos-Sebészi és Természettudományi 
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Évkönyvek. E; rövid élető i'ol;yó.ix~'tok utG_n az orvosi 

szaksajtó végülis 1857-ben szíiletett meg, a Jlái.g :11eg-· 
"" .- . . .. '- . l · . ~ . t ' ' L ., .. " ' / " .. , l ' jeleno oxvos1. ti6'uL ap meg,1nc.J. asava .• I•i2úa.ny evveJ. -cs-

sőbb, 1861-ben látott napvi12.got a második hosszú éle

tü, töbG JJ.int nyolcvan éven keresztiül megjelenS or-vosi 

hetilap, a Gyógyászat. 

A gyógys;;exsszi szaksajGÓ a Gyógysze:rászi tietilap meg

alaki'Gáscival Bz•letett meg, 1862-·Jen. B15dje e G:.rógy

szerászi hirlap volt, 11e1y 1848-ban je lent .~üE[S, min<> 

lissze 12 Ezá:nban, Lá_ng A. :F·erenc n:yit:rai gyógyszerész 
' t' 'b ''·' ·1 ·t' \r lr ' t' t szerKesz .ese en. ~lve. sz1n~en csa~ .. o szamo er meg, 

i'Gt kell mege:nlitenem Felletár Emil gyógysze:rászcioktö:r 

"Vegyészet és Gyógyszerészet" cimU lapját is, bár eg·y 

évvel a Gycíg:>'Sze:része ci Hetilap utárc .Lított napvilágot 

/2/. 

Az 1870-cs évek elej~n az Orvosi hetilapon,a Gyágyá

szaton ás & Gyógyszer§szi HeGilspon kivül tcbb term~-· 

szettudom6nyi folyóiratbon is jelentek :neg sYÓgyszerií

szi közlemén;yek, liizek közü1 jelentSsebbek voltak a '.Ce:r

m§szettuclomán;yi 'l'ársu.lat havonta megjelen5 lapja, a 

'I'ermésze ttiudo.nányi hözlön:y és a A:Tagyar· örvosok 2s l 1erm§szet

vizsgálok Vá.ndorgyi.tléseinek 11 .\.unkálatai", melyek a ma-

~~yc:r texmé.t:;ze·t;tud.ományos müveltség .rrl;:gtere:ntés8ben és 

tezjesz~~s6ben oly nagy szerepet J~tszo·~tak. u~agasabb 

·CuGo:nán:yoe. szi.nvonalat i·;:épviselt, Dár sz~ú-cei.Jb kC:rh:Jz 

szó.l t 2 l~lagya:r '.1\.:uiow.áL~;yos Akad.é~nia hérom per·iódib:ája: 

az l860-t6l megjelen6 Akadámiai Ertesit~ :LB6l-t51 az 
Akadé.nia III. osztá.lyának, a lv'iste:natikai és ter.:n~szet

tudoJl{ny i. osz t B ly nE:.k időszakonként :ne g je len5 HKö z l e-

:nényein és 18ó7-·t51 az ttÉrtekezáselc e. tex;:n6szettudo-

JL~~n;yok kür·éből vonatkozólag a hazai viszor.;_yok:ran címU 

kied:v é.ny sor o za t. 
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A Magyar· ~2uöo:nányos Akadé::nia kiadványai kivételével, 

valaillennyi emlitett foly6iratra jellemz5 volt az 

1870-es évek elején, hogy a.rán1lag kevés t5náH6 észle-
. ··'"' '1·1' lésen, v1zsgala~on a, apu o szakcikke t tar-talmaztak, 

els5sorban klilföldi cikkek íorditásáxa, átdolgozására 
szoritkoztak. A bécsi orvosi iskola, általában az 

oszti:-ák te.rmásze t t t..ldományos iroda1om szelleme soké.i.g 

érezhet5 ~olt rajtuk /3/. 

A hatvanas évekig csak kevés :::;s igen 2.1acsony szinvo~" 

nalú orvosi, illetve egyéb tern;c;szettudomsnyi szakkünyv 

jelent ~eg, ·~ársulatok vagy egyes foly6iratok kiadvá

nyaként. Lzek önálló kntatási erem.Sns:ről ritkán szá;no.l

tak: be, cöbbségük egy-·eg:y külföldi JEmka forelitása volt. 

Akiket srcleké.lt és ·cehették a szlik:"éges szakkönyveket 

kü1íöldr5l sze.rezt3k be, drága pénzen, f51eg Ausztriá

ból. )~ szüld<::örü, vagy legc.lé.bbi.s annak e.lkönyvelt te:r·

mdszettudo:u6n;yos 0rde.Ltl5dés .Jliat'L ugyanis egyszerl-ten 

nem '~kadt kiadó, 11ely vállalta volna ilyen jellegli mU

vek megjelentetését, 

1862-ben azonbana pesti orvos-·eg:yete:n növendékei nyilt 

levelet irtak Markusovszkynak, az Orvosi Hetilap szer

kesz'G5jének és a hazai term6szet-tudo:n~rr,Yos szc1.kirodalom 

lelkes támogat6jának, malyben felk~rt6k, tegye lehet3vé 

:nagy a.r orv Oi3Í ·~ankl.:,nyv ek kis.(ic~isá t. /A íliékok né.cne t ·tsn-· 

l:i..,nyvekbő.l, _::1ién:yos jegyzetekb51 tanulhattak csak ez 

időszakban./ 1~~e.rkusovszk:-;' ekkor javosla.tot tett eg,;y or··~· 

vosi k·_.n:yvkie.dó ::negslakité_sáro., rnel;y 1864--ben, Balassec 

J-ános elnükle·!Jéve.l. meg is kezdte ::nüködését. J~ magyar or·-

I,·lag;ye..r Orvosi Kön;yvkiedó I'ársulat -· célszer-üen -· a leg

jelesebb kül:földi sza.kkJn:-;:-vek, -~ankün~7 vek üagyar:rs ío.i

üiG2sát teki1rtette elsődleges c8ljának, ké.sőbb hazai 

;üunkák :cic.dásé.t is szoxga.lma.zts.. 
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A rnag.Jai f!._"jiÓgyszerészi 2.zakkiJn;yvi.Ioda.lmat a l:::cetvenes 

ávek elején csaknem kizéi6lag az 1864-ben ~egjelent 
' ' . ' k '7'' •.• ll '' első .. nagyar g·yogJrsze:reszl SZ2J.tmunra, a .h.B.taJ...-r.·e __ e·-car 

Íéle HA g;y-ógyszerászi tudoa1án;yok alapvona.ls..in cimü 

gys.ko:rnoki kézik~_:n:yv jelentette, .:ne1s s 3ttde.pesti. GscSgy

szerész _Lestü.let ellla-tározása ll ... ;yomán szLi.let~ett meg és 

Hf;jlénk kisé:r:Let vol·G a gyóg,yszexészi szalrirodsloa:;. nG.T;_

zeti irány2nak ~úegállapitásér·an ./4/ .. Ezen kivül cse,k 

kevés és a.lacsony texmészettudományos szint:=n álló ki

ad\tány lá to t t napvilágot az 1870-es 0vekig, egyetemi 

tankönyv egyáltalán nem. 1871. deáember 4-én jelent 

meg a gyógyszerészi szakirodalom els5 jelent5s képvi

se15je, a r6gi szakmai hiányosságet pótoló, s egyben a 

nemzeti jelleget is hangsúlyozó I. iliagyar Gyógyszer

könyv. ijz 1872-·ben lét:rejött Orszégos J;yógyszerész 
Egylet fC dlkitüzLei közé sorolta a gyógyszexászi 

l . "'l',,,,,, 
szaclro~2-. o~ Gamoga~asat, fejleszGését. 

Az 1870-es ~vek elején még minóig életben volt az a 

szaknia mlln;ye 1v, :ne ly et :Schuster Jé.nos teremte t t meg 

1329-ben, Nendtvich, illetve Bugát ujitott iel a llGI

mi_(~Cas-·neg:yvenes években ~s amel6t annyi ~ár1sd.á.st ke.·-
' t 0 'l ' •' N l ,, l' t 0 ' l . l po-G- az 1..n;on:or rssze.ro. , c:LJ ·ce et~G, o. ,y.kor L nye v ... 

t&ni 

tény, hogJ a n;ye.lvuji.tók tevéken~J?f)ége n§lkUl az or·vos-
.. ' .• t' ' •' ~ l • h d-, , 1 , """ l es ··cermssze ·Guo.onL·n;yo1-c üB.Z2-l meg"" onoso .e.sa 'neg. ~~-ssoooxe 

tolódott volna/. Az 1B6u-as - 1870-es 6vekb:n a ternb

szettudo:n&n,yol}: Burópa szerte i'elgyoxsv.lt iej15dése kö

vetkezményekén-:;· i.s:nét sok i'tj me.g:ya.r orvosi müszó szü

le"tett - az orvosi mi.Lnyelv olykor a.z ixthetetlenségig 
6avs.xos le 0 t. 

l'~;;ye1v5ri 1 ci.x~ü ls.pot, ;nelsüen lelszólitották az orvoso·

ke"t, .hogy ·,-::nükó.~)_é;.:-:üket a szegén:y :üegg;yötört orvosi 
- " • ' "' ·• • 1· ' • -"- · • /r/ l1J61V 6SGSJ1lGase.rs l8' "G€XJESSZ8k Kl. J • 
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A hetvenes évek elején tehát negativumai ellenére je
lentős, a szakmai. összefogásban és a tudományok fejlő
désében egyaránt nagy szerepet játszó orvosi.- és gyógy
szerészi szaksajtó létezett • .Az ezután következő két
három évtized az ennek alapján kibontakozó orvosi- és 
gyógyszerészi szaki.rodalom története is egyben, mely a 
külföldi tudományos eredmények adaptálásán kivül elő
segitette az önálló magyar tudományos élet kialakulá
sát is. Ivíert "bármi.ly nemzetközi természetünek is lát
szik a tudomány, mégis erős nemzeti elem nélkül sehol 
és semmi téren fel nem virulhat" /6/. 
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I. Gyóg;yszer·észi folyóiratok 

A magyar gyógyszerészi szaksajtó megszUle

tését jelent6 Gyógyszerészi Hetilap több, 

mint 20 éven keresztli1 egyedüli magyar 

nyelvU gyógyszer·észi szaklapként jelent meg 

Magyarorsz~gon, Az ~ltalam vizsg~lt id6szak

ban, I872-I888 között ujabb h~rom gyógy

szerészi folyóirat kezdte meg p~lyfutés~t 

hosszabb-rövidebb id6re: 

I, Aesculap /!884-/ 

2. Gyógyszerészi Közlöny /IB85-/ 

J, Orvos-gyógyszerészi ~rtesit6 /I886/ 

Közlilük a Gyógyszerészi Közlöny, mint a 

m~sodik hosszu életü gyógyszerészi szak

lap jelent6ségében utolérte a Qyógyszeré
szi Hetilapot, 
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· ZI b. li .i Il1~J? 

é-8 szerkesztésébE:n l.8G2. január 2-án jelen"!; :neg 

f'e:Od;en, Ee -vállalkozás kimehe'Gelát illetően :Lgcon 

télan köxülmények között. Az burópa-i szinvonalhoz 

st nagymértékük szak-:1i2i ~s1.~1::~raclottság, és a szerve

zettség hücnya je l lemezt e akkor iban a :nagy ar g;y ogysze r é-

l ' lnr,-, ~ B l ' ' b ' ,/ ".., . l ',.., ' ' ... szi care& öbu-oa-n a ac1 Kor·sza.rc u.Ke.sa:G J€ __ ent.J oK·Gc--

beri diploma ugy an v isszaállitotta j o g ai Oc! a Jlagy ar nyel

vet, a gyógysze.r:Sszek eg;yln.armada c.zonbc.n n2metajku voi-G, 

szakmai mUn;yelv nea1 létezett, több mint eg;y évtizede JHÓ

bálkozcls sem tör tén't :!"'"agyar neylvLi. gyógy:=;zerészi szB-klap 

alapi té.sára .. 0chédy fclis:ne.rte, mil.;yen ég, e t J szü.ksége 

vs.nii .. Göbb :nint 1000 tagot szá~ill6L; karnak egy folyóirGt

ra, ;ncly leildővé Geszi.k, hogy megpróbáljon lépést t:cn-· 

taní az e,~;yre intenziiJ:,ebb természettudományos fe jl'ídés

sel, s JJ.eginduljon a sza.k:nai té..X"sulás, e.z együt-tműködés 

felá - és cselekedett. 

A Gyógysze:tészi netilap több 3v ü ze des mLulkájával :negfe

lelt a kcjvetelnbnyeknek: nagy szerepet jeStszott a g;yóg;y

szerészi szakterUletek és a gyakorlat fejl5désáben, a 

szaknai továbbkéozésben, a szaknai nünyelv kialaki.GáséiJ[n, 

.Tr€ g t e r e :nl; v e e g~y sze x smind a -c u.do~ntr1~~~ os m12.gy ax gy ó gy sze r&

szi szakirodalom o.lapjait, ki.bontecltozá.sénak lehetőség2·t;. 

A Gyógyszer-ás zi det i lap, :üi.nG 11 .t-i g;yógyszer·észeti tudomá

nyo1s: fejl)éiés2nek k0zl0nye 11 Scú~Ciy nE.lő:rajzunkn cimü ciK

ke sze:rint /1/ céltil tüzte ki az e;yes gyóg;yszer.Sszi 'Gu

Co:n6_n~70l\:, f5leg e. vegytan eredm:S:n3;eineE: fol~jamatos köz-

l.'s't ·· l.,_.",. 1 e''-"- " " e s , a ne:nzetl n:;'e v 1il'"GJa_naj_<: ez;;;1eng .::;ese-c, s. gyogyszere-
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kar jogainak megvédését, általában a gyógyszerészet 

el6bbrevitelét, Ugyanakkor a gyógyszertári gya

t kózlön;re és az európai szakfolyóiratok "egyetemes )~v.L·.L~ 

vonata" kivánt lenni. J!'elhivta a kollégákat a gyógysze

:tc .. ·.r'"'"'" t fej 16dése szempont jából elengedhete tlen önálló 

gyszertári kutatásra, eredményeinek közlésére, és ál

·•··•·• .. uo·-~ban a lap cikkekkel. való támogatására, A magya gyógy-
szE~reszet érdekében kifejtett tevékenysége alapján 1875-

.ben az Országos Gyógyszerész Egylet hivatalos közlönyévé 
ette a Gyógyszerészi Hetilapot, 

A folyóira t indulásakor Schédy egyik i6munka társa dr, Joel.l e
tár .íi'mil, a Gyógyászat hasábjairól akkor már jól ismert 

gyógyszerész volt /2/. A f6munkatársi, majd társszerkeszt6i 
feladatokat a hetvenes évek végétől nyolc éven keresztül 

Csurgay Kálmán gyógyszerész látta el, mi.g maga is egy uj 

folyóiratot nem inditott 1885-ben, Gyógyszerészi Közlöny 

eimmel. A szerkesztőség többi tagja nem ismeretes, sem a 

lap indulásakor, sem a későbbiek i olyamán nem közölté k. 

A Gyógyszerészi Hetilap statisztiirai vizsgálatát a beve

zetőben vázol t két szempont szeri.nt végeztem, Vizsgáltam 

l. a cikkek megoszlását a gyógyszerészi szakterületek 
szerint /l. táblázat/, 

2, a cikkek megoszlását szerzök szerint /2. táblázat/ 
' 3. a gyógyszerész sze.rzők publikációinak megoszlását a 

közlernény jellege szerint /3. táblázat;, 

4, a gyógyszerész ~zerzők experimentális jellegü cikkei

nek megoszlását a gyógyszerészi szakterületek szeri.nt 
/4. táblázat/. 

~~jnála1JGalll:--eJITef;t;;-m.e/ié.iiai):i.tiaií · -·---- -·- -~- tanem azonban, hogy a szer-
zök szerinti statisztikai vizsgálat csak a cikkek 9 7';-át 

éri.nti, mivel 91 y;-uk a szerző neve nélkül jelent meg, 
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vizsgálat elvégzését mégis indokoltnak tartö:tam, mi.vel 
támpontot nyujt arra nézve, hogyan támogatták a lapot 
közleményeikkel a gyógyszerészek, illetve más, a gyógy
szerészettel határos tudományágak képviselői • 

• a névtelen /valószinüleg szerkesztőségi/ cikkek általá
ban fordítások, referátumok, vagy szakügyi kérdésekkel 
foglalkoznak - önálló munkát nem képviselnek. E három 
kategória egymáshoz viszonyitott arányának a vizsgálat 
szempont jából ni.ncs jelentősége. 

A vizsgált 17 év folyamán megjelent, összesen 5764 gyógy
~~erészeti vonatkozásu cikk )':özül legtöbb az analitikai 
k'éníia /23ji8 %/, illetve a növénytan és drogismeret /lA,o %/ 
tárgyköréb érinti./A cikkeknek csupán 8,9 %-a szerepel 
a szerző nevének megjelölésével./ /l. táblázat/ 

Az analitikai cikkek magas aránya könnyen é.rthető, hiszen 
a gyógyszerészet fejlődésében az analitika kezdettől fogva 
nagy szerepet játszott. Eredményeinek megismerése, alkalma
zása a gyógyszerészet területén - különösen az I. lV1agyar 
Gyócyszerkönyv megjelenését követően- ekkoriban vetette 
meg az alapjait a mai értelemben vett gyógyszeranalitikának. 
A cikkek magas számát indokolja a gazdag ásvány- és gyógy
víz készlet egyre intenzivebb feltárása, a gyógyvizek ösz
szetételének megállapítása, gyógyászatban való alkalmazása. 
Az 1876-os közegészségügyi törvény nyomán ugyanakkor mind
jobban elterjedtek az ivóviz vizsgálatok is, melyek eredmé
nyeit a Gyógyszerészi Re t il ap sz inté n gyakran köz öl te. 

Hévvel ell.átott cikket publikált I2l szerző, közülük gyógy
szerész végzettségü 80. A 15 leggyakrabban publikáló közül 
lZ• gyógyszerész, 3 vegyész / Csulak László, liiokos Károly, 
Wartha Vince/. A 121 szerző a vizsgált időszakban 



A Gyc5gysz rószi Hetilap cikkeinel:é :negoszlása a z,óg;wszerészi szak-Gerületek szerint 

l l, ' l ÁHE~- jAnali- Gyógy- ' l~öv én;y- Gyógyszer- \össze-Ev- ltyogy- Pr· e pa- Toxi- Köze- Mikro-
szám i;.zer· . lános Itikai ra tiv sze r kol ó- g ész- bio ló- ·~an és ügy~ szer- l sem 

echn.l kémia kéJ1ia Kémia tan gia ségtan gia l'' ogicm. 
ve z es 

• 

1872. l Ll 9 2 l 33 l 1 76 4 52 49 2 10 lll l J 4 38 20 l 371 33 l . 

l l l 873. l n 7 . 17 6 j 81 8 l 60 l 31 2 49 lll l 57 l 19 4 344 38 l 

9 14 7 

' l 1874. l ;8 l 20 J 60 22 6 J 24 J 5, 49 28 4 289 ~3 
' l 

C::. 

6 l l l 

1875. l )J 75 6 ln 6 34 J 46 l 16 l 9 10 l 55 l 29 5 3B4 28 -~ l J\.'; 

1876. -h) J 25 5 176 14 31 l nr l ll 7 6 4 61 4 33 9 314 40 -1l.J L: b 

1877. )3 l 36 '58 2 25 8 23 12 l 64 19 2 366 23 7 188 10 

l 49 1878. l 45 2 30 l 54 2 2 30 16 l 37 5 J l 62 l 27 l 353 14 

6 l l 
21 5 lB 79o ')l 41 5 63 4 35 l ~~ 2 9 6 l 50 34 l 316 20 c" L: ' . 

5 l l 
61 8 l 55 21 1880. :'ll 37 J 79 8 32 l l 46 l 17 7 37 6 l 349 32 

1--' 
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:8 v e;y,~ - l Altalfi- Ana~itika1 Prepa-l G;yól?;yszsrf ·r oxi Köze- fVlik:ro liföv ény t ani G:yög,y-
' zh nos lwló ' bio ló ~B d.or·gism.sze:t'- 1 Ossze-sz am kem1a rs.t~v l ·Gan geL; z-

kérnia kémia g, i a ségtan gia + üg,yisze:r'<roen 

! l 1881.1 5\) l l 70 2 P 76 9 l 38 l l 38 l l 3 l 17 l 26 ll 3 l 336 43 -0 ! l 

1882. 4 :le 7 31 64 l l 50 10 33 i 7 l 23 4 l 8 l 63 7 l 37 7 l 3'56 36 

l ~··3 61 4 68 1 ,. 81 5 36 26 l 8 l 17 l 3 l 50 l 37 ll l 390 35 bb • ~J 

l l 1884. 6 ~p 8 51 59 5 25 26 l 9 l 16 5 l 8 4 l 50 l 29 7 l 338 29 l 

1885 .,5 L~ 2 l 26 3 l 63 4 34 24 l 7 2119 2 i 8 l 62 3 l 31 4 1328 22 ( 

2 l 41 lBB6. 4] 59 3 48 27 l ll l 26 12 l 4 l 25 21 3 . 305 22 

l 
l 

1887. 58 2 l 21 l l 70 b 39 18 l 4 l 23 3 l 9 l ~r: 2'7 18 l 294 31 C.) 

sd l 2 l l 16 i 1888 3 l 48 12 i ol 2 35 37 l 3 2 l l 49 b l 30 17 l 331 44 

" . l 
Q ej c;:' r·? _ ! 

8~~; 767 621 670 101 11174 94 l 716 22 l 526 ll 114 7 71330 53 l 96 12 l 853 29 l 485 122 15764 513 

Az egyes mez6kön belill a baloldali adat az összes cikk számát 9 & JObboldali a szerz5 nsv~vsl 

ell~tott cikkek sz t jelenti. 



Hetilapban leggyakrabban publikáló sze 
szerint, a publikálás gyakoriságának 

H é VL. 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 Össz. 
-

29 10 16 6 61 

2 9 Schédy SánJor 18 l 3 l l 17 9 50 

3. Molnár Ján s 2 6 3 6 7 2 2 7 l l 37 
4. ':r han Ká.rol, l l 8 2 2 2 l l 4 22 

't ' 5. Rozsnyay Wa ·y as l 2 l 2 3 2 l 3 5 2.0 

G • C sur g a y Ká mán 7 4 6 2 19 
7. Hint z Györ'gy 5 2 4 3 3 l 18 

8. Mokos Károlly l 8 2 3 3 17 

9. Keller Emu!, 
-l'> 

ll l 3 15 -l'> 

'r raj a.nov i t sj 3 4 3 2 l 2 15 Ágoston . 
GaJ.lik Géza l l 4 5 3 14 
Kiss Ferenc: l l l 6 l l l 12 

Bertha.n Gyulla 10 10 
' 

J<' e ll e t óx Emb 6 3 l 10 

Wartha Vincze l l l 4 3 10 
' 

Többi összf< 10/ 7 25 6 17 21 16 8 14 14 6 23 3 20 13 8 12 32 245 
N 
• 

össze sen: 34 39 27 35 44 24 19 27 32 44 38 36 39 27 23 34 53 575 
<+ 
!2,,.. 
a' 
1-' 
Oh. 

17 év folyamán 10 Jcözleménynél kevesebbet publikálók a. tá.bláza.t végén osszesitve szerepelnek. N 

'" c+ 



A G,yógyszer He ti lapban megj e lent, gyógyszer··észek által :i.rt cikkek llleg,osz.t.asa 
a publikálás gyakoriságának sorrendjében 

Sor- l Önálló tudományos munka 

szám N él v 
lattal lat né 

l ,. , 'd ' j d 18 ~ • ~ene,. y 0 jn .or 
2. Molnar Jdnos 35 2 

3. ':~han Kár ly 9 13 
4. Hozsnyay Ui ó. ty ás 17 2 

5. Csurgay F ál mán 2 12 

6. Hintz Gyö r· gy 5 5 

7. Kelle:r E9il 14 

8. Trajanov~ts Ágoston l 8 
l 

9. Gallik Gé!za 12 2 , 
10. Kiss 'B'e:re!nc 7 5 

! 
ll, Bernáth Gyula 10 

i 
12. Felletár ~mil 10 

l 

68 Többi össlzesitve/< lo/ 69 37 

80 összesen: 181 114 ""~ __ ., ___________ .. _____ 

Fordi tás 

2 

2 

'Tárca 

32 

l 

5 
8 

l 

6 

45 

98 

Össze sa.n 

50 

37 
22 
20 

19 
18 

15 
15 
14 
12 
10 
10 

l l-') 
).J 

395 

A 17 év folyamán 10 közleménynél Kevesebbet publikálók a táblázat végén összesitve sze:repelnek. 
l\ "Tárca" rovat a szakUgyeKet tárgyaló cikkeKet fog,lalja magában. 
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A Gyógyszer6sbi Hetilapban megjelent, 2,yógyszerészek által irt és expe 
számoló cikkei megoszlása a sy6gyszerészi szakterilletek szerint, az ilyen 

riságának sorrendjében 

' 

Sor- '-"J '-'b,)' Ll .. ,.&,....,..__... "..._ ....... ,__., ........... ............. ,_,_ ,_....J .... ov .............. ~ ..... .. ~ze- iVilKr-o- 1\JOV en:v- GYORYSzer~- us z-
N ' v lá.nos tikai ra tiv k l' ' ' 

szám e sze r sze x- o o- gsszseg-
' ! t e chn. l;:ém.ia kémia kétnia tan P la tan p. i a dr'o.g_ ism. __________ "., .. .,;..w-

1. Molmir Já1os l 31 2 l 35 
2. Rozsnyay l\iátyás ll 2 l 3 17 

3, Keller EmJ1 6 , 3 l l l l 14 • 
4. Gallik G éla l 10 l 12 

5. Felletár Jmil 7 3 10 

6. Kiss FereJc 4 l l l 7 
' l 7. Than Karo~y 6 l 7 

! 

8. FleischeriAntal 4 2 6 

9. Hercz IVTór i 6 6 
10. Hintz Gyö~g,y 4 l 5 

ll. li'ischer s4muel 2 3 5 
' 12. Scherfel \/".Aurél 5 5 

Többi össd./~5/ 22 3 9 2 2 ' 2 41 J_ 

L 
összesen 48 15 68 5 4 5 18 2 5 HO 

-··-- ·--~-~""------·~"-

A 17 év folyamán 5 experimentális JGllegü közle:nénynél kevesebbet publikálálc a táblá.zat végén ÖSf':ze-

sitve szerepelnek. 
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sen 575 eikket publikál t. /2. tábláza t/ l Az l. táblá
összevetve megállapítható, hogy 62 olyan névvel el·

ott cikk jelent meg, mely nem érinti egyik gyógyszeré-
szakterületet sem./ 

80, a szerzői név feltüntetésével publikáló gyógyszerész 

17 év alatt összesen 395 cikket i.rt, ebből 181 cikk /45,5%/ 
át experimentális vizsgálatokkal :toglalkozi.k. /3. táblá-

• lviint látható névvel ellátott forditás csak ritkán 

meg, ezek inkább névtelen szerkesztőségi cikkek. A 

g több cikke t Schédy Sándor publi.kál ta 1 /12,7 %/. Cikkei.

többsége szalillgyi kérdésekkel foglalkozik, de ő irta 

legtöbb experimentális vizsgálat nélküli önálló tudomá
cikket is /32,7 :;;;, illetve 15,8 %/. 

gyógyszerész közül 37 irt a gyógyszerészi szakterüle
valamelyikébe besorolható experimentális vizsgálatról 

közl.eményt, összesen 170-et. /4. táblázat; 

előző táblázattal egybevetve tehát ll olyan gyógysze

rész áLtal irt experimentális vizsgálatról beszámoló cikk 

elent meg, maely a megadott 10 gyógyszerészi szakterület 
egyikébe sem sorolható be./ Mint a táblázatból látható a 

cikkek többsége analitikai /4-l ,ü ;b/, illetve gyógyszer

technológiai kutatásokról /28,0 %/ számol. be, ami bizo

nyitja, hogy az adott időszakban a gyógyszerészek főként 
e két szakterületen fejtettek ki. tudományos tevékenységet. 

Jelentős~e miatt ki kell emelnem néhágy gyógyszerész a 
folyóiratban jól tükröződő tevékenységét, akik sokat pub
likáltak a lapban. 

L...Ji:l.sőként--emci--itcm-w.e,·rz-·:KcczE:n"lra\r· T\ila1;Vi3.S' ·al~a(i:l-cf'ifóifi'vs-?z ei' es z 

technoló;~iai, analitikai, illetve preparativ kémiai. tevé-
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nységét, aki az íztelen kinin előállitása /1863/ után 
kisérleteze t t, egyéb kinin-kombinációk, készitmé-

c nY ö"- előálli tásával. Az általam vizsgált idő szakban ki
as "összeköttetésn létesítésével sikerült előálli
egy vasas kinincukorkát. Hiresek voltak gyógyborai, 

a ki.navasbor, illeGve a pepsi.nbor i.s. Sok cikke 
elent meg .a górcső alkalmazásáról a gyógyszeranalitikai 

korlatban, főként a különböző kina-alakal.oidok egymás
való megkülönböztetésére. Polarizátor alkalmazásával 

szennyezések mennyiségi meghatározását is megkisérel te, 
ki sikerült az ekkoriban divatossá vált vazelin oldé

javitania, "gerj-ell.enes" hatását fokoznia /3/. 

kell eml.itenem Hintz György kolozsvári gyógyszerész 
nevét is, aki az lö73-as évfolyamban sorozatot közölt 
"Szemelvények a gyógyszerészeti mütan köréből." eimmel, 
gyógyszerésznövendékek számára /4/. Ő foglalkozott; leg·
behatóbban a szaklapok hasábjain a gyógyszerész, mint 
tápsze.rvizsgáló szerepével, javasol va az oktatás ki ter
jesztését az élelmiszerek és tápszerek vizsgálatára, va
lamint a közegészségtan oktatásának kötelezővé tételét a 
gyógyszerészhallgatók számára. 

Bár mennyiségében nem volt jelentős Iviolnár j\iándor irodal
mi tevékenysége, de a gyakorlati. gyógyszerészetet érintő 
és publikált íelfedezései emlitésre méltók. Az 188C-as 
években ő bizonyitocta be, hogy eg<J('edül. a barna szi.nü 
üveg nem engedi át a gyógyszerekre káros sugarakat, s e
zért ajánlo,; ta a barna üvege]!: ál t alános használa tát a 
gyógyszertári gyakorlatban /5/. usszeállitott egy készü
léket is, a folyadékok relativ sürüségének és fajsulyá
nak pusztán hosszméréssel való meghatározására, a drága 
piknométer helyett /6/. 
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z Aesculap tudományos szempontból alacsony szinvonalu=-

irat volt, A cikkek többsége igen rövid, a lap tar·

>t;!Untat sok apró, pár soros közlés és - különösen az utol

évfolyamokét - hirdetés teszi ki. ~evés önálló kutatá-· i 

eredményt ismertető közlernény íor<Íul elő benne. A kö·-

t cikkek többnyi.re más íolyói.ratból átvéve kerültek be, 

szakügyekkel foglalkoznak, illetve forditások~ A lap 

emellett helyt adott különböző szakmai és társadalmi té·-

u kicsinyes csete-·patéknak, titkosszar-reklámoknak is. 

Ugyan akkor, pozi.tivuma, hogy sokat foglalkozott szarvezé

si kérdésekkel, például egy gyógyszer-vegyészeti. vállalat 

felállitásának szükségességével, a gyógysze.részek anyagi 

helyzetét javító mellékkere'seti lehetőségek propagálásá

val, stb. ll'mel.lett különböző témakörökben felhivásokat 

adott ki a szerkesztőség, például a helyi népgyógyszerek, 

a népi gyógyitási szokások összegyűjtésére, a "forgalomban 

lévő" titkosszerek ösBzetételének megállapítására, közlésé

re, a magyar gyógyszerészet történetének ápolására, egy 

gyógyszerészeti múzeum felállítására, stb, Díjakat tűzött 

ki továbbá a közzétett szakmai kérdésekre helyesen vála

szoló gyógyszerész alkalmazottak és gyakornokok számára. 

Az Aesculap statisztikai vizsgálatát a szerzők nevének is

mere tl.ensége mia t t csak a gyógyszerészi szakterületek 

szempontjából tudtam elvégezni. /5. táblázat/ 

Az 5 év folyamán összesen 5l!D, a gyógyszerészi szakterüle

tek valamelyikébe besorolható cikk jelent mego :í:\'zek közül 

a legtöbb - a lap jellegének megfelelően - a gyógyszerügyi 

szervezés /25,3 %/ témakörét érinti, ezt követi.k a gyógy

szertannal kapcsolatos cikkek /16,8 'fó/, melyek túlnyomó 
többsége azonban más lapokból átvett. 

~2_~4~l~.~s~z~á~m~o~l~~b~e~s~a~~~·á~t~v~L~-z~~sg~á~l~a~t~i~<e~r~e~~~.~:~~~j)~.~é ~O 
ük technológiával foglalkozik /46,2 %/o 

%/, 



Az Aesculap 
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ázatból megáll~pitható a vizsgált utolsó két évben 

számának nagymértékű csökkenése. Rkkor a lap 

mát többnyire már csak hirdetések töltötték ki. Ez

pár.huzamosan csökkent az experimentális cikkek száma 
1888-ban összesen l jelent meg. 

sorozatot közölt a lap, főként az első évfolyamokban, 

közül emlitésre méltó K. Rácz Károly könyvének, a 

zerészeti reálenciklopédiá"-nak /10/, valamint Gal

Géza "Utmutatás a tápszerek, edények •• •. orvosrendőri 

sgálatára11 cimü könyvének /ll/ részletekben való közlé

R két szerzőn kivül névvel ellátott cikket leggyakrab
a következő gyógyszerészek közöltek: Gajzágó Róbert, 

'-'-'-~- Ödön, ;::)ztankay Aba, Katona Zsigmond, Braneczky Kál-

megjegyzem, hogy bár a statisztikai 

- az időtartam különbséget Iigyelembevéve -· nem 
.rosszabb mi.nt a G-yógyszerészi Hetilapnál, a cikkek 

sége nem a lap számára készült, hanem más folyóiratok

vették át a szerkesztők. Az eredeti.leg a lapba szánt 

rövidek, ritkán mondhatók tudományos igényüeknek. 

KÖZLÖNY /1887/ 

Kálmán 8 éves iőmuni~atársi, majd sz;erkesztői mükö
Után - Schédyhez füződő kedvezőtlen viszonya és egyéni 

4~~~~eLesei miatt - megvált a Gyógyszerészi Hetilaptól. 

• március 28-án indult; meg szerkesztésében és kiadásá-
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Az "Előfizetési ielhi vásban" /12/ a szerke sz tő azon meg

győződésének adott kifejezést a Gyógyszerészi Hetilapnál 

szerzett tapasztalatai alapján, hogy a gyógyszerészi kar 

szűkségét érzi egy "bővebb tartalmu, szaktudományainkat 

korszerűbberr müvelő, közös érdekü ügyeinkben szélesebb 

körű müködést kifejtő gyógyszerészi szaklapnak". Lapja, 

melynek alcime "Hetilap a gyógyszerészet tudományos 

czéljai és közérd.ekei előmozditására" ezt a hiányt ki

vánta betölteni. Az uj i"olyóirat célját igy határozta-~-,~ 

meg: "• •• fő gondom lesz lehetőleg eredeti dolgozatokat 

közölni, el nem hanyagolva emellett a külföldi gyógysze

részi és chemiai szakirodalom terén felmerült jelesebb 

dolgozatok ismertetését sem, s mindig szem előtt tartva, 

hogy a közlemények e tudományok előrehaladásának szinvo
nalán álljanak." /12/ 

A folyóirat beltagjainak ~évsorát a lap nem közölte, jel

zés nélkül, vagy kezdőbetűvel ellátva ir ták cikkeiket. va

lószinü azonban, hogy Karlovszky K. Geyza gyógyszerész kö

zéjük tartozott, mert a legtöbb fordit ás, illetve önálló 

cikk tőle származik, és 1892-ben a lap szerkesztését is ő 

vette át. Külső munkatársként viszont egyre több olyan ál

landó támogatója akadt a lapnak, kik cikkeiket névvel el

látva i.rták, és - mint Csurgay irja /13/ - "akik a szaki

rodalom te.rén való müködésre kiválóarr hivatotGak" voltak. 

A lap közleményeinek vizsgálatát ugyanazon szempontok sza

rint végeztem, mint a "Gyógyszerészi Hetilap"-nál, az e

redményeket szintén négy tablázabba foglalva. /A II.-IV. 

táblázat szintén csak az összes megjelent cikkek egy ré

szére, mintegy 20 ~b-ára vonatkozik, mivel. többnyire itt 
is név nélkül jelentek meg./ 

~---------------------- --------------~---



Közlöny cikkeinek megoszlása a gyógyszerészi szakterülGtek szer·int 

Év
szám 

1885. 42 

1886 83 • 

1887. 85 

1888.131 

össze-341 

3 

l 

9 

6 

sen 19 

30 39 
7 

30 l 60 
7 5 

35 J 68 
191 29 

27 l 69 
22 10 

122 1236 
48 51 

15 14 
5 5 

15 35 
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20 48 
7 22 

24 36 
5 4 

74 133 
17 35 

5 4 6 33 
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7 6 5 44 
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A G:vóR:vszerélszi Közlönyben leggyakrabban publikáló szerzők Cikkeinek 
szerint, a publikálás gyakoriságának sorrendjében 

____ _l_ 
-

So :r- N ' v 1885. 1886. 1887. 1888. Összesen ' e szam 

l. Karlovs· ky K. Geyza 9 ll 105 7 132 

2. Csurgay Kálmán 17 l 2 20 

J. 1'raxler• László 5 13 18 

4. Nuricsá József 5 13 18 

5. Sztanka Aba 3 6 9 
6. Deér Enc.re 4 3 7 

Hankó Villmos 
Vl 

7. 7 7 Vl 

! ' 
8. Than Ká:lloly 2 l l 2 6 

9· Csulak ~ajos 6 6 
i 

6 10. Doná.th Cfyula 6 
' 

ll. Fischer\Samu l l 4 6 

12. :Sraneczky Kálmán l 5 6 -J 
l, • 

42 Többi öEiszesitve l< 6/ 31 35 31 40 137 <T 
po, 
a' 
f-' 

54 összesen 59 61 158 100 378 po, 
N 
po 
.".,. 

A 4 év folyamán 6 közlem6nynél l~:evesebbet publikálók a. táblázat végén összesitve szerepelneK. 



A Gyógyszerászi Közltinyben .negJelent, gyógyszerészek által irt cikkek megoszlása jelleg,ük szerint, 
' a publikálás gyakoriságáns.k sorr·endjében 

Sor-
szám 

Önálló tudományos munka 
Összesen ' e Ford i tás 1fá,rca N v 

··-
l. 5 34 88 5 132 
2. 8 12 20 

J. 
r 4 8 18 o 

4. Sz t 9 9 
5. 2 2 3 7 

6. 'l' han 4 2 6 
7. Ká.lmán 5 l 6 
8. 5 l 6 

23 l< 6/ 24 35 27 86 

- ··--
31 60 86 96 48 290 

A 4 év folyamán 6 Közleménynél kevesebbet publikálók a táblázat végén összetive szerepelnek. 

A "Tár•ca11 rovat a szal<üg,yeket tórgyaló cikkeket foglalJa magában. 

(D 

• 
c+ 
p,, 
o' 
,~ 

p,, 
N 
g) 
ci-

\Jl 
O'\ 



A Gy6gyszeré 
számo16 cikkN 

i Közlönyben megJelent, gyógyszerészek által ir·t és experimentális vizsgálatokról be
megoszlása a gyógyszerészi szakterületek szerint, az ilyen jellegli publikálás g,yako-

~ riságának sorrendjében 

Sor- \.A,] Vt_:,J .n • ..._"'-"' ........... u, ......... ... ......... l:"'-"' ""ú '-'bú .................. .1.>-V"-.''-' ~, .................... '-' .... -.'-' w ~-". ... ,J >..;J Vt.:;,,J '-'4.!'-' -l.- Össze-
N é ~ sze r lános tilmi ra tiv sze r- koló- gész- bioló- tan és ügyl szer·-

szám i techn. kémia kém'- 1-..!-..;- .i..-·- -.!~ ~..!- .... ~-- ~·"" - ,_, -· - ~· - -· -~ -·--~-- sen 
' 

l. Sztankay h~- . l 2 l l 3 l 9 
2, Braneczky~Kálmán l 3 l 5 

3, l>' i sebe r S" mu l 4 5 

4. Ga"dik J'Í'' 2 2 l 5 
5. Traxler r,,_szló l 4 5 
6, Karlovszky K.G. 2 

, 
l 4 .L 

.i d 7. Katona Zsigmon l 3 4 
l 
' ' 8. Scherfel y.Aurel 3 3 
l 

9. ·:r han Káro J~ y 
i 

3 3 
10. Winkler L4Jos 3 3 
ll. Ivlurakö zy rf<üoly 2 2 

12 o Rozsnyay l\i.átyás 
, l 2 J. 

l 

4 Többi össd./< 2/ 4 4 

··------ -· ... ---
16 Összesen 12 9 18 l l 9 4 54 

·--~-'" 

A 4 év folyamán l experimentális jellegil közlem3nyt publikálók a táblázat végén összesitve sze re pel-

nek. 
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év folyamán a Gyógyszerészi Kozlönyben ösz
a gyógyszerészet valamely ágát éri.ntő cikk 

jelent meg, évenként emelkedő számban. ,&Névvel ellátva 
jelent; meg a cikkek 20,7 %-a, az évek folyamán emelkedő 
tendenciával./ li:l87-től a lap terjedelme jelentősen meg
nőtt, ez a cikkek számának ugrásszerü növekedéséből is 
látható. A publikációk közül legtöbb a gyógyszerészi 
technológia /23,1 %/, illetve a gyógyszerügyi szervezés 
/19,1 %/ témakörébe esik. /6. táblázat/ 

A 4 év folyamán 54 ismert szerzőtől /32 gyógyszerészi 
végzettségü/378 cikk jelent meg összesen /7. táblázat/. 
jAz I. táblázattal égybevetve megállapitható, hogy 73 o-· 
lyan névvel ellátott cikk jelent meg a 4 év folyamán, 
mely nem érinti egyik gyógyszerészi szakterületet sem./ 
Hat cikket, vagy annál többet publikált összesen 12 szer·
ző, kik közül három nem volt gyógyszerész. /Nuricsán Jó
zsef vegyész, Hankó Vilmos tanár, Donáth Gyula orvos./ 

A négy év folyamán összesen 32 gyógyszerész publikál-t,) 

számszerint 296 cikket. /o. táblázat/ /A 296 cikken be
lÜl legmagasabb arányban a fordit ás /32,4 "'ő/, illetve az 
e:l.'IJerimentális vizsgálatot nem tartalmazó, de önálló tu
dományos muni:;:át .reprezentáló /31, l ;ib/ cikkek forduLnak 
elő. lündkét kategóriában a legtöbb cikket Ka.rlovszlq K., 

Geyza irta, de egyébként is tőle származik a legtöbb 
cikk /44,6 %/. Saját experimentális vizsgálatról a cik-,' 
kek 20,3 %-a számol be. Rzen belül a legtöbbet Sztanka;yi 
Aba irta, valamenn~i cikke e csoportba tartozik! A leg~ 
tobb szervezési kérdéssel foglalkozó cikk a szerkesztő/ 
Csurgay Kálmántól származik. Í 

*.,.-------------------------------------- - -- -------
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A 4 év to1yamán 54, a gyógyszerészet valamel;y szakterU

letét érint5 exprei:nentális jellegü cikk jelent meg. /A 

III. táblázaHal egybevetve kHünik, hogy 6 expr·eünentá

liS vizsgá . .lat nem érinti a gyógysze!"észi szakterületek 

eg;yikét sem./ Az 54 cikk közül legtobb - ugyanugy, :ni.nt 

a Gyógyszerészi Hetilapnál ·- az analitika tárgykörét 

érinti /33,3 %/, ezt követi a technológia /22,2 U. 
/9· táblázat/ 

.A lapbo"n publiké.ló g;yóg;ysze:cész sze:rz5k közü1 ki kell-l 

emelnem M'inkler Lajos EJzem~ly2t, akl ekkor, :nint rhan 

Károly üatal tané.rsegédje felfedezte eg,y Bunsen élta1 

kidolgozott - a vizben oldott oxi3án :neghatározásá~a 

szolgáló- módszer hibáit, és ko:rrigá1ta . .Gz volt :S_ok

'Gori éiisszertéciójának témája is, melyet a Gyógyszer8szi 

Közlöny iol;ytatásokbE:n köziE adot t /14/ • .t:Jmli tésre méltó 

továbbá, hogy a lap v.g;yancsel;:: foly .. tat;ásokbe.n is~nertette 

Waldheim Antal bécsi g~ógys~e:rász, abrlisszeli nemzetkö

zi gyógyszerász kongresszuson /1884/ elfogadott nemzet

közi. gyóg37 Szerkönyv tervezetét is /15/. 

Ilz ekkorib2.n legjelentősebb két g;yógyszeréLzi 

a Gy6gyszer~szi Hetilap ~s a Gy6gyszer~szi Közlöny sta

tisztikai adatait Jsszegezve, illetve összehasonlítva az 
alábbi kL-vetkeztetésekhez jutotte .. T1 .. /lú, ll. té.blázat/ 

l. 1872-·1828 között a két legjelen·t 5sebb gyóg:yszerészi 

:Colyóira.~bon i:Jsszesitvc legtöbb ci.Kk a.z anali.tikai 

k~mia /19,5 7a/, a gyógyszercechnológia /l5,j 7o/, V&.·· 

lanint a ni~_:vénstan ::::s drogismeret /14,3 : __ j t6rgykö:r é

ben jelent :neg /lO. túblázat/. A t;,yóg31Szer-észi mükö

dés ÍŐ területeit ekkor vslóbs.n e i'lár0.11 szalcGerU_let k2-

pezte. ~ls5sorban az analitika adott sok publi lisra 

a.lkaLnas téi1át 2 g~'Óg~~szerás::;eknek. Me.gycrországon ~-~. 
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utolsó negyedében ldilönösen előtrébe került a szer

tlen kémia, vezéregyénisé ge, l'han Kár oly prof e ss zor 

és tanársegédei tevékenysége, az újabb és újabb tudomá

nyos eredmények révén. Az I., majd a II. lviagyar Gyógy

szerkönyv qualitativ- és egyre több quantitativ előira

tával kapcsola tos kérdések, az ország ásvány- és gyógy

zkincsének kihasználását célzó vizvizsgálatok, nem 

utolsó sorban az uj onnan felfedezett, egyre jobban ter

anali ti kai módszerek l spektroszkópia, fénypolar i

záció, stb./ egyaránt helyet kaptak a lap hasábjai.n. 

A gyógyszertechnológia mint a legi.nkább gyógyszerészi 

jellegü szakterület érthető módon szi.ntén gyakran tárgya 

publikált ci.kkeknek, a különböző gyógyszerkészí tmények 

előállitása során jelentkező problémák, illetve az ujon

nan elte.rjedő gyógyszerformák /például folyékony kivona·
tok/ révén. 

l!'enti.ek alapján érthető, hogy az experimentális vizsgála

tokról beszámoló cikkeken belül is e két szakterülettel 

kapcsola tos cikkek a leggyakori.bbak. /4.., 9. tábláza t/ 

szintén elsősorban gyógyszerészi szakterületnek minő

sülő gyógynövénytan és drogismeret területén jelentkező 
Uj eredmények; problémák is gyakran helyet kaptak a lap

ban. Az ilyen jellegű cikkek elsősorban a gyógynövények 

leírásával, hatóanyagok vizsgálatával kapcsolatosak. 

Ekkoriban előtérbe került az egyre tökéletesedő mikrosz

kóp alkalmazása is növénytani vizsgálatok céljára a 

gyógyszertári gyakorlatban. Nem ritkán foglalkoztak a cik

kek a megfelelő szintü drogismerethez elengedhetetlen 



A Gyógysz 

Lap 

Gyógysze
részi 
Hetilap 

Gyógysze
részl 
K<izlöny 

Összesen 

% 

szi Hetilap és a Gyógyszerészi K<izl<iny cikkeinek megoszlása a gyógyszerészi szakte
rületek szerint, a vizsgált 17 év folyamán 

767 670 1174 716 526 147 330 96 853 485 

341 122 236 74 133 24 27 16 221 282 

1108 792 1410 790 659 171 357 112 1074 767 
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alapismeretekkel, morfológiával, növényélet-

számban de még mindig magas arányban fordulnak 
két lapban az általános kémiával /10,9 %/ 1 prepa

tiv kémiával /10,9 %/, és a gyógyszerészet szervezé-
sével j:l0,6 %/ foglalkozó ci.kkek. Az általános kémiai 

zlemények inkább vegyészektől származnak, illetve :tor
ditások, a gyógyszerészek számára elsősorban az alapis
meretek fel uj i tását 1 illetve a továbbképzés lehetőség ét 
jelentet ték. 

A preparativ kémia nagy szerepet játözott ekkor a gyógy
szertári gyakorlatban: gyógyszeripar hiányában az alap
anyagok egy részté a gyógyszerészek maguk állitották elő, 
másik részét d.Dogj;sták révén külföldröl szerezték be. 

Erthető a szervezéssel foglalkozó cikkek magas aránya is. 
Ekkoriban a gyógysze.részek még mindi.g lennálló anyagi 
problémái, a gyógyszerészet ügyének lassu .rendezödése, a 
közegészségügyi törvény, a gyógyszerkönyvek, taksák ki
adása következtében sok ilyen jellegü cikk jelent meg e 
lapokban. Az Országos Gyógyszerész Egylet legkiemelkedőbb 
egyéniségei, ugyariakkor, kik jól lát ták mennyi.re elenged
hetetlen a gyógyszerészek tekintélyének emelése, ügyük 
megfelelő rendezése érdekében a tényleges országos mére
tü összefogás, felhasználták a lap hasábjait a gyógysze
l!ész társadalom mintegy felét érintő közömbösség leküz
désére is, biztatva az egyletbevaló belépésre, sőt a 
gyógyszerészi kamara megalakitására. 

A gyógyszertannal /9,1 %/ kapcsolatos cikkek tulnyomó 
n orvosokt~l s tások, 

megjelentetésük igen nagy jelentőségü volt: a gyógysze-
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szaksajtó megszületése előtt a gyógyszerészek ilyen 

egü cikkeket legfeljebb az orvosi lapokban olvashattak, 

gyógyszerek hatástanával kapcsolatos ismereteik csak igen 
~ml.u~.tua.~~~~.~~ lehettek. 

ország elmaradott közegészségügyi viszonyai, a közegész-

gügyi. törvény előkészítése, megszületése, majd a rea1itá·

,.,,.,~~t figyelmen ki.vül hagyó, s igy alig megvalósítható mi

ta miatt a közegészségüggyel kapcsolatos cikkek is nagy 

l"''"""'uan helyet kaptak a lapokban. /4,9 %/ 

legkevesebb cikk mindkét folyóiratban a mikrobiológia 

,6 'íó/ és a toxikológia /2,4 %/ tárgykörében jelent meg. 

mikrobiólógia ekkoriban az orvostudomány területén is uj 

szakterületnek számított; a század utolsó negyedében bekö

tkező "bakteriológiai forradalom" során születtek meg a 

nyugateurópai országokban az első jelentős mikrobiológiai 

felfedezések. Igy érhető módon e tárgy inkább csak az erje

dés, savanyodás, penészedés, illetve az egyre inkább előtér
be kerülő i:ertőtlenitőszerek révén tekinthető gyógyszerészi 
szakterüle t nek. 

toxikológia ekkori.ban szintén meglehetősen uj területe 

volt az orvostudománynak is; Balogh Kálmán gyógyszertan 

professzor ez i.rányu tevékenysége révén az 1860-lb'{O-es 

években került előtérbe. Gyógyszerészi szakterületnek i.n

kább csak mint a gyógyszerek mellékhatásával, gyógyszeJ.'

gezésekkel is íoglalkozó tudományág tekinthető ez idő-

Fenti statisztikai. eredményeket, melyek ősszefoglalóan tük

rözik a kor /l872-18ö8/ gyógyszerészi s:;;aksajtójában megje

~eut cikkek megoszlását a 10 gyógyszerészi szakterület sze-· 

~~~~. ___ ci~~tzeil.as~o.LLt-!)ti;a"":-a--G:y-Gí~Y<,B-t:H.'~·.s.z-i-tietH ap első lO 

cikkek 
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sz:akt;e,r~ule tenkén ti megoszlásával /16/. :ti sze.dnt 1872-

között a gyógyszerészi szaksajtóban analitilmi., nö

c.ri>nvtani, közegészségügyi vonatkozásu cikkek gyakrabban, 

talános kémiai vonatkozásuak ritkábbarr jelentek meg, 

1862-1871 köz öt t. A gyógyszertechnológiai cikkek 

t;ekintve mindkét időszakban a második he

áll tak, a gyógysze.ré szet szerveZEÍ3§1 el foglalkozó köz-

eményak a harmadik helyről a hatodikra kerültek. Megfi

lhető tehát egy bizonyos i oku eltolódás a gyakor la ti 

ellegü szakterületek javá.ra, ami e szakterületek - 18'72. 

lőtti időszakhoz viszonyitott - nagybbb arányu fejlődé-

sére, illetve általában a gyakorlati tevékenység előtérbe 
vezethető vissza. 

Mint a ll. táblázat mutatja, a vizs~sált 17 év :tol.yamán 441 

tudományos közlernény jelent meg ismert gyógyszerész szerző
től a két lapban összesen, malynek több mi.nt fele experi

mentális vizsgálatról számol be. Figyelembevéve, hogy a 

Gyógyszerészi Köz1önyt csak 4-éven keresztül vizsgáltam, az 

experimentális cikkek azonos arányban fordulnak elő a két 

lapban, az experimentális vizsgálat nélküli önálló tudomá-· 

nyos cikkek ugyanakkor a Gyógyszerészi. Közlönyben találha

tók nagyobb arányban. R tekintetben, de a közlemények szin

vonala tekintetében is a Gyógyszerészi Közlöny már megindu

lása első évében utolérte a Gyógyszerészi Hetilapot. 

A két lapban 1872-1888 között megjelent, névvel ellátott 

cikkek 25 :Yo-a származik gyógyszerészi diplomával nem ren

delkező szerzőtől, ezek között a vegyészek szerepelnek leg-

a két lapban a következő gyógyszerészek 
:;_:_~~J,_~?d_l;_§JL!.JU~2_QJ:)_e_j;_LJJi:LUr'ga.y:~""a.Lm.an., ... cKaclH~ev,sz ky K. Ge y za , 

Emil, rl!olnár János, Jiozsnyay r.:rátyás, Schédy Sándor, 
Than Károly. 
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11. táblázat 

1872-1888 kBzött a Gyógyszerészi Hetilapban ás a 

Gyógysze:r"szi iCüzlönyben megjelene, is:nert gyógy

sze:rász szerzőktől származó, önálló tudományos 
cikkek összesitáse: 

Experimentális 

vizsgálattal 

Expe;cimen·~ális 

v iz sgá1a t nélkü .l 

Gy Ó gy SZE r §s zi. 

Hetilap 

181 

114 

Gyógyszer8szi 

Közlöny 

60 

86 

dssze sen 

241 

200 

------··-----------·-------

Osszesen: 295 146 441 
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A legtöbb experimentális vizsgálatról beszámoló köz

leményi:; Felletár Emil, Gallik Géza, Keller Emil, Mol

nár János, Rozsnyay Mátyás és Sztankay Aba irta. 

GYI:ÍG1:SZ,J:í'R:i!;S;~E'K l'iAP'l'ÁilA /1863( ÉS GYÓGYSZERÉSZEK ioVKÖNYVE 

két kiadványsorozat a vizsgált időszakban megjelent két 

gyógyszerészi szaklap szerkesztőjének kiadásában látott 

>mn.>111lágot: Schédy Sándor adta ki és sze.rkesztette a "Gyógy
''S~Iel~észek Naptára" cimü, első gyógyszerészi évkönyvnek te

<u.uo.L.<t::tő kiadványt 1863-tól, melynek mintájára 1886-tól 

Kálmán is megjelentette saját szerkesztésében a 
gyszerészek Évkönyvét. Mindkét so.rozat számai. évente 

gyszer, újévkor jelentek meg, és a naptár jellegét mega

hagyományos részeken kiVÜl a gyógyszerészet szempontjá

fontos tudnivalókat is tartalmaztak: a vénykészités 

i, mérgek és ellenmérgek, méregként ha tó szerek 
egmagasabb egyszeri és napi adagjai, árszabvány, a gyágy

zerészeket érintő rendeletek, a belügymi.nisztérium egész

osztálya és az Országos Közegészségügyi Tanács 
tagjai, a gyógyszerészeti tanfolyam tantárgyai, tanárai, 

végzős ha1lgatók névsora, lllagyarország gyógyszerészeinek 

a, stb. Csaknem valamennyi szám tartalmazott továbbá 
egy-két szakmai cikket, vagy összefoglaló közleményt, több

az analitika tárgyköréből, névtelenül. 

Vel~ kiadványok nem tekinthetők tudományos igényű szakfo-
iratoknak, a bennük Í lt többnyire 

lapokban is megjelentek, igy azok statisztikai vizsgá
tát nem végeztem el. 
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üRVOS-GYé:GYSZERLSZI iR'l'ESIT6 /1886-1887/ 

- , • ' •->-_-, ; • ~ r / • • l -•' .-E folyolral; "r.Le tillap az orvos-gyogysze:rsszl Ls..:r KO!Zicr-

dekeinek előmozditásárc:-~r·( a-lcim.JJe l 1886. dece.:nberében 

jelent 11eg Budapesten -· bá.r a két decembexi szám csak 

"Mut&hányszám" volt, megegyezett sz 13B7. i:vi első 

szám:nal .. .._[;. nagyszámú n§net anyanyelvU g~yóg:yszerészie 

való tekinte~tel a lap németUl is negjeilient, azon~s 

t;ar'Galo.:n:na.l, kü.lön pálJ.ányb2n. J.i szerkesztő ~;s kiadó 

tula;jóonos ~J:elegdi Béla gyógyszex2sz, a lap i5:nunka-· 

társa hluldini Károly volt. 

Az "[;rte.s.it5~ sq.ját :neghatár·ó.z~~sa Ezerint t 1 közegSszs~~g-· 

ügyi szaklc.p 11
, feleslegesnek -L;artva :~~·Iugyaro.rr::,zágon a 

:negl2v5k melle~Gt nég e,:~Y "Gucio~:.1án,Yos orvor:d. vagy gsóg~y

szerészi folyóirat neginditás6t, ~nk1Sbb ~Ixa tdrekedett, 
am.it azok figyelmen kivLll hagytak: ecz 

szek anyagi :é.rciekeinek tá:noga.t.9.s6.:rD, a gyógyezex-- 22 

vegyszer kereskedelem eljsegitásáre. ~ célb6l többEk 

közö ct egy ••'oizományi:raktár" feL:'i.llHását határozták 

el a beszerzés, r.c.ktár·ozás, értékesi.tés megkönn;yi tésére 

és v állalko z tak klilönböző szakmabeli s zükséglet ek ki e l<i

gitésére. F, lapben tudományos publikációk is megjel en tek 

a 0~i'udomií.n;yos KözlemJnyeki 1 és a '''G;ye..ko.r·l.e,ti Köz.lemén~yek" 

tb O•'l•''b'" k ''t·l'b·· 0 

OF Fo • •t] IOV 8. ·::.!1 • .w, J. OlE a.1- & 2 c-'"'n OIVOf)l "G8ffif.iJU8l~ VO.l fJK, 2Z 

utóbbiak veg;;-es jel.legüeic, töb'Jn;yixe röviO reic::r:=f.tuJlok 

kiHföldi lapokból, náv nél::~Ul, vags nonograrrmal. Is.ner

te-~te továbbá a íoly6irat az osztrák és ~agyar k~zeg~sz-
F • 

0 

• l t ' ' sag:.:_[_S:yl rGnCie, .e eKet, c. z 

véken;ységét, éi kU_.lföldi~ illetve he,zc.i sze.kkön;yrveket, 
I' o g' al'KO c· o·'· :c g·•·o'g--~ "€ r+ ,;r' '>" 6l'K' 61 t- ·"O' l- r Ir~ '(6 qlre ;,~ 1 "'; .L :6 Vu ,/ j,_,.:...; '-'C-' • .1. i...•-C,J .1.. ' 11-v.:....t l.l .:.I..G- '-' .. n. '--'-'--',L-"--'-

~s szab_(elsi hireket, valanint r§szleteket ~eleg6i ké

ozdl5 ké..;·n;yvéb5l, c;_z n-.Gg;yeteJles g~róg:>:szer0szi kézikön;yvP-

• 
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Értesitőt a korabeli magyar ~yógyszerészi .lapok és 

külföldi íolyóil:.'a tok éles:en támadták. Egy bécsi. 

a "Pharm.Post." 1886. végén megjelent kritikája 

- melyet Csurgay /mivel maga nem kapott mutat
'-"''"dzámot/ változta tás nélkül közölt lapjában /17 l -

első szám se-k és sulyos német, illetve latin nyelvi 

>.UJ.utaVal jelent meg, tartalmáb illetően pedi.g a lapról 

volt a véleményük, hogy a titkosszer szédelgést ki·

támogatni. Csurgay a kritikához füzött kommentárja 

int "Teki.ntélyes egyénekből álló szaktestüle tekre 

.... ;v~láló lapról ily kritikát még nem ir tak", és til tako

mindennemü kolle@al it ás ellen, 

ernényern szerint a megjelent néhány szám /ugyanis a 

lap 1887-ben meg is szünt/ valóban nem képvisel t magas· ~\ 

tudományos szinvonalat, elmarad.t főleg a Gyógyszerészi 

zlöny és a Gyógyszerészi Hetilap szinvonalától - vi
szont ez nem is volt elsődleges célja. Az orvosi és 

gyógyszerészi kar fennálló gazdasági problémái, a rossz 

anyagi be1lyzet és a nehézkes gyógyszerellátás miatt lett 
volna létjogosultsága a lapnak, s valószinűleg a két kar 

viszony további javításához i.s hozzájárulhabott 

folyóiratnak csak néhány száma jelent meg, ben
nük kevés a gyógyszerészi vonatkozásu publikáció, leülö

nösen eredeti közlemény, a folyóirat vizsgálatát nem 
tartot tam szükségesnek. 
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A g_yógyszerészettel határos tudományágak szaklap;jai 

Az általam e ponthoz so.rolt folyóiratok olyan szak

lapok, melyek részben /orvosi lapok/ vagy egészben 

/közegészségügyi, illetve vegytani, növénytani lapok/, 

a gyógysze.részettel határos szakterületeket érintenek, 

tehát a gyógyszerészi szaksajtó felméréséhez vizsgála
tuk elengedhete tlen. 

A kiegyezés után az orvostudomány nagyiramu fejlődé

se következett be, A prevenció elvének előtérbe ke·

rülése, a tudományosan is megalapozott diagnosztika 

térhóditása, az "egészségtudomány" megszületése és a 

bakteriológiai. felf'edezések jellemezték ezt az idő
szakot. 

Az általam vizsgált időszakban1 1872-l888 között uj 

orvosi folyóirat nem indult meg; továbbra is megje

lent azonban a két korábban alapitott orvosi hetilap, 

illetve csak a nyolcvanas években jött létre két, a 

maga nemében igen fontos, a megjelent külföldi és 

magyar szakkönyvekről pár sorban tájékoztató orvosi 
folyóirat /18/. 

ORVOSI HRTILAP /185?( 

Az Orvosi Hetilap, a "Honi s Jdilföldi gyógyászat 

és-kÓrbuvé.rlat közl.önye" először 185].,.ben jelent 

meg Budapesten. A lap főszerkesztője és 0ulajdono-

'. a magyar 
közegészségügy és felsőoktatás reíormjában, v~la-

mi.rlt az orvosi irodalom megszületésében egyaránt 

jelentős szerepe t játszott, 1888-ban a Tap-sze.r-
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kesztését Hőgyes Endre vette át. lö72 és lö86 között, 

""tehát az ál talarn vizsgált; korszakban az Orvosi Heti

i"őmunkatársa Balogh Kálmán, a budapesti. egyetem 

gyógyszertani. tanszékének tanára vo.Lt, aki gyógysze

részként kezdte magasra i. velő pályafutását. A lapnak 

1886-ban :tőmunkatcillsa lett Réczey Imre a budapesti e-
gyetem sebésztanára is • 

• -~ .... ."r,..,r, és 1888 között két melléklete volt az Orvosi He

tilapnak: a "Közegészségügyi és tö.rvényszéki orvostan" 

/1865-/, mely !Vlarkusovszky, majd 1882-től .f!'odo.r József 

szerkesztésében ;jelent meg, és a "Szemészet" /1864-/, 

melyet HLrschler Ignác, illetve 1881.-től Schulek Vilmos 
szerkesztett. Mindkettő 2 havonta jelent meg. 

Az Orvosi Hetilap és mellékletei vizsgálatát a követke
ző szempontok szerint végeztem: 

l. A 10 gyógyszerészi. szakterület alapján osztályoztam 

a lapban talált gyógyszerészeti vonatkozásu cikkeket 
/12. tábláza t j. 

2. Vizsgáltam a gyógyszerészi diplomával rendelkező 
szerzők cikkeinek megoszlását a szakterületek és 
jellegük szerint /13. táblázat/. 

Mint a 12. táblázatból látható, s várható volt, nagy 

számban szerepelnek a lapban a határterületi szakága

kat érintő cikkek, s csak ritkábbarr kifejezet ten gyógy

szerészi jellegüek. A 17 év folyamán összesen 763 gyógy

szerészéti vonatkozásu cikk jelent meg, melyek között 

legnagyobb számban a gyógyszertani cikkek /56,Cf!>/, ill. 

a közegészségtani cikkek /13,4 %/ fordulnak elő. itiihoz 

,--ll:é.JlasJ>-,----R~:y-.~cECVB>B4o--:i'ej;cyé)-h:a-t;rt)l ·varrirzó, magas az ana

Utikai vizsgálattal foglalkozó cikkek aránya is: nagy 



Az 

-
Év- t'éciilloió- nos 

v ~v 
koló- gész- bioló- tan és ügyiv szer- Összesen , tikai ra tiv sze r-szam gia l kémia kémia kémia tan e a ségtan gia drogism. vezés 

1872. l l l 33 4 17 3 l 61 

1873. l 30 3 19 2 55 
1874. l l l 4 41 6 12 3 68 l 

1875. l 3 63 5 17 , 9o -'-

1876. 3 2 4o 3 14 2 l l 66 

1877. l l 32 4 l o l 49 
1878. 2 l 2 l 2o 4 12 6 l l 5o -'l 

1879. 4 l 17 7 l o 4 43 
H 

1880. l l 19 5 ll l 38 
1881. 6 18 10 8 2 44 
1882. 6 2 14 4 l 27 

1883. 4 9 l 7 5 26 

1884. 8 2 9 5 24 

1885. ! 5 l 17 3 21 13 2 62 H 
f\) 

• 
1886. l 2 l 2o 9 14 5 52 c+ 

!)l, 

1887. l 2 5 2 31 6 16 6 l 7o o' 
l-' 
llJ, 

1888. l 3 24 ll l o 6 2 57 t<J 
Dl 
tt •.. 

Os sze- 8 2o 35 5 428 85 221 67 7 6 882 
sen: 
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IJ.táblázat 

Az Orvosi Hetilapban, illetve mell~klet~ben talál~gy6gy
s~erész szerz5kt51 származó cikkek 1872-1888 k~zött 

~·--------·------·----·----·-···--

Sor- Év
szám szám 

Szerz5 
neve 

-------· 
l. 1874· Kátai Gábor 

2. 1875. T han Károly 

). 1876. T han Károly 

4. 1879· Fischer Samu 

5. 1879. ':í' han Károly 

6. 1880. Fischer Samu 

7. 1880. T han Kiroly 

8. 1882. J:?ische:r· Sar.q.u 

9. 1885. 'I· han Károly 

O.fi. = Orvosi Hetilap 

gyógyszerészi 
szakteriHet 

közegészségtan 

analitika 
közegészségtan 
analitika 
analitika 

k~ ZGc';észség tan 

a cikk 
jellege 

exp. 

r·ef. 
ref. 
exp. 
ref. 
exp. 

exp. 
exp. 

ref. 

K.l.O. = K~zegészségli.g~ri és 'Iörvényszéki Orvostan 
exp. = experimentális 
ref. = referátum 

hol je
lent meg 

K.·T.O. 

O.H. 
O.H. 
O.H. 
O.H. 
O .. H. 
O.H, 

K.T·.o .. 

o.H. 
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részük a mai. értelemben vett diagnosztikai l.abóratóri
umi vizsgálfltokról számol be. 

A második szem:pont szerint végzett vi.zsgál.atai.m során 

megállapitottam, hogy a 17 év folyamán a lapban mind

össze három gyógyszerészi végzettséggel rendelkező 

szerző publikált összesen 9 cikket, a 13. táblázat 

szerinti. megoszlásban. /Than Károly ci.kkei közül 3 
nem gyógyszerészeti vonatkozásu.; A gyógyszerészek 

által irt publikációk alacsony száma valószinüleg a 

gyógyszerészi szaksajtó ki.teljesedésére, a második 

jelentős gyógyszerészi szaklap megindulására vezet
hető vissza. 

GYÓGYÁSZAT /1.861-/ 

E periódi.ka megjelenése 1861-ben "Az orvostudomány 

hazai ésküi±oidi fejlődésének, különösen a gyágy

gyakorlatnak közlönye" alci.mmel a második szinvona

las, évtizedeken keresztül megjelenő orvosi folyói

rat megindulását jelentette. A lap célul tüztek:i_a 

magyar nemzeti önállóság é.rvényre juttatását a tudo

mányos haladás és a szakiradal om terén egyaránt, ezen 

belül a magyar tudományos orvosi. szakirodalom fej-

·--lesztését, eredeti cikkek közlésével, illetve a hazai 
és kül.földi. szaki.rodalom ismertetésével. 

A lap Poór Imre egyetemi tanár szerkesztésében indult 

·-meg; aki 1857-1859 között az Orvosi Hetilap társszer

kesztője volt. li!Iarkusovszkyval támadt nézeteltérése 

orvosi 
lapot. Ettől kezdve a két lap egymásnak vetélytársa --~---
lett-; -gyakran támadták egymást. A szerkesztést és a 

lap kiadói. jogát 1873-ban Dulácska Géza vette át, 
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poór Im.re csak a tulajdonosi jogot tartotta meg. 

1869-től lö86-ig jelent meg a lap "Államorvos, A 

kÖzegészségügyi, közigazgatási és törvényszéki or

vosgyakorlat közlönye" cimü melléklete, melynek 

szerkesztői a főlapéval azonosak voltak. /Hendszer

telenül, egy évben 10-25 számban jelent meg./ 18ö8-
tól a lap uj mell.ékletet inditott, a ''I-Ionvédorvos 

.a hazai katonao.l:lvosi i.ntézmény tudományos és társa
dalmi érdekeinek közlönye" eimmel. 

A lap és melléklete vi.zsgálatának szempontjai ugyan
azok voltak, mint az Orvosi Heti1apnál: 

l. A gyógyszerészi vonatkozásu cikkek megoszlása a 

10 gyógyszerészi szakterület szerint./14. táblázat/ 
2.Gyógyszerészek, vagy gyógyszerészi végzettséggel i.s 

rendelkező szerzők által irt publikációk megoszlása 
a gyógyszerészi szakterületek, illetve jellegük 
szerint /i5, 16. táblázat/. 

A 17 év alact tehát 191.5 gyógyszerés:ü vonatkozásu 
cikk jelent meg összesen, a legtöbb természetesen 
gyógyszertannal kapcsolatos /63,7 %/. 

---, 
A 9 gyógyszerész, illetve gyógyszerészi diplomával \ 

is rendelkező szerző összesen 54 közleményt publikált, 
melyek közt legnagyobb arányban az expe.rimentális 

vi.zsgálatokról beszámolók szerepelnek /44,7 %/, for

dítás nincs köztük. A legtöbb experimentális vizsgá·-

la t ról be számoló közlernény E'e ll e tár B'mil gyógyszerész

doktor tól, a magyar tudományos törvényszéki kémia meg-

alapitájától, a toxi.kológiai analizis módszereinek ha

l.:._ _ _:z~a~J.:::_' _:k~J.-:_· d~o~l 6~0 --_o~z._,ó"'-":'á.._t...,ó ... l__..,s..,z~á=r-"m"='a"='..,"'c_.. _ _,.,~..,=·-"'-'<Y .. <".__,, __ .a ki e _g y é bk é n t 
a lap munkatát>sa is volt /19/ fedezte t·el az l<:l60-as 



Év- techllol6- lános tikai 
- ~-

koló- gész- bioló- tan és Összesen szám ra ti. v sze r- üg:vi szer-
la kémia kémia kémia tan la sé 

1872. 3 7 7o l o 24 3 l ll 8 
1873. l l 6 61 6 18 3 96 
18"{4. 2 ll 74 l o 41 3 141 
1875. 4 2 l o 79 6 32 4 l 138 
1876. 2 9 78 3 2o 5 5 122 
1877. l 6 8o 15 22 5 l l 131 
1878. l l 6 69 13 17 2 l o 9 -'J 

Ul 

1879. l 4 73 4 18 5 3 l o 8 
l 880 o 2 3 77 9 ll 3 2 2 l o 9 
1881. l 4 47 14 5 3 2 3 79 
1882. 2 2 65 14 4 4 l 92 
1883. 3 4 63 16 13 2 l 12 ll 4 
1884. 3 l 3 6o 8 18 2 l 5 l ol H 

1885. 2 3 3 78 9 17 2 2 ll 6 
.j>. 

• 
~r 

1886. l l 4 77 13 ll 3 120 ill' rr 
~ 

1887. l l 5 91 14 4 4 ll o ill' 
to 

1888. 2 2 6 8o 5 l o 4 2 lll PJ 
& 

Össze- 32 12 93 1222 169 285 57 10 35 1915 -sen: 



A Gyágyásza 

Sor
szám: 

l. 

2. Kátai 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

9 

megJelent, gyógyszerészek által irt cikkek megoszlása jellegük 

Emil 

' ·ts Agoston 

V! 

-
Samu 

Mátyás 

25 

6 

l 

l 

l 

34 

l 

7 

3 

ll 

Fordítás Tárca 

4 

3 

2 

9 

Összesen 

26 
7 
6 

4 

3 
3 
3 
l 

l 

54 

H 
V1 
• 
c+ 
,u, 
cr 
1-' 
PJ, 

"" Pl 
c+ 

---J 
O> 



A Gyágyásza megjelent, gyógyszerészek által irt, experimentális vizsgálatokról beszámoló 
közlemények megoszlása a gyógyszerészi szakterületek szerint 

Sor- N él v szám: 
--

l. 

2. Molnár tán" 5 l 
3. Fischer Samu l l 
4. Ro z snya

1
· lVI. l l 

5. Than Károly l l 
l 

5 Össze seh: I IO I 20 2 34 

--J 
--J 

1--1 
O'> 
• 
ct-
;n, 
rr 
1-
;n, 
l>1 
91 
e+ 
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években világviszonylatban elsőként, hogy az emberi 

és állati hullák bomlása során olyan termékek /ptoma

inok;i ma biogénaminok/ keletkeznek, melyek kimutatá

sával addig mérgezés okozta halálesetre, büntényre, 

következtettek. Ő dolgozta ki azokat az eljá.rásoka.tl, 

melyek segitségével a tévedést ki lehetett zárni. 

Csak jóval később, 1874--ben kezdte meg azonban ta

pasztalatainak közlését, a Gyógyászatban, i.lletve a 

Peste.r medi.zí.nische-·chirurgische Presse /1865-/ né

met nyelvii orvosi lap hasábjai.n, mely 1880-tól a ma

gyar orvosi. irodalom külföld 1elé való közvetitőjévé 

v ál t s melynek ő i.s szerkesztője vol t /20/. 

J!elletár publikációiban gyakran hangoztatta az ala

pos kémiai, növénytani tudás szükségességét a tör

vényszéki gyakorlatban, melyre leginkább a gyógysze

részeket tartotta alkalmasnak, szemben azon orvosi 

vé~eményekkel, miszerint e területan orvos müködésé

re, illetve orvos által történő oktatásra van szükség. 

/J!'elletár 1862-től a pesti egyetem :bölcsészeti karán 

a törvényszéki- és rendőrségi vegytan magántanára volt. 

Valószinü azonban, hogy a támadások nem l:!'elletár Emil 
a gyógyszerész, hanem ]'elle tár, mint a Gyógyászat 

munkatársa ellen irányult az Orvosi Hetilap hivei ré

széről /21/./ 1871-ben nevezték ki országos bírósági 
müvegyésszé, az ő tervei szerint és vezetésével ala

kult meg 1883-·ban az Országos Müvegyészeti. Intézet 1 

mely Országos Bi.rósági Vegyészeti Intéze-t néven ma 
is fennáll. 

Érdekességképpen megemli.tem a Gyógyászat egyik 1872-

ben megjelent számának közleményét, melyben a belügy

miniszter felszólította a orvosokat "tudományos kisér-

növénnyel. 
A közlernény ismertetce az ajánlott alkalmazási terüle

teket, a szer elkészítését főzet formájában, adagolását, 
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Gyógyászat sokszor felemelte szavát az o.rvosi kar szak
problémáiban is: hangoztatta az összetartás hiányának 

'·''"'otkezményeit, szemé.re vetve az orvosoknak, hogy csupán 
z államtól várják helyzetük jobbra fo.rdulását, maguk nem 

az Országos Közegészségügyi 
munkáját is, mely nem képviseli kellőképpen az or

vosok érdekeit. Mint írta "A magyar orvosi rend tulajdon-
h~PTJen nem létezik: ezen rend csak anarchia"; a Magyaror
szágon élő orvosoknak még hivatalos listájuk sem volt ek
koriban /2.3/. 

A Gyógyászat cikkeinek tudományos szinvonala az Orvosi He
tilapéhoz hasonló, de összességében kevesebb eredeti cik
ket, több fordi tás t közölt a vizsgált időszakban. A lap 
szelleme az Orvosi Hetilaphoz viszonyítva sokkal konzer
vativabb1 közlési lehetőséget adott olykor a materializ-
mus elleni kirohanásoknak is. A lap csak 
lé szabadult meg negati.v szemléletétől. 

Az Orvosi Hetilap és a Gyógyászat vizsgálatának ex·edménye
i t összevetve az alábbiakat állapitot tam meg: 

l. lVIindkét lapban legnagyobb arányban - érthető módon - a 
gyógyszertani, illetve közegészségtani cikkek fordulnak 
elő, ezeken kiVÜl aránylag magas az analitikai cikkek 
száma. 

2. A Gyógyászatban a 17 év folyamán csaknem háromszor annyi. 
gyógyszerészeti vonatkozásu cikk jelent meg, mint az Gr
vasi Hetilapban, ugyszintén jóval magasabb a gyógysze
rész szerzőktől származó cikkek száma. 

3. Mig az Orvosi netilapban experimentális jellegű, gyágy

elő a vizsgált 
időszakban, a G-yógyászatban 34.Ez főként Jielletár 
Rmil toxikológiai 
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közleményeinek magas szamru:a vezethető vissza, amint
hogy ez okozza általában a gyógyszerészektől származó 
cikkek magas számát is. 

4. Mig az előző korszak vizsgálatának tapasztalatai sze
rint /24/ a század első felében a gyógyszerészek az 
orvosi lapokban publikáltak, a gyógyszerészi szaksajtó 
kialakulása után fokozatosan csökkent a gyógyszerészi 
publikációk száma az orvosi lapokban. Az általam vizs
gál t időszakban főként a második, szakmailag magas tu
dományos igényü gyógyszerészi fOlyóirat megindulása u
tán az Orvosi Hetilapban gyógyszerészek alig publikáltak, 
gyakorlatilag megtörtént az orvosi és gyógyszerészi pub
likációk különválása, bár az orvosok és gyógyszerészek 
továbbra is jelentettek meg közleményeket olykor egymás 
lapjai ban. 

A haladó szell.emü közegészségügyi törvény ellenére az or
szágban nem sokat változtak a közegészségügyi viszonyok 
1876 után. Az állam maga sem törekedett kellőképp a ren
delkezések betartására, aktivabban csak járványok esetén 
lépett íel, amikor a fertőtlenHőszer ellátás megszerve
zésével és felvilágositó-oktató rendelkezések kiadásával 
/az első 1874-ben, Ohyzer Kornél, Zemplén megyei főorvos 
megfogalmazásában jelent meg/ igyekezett a veszélyt eny
hiteni. A ti ckosszerek továbbra is terjedtek, a t ö .rvény 
Vil8gos rendel ke zé sei ellenére az u~ságok tele vol tak is
meretlen összetételü szerek reklámhirdetéseivel. A kuruzs
láson kivül a közegészségügyre káros tényezőként jelent
kezett ebben az is, mely sehol 
a Világon olyan nagy népszerüségre nem tett szert - még 
orvosi körökben is - mint a természettudományos fejlődés 
Utján késve megindult Magyarorazágon. 
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A lakásviszonyok i.s igen nyomoruságos képet mutattak. 

Még l. 688.". ban is, Oh;yzer Kornél egy ci.kke szerint, ha a 
cörvény előirásait e téren végre akarnák hajtani, "a 

ne1!).zet nagyobbik felét ki kellene űzni hajlékából"/25/. 
A közegészségügyi. helyzet i.gen alacsony szinvonala azon
ban csak részben volt a gazdasági-társadalmi viszonyok 
rovására irható. Alapvető tényezőként jelentkezett a 

lakossag nagyfoku szellemi., ku.l.turális elmaradottsága, 
az egészségügyi felvi.lágositás teljes hianya is. Az 
egészségügyi nevelés, a közegészségügy holtpontról 

val ó kimozditása céljából a haladó szellemü, a helyze
tet jól felismerő orvosok, taná.rok kezdeményezésére 

ebben az időben tudományos és népszerű közegészségügyi 
folyóiratok láttak napvilágot. Szinte valamennyi a 

szellemi támogatás hiányáról, a közegészségügy iránti 
közömbösségről panaszkodott, még az orvosi köröket 
ille tő en is. 

A megjelent közegészségűgr-i folyóiratok közül azoka t 

vizsgáltam, melyek célja elsősreban a közegészségügyi 

helyzet javi tását célzó teendők és az egészségügyi fel·
Világosi.tás megszervezése volt; a lakósság tényleges 

egészségügyi. nevelését népszerű mel.lékletek kiadásával 

kivánták szolgálni. 1872-1888 között 3 közegészségügyi 
szaklap jelent meg, mel.yeket - mi.vel szinte kizárólag 
közegészségügyi cikkeket tartalmaztak - csak abból a 

szempontból vizsgál tam, szerepel-e bennük gyógyszerész-· 
től származó publikáció. 

::.:...._ ____ ,,_, _________ _, ____ ,_, _ _, __ _,_ - - --·········· -- . . .. - ------ - -
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KÖZ.i:I'GÉ,SZSÉGÜGYI KALAUZ /1879-/ 

Dr. Lőri.nczi Ferenc orvos szerkesztésében 1879-től je
lent meg Budapesten több évtizeden kereaztül, havonta 

kétszer, "A hazai és külí'öldi hygienia egyetemes szak-. 
közlönye" alcimmel. Kezdetben a lap inkább népszerű ki..; 
advány volt.· Célul tüzte ki "a külí'öld által is elisme
réssel találkozó 1876.XIV.tc. keretén belül a hazai 

közegészségügyet előmozditani ••• 11 /26/. 1880-·tól azon

ban a magyar községi és körorvosok az évben megalaku~t 
országos egyesülete 1 majd 1883-·tól az Országos Balneo

lógi.ai R gyl et hivatalos közlönye lett, me ly .lépések kö

vetkeztében a lap jellege egyre inkább az általános o.r
vosi szaklap felé tolódott: az 1880-as évek végétől a 

gyakorlati gyógyászat köréből, illetve minden orvosi te

rüleh.re kiterjedően kezdett cikkeket közölni, A lap egye
düli gyógyszerészi vonatkozása az általam vizsgált idő
szakban, hogy részleteket közölt Galli.k Géza a közegész
ségügyi vizsgálatokkal foglalkozó müvéből. /27/. 

Ii'kkoriban a lapnak két népszerű melléklete volt: 1878-tól 
jelent meg az első magyar nyelvü í'ürdőügyi közlöny, a 

"Magyar Gyógyterem, Gyógyí'ürdők, fürdővendégek és J:űrdő
orvosok közlönye" eimmel és 1888-tól a "Hosszu :Élet 

Az egészségi szabályok, gyermekápolás, ••• táplálkozás, 
••• köztisztaság és fertőtlenítés népszerű ismertetésé

nek közlönye"o A népszerű kiadványokat szintén Lőrinczi 
]'erenc szerkesztette, 

Lőrinezt Ferenc nevéhez fűződik egyébként egy közegészség

ügyi könyv kiadása is: í'őmüve volt az 1882-ben megjelent 

_L_:~~~~~~"__éii_];~~;§_,;>ZJ>iJ~~ü(sYJL.--:~z,:~l,§!:áha-t~t-B:rén" , me ly főké nt 
orvosok és gyógyszerészek számára készült. 
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KOZRGÉBZS:ÉGI LAPOK /1874--1878/ 

Az első évfolyam 1874-ben "Házi Orvos" eimen, mi.nt "Köz
érdekti isme.retterjesztő hetilap a magán- és közegészség

ügy kö.réből" jelent meg a laptulajdonos Széll Lajos szer
kesztésében, Budapesten. Célja volt, hogy .részletes tájé

koztatást adjon az ország egészségügyi helyzeté.ről., ku

tassa a közegészségügyi felemelkedés lehetőségeit, ismer
Gesse a külföldi. közegészségügyi eseményeket. Pat.rubány 

Gerő fővárosi es más, vi.déki tiszti. főo.rvosok beszámolói 
révén a lap a hazai. közegészségügy:! szakközlönyévé vált. 

1875-től a megváltozott cimü lap már csak havonta két
szer jelent meg, "Közegészségügyi ismeretterjesztő :fio

t.Tóirat orvos és müvelt nem orvos közönség számára" al
eimmel. A lap szerkesztését Kelen József orvos és Tóth
falusay Gyula, a budapesti egyetem;;;közegészségtani se
gédtanára vette át. 

A folyóiratban közölt nagyszámu közegészségügyi cikkek 
többsége magyar orvosoktól, főleg l! odo .r József't ől szár

mazik. li'gy gyógyszerészi diplomával i.s rendelkező szer
ző szerepel a lapban: 1874-ben Kátai Gábortól jelent 
meg két referátum /28/. 

1875-ben, illetve 1876-ban a Közegészségi Közlöny szer

kesztősége meginditott egy-egy népszerü közegészségügyi 

havi folyóiratot is, mely a főlap tartalmát volt hivatott 

kiegészíteni: az "Egészségi és életrneutési tanácsadó"-t 
ése"Népsze.rü egészségügyi olvasrnányok"-at. 

:,:.___ ______________ ----- - ----------------~-~ -
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EGÉSZSEG /1887-/ 

Az 1885-os országos orvosi- és közegészségügyi kongresz

szus, mely elsősorban a közegészségügyi fejlődés elégte

lenségének okait kutatta, megállapította, hogy a belügy

minisztérium jogászi vezetés alatt álló egészségügyi osz-· 

tályának kevés kapcsolata van az alsóbb hatóságokkal, nem 

gyakorolja kellőképpen az ellenőrzés, és vezetés jogát. 

Javasolta egy külön közegészségügyi minisztérium íelálli

tását. Ekkor határozták el a közegészségügyi problémákat 

leginkább szi.vükön viselő orvosok Markusovszky és :t!'odor 

vezetésével egy olyan intézmény létrehozását, mely célul 

tüzné ki, hogy a "népben és a társadalomban egészségügyi 

szükségleteket neveljen" /29/. Igy jött létre 1886-·ban 

Budapesten az Országos Közegészségügyi Egyesület, melynek 

"'f'őtitklira Bodor József', elnöke Trefort Ágoston lett. Az 
' - "'"'"'"""''"'-~----

egyesület alapitótagjai között gyógyszerészek is szerepel

'Uek: legmagasabb összeggel Baier Arnold, aki pénztárnoka 

lett az egyletnek, továbbá Török József és ·rhan Károly, 
,,_., -- -- ·-----·-·' -· ·--· ·---·.-- - "· --- ' ' - -- -.- ---- •' -

akik választmányi tagjai voltak az orvos-természettudomá

nyi, illetve technikai. szakosztálynak, és végül a Borsod·
megyei orvos·-gyógyszerész egylet /30/. 

Az egyesület tevékenysége főként a közegészségügyi ismere

tek terjesztésére, a közegészségügy területén müködő szak

emberek egymáshoz való közelitésé.re, az egészségügyi ártal

mak feltárására irányult. E célból felolvasásokat tartottak, 

felvilágosító kiadványokat jelentettek meg, 1888--tól nép
szerü estélyeket adtak. 

Az egyesület 188'7-ben egy f'olyóiartot is inditott Buda

L..s.:r;'fr.SL.en _ __f!];g'€"l~~g~~'---"lliam€~~ • .---llle~!oy--kJ§tJb:a·v'O'nként-·je lent me g • 
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;ugyanezen eimen ... kieeQb-·nag;yobb :negszs.kitások után ·

ma is megjelenik./ ;~z Jigészség /s.lci.ne: \i::,~ol:yóira·t 6·

gászságtani ismeretek terjesztése sa közegészséaligy 

~rdekeinek e.l5nozditására'~/ i5szerkezzt5je Fodor J6zsef 

tók, 

A lap e.ls5sorb::::n a közegSszségU.gyi nevelés te:rU·

nagy lehetSségekkel rendelkez3 népnevel5k, tani-

oaook ~s a közi 0P2ZQatás szolgálat~ban áll6khoz 
~ L. .._, _,. 

szól-G. il közegészségL:i.g:y;i cikkeken kivlil /.:nelyek sze:r·~ 

z5i köz~t gyógyszerész nem szerepel·G/, beszámolt e.z 
""l 1 l "1 " •· .,."., eg;yesu .. e·c ·ceven:en:ysega:ro1 l

. o 
~· 

. . ' "L l ' VlSZ:..nyoK es e_ a·coss.ag 

dottsága ~ni.att e j lapnak és .nel18kletei.nek igen nagy 

jelenG5sége volt; lényegében a hazB.i i.~cásos egászség·

Ugyi felvilégositás el~5 k~pviselSinek tekinthet5k. 
' Az egászs~gUgyi felvil{gositás, nevel§s szervezet·~ neg-: 

inditás~ban - melyet ma, szacialista egiszségUgyUnk is 

alapvet5 ~ontosságG feladatnak tekint sz 1972. évi II. 
/ / ••• ··~ / " J l " /"'l/' '• ". " . l egsszsegugy1 ~orveny er Ge. ~eoen ~. -az Egaszseg Cl-

l 

mü folyóirat tanusága szerint gyógyszerésze.k is részt·~· 
1

1 

- . l 
vettek: az 1886·-bgn :nega.la.kult els5 eg)szségüg:yi Lel- i 

világosi tó int9z113nJ:·, az Országos Közegéc::zség~~-gyi igye~ 

slilet alapit5 ~s választm{nyi tagjai közt gyógyszer~-

ezek is szerepeltek. 

VBG Y'I'MH LAPOK /1882-1889/ 

EuróoábéLn a ~{IX. sz2.zsö :násodik í c .léiJEn, e. szo-,be0.ve:r::_e -· 

nikai haladás 

azon belli.l i.s els5so:r:bc.n a nab;y hasznot hajtó szerves ké

:niai ipe.:rnak. b n:)uge;~i oxsz3_gokban 2.oxra alakul.:Gak 2. 

"éb ~~~-~~~~~~~~~~~~~~'b"~"~='J-~~'~~~,~~~~~~~~~~~~ov 
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vegyi üzemek. A vegyipar felfutása magával hozta a 
gyógyszeripar fejlődésec; is: a szerves szinezékeket 
gyártó vállalatok kezdtek a szi.nezékekkel rokon szer
kezeiD g,yógyszeralapanyagokat előállítani. Az 1860-as 
években alapult például a német Hoechst- és Bayer-, a 
svájci Ciba; illetve Ge igy gyógyszergyár /32/. Boi\: g;yógy
szertár gy;ógyszergyárrá nőtte ki magát. 

lviagyarországon a Bach korszakban a tulnyomórészt oszt
rák tulajdonu nehézi.par volt az egyetlen iparág, mely 
nagyobb számban igényel t kémikusoka t, ma j d pedig a las
sanként kialakuló cukoril'ar. A XIX. század második fe
lében mindössze egyetlen üzem állitott elő gyógyszere
ket nagyobb mennyiségben, a Dr. Wágner Dániel gyógysze
rész által Bud~pesten. 1867-ben alapitot t Központi Ma-· 
gyar Gyógyszerészeti- és Müvegyészeti Vállalat. A gale
nusi készítményeken kivül illóolajokat, és egyéb alap
anyagokat is készitett, viszonyl~g korszerü berendezé
sekkel. A vállalat azonban szinte kezdettől f'ogva defi
cittel dolgozott, 1877-ben tőkehiány miatt beszüntette 
müködését: a fejlett nyugati, olcsó termékeket gyártó 
cégekkel szemben nem állhatta a versenyt /32/. Anyu
gaton ekkoriban már terjedő "specialitások" - melyeket 
már a törvény is megkülönböztetett a titkosszerektől -
Magyarországon csak a dragisták által behozott import 
készitményként, illetve gyógyszertári utánzatként jö
hettek forgalomba. 

A vegyipar fejlődésének biztositása a~ban elengedhe
tetlenné tette aZ egzakt tudományos alap megteremtését

1 
a kutató munka kiterjesztését. A kapitalizmus felvirág
zásának korszakában nyugaton a kutatás közvetlen a ve

!2-~~.sz~i_,~~'*Efffilc--i'ei-;r+:,----n:tei:yn:ek--i~rál:lY~tt:-a:z üzlet i 
Magyaral'Szágon a vegyipar kezdetleges

sége miatt ez a tevékenység szinte kizárólag az egye-
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temekre és egyes vegyészeti i.ntézményekre korlátozódott. 

Hazánkban a század másodi.k felében a vegyészeti kutatás 

legfontosabb fórumaitsa budapesti és kolozsvári tudomány

egyetemek vegytani intézetei jelentették /20/. Than Ká

roly gyógyszerész, a pesti egyeteme kémia tanára, s raj

ta keresztül az inté zet munka társai. kuta tásai.k fősúlyát 
a szervetlen kémiára fektették. Az intézet e téren elért 

nagyjelentőségü eredményeivel magyarázható elsős~~ban, 
hogy nálunk ez időszakban is·-·mikor l\'urópa szerte a szer

veskémia került előtérbe - a szervetlen kémia fejlődött 
gyorsabban. A modern szerveskémi.ai kutatás alapjait a 

század utolsó évtizedeiben a kolozsvári vegytani intézet, 

s az 1888-ban megalakitott vegykisérleti. állomás vezetője, 
Fabinyi lmdolf tette le /20/. 

Magyarnyelvü vegyészeti szaklap hiányában a vegyészek 

ké:qytelenek voltak a kutatómunkához elengedhetetlenül 

szükséges külföldi információkat drága pénzen beszerezni.. 

A kutatási eredményekről beszámoló publikációk ekkoriban 
különböző természettudományi folyóiratokban, illetve a 

Magyar Tudományos Akadémia periódikáiban jelentek meg. 

Az első magyar nyelvü, kifejezetten vegyészeti szaklap 
1882 októberében indult meg. 

A J!'abinyi Rudolf kezdeményezésére és szerkesztésében Ko-· 

~ozSvarott b.av~ilta megjelenő Vegytani Lapok célul tüzte 

kí, hogy eredeti magyar dolgozatok közlésével, illetve a 

"""külföldi vegytani irodalom "minden fontosabb jelenségé

nek" közlésével elősegj;tse a hazai vegyészeti kutatást. 

A lap beosztása ennek megielelően: l. E'redeti közlemények. 

2:Tréldalmi szemle a vegyészet 6 kiilönböző ágából. /.E'zek 

közt a"gyógyszerészi vegytan" is külön t szerepelt./ 

kutatás során az 1872-1868 között megjelent 
évfolyarock közül nem találtam egyik könyvtárban sem az 

1886. évíolyamot, 1885-ből 2 számot, 1867-ből 2 negyedévi 

füzetet /ez évben csak negyedévenként jeleont megj és az 
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888-as évfolyamból a 3-10. számokat. 

lap tartalmát két szempontból vizsgáltam: 

A cikkek megoszlása a gyógyszerészi szakterületek kö
zött /17. táblázat/ • 

• Gyógyszerész szerzők publikációinak megoszlása jellegük 
szerint /18. táblázat/. 

megtalált példányokban összesen 117 gyógyszerészeti vo

tkozásu közlemény Íordult elő, melyek 67,5 %-a vegyésze
jellegü, 20,5 %-a gyógyszertechnológiával kapcsolatos. 

Az 1882. év néhány száma az 1883-as évfolyammal egyiitt 

epel a táblázatban./ Bár a közölt cikkek többsége ve
QVE~S>cettel kapcsolatos, aránylag sok más gyógyszerészi 

kterületet érintő ci.kk is található benne. /Egyes gyógy
zerek k&szitésmódjáról, erjedési folyamatokról, a gyógy .. -

"·"''"""·"'szet multjáról, jelenéről, stb./ 

eredeti közlemények többnyire a pesti-, és a koLozsvá
egyetem vegytani intézetéből származnak, illetve né

vegyészeti lmcatást is Íolytató intézetbőL Például 

Leó az O.rszágos Vegykisérleti Allamásról, Han
Vilmos a dévai főreáliskola vegytani laboratóriumából 

zámolt be rendszeresen az ujabb kutatási eredményekről. 
gjelentek eredeti közlemények a két egyetem természet-· 

.o<un-, növénytani-, élet- és kórvegytani intézeteiből is, 

legtöbb publikáció l!'abinyitól származik, leggyakoribb 
zerzők rajta kivül Gáspár János és Koch .rerenc. A cikkek 
talában magas tudományos szintüek, sok számol be közü

ex.perimentális vizsgálatokról. 



A Vegytan~ILapokban 1872-1888 között megjelent cikkek megoszlása gyógyszerészi szakterületek 
ezerint 

Év- uyo~sz~r A~oa- ~1a~~- rrepa- uyogy- Tox~- Ksze- Mikro- Ní:ivény- Gyógyszer-
, tecl olo- lanos tlka~ ratlv szer- kolo- gesz- bioló- tan és ügyi szer- Összesen sz am: 

1882/83 l 10 5 7 l 5 l 32 
1884. 8 3 6 l l 26 

1885. l]l 8 13 5 3 40 
1887. i 7 2 l ll 

j 1888. 3 2 l 8 
l 

e- 24l 36 21 22 2 l 9 2 117 

Az 1886. olyarn nem található a könyvtárakban. 
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A kÖnyvtárakban fellelhető példányokban 8 gyógyszerész 

publikált, összesen 58 cikket, melyek 1?,2 ~~-a experi

"~..,-r,t:t'llTs'j~ellegü. A legtöbb közleményt /53,4 %/ Hintz 

György irt a, aki Ú~84::.t;6i a kolózsvári egyetern ~~gi\.i:;_ia: 
foglalközott kemiai kutatással. 

Sajnos az 1880-as években Magyarországon e nagy jelentő

~segü. iolyói:t::;E-aiig talált tárnogatókru. lviint Fabinyi ·:i..rja 

egyik l-883--asciK'kéoén /33/, a lap "azon édes hitben in

dult volt utnak, hogy hazánkban csak a jelszó hiányzott 

eddig, a zászló kitüzése, mely köré a chemia magyar bará

tai tömörüljenek. Csalódott." 1887-ben szellemi támogatás 

hiányában csak negyedévi füzetekben-j-elenhetett meg a lap, 

1889:..:ben pedi.g, minthogy mögöt te semmiféle szerve zet nem 

~Ut, t~ljesen meg is szünt. Osak 6 év mul va, 1895-beD. a

:i.tOttia meg Than Károly gyógyszerész professzor a máig 

,~mea: jelenő Magyar Ohemi.ai. lf'olyóiratot, me ly végre biztosi

··totta a kémiával foglalkozó szakemberek megfelelő szakmai 

tájékozódását, lehetövé tette kutatási eredményeik publi
'k:álását. 

MAGYAR NÜ\TÉNYTANI LAPOK /1877-/ 

A botanikai kutatás a XIX. század második felében - főként 
a mikroszkóp tükéletesedése révén - szintén jelentős fejlő

désnek indul t és nem nélkülözhet te eredményeinek publi.kálá

sát. Az "első magyar :Eüveskönyv" után, mely 1578-ban jelent 

meg 1 ez a lap, mint az első magyar nyel vü növénytani folyó

irat 1877-ben Kolozsvárott látott napvilágot Kánitz .)Í_gost, 

a 'kolozsvári egyetem növénytan tanára szerkesztésében és ki

adásábiiri~--A liavonta megjelenő lap csak kevés-k.i:l'ejezetteii 

-gyógyszerészi vonatkozásu, gyógynövényekkel foglalkozó cik

ket közoit: a korabeli gyógyszerész részére a publikációk 

~.~zül~csak a drogismeretnek is alapját képező általános no-

' emenyek lehettek érdekesek. 
""m'"'i és rendszeJ:<:tani. kÖz·-

A könyv-tárakban fellelhető évfolyamok gyógyszerész szerzőtől 
nem közöltek publikációt. 
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• Természettudomágzi periódikák 

A mult század első felében a természettudományok és az 
'"Orvoslás még nem határolódott el egymástól teljesen: a 
legkiválóbb orvosok botanikával, zoológiával, egyéb 
természettudományokkal is foglalkoztak, a kiemelkedő 

'természettudósok pedig az orvostudomány iránt is érdek-
lődtek. A tudományos élet fellendülése eredményeként 
egyes nagy vásorokban már ekkor helyi orvos egyesületek 

·alakultak, melyek tevékenysége a természettudományok 
legkülönbözőbb ágait érintet te. R társaságok azonban 

-egymasiiól~i~;igetelten müködtek, nem jött létre meg
felelő kapcsolat a kutató- és gyakorló orvos között, 
nem volt megfelelő lehetőség a továbbképzésre sem. A 
problémák megoldása céljából alakitotta meg 1841-ben 
Bene :tierenc és Bugát l ál /Ru.rópai viszonylatbári 1\'fiigya:r·.:. 
országon harmadikként/ azt az országos i.nt.ézményrend
szert, mely sok évtizeden keresztül a tudományos élet 
egyi.k központja volt /34/. 

a. A lelAGYAR ORIWSOK ÉS 'l'.ti'RNillSZl:i'TVIZSGÁLÓK VÁNDORGYU
t']:;81f:tNEK IVlüNl\ALA'l'AI . /1841'-/ 

Az Orvosok és Termés~etvizsgálók Vándorgyüléseinek 
aTapszabálya szerint ''Célja ezen gyülésnek: szemé-

·ry·Eis TSíneretség, orvosi és természettani ismeretek, 
tapasztalatok és uj t;alálrnányok, mennyiben lehetsé
ges, élőszó általi rövid közlése és terjesztése, sőt 
a gyülések helyének változtatásával a hazai. vidékek 
helybeli ismertetése is." A vándorgyülések a természet
tudományok valamennyi agazataval foglalkoztak, osztá
lyokra tagolódva. 1871/72·-ben például hét szakcsoport 
mülillött, egyes szakek választmányi tagjai között 
gyógyszerészek is szerepeltek: orvos-sebészi szak: 

z táv; 
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Sztupa György, /aki több mint 10 éven keresztül a nagy

gyülések _pénztárnoka vol t/ és :l'han Károly /35/. 1879-ben 

alakult meg a vándorgyűlések vegyészeti és gyógyszerésze
ti szakosztálya, melynek elnöke Egressy Rezső gyógysze
rész let t /36/. 

A vándorgyül és ul é sei t kezdetben évenként, később l·-4 é

venként, mindig más helységben tartotta, nagy súlyt he

lyezve az illető országrész természei.;tudományi jellegze

tességeire i főként az ásványvizek, gyógyvizek feltárásá-

ra, kihasználására. /il szervezetnek volt köszönhető, hogy 
·Ivlagyarország·a·század végére li'urópaszerte hires lett für

·-~-rliíkul turitjáról./ Felemelte szavát minden aktuális szakü

g'j{ kérélésben is, például a magyar orvosi nyugdíjintézet, 
a kcizegészségügyi. törvényJ az orvosi kamarák ügyében. 

Nagy szerepe volt a Magyar Orvosok és 'I'ermészetvizsgálók 
vándorgyűléseinek a magyar természettudományos nyelv ki

fejlesztésében is, részben a magyar nyelvü előadások ré

vén /hivatalos nyelve kezdettől fogva a magyar volt/, l'ész

ben egy .Periódika, a vándorgyűlések legkiválóbb előadásait 
tartalmazó "iVIunkálatok"-nak megjelentetésével, valamint 

szakkönyvek kiadásával. l A továbbiakban: iiiunkálatok./ 

A lviunkálatok szerkesztését a vándorgyiüések titkárai vé

gezték, kiknek szeméLye evrőJ. évre váLtozott. ·ilaJamennyi 
Munkál.at 5 rész.re oszlott: 

l. Az alapszabályok ismertetése. 2. A gyűlés programja. 

3. Rásztvevők névsora. 4. Jegyzőkönyvek. 5. Egyes előadá
sok teljes közlése. 

+-~-v;~ThdO.~VITiese~npeerr~i~ó~d~i~k~á~ii.tt~Il~8\S7~2-1888 között a következő 
szempontok szerint vizsgáltam: 
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A Munkálatokban szereplő gyógyszerész előadók, illetve 

gyógyszerészeti vonatkozásu előadások arányának szem

pontjából a résztvevők és a megtartott előadások szá
mához viszonyítva /19. táblázat/ /37/. 

A Munkálatokban megjelent, gyógyszerészek által tartott 

előadások megoszlása szempontjából a gyógyszerészi. szak

területek, illetve jellegük sz er int /20. táblázat/. 

év folyamán 1-4 évenként, összesen 9 vándo.rgyülés meg
rArlUezésére került sor, a résztvevők száma azonban az idő 

~unn,roben nagymértékben csökkent. Ennek egyik oka volt, 

a XIXo század második felében már egymás után alakul

meg a különböző tudományágak önálló társaságai jÁllat-

vosok :tí'gyesülete, Országos Gyógyszerész Egylet, liiagyar

J!'öldtani Társulat, stb./, másik oka pedig a két orvo

szaklap szerkesztői, illetve tábora közötti egyre éle

b ellentétben .rejlett. A természettudományok legnagyobb 
".",,"'~ selői szintén mindinkább távol maradtak a rendezvé-

' igy a századfordulóra a vándo.rgyülések tevékeny

gének súlypontja teljes mértékben az ismeretterjesztésre 

evődött át o iigyes sajtóorgánumok rosszindula tu támadásai 

sok érdeklődöt eH'orditottak a vándorgyül,ésektől. A részt

között a gyógyszerészek számaránya i.s csökkent: 1894-

például a vándorgyűlésen mindössze 9 gyógyszerész je-

meg /38/. A résztvevők számának csökkenése ellené.re 
cazl)ntan mint a 19. táblázatból kitűnik, nem csökkent a meg

előadások száma, ami a közrémüködők aktivitásának 
jelzi. 

~-·-·-

gyógyszerészeti vonatkozásu elő·
ok száma nem értékelhetően, inkább csak tendenciájában 

'"ö'~'-'-- t a 17 év iolyamán. Összesen 46 e lőádás j elen t meg, 

legtöbb /ll/ 1874-ben, a legkevesebb /l/ 1886-ban. 
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xr:x:. 1876. Má.rama:r·os sz ige t 408 25 3 

XX. 1879. Budapest 577 43 
~ 

l \.Q b 
\..l1 

XXI. 1880. Szombatl1ely 283 30 5 

XXII. 1882. Debrecen 304 29 5 

XXIII. 1886 • Buziás -Te me sv ár 231 31 l 
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gtöbb előadás a közegészségtan /45,6 iá!, illetve a 

zartan /21 1 7 %/ témakörét érint;ette. 

észak által tartott és a Munkálatokban megjelent // 
számaa 17 év folyamán összesen 6, h' 6 előadás 

i a gyógyszerészi szakt;erületek szempontjából a 

Rozsnyay Mátyás 

k&ta.r Gábor"' 
, J:iozsnyay Mátyás 

, J:i'leischer Antal 

• 1'leische.r Anbal 

, Trajanovit;s Agoston 

ki:izegészségcan 

közegészségtan 

általános kérnia 

~-----..--... ~1 

analitikai kémia /exp,vi.zsg.; 

ana li ti kai kérnia jexp, vizsg.; 
technológia 

Munkálatok vizsgálata szerint tehát bár .L872-l888 között a 

ádikában kevés gyógyszerésztől származó előadás jelent meg, 

magas a gyógyszerészi. szakterülecet éri.ntő elöadások 
~;;:o,,we~; GÖbbségük az orvosr;udomámzyal kapcsolatos témát dolgo-

fel, 

~B'RlvíÉ~)ZE''FPiiJDCiVLÁl~TI KÖZLÖNY /1869-/ 

Királyi. 1'errnészet tudományi '1'ársula tot sz int én Bug át 

alapitot ta meg 1841-ben, a r,lfagyar Orvosok és Természet

zsgá16k első pesti vándorgyülésa alkalmával /34/. R tár-

t a század közepén kizárólagosan, az 1860-1870-es évek-

pedig túlnyomórészt a természettudományos kutatás leg

bázisa vol t, minthogy a Magyar Tudományos Akadérnia mü

első időszakában természettudományos kutatással egyál-
i án nem foglalkozott, ----' 

sulat célul tűzte ki, hogy a "benne egyesültek magu

a ,,, természeti tudományokban gyakorlatilag kimivel-
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.-----·- . --·· 

jék." /32/., \Kezdettől J:ogva s az idők í olyamán egyre 

/inkább aiapve t ö célja vol t azonban az ismere t terjesz-
t 

l tés is: tagja lehetett bárki aki a természettudományok 
f . 

/ iránt érdeklődött. \1872-·ben a társulat taggainak száma 

L) 202 vol t /39/. Batizi Endre orvos és Ji ötvös Lóránd 

iizikus javaslatára ez évtől kezdve a társulat tagjai 
közé nőket i.s felvettek. 

Eötvös Jó"'sef felhivására l.8?v-·ben az országgylilés é

venként 5 eze.r forintot szavazott meg a társulat ré

szére "országos érdekü kutatások és közlEimények" eimén, 
rnely később 4 ezerre módosult. 

Konkrét LOudományos feladatok megoldásával értékes te

vékenységet fejtett ki a társulat; ke.retében számoLtak 

be a kor legjelentősebb tudósai kutatásaik eredményei.ről. 

Müködését hat szekcióban fejtette ki /Élettan, Növénytan, 

Ásvány-földtan, Vegytan, Állattan, Természettan./ A szek

ci.é.k vezetői, illetve választmányi tagjai. a kor legnagyobb 

természettudósai. közül kerültek kL 21han Károly alelnöke 

majd 1871·-18?9 között elnöke volt a társulatnak. ő vezet

te be a társulat ülésein a kisérlettel egybekötött előa

dásokat /40/. 1880-ban Szi.ly Kálmán, az addigi. titkár 

lett az utódja. 1.872-tól a társulat az előadásokat két 

L'észre osztva tartotta; a népszerü előadások céljára nép·

szerü természettudományi estélyeket rendezett, a szakem

be.rek r6szé.re pedig szalgyliléseket tartott. Az első isme

retterjesztő kurzust 1887-ben az ugyancsak gyógyszerészi 

végzeteséggel re~delkező Ilosvay Lajos müegyetemi tanár 
tarotta, "A chemia alapelvei" ci.mmel. 

isme.J:et terjesztő célki tüzéseinek 

ett volna meg. Először 1841-ben in
ditott egy sorozatot "Királyi Magyar Te.rmésze;:;c;udományi 

Társulat Évkör..yvei" eimen, melyből 1841 és 1859 között 
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négy kötet jelent meg. :szt követte 1860-1.868 között 

"ll. Királyi Magyar Természe t tudományi Társula t Közlönye" 

hét kötetben, illetl1le 1869--től a 'I'ermészettudományi Köz

löny: . 

R kiadvány, "havi folyóira t a közérdekü ismeretek ter·-· 

j esz tésére" alci.mmel, olyan időszakban je lent meg elő

ször, melyben "Az iró nem mert irni, a kiadó nem me.rt 

kiadni, az olvasó nem mert venni, s mindenik magát men

tegette, a másikat vádolta" /41/. 

A társulat titkára,Szily Kálmán írta az első szám "Ol

vasóinkhoz" cimü ~ikkében: "az amit e.ddigelé uJagya.r te.r

mészettudományi Leodalomnak lehet nevezni, nJajdnem Id.vé

tel nélkül akadémiai és hasonnemü kiadsrányokból vagy tan

könyvekből, i.skolai kézikönyvekből áll", ezek nemigen 

számíthatnak a "müvelt nagykö!ilönség" .részvételére. E cél-

ra pedig "sokat mondunk, talán öt vagy hat lá to t t magya.r 

nyelven napvilágot, s ezek között is bizorwára kettő vagy 

háromnak abban van a legfőbb érdeme, hogy... legalább tév

utra nem veze c te a tájékozatlan közönséget". "Honnan meri

tik tehát a vádat, hogy a magyar közönség a természettu

dományi ismerete.eet nem kedveli, mely ha igaznak bizonyul

na be, fajunk halálos ítéletét vonnámaga után" /42/. 

A Természettudományi. Társulat ezt az ürt igyekezett köny

vek, kiadványok és a Természettudományi Közlöny megjelen

tetésével kitölteni. 

1873-ban a Természettudományi Közlöny már 4500 példány

ban jelent meg, ennél több példányban legfeljebb egy-két 

magyar lap látott napvilágot. 1872-·ben irt a Lengyel Béla 

tünk hazánk oktatásügyi és egyéb müvelőö.ési mozgalmain 

az utolsó négy-öt év alatt, lehetetlen meg nem győződ-
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nUnk, hogy az éxdekeltség e reál- 2s exact tu.dományok 

iránt :rohe.mo~. :néxvbsn mövekedett. 11 

11. 111 er.:nészettu~o.:ná_nyi. Közlön;y szerkezst5i :nindig c_ tár·-

sula·~ titk6rai voltsk; 1880-ig Szily Kálmán, l88C-t6l 

Fodor J6zsef, 1887-ben 5t követte Lengye.l Béla. A la·
pot - az előz5khöz hasonlóe"n - az alábbi szE·o.pon"Gok 

szelint vizsg~ltam: 

1. Statisztikai fel~éxást ~ ' , , . vageztEID a Jyogyszer~szl szak-

terlile·tek szarint ci megjelent cikkekr5l /21o tábl{za·Lj. 
2. Vi.zsgáHa:n a gyógyszerészek által irt publikációk :ne~

oszlás&t je ll.egük /22. tábl.áze~·L;j é e ;_syógysze:részi szak

tertiletek szerint. 

A 17 év folyamán .~negjelent gyógJ7Szeriisze ti vonatkozésu 

cikkek száma 270~ Legmagasabb aránybsn a közegászs tarti 

t2.ná.va1 foglalkozó cikkek ior0uln8kelő /36,3 ;V, c legke

v-e8e-·s__,G._~C.j]Ck-- a gyOg;yszextechnoló.~-~ia témeJ:.:örét ér inti /2., 0 .:,,; • 
vlzsgé:i-_ll; időszakban a ieX.Ylébzcttuóo:ná.nyi KL·zlön;yben 5 

gyógyszerész publikált összesen 39 cikket. llzek 35,9 ;:.-a 

expeximentális vi~s~ála·~okzs áplil, a többi vizsgála·tokat 

nem tarta.l.cnazó tudo:nányos köz.le;nény /22. téblázat ./. Jl 

39 cikk kozül 1.3 egyik gyógyszedszi éZalderüldet sem 

érinti, a tdb~i 26 pedig tulnyon6r~szt analitikai, illet
ve általános kémiai jellegü. 

A íol;yóiratban tehát nagy szánix n találhat&: gyógyszeré

szeti vonatkozás~ publikáciok, bár csak ritkán kifejezet
ten gyógyszerészeti jellegUek. J"elentős 'Gény azonbs.n, hogy: 

a természsttudo:n2nyos isneretterjesztésben - mely a lap 

tő célkitüzéEe volt - 6~:ióg:yszer2szeK is xészt ve-Gtek. 

b társulat ele5 természettudom{nyi est~lyeit 1866-b5n 
taxto·tta, lhan Károly §s 2ztoczek J6zseí javaslatára. 
L term§sze·ttudo.:nán;yok még szélesebbköxü megkedveltetése, 

népszer·Usitése cáljó.ból- a Term.3sze t tudomúnyi i'áxsulat 

sz n uj sorozatot inditot·~, melyben a ternészettudományi 
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szer- összesen 
mia_ kémia tan oia OC:f.;S ll C<..Ll .ola ismeret vGZés 
2 l 5 l l 10 

2 7 6 l 3 19 
1874. l 3 8 12 
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estélyek előadásait jelentette meg évente, "Népszerü 

természettudományi előadások gyüjteménye" eimen. 1888 

januárjától e ki.advány cime "Pótfüzetek a Természettu-

dományi Köz.Lönyhöz" eimre változott és negyedévenként, 

a főlaphoz csatolva jelent meg, nagyobb te.rjedelemben. 

Gyógyszerészek e kiadványokban i.s publikáltak, főként 

Than Károly és Ilosvay Lajos. 

Q.!:~~=g;y~g;z§~~E~§.~-~~-·~§.:!::~~~~§..!!~:!S!-9..!!!§:E;Z]:_§.g;th~~~)Lf2= 
lyóiratai ---------
A Pestbudai Királyi O.rvosegyesület létrejötte után 

/1837/ sorra alakultak szerte az országban - először 

a nagyvárosokban, majd a kisebb vidéki vásorokban is -

az orvos-gyógyszerész, illetve orvos-gyógyszerész és 

természettudományi egyesületek. :ti'zek eleinte csak szak

ügyi kérdé sekkel foglalko z tak, később azonban szakülé-' - . 
seket, népszerü előadásokat is rendeztek. Közülük szak-· 

lapja csak kevésnek volt. Jellemző ugyanis ez időszak

ra a "természettudományos mozgalom" szétszórtsága: 1888-· 

ig ezen egyesüle tek száma elérte a 25-·öt, ugyanakkor 

sz inte valamennyi anyagi nehézségekkel küzdöt t. Alapi

tásukban és tevékenységükben gyógyszerészek is részt

vettek, de a vezető szerepet az orvosok játszották, 

kiknek számaránya mindig jelentősen meghaladta a gyógy

szerészekét. /A gyógyszerész tago)(: száma átlagosan 

10 % körül mozgott./ E társulatok közül legjelentősebb 

a Kolozsvári Orvos-természe t tudományi Társula t. vol t, 

mely a pesti Magyar Királyi 'l1ermészettudományi társu
lathoz hasonló jelemőséggel birt. 
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ORVOS-Tl\'E.MÉSZ!i'T'.I:UDOlJJÁNYI ÉRTEölTŐ A KOLOZSVÁRI ORVOS

TRRMESZETTUDOlVIÁJilYI TÁRSULAT l!:S AZ EHDÉLYI MUZRUM EGY

LET TRRIV!itSZE'l'TUDOM.ÁNYI SZ.A.KOSZTÁLYilJ:lAK AZ 18 •• ·-IK ÉV~
BEH 'J:.AR'l'OTT SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERÜ 'l'ERIVIÉSZE'l'TUDOlflÁ

NYI ES:J.'ÉLTEIRŐL /1876-/ 

A Kolozsvári Orvos-természet tudományi 'l'ársula t ld'75-ben 

alakult meg a Kolozsvári Ki.rályi. Magyar Tudományegyetem 

orvoskari tanártestülete kezdeményezésére, minden a ter

mészettudományok iránt érdeklődő magyar honpolgár tagja 

lehetett. h'lnöke Abt Antal, titkára Hőgyes tindre, pénz

táruoka gyógyszerész, Széky lVIiklós volt. A társulat 

gyógyszerész tagjai /lbéH-ben például. 201 tag közül 9/ 
az orvosi szak keretében müködtek. 

A társulat 1876-1878 között az üléseken elhangzott elő
adások kivonatait a "Magyar Polgár" helybeli politikai 

napilap különlenyomataként jelentetce meg Kolozsvárott. 

lb79-tő1 kezdve a társulat közösen adott ki. egy önálló 

szaklapot az Erdélyi Muzeum Egylet tel, ille t ve annak 

te.rmészettudományi szakosztályávaL A folyóirat főszer
kesztője Hőgyes tindre, a természettudományi szakosztály 

sze.rkesztője Koch Antal, a népszerü szak szerkesztője 
Entz Géza lett. 1884-ben a két társulat végleg egybe

olvadt, a Kolozsvári Orvos---természettudományi 'l'ársulat 

az .ifrdélyi Muzeum Egylet egyik szakosztálya lett. A fo

lyóirat ekkor kapta végleges cimét~"Orvos·-·természectu-
dományi Értesitő az Erdélyi Muzeum Egylet orvos-termé

szettudományi. szakosztályának az 18 •• -·ik évben tartott 
ll szaküléseiről és népszerü természettudományi estélyeiről. 

A főszerkesztő Klug Nándor, a kolozsvári. egyetem élet-
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A társulat évenként hét orvosi-, hét természettudomá
nyi szakülést és hét természettudományi estélyt rende
zett. Az Brtesitő minden évben három íüzetsorozat,,for
májában jelent meg, külön sorozatban közölve az orvosi
févente három/, természettudományi- /évente három/, és 
népszerü/évente kettő/ szak elhangzott előadásait. 
Mindhárom sorozat azonos formában és beosztásban jelent 
meg. A "Hazai szakirodalom" rovatban Magyarországon el
sőként regisztrálta e folyóirat az összes hazai orvosi 
és természettudományi "időközi irodalmat", az "önálló 
dolgozatok" felsorolásávaL lö87-től az orvosi és ter
mészettudományi szak egy-egy Revue·-t is megjelentetett 
a füzetek végén, melyek német nyelven tartalmazták az 
értekezések ki. vona t ait. 

Mivel gyógyszerész szerző egyik évfolyamban sem szere
pelt, a folyóirat statisztikai. vizsgálatát csak arelból 
végeztem el, hogy megállapitsam, milyen a lap tartalma 
a gyógyszerészi. szakterületek szempontjából. E vizsgá
lataim i.s csak az orvosi szak füzeteire vonatkoznak, mi
vel a természettudományi sorozatban gyógyszerészeti vo
natkozásu cikk nem volt, a népszerü szak füzeteiben is 
csak néhány közegészségügyi témáju. 

Minthogy az orvosi szak sorozatának cikkei is többnyi
re kifejezetten orvosi vonatkozásuak, a megjelent 13 
évfolyamban a gyógyszerészettel kapcsolatos közlemények 
száma aránylag alacsony: 34, ezen belül is legnagyobb 
arányban a gyógyszertani cikkek szerepelnek. A társulat 
tevékenységében az orvosi müködés állt előtérben; a "• •• 
természettudományi társulat" megjelölés ellenére például 
Vegyészettel kapcsolatos publikációt is csak igen ritkán 
közölt a társulat ío~;y<)~r":t_a __ ._/23~ __ c_á}):l,§..~§i~.L 
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lvlUZEUM /1874-1882/ 

Az .iirdélyi Muzeum Egyletnek megjelent ez időszakban egy 

külön fol.yóirata is, az "Erdélyi Muzeum", Finály Henrik 

egyetemi tanár, az egylet titkára szerkesztésében. Bár 

az egyletnek két szakosztálya volt, orvos-természettudo

mányi., illetve bölcsészeti., a folyóirat szinte kizárólag 

csak az utóbbi tárgykörből kozölt cikkeket. A ritkán meg

jelenő természettudományi közlemények főleg ásványtannal, 

állattannal, meteorológiával foglalkoztak, Csak J!'leischer 

Antaltól közölt a lap egy vegytani sorozatot, "Közlemények 

a Királyi Magyar Kolozsvári Egyetem vegytani intézetéből" 
eimmel /43/. 

TEHT:Ii!;SZE1'TiJDOiVJÁNYI ÉVKÖNYV /1874-/ 

R :folyóira tot a Délmagyarországi Természe t tudományi 'l:ár·

sulat adta ki 1 mely 1873-ban alakult; Temesvárott, Müködé

sét három /orvos-·, természettani- és természetrajzif szak

osztályban kezdte meg, az 1880-as években alakult a társu

lat orvos-gyógyszerészi szakosztálya. A t&rsulat tagjai 

közt gyógyszerészek is szerepeltek. /1888-·ban például 

190 közül 15./ Célul tüzte ki, hogy lerombolja a korláto

kat, melyek a tudományt a közélettől., a tudósokat a gya

korlati embertől elválasztják. Tagja lehetett bárki, aki 
érdeklődött a természettudományok iránt. 

Az Bvkönyvet ~Pilcz Ottó és ivierkl Ede szerkesztette három 

éven keresztül, részben magyar, részben német nyelven. 

Gyógyszerészi szakterületet érintő közlernény ez idő alatt 
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A folyói.rat cime 1877·-ben megváltozott, a szerkesztő Kun 

Lajos titkár lett. A Természettudományi. Füzetek kéthavon

ta, majd negyedévenként jelent meg, 15 szerkesztője között 

·gyógyszerész nem szerepelt. A nyolcvanas évektől a laphoz 
If ll 

függelék is tartozott, Naturwissenschaftliche Hefte eimmel, 

mely a ci.kkek német nyelvü kivonatát tartalmazta. 

A folyóiratban a 12 év alatt 22 gyógyszerészeti vonatkozásu 

cikk jelent meg, a következő megoszlásban: 

ÁiLta- Ana li- Gy ó gy- K" , Mikro- . .. , 
l án os ti.kai szer- ?z ege sz- b i ol,_ l~ o ve ny- Összesen 
kélli.ia kémia tan segtan . gia .o tan 

1877. l l 2 

1878. l l 
---·--·~--

1879. l l 
-----
1882. 2 2 ------
1883. l l --
1884. l l l 3 

1885. 2 2 

1887. 2 2 4 --
1888. 1 l 3 1 6 
Össze- --- --
sen: 1 6 l 9 4 l 22 

A ci.kkek tulnyomó többsége reierátum, közülük mindössze 

három experimentális jellegü. Két gyógyszerész, Pap József 

és Rziha Károly közölt a folyóiratban összesen három pub

likációt /44/, melyek közül egy experimentális jellegű. 
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ORvOS-'l.'ERlliÉSZliT'I'UDOlv!ÁNYI SZEMLE /187.5-/ 

A lap "Természettudományi Szemle" eimen indult meg 1875• 
julius l-én NagyváL'adon, mint "Közl.önye és tulajdona a 
Biharvármegye i Orvos-gyógyszerész és '.í:ermé sze t tudományi 
Rgyletnek". Az .é:gylet, a többi. természettudományi egy
lethez hasonlóan, célul tűzte ki szakembe~ek részére 
rendszeres összejövetelek rendezését, a nagyközönség 
részére pedig a széleskörü isme.retterjesztést. 

A havonta kétszer megjelenő, feltünően régies nyelveze
tű egyleti közlöny 1876-ban kapta fent jelzett eimét. 
Szerkesztője Barlanghy Adorján, majd Dr. Bodor Károly, 
illetve Dr. Haydu Gyula volt. 

Minthogy a könyvtárakban a folyóiratnak csak az 1875-
1876-os évfolyamai találhatók, csak e másfél év számait 
tudtam megvizsgálni. Vizsgálataim során 19 gyógyszerésze
ti vonatkozásu cikket találtam, melyek megoszlása a gyógy
szerészi szakterületek szeri.nt a következő vol t: 

1875· 1876. összesen 

Általános kémia 3 3 
Gyógyszertan 3 3 
Közegészségtan 4 4 8 
Növénytan és fu•ogi.smeret l l 2 
Szervezés 3 3 

Összesen 8 ll 19 

A közlemények között experimentális jellegű nem szerepe l t. 
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A teljesség kedvéé.rt végül megemli.tem*. hogy az 1856-ban 

alakUlt Pozsonyi orvos-természettudományi Egylet, mely·

nek tagjai köz t gyógysze.részek is szerepe l tek,/1887-ben 

például 107 közül 12/, 1873-ban szintén inditott egy 

folyóira tot a .Pozsonyi Természe t tudományi és ü.rvos Zgy

let léózleményei eimmel 1 mel.y nem rendszeresen, hanem 

két-három évenként jelent meg. A lap közleményeit kez

detben kizárólag németül, a későbbiekben egyeseket ma

gyarul, másokat németül közölt. Irodalmi adatok s0erint 

a Szabolcs-Hajdu kerületi orvos-gyógyszerész Egylet is 

adott ld. egy folyóiratot 1874-től, '1.J>gyleti Közlöny'' ei

men. li két periódika anyagát nem t;udtam feldolgozni, 

mivel az előbbinek csak egyes számai, utóbbi pedig egy

általán nem található meg a könyvtárakban. 

A Magyar Orvosok és 'l'ermészetvizsgálók iilunkálataiban, a 

'l'ermészettudományi Közlönyben és helyi orvos-természet

tudományi. egyletek folyóirataiban 1872-18~8 között ll 

gyógyszerész összesen 50 cikket publikált. Többségük a 

Természettudományi Közlönyben jelent meg) 'I'han Károly és 

Ilosvay Lajos tollából. E periódikák legfőbb célja a 

természettudományok megkedvel te tése, népszerüs i tése 

volt, melynek elindításában a Magyar Orvosok és Termé

szetvizsgálók játszották az uttörő szerepet, de kitel

jesedése az 1860-as évektől a Te.rmé sze t tudományi Tár-

sula t i.lyen irányu müködé se ré vén következet t be. A 

megalakult orvos-gyógyszerész és természettudományi egy

letek különösen helyi jellegüknél fogva voltak jelentő

sek. li társulatok, egyletek folyóiratainak tanusága sze

rint e nagyfontosságu tevékenységben gyógyszerészek is 

résztvettek, irulönösen figyelemre méltó, hogy a gyógy

szerészi szaksajtó megszületése, a másodi.k jelentős gyágy-

sze ut gyÓgyszerészek e la-

pokban is publikáltak a terll'.észettudományos ismeretterjesz
tés céljából. 
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Than Károly, Budapest 

4L Természettudományi Köz.löny 1884. 42. 5I2. 



----------------------·· 
-II 5-

Természettudományi Közlöny 1869, L_ I, 

Erdélyi Muzeum IS 76. 

Ter•mésze t tudományi F'üze tek 

I877o IV, II4; IJ4, 
I879, IV, .IOB, 



-II6-

A lviAGYAR TUDOVÚ1NYOS AKADÉlviiA PEHIÓDIKÜI~AK 

VIZSGÁLA'rA 



-ri?-

!:...J!l:.GYAB. TUDOifiANYOS AKADElYLIA PERIODIKÁIMK VIZSGP.
LATA 

Á Magyar Tudományos Akadémiának megalakulásakor el
sődleges célja volt "a tudomány és irodalom magyar 
n:relven müvelése és terjesztése" /I;. Müködését hat 
osztályra tagolódva kezdte meg 1831-ben, melyek kö
zül egy a matematikai. tudományokat, egy pedig a ter
mészettudománvokat képviselte. A reformkorban a nem-" 
zeti érzés erős volta miatt a nyelvtudományok és az 
irodalom müvelése állt az előtéJében, csak 1658-tól 
kezdett az Akadémia a természettudományok fejleszté·
sével is f'oglalkozni., igen kezdetleges formában. Ek
kor a természettudományos kutató munka ugyanis már a
lapos szakértelmet, hatékony oktatási rendszert, szé
leskörü nemzetközi tájékozottságot és egyre több pénzt 
igényel t, melyekkel az Akadémia nemigen rendelkezet t. 
Természettudományos munkássága tulajdonképpen pályáza
tok ~rására, a felfedezések, találmányok s a megje
lent müvek elbírálására szoritkozott. Á természettude
mányok ápolásával ez időszakban szinte kizárólagosan 
a Magyar KiJJályi Természettudományi Társulat foglal
kozott /I;. 

Az 1860-1670-es években lassan megindul t a r,!agyar ~u
dományos Akadémia természettudományos kutató tevékeny
sége is, amit az egyre több, jól képzett természettu
dós müködése és az uj szervezeti. forma kialakulása tett 
lehetövé. A kig!gyezés után főleg .U'ötvös József kultusz-
miniszter hangoztatta, hogy az Akadémiának a tudomá-
nyok valamennyi ágát kell, ha teljes mérték-

-----b·en----wre<e:--coor.r----:t.rreiill:twla:tii~fiR:k:. --K~:iü1j]· í,./ o~· n~ ,o;· se n fo n t os e z 

azon tudományágaknál, melyekaz ország gazdasági helyze
tében, ipara, mezőgazdasága fejlődésében olyan meghatá-
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rozé f..;zr;:repet játszanak, m.int s. ter:nészettu.do::nÉ.nyoko 

Az 1~kadémia xégi. szervczeti fe12pi"tésé azonban exre 

e..lkaL:natlan -volt; e 18ó9-b::::n 1~-ptek életbe a módosito·~t 

alapszabályok, az AkaCárnia 1870-t61 3 osztály!a t&go

lódott az e.redeti. Ó hel;ye-t·G: Io l{~~r::-.lv és &z;pGudo:ná--

n;yi Osz·Gál:Y'"; II .. i~ Bölcsészeti- 5 'l'ársa.<.J.2.lmi .... és l;Ur

·téne"Gi I'ulio:rl{L;yok úszGálya; III. JA ~datena.ti.kai 2s 

TermészettudonáLyok Osztálya).negalakitásábfn &s fejlesz
tésében Than professzox is tevéken:yen részt vál.la.l-t, 
ki Sztoczek József /1870-1886/ 
~isztságát is be·t~l.t~tte, :Dajd 
Akadi~ia slelnöke lett /2/. Az 

v. t én az osztály elnöki 

éle 't t: utolsó év eibe .n o.z 

1ik2-démia lassan lJontc..--

tvös József> 
majd kés5Gb ~[ie,, tvUs Lóránd j~tszotta a legnagyobb 
Ezereoet. 

'· 

1, ,. 1 ' " • r _.,,. ' _. 1 "' • ' ', ·, ' 'l r. z 1~Kaoenl2 :1 o "G ev &Ken;ysegc c-... zonoa_n ·co·;Jabura 1.:::::. 2. 1J.;ye. v 

e2 irod~l.om ápolás~ maradt, eg~szen a sza~zadfordul6ig • 

.Addig u.g;yanis, akik vi.lágosf..;n lflt·i;ák a tennivalókut, 

azok is :.tehetctlenek11ek bt~zonyultsk az u.ralkodó osz

tályok politikai harcát61. meg~~rgezett Akad~mia légkö
rében''/1/. J.iz l~kadémic-5.-G, .~nelynel{ elnöke E'C>tvös halála 

után 1871-től Lón;yay liienyhért, :rrajá 1372 ---től 'I're:tor t 

Agoston Le·Ct, e~ ns olcvanaE-< 'dv ektől c~~yxe több t{madi:.s 

érte. J.\. katoliku::::: eg;yhiiz, .ile1:y jó szGve·Gséges.re tal{lt 

a SzabadelvU párttal sze~ben illó uj konzervativ erők

ben, l;:ülönösen fer·O:e sze::cmel nézte 2 .. 1'hite'Glenságet 

terjeDzt5n texJl-2szettudo.n2nyok téx·bódi tását~ /Az Akadé-· 

mia vezet5sági tisztségvisel5inek zbme ~ szizad;or~uló
ig ~ 2zab~óelvü pért Sl~~á.rcl{Jb_búl kerü.lt ki /l//. 

A kor~;ny is elégedetlen volt 22 Akad~~ia mliködés~vel, 
:nel;y valójúbe.n eg;] igen nehézke2en m.Uködö szelvezet lett; 
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egy-egy tudományos munkára való felké.rés alkalmával an

nak teljesítéséig a hosszadalmas adminisztráció mi.att 

mindig igen hosszu időnek kellett eltelnie. ::lzért álli-· 

tott fel a kormány inkább az Akadémiától független ku

tatóintézeteket, i.lletve igyekezett a kutató munkát az 

egyetemekre koncentrálm. - az Akadémia ilyen irányu te-

vékenységét anyagilag alig támogatta. Bár az Akadémián 

belül az első tudományos kutatásszerJOező bizottság fel·-· 

állitására már lb50-ben sor kerül t /l/, ennek el.lené.re 

az Akadémiának a század forduláig nem volt saját kutató 

laboratóriuma, külső intézetek bekapcsalására kénysze

rült. A egyetemi intézetek kiépülése után még az Aka

démia léttiogosultságának kérdése i.s ±'elmerült /l/. 

1875-·ben az Akadémia megalaki to t ta saját könyvkiadó vál

lalatát /l/, kiadványai között azonban természettudomá

nyi munka nem szerepelt. A Természettudományi 'l:ársulat 

könyvkiadó vállalata ugyanis beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket, az Akadémia csak e vállalat anyagi támogatá

sával kivánt a természettudományos irodalom fejlesztésé-
hez hozzájárulni. 

Az Akadémia természettudományi közleményeit öt periódi

kában jelentette meg. ll'zek közül kettő az Akadémia há

rom osztályának közós kiadványa, három pedig a III. osz

tály, a Mateml;l.tikai és Természettudományi osztály folyó
irata volt. 

Valamennnyi periódika vizsgálatát két szempont szerint 
végeztem: 

l. Gyógyszerészi szakterületet érintő értekezések meg

oszlása a 10 gyógyszerészi szakterület között. 
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2. Gyógyszerészek, illetve gyógyszerészi végzettség

gel is re'nde lkező szerzők értekezése inek vizsgála ta. 

/ lVIint akadémi.ai értekezés, sz inte valamennyi. expe.rimen-· 

tális jellegű, ezt külön nem jelöltem. Hem vettem be a 

statisztikai vizsgálatba a nekrológokat, illetve az a-· 
kadémiai tagaágra való ajánlásokat.; 

A li'JAGYAR 'l'ODOi,'iÁNYOS AKADÉiviTA BVKÖNYVRI / IB!I-f 

Az Évkönyvek az Akadémia fennáLlásától kezdve jelentek 

meg, az egyes közülések anyagának, illetve egy-egy ki

emelkedő akadémiai értekezésnek teljes közl.ésével, r~d

szertelenü1• 1860-ban jelent meg a VIII. kötet, a IX.

XIV. köte tek 1876-ban, 1888-ig még két köte t l áto t t nap

világot, a XV. 1879-ben és a XVI. W84-ben. Az egyes kö

tetek az elmul t ével-ere v:iisszamenő1eg számolnak be az ü
lések jelentősebb mozzanatairól. 

A fentiek szerint 18'72·-1888 között összesen 8 Évkönyv 

jelent meg, melyekben négy gyógyszerészi vonatkozásu 

értekezést találtam~ közülük .három általános kémiái 

tárgyu /XI. ,XIII. ,XIV o/ T.han Károlytól származik. 

A 1iiAGYAR :rUDOi!Úili!YOS AY,ADÉMIA ÉRTRSITUJR /1867-/ 

Fneti eimen e folyóirat 1867-ben jelent meg először, 
Ji ó nay Jáczint, akadémiai jegyző sz er ke sztésében • .tüőd
je a "Magyar Academiai Ertesi.tő" volt, melyet az Akadé

mia :.LS40-től kezdve adott ki Budapesten. A szerkesztő
ség meghatározása szerint "Az Akadémia Brtesitóje oly 

az el adásoka t s tárgya-
lásokat hozza, amazokat kivonatban ezeket a jegyzőkönyv 
szerint" - a három osztályra való tagolódásban. 



vonatkozású el6aclá.sok mes,osz-

Közeaész- 1\'.l.-!-.t\.J.:~- .L~uv~l;.y- ~YOf?yszer-
(~)ss ze sen s6 tS: bJ.olo- tan es ugyL sze:r-
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1885. l 2 ' 4 1\) 
.1- Vl 

• 
1886. 2 2 4 c+ 

Ah 
1887. l l 2 o' 

!-' 

2 2 
ilJ, 

1888. N 
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··---·-~-~··--····-··-~-·--- ct-
össze- 34 31 3 6 
sen: 

6 3 l l 85 



- I22-

Az e periódikában szereplő kivonatok tulnyomó több

sége irodalmi, történelmi, jogi, stb. vonatkozásu, 

természettudományos jellegü lényegesen kevesebb for

dul elő. Utóbbiak gyógyszerészi szakterüle tenként i 

megoszlását a 25. táblázat mutatja. Az hrtesitőben 

a 17 év folyamán gyógyszerész szerzőtől összesen 32 
értekezés jelent meg, a következő megoszlásban: 

Sor
szám: N é v 

1. Than Károly 

2. Fleischer Antal 

3. Ilosvay Lajos 

4. Molnár János 

5. Muraközi Károly 

Al ta- Anali
lános t i.kai 
kémia kémia 

16 l 

2 1 

l 1 

2 

2 

P.repa=-Gyogy- · 
rativ sze.rügyi. 
kémia szerv. 

l l 

Osz
sze
sen 

19 

3 

2 

2 

2 
---····------·--------------------·----------·-
6. Rik Gusztáv l l 2 --.. -----------------·-----··------,~-----~---...-
7. Sche.rfe l V .Aurél 2 2 

--------· .. ------·-----------------·-
összesen: 22 8 l l 32 

MA'.I'Ií'MATIKAI I!;.S 'l'ii'RlcÉ SZBTTUDOMÁBYI KÖZLRI•iili:NYE'K VONATK0-

:6ÓLJ\.G A liAZAl VISZONYOKRA /1861-/ 

E kiadvány sorozat 1861-től jelent meg a I\[agyar 'Iudomá

nyos Akadémia 'Matematikai és Természe t tudományi Osztálya 
' illetve annak állandó bizottsága kiadásában, Szabó József 

osztálytitkár, majd 1881-től Eötvös Lóránd szerkesztésé

ben. Ál talában egy-két évenként jelent meg, de olykor egy 

.__----e-'IT~ffi--!\Oe-b'.s;o:ce~~~;---ci-ö'ti!.-±~i:íb--lc,)z,:'l-tt összesen--I} kötetben. 
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1879. [\) 
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1882. 
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1884. 
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1886. [\) 
O\ 

1887. o 
<'r 

1888. 
lJ), 
O' 

---·· - -·--- l-' 

össze-
ilJ, 

16 2 18 N 
il' 
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Az egyes kötetekben megjelent közlemények gyógyszeré

szi szakterületenkénti megoszlását a 26. táblázatban 

mutatom be. Gyógyszerész sze.rzőtől a 13 kötetben ösz·

szesen '7 értekezés jelent meg, valamennyi az analiti
kai. kémia tárgyköréből: 

l. Molnár János 3 
2. Scherfel V.Aurél 2 
3· Ilosvay Lajos 1 
4. R ik Gusztáv l 

-------------·-
Összesen: 7 

-····-------------.. -----

ÉRTH'Kh'ZESRK A 'l'RRMl~8ZR1l"L'LJDOívÚJ.NYOK KÖRÉBÓL /lö70-/ 

E kiadvány ·- szintén a Magyar '.L'udományos Akadémia III. 

tálya rendeletéből ·- 1870-ben /az 1867-1069 között el

hangzott értekezésekkelj jelent meg először, majd 1872-

ben, ezután :pedig évenként, az elmult időszak egyes ter

mészettudományi értekezéseinek teljes közléséveL /1078-

ban nem jelent meg./ A Greguss Gyula, majd Bzabó József 

osztálytitkár szerkesztésében kiadott folyóirat külön

böző számu, évenként 6-26, 18'?2-1088 köz ö t t össze sen 

226 füzetben jelent meg. A folyóirat számai egy szerző
től származó egy vagy több értekezést ta.rtalmaznak. 

A gyógyszerészeti vona tkozásu értekezések aZ?. tábláza t ban 

bemutatott módon oszlanak meg a szakterületek szerint. A 

vizsgált 17 év folyamán gyógyszerész szerzőtől összesen 

19 értekezés jelent meg e periódikában, az alábbi megosz
lásban: 



a Természettudományok Köréből" cirnii per·iódikában megjelent gyógyszerászeti vona·t
kozásd elSadások megoszlása a szakterületek szarint 

Összesen 
ts.UCJ...L.l. gia dr,ogisrrJ. v G ~z és -

1872. 

l 
l l 

1873. l l l 3 

1874. 

1875. l l 

1876. 12 12 

1877. 3 3 H 
N 

1878. \J1 

1879. l l l 3 

1880. 4 l 5 
1881. 4 l 5 
1882. l 4 2 7 

1883. l 
, 2 .!. 

1884 .• l 5 6 

1885. l l 

1886. 8 l 9 
N 
--..J 
o 

1887, l l c+ 
;o, 

1888. l l u 
1--' 

-·--·~· ·--"'"' p), 
N 

össze- 5 42 3 l 2 5 l l 60 
Pl 
c+ 

sen: 
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Alfa.;. li.nal.i- Pre pa- J\!Iikro-
Sor- N é v l án os ti.kai ra tiv b i. ol ó-· szám: kémia kémia kémia gia ·-· 
l. T han Károly l 10 l l 

2. Scherfel V.Aurél 
·------ 5 

l 3· Ilosvay Lajos 
·------·--- -------·----

Összesen: l 16 l l 
• 

-~-~--.. 
vssze-· 
sen 

-------
13 

5 

l 

19 

iiiATRN!ATIKAI ÉS TERMÉSZE'J:~lJDOMÁIH'I ÉR2'R3l'TŐ /11:383-/ 

A i~agyar J:udományos Akadémia III. osztályának kiadványa

ként 1883-ban jelent meg., először. A szerkesztő bizottság 

tagjai. többek köz öt t Szabó József, li'ötvös Lóráldd, Fodor 

József, Lengyel Béla, és Szily Kálmán, a periódika fő

szerkesztője Kőnig Gyula volt. 

Az lb80-as évek elején merült fel e1őször az igény egy 

olyan folyóirat iránt, mely mint az osztály orgánuma 

annak müködéséről az érdeklődő közönséget időről időre 

tájékoztatja. Az 'Értekezések" erre nem volt alkalmas, 

az Akadémia egészének munkáj.iról beszámoló "Ertesitő" 

szintén nem felelt meg a vegyes tartalom, illetve hely

szüke miatt • .í!i célból hozta létre a III. osztály ezt a 

folyóirc:tot, mel.ynek számai két héttel az osztály ülése 

után jelentek meg, havonta. l'i:ronológi.ai sorrendben kö

zölték az ülések jegyzőkönyveit, az elhangzott előadások 

kivonatait, illetve egyes értekezéseket teljes terjedelem
ben. 

L--A-v,yógysHo€E-é·1:l.z~'tc-i--Yr..Jn~d:;1co:oáJ3u- 'kti'zl.'EfmécyeK -sza kte.riile tek 

szerinti megoszlását a 28. táblázatban mutatom be. 



A Ma.thematik$.i és 'rermészettudományi Értesitőben megJelent gyógyszerészeti vonatkozású el6adá-
sok megoszlása a szakterliletek szarint 

;--· Gyogys er Altala- Anali- :Prepa- G , . T ·k IC ' 
v: t~chno.ó- nos tikai rativ yogyszer- ~x~ o- ~zegesz-

szam -~- l •·émia kémia kémia tan logJ.a segtan 

1883. 3 3 2 l 
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1885. l 2 l 

1886. 'i l 6 l 3 l 

1887. 1+5 ll 3 l 

1888. 4 8 l l ~ 

----~-

Össze-
sen: lB 33 3 l 7 7 2 
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16 
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A vizsgált 6 ev folyamán a periódikában 13 gyógysze

rész szerzötől származó publikáció jelent meg, vala

mennyi az általános kémia, illetve analitikai kémia 

tárgyköréből: 

-------------···-------·----
Sor
szám: N é v 

lo Than Károly 

2. Muraközy Károly 

Általános l!..nal.itikai 
kémia kémia 

4 

3 

Össze
sen 

4 

3 ·-----------·--·-------
3· Scherf'el V .l!..urél 3 3 

---·-·---
4. Molnár Nándor l l 2 --------------
5· Winkle.r Lajos l l 

Összesen: 4 9 13 

Rz a folyóirat kezdettől fogva "Mathematische und 

Naturwissenschaftliche Beri.chte auf:! Ungarn" eimmel 

németül is megjelent Berlinben, Lipcsében. A szerle3z
tő b i z ott ságnak rl'han Károly is tagja vol t Jj ;. 

A külöliböző célkitüzésü öt periódika egyes számaiban 

olykor ugyanaz az értkezeés kétszer i.s szerepelt, egyik

ben kivonatos formában, másikban teljes terjedelemben. 

Rzt a körülményt bonyolultsága miatt kimutatásaimban 

nem jeleztem, mert az összefoglaló statisztikai értéke

lést lényegében nem zavarja. A 29. és 30. összefoglaló 

táblázatokból, melyek összesítve mutatják az 5 periódi·
kában megjelent gyógyszerészeti vonatkozásu értekezések 

szakterüle tenként i, ille tv e szerzők szerinti megoszlását 
az alábbiak állapithaták meg: 



A lelaesar Akadámia 1872-1888 közott megjelent peri6dikáinak gyógyszerészeti vonatkozásá 
publikáci6i szaktextiletek szarint 
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1. A Magyar 'J:udományos Akadémia 1872-1888 között kia

d.ott, természettudományos közleményeket tartalmazó 5 

periódikájában összesen 238 gyógyszerészeti vonatko

zásu értekezés jelent meg. Az értekezések tulnyomó 
- -----~----.-- --- --- ---- ''"' ---------------- ·------- . - -· "' 

·többsége /80,7 'fol a V€lgyészet .téma körével, f'őként 
ánalitikliv(ü kapcsolatos. Az orvostudománnyal közös 

szakterületeket az értekezések 16,8 r.-a érinti., több

ségük közegészségügyi vona tkozásu. Gyógysze.rtechno
lógiá:val egy értekezés sem foglalkozik. 

A publikációk fent vázolt megoszlása érthető: a Ma

tematikai és Természettudományi osztálynak ara adott 

korszakban - de neve szerint is - a gyógyszerészet 

csak igen kis részét képezte: a gyógyszeripar még 

nem alakult ki, gyógyszerkészítes szinte kizárólag 

a gyógysze.mirakban folyt. A vegyi ipar viszont ekkor 

már kezdett kifejlődni., a kémiai tudományok a.rárzylag 

magas szinvonalat képviseltek. Lényeges oka ezen be

lül az analitikai. vonatkozásu értekezések magas szá

mának a gyógyvizek intenzivebb í'eltárása, az élelmi.

szer és ivóviz vizsgálat előtérbe kerülése. az 18'76-
os közegészségügyi törvény nyomán. 

2. A vizsgál t l'? év folyamán az 5 periódikában 9 gyógy

szerészi diplomával rendelkező szerző értekezései je

lentek meg, szám szerint 74. Tulnyomó többségük Than 

Károlytól, ille tv e Bcheriel V. Auréltől származik. E

zen értekezések nagy része is lli.egyészeti vonatkozásu. 
A kutatómunka valóban főként az egyetemeken föWt: a 

gyógyszerész előadók többsége tanár, illetve egyetemi 
tanársegéd. 

~~~~:~~~~=;.;;~~~~A~k~a~d~é~m~i~a-~I~I~Ic~·~~o~,So~·~~~J·~uak ülésein 
tt minden évben elhangzott egy vagy több 

gyógyszerészeti. vonatkozásu értekezés. 
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ii·larkL1sovmky kezdeményez2sé.r·e 1863,-·ban létrejött az 

első természettu.do.:nányos könyvkiadó, a ;;iagyar Orvosi 

Kön:yvkiadó 1'á:rsu1at, aritely 30 éves mU.ködésével a ma-

3,;yar orvosi szakirodalom jelentős kiszé:Lesed.ését e:red .... 

:n0nyez·Ge; 1887-ig 54 orvosi munkát adot G ki, Iilelysk 

közül 47 kLilföldi tankönyvek, kiemelkedő orvosi müvek 

forditása, 7 eredeti magyar mQnka volt /1/. A korabe-

li kri-Lika ugsan tá:nadta ol;y"kor a kbnyvkiadót; s.z a:rá[)...y 

miat'c, részrehajlással váél.olva s. magyar munkák elbirá

lásában, tény azonban, hogy az 1890-es évekig e válla-

lat kiadványai.n kivül nagyobb terjedel!llü orgosi kcnyv 

megjeleJJéBe csa1<.:.neJ1 ritkaságszámba :nent. Az exedeti magyar 

müvek kiadására vonatkozóan egyébk:.;nt i.gen ::negoszlottak 

a vélerná.nyek; viGa tárgyát képezte, hogy érdemes-e egyál

·Galán er e de H magy ar munkák me g j e le nt e té sé t e r őlt e t ni. 

Pélóéu l. a :természe Hu dornéZnyi tár su lat áH a l 1873 ··ban ki

adott Darwin: "A fc:.jok exedete" oimü mü fordicásának 

e.lőszavábc;.n L'apsy :László azon nézetének adott kifejezést, 

hogy eddig is ki:r vo H a renO.elke zésr·e álló erőke -c "e xe·
de-ti ma5yar ciolgozatok.r& f'ecsérelnir:. 

Jüxe válaszolt a Termiszet-Guc::omá.nyi Köz.löny e;~'ik 1873--as 

cikke, miszeri.n~ "efféle eredeti müvek nélkül még a le[!,

jelentékenyebíJ al&pmunkcík lefoxcii tásli) is könnyen idő ás 
er5fecsérléssé válhati.k ..... a /2/. 

A Természettucio.rr1.:in;yi 'l1ár·su1at 1872. -~v i január· i közgyü.-

18sén .ha t ár oz té~ e 1 ke z de t ben j e le se bb külföldi szakmun

kák, népszerU termiszettudományi mUvek, k~s5bb eie

de G i magyar müvek kiadását. B célból létrehozta saját 

könyvkiadó vállalaiát, JJelynek kere tébe.n hároTI éven

keint indiGott egy-egy ci.kllw-b; 1372-1888 közott 6 
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ciklusban mintegy 30 könyv jelent meg. A természettu

dományi könyvek iránt igen nagy volt az érdeklődés, 
már az első.ciklus kiadványaira több ezer előfizető 
a;mdt. A kiadott könyvek a természettudományok legkü

lönbözőbb területeit érintették. Gyógyszerészeti. vo
natkozásu szakkönyveket is adott ki a társulat, me

lyek közül l gyógyszerész munkája volt /Ilosvay Lajos: 

"A chemia alapelvei" Budapest lb88./. A Természettudo

mányi. Társulat könyvkiadó vállalatának jelentőségét a 

1\!agyar 
1
l'udományos Akadémia is elismerte. Természettu

dományi müvek kiadására nem is vállalkozott, 11minthogy 

e téren a 1\!agyar Királyi Természettudományi Társulat i

rodalmunk szükségletei.t és irányait helyesen megfigyel

ve élénk és sikeres tevékenységet; fejt ki" /3/. Az Aka

démia e munkához csak erkölcsi és anyagi támogatást 
nyujtott. 

A 1\!agyar Orvosok és 'rermósze tvi.zsgálók szintén adtak ki 

természettudományi szakmunkákat, időnként, az egyes ván·· 

dorgyülések alkalmából. Az ál talarn vizsgált időszakban 
e kiadványok száma 31• ~yógyszerészi végzettséggel ren

delkező szerző munkája: Rotschneck V. Emil: "A Debrecen

Biharmegyei Gyógyszerész Testület és az .Általános Magyar

országi Gyógyszerész .ii'gylet Ili. kerület, IV. járás gyógy

szertárai, test;ülete és egyletének története, alapitásuk 

óta". Debrecen lu82., Scherfel V. Aurél: "Bzepes várme

gyében eddig észlelt vadontermő vagy nagyban müvelt edé

nyes növények rendszeres jegyzéke" .l!'elka lö88., D.r. Kátai 

Gábor: "Ismeretterjesztő az orvosi és természeti tudomá
nyok köréből" Budapest 1874. 

A gyógyszerészi könyvkiadó vállalat megil.apitásának gon
dolata az' Orsz 

lésén vetőd.ött fel először Katona L::sigmond kecskeméti 
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gyógyszerész javaslatára, bár Scnédy Sándor, valamint 
Kátai Gábor és Katona Zsigmond már az 1860-as években 
felhivták a gyógyszerészek ügyelmét pénzbeni adakozás
ra magyar gyógyszerészi szakmunkák megjelentetése cél
jából ,j 4/. Többszöri. átdolgozás után a végleges terve
zetet 1882·-(Jen .cogadta el a közg;yül.és, s adta ki a :tel
hivást a vállalatba való belépésre. Megfelelő érdeklő
dés hiányában azonban - a jelentkezők száma nem érte 
el a szükséges 400-at - a vállalat nem jött létre az 
1890-es évekig, a magyar gyógyszerészet helyzetét reá
li.san felismerő, a szakirodalom jelentőségét hangozta-
tó gyógyszerészek kezdeményezése még hosszu ideig hiába
valónak bizonyult. 1872-1888 között az Országos Gyógysze
rész h'gylet csak árszabványokat és egy - a gyógyszertári 
munka megkönnyitését szolgáló - munkát adott ki. /Ghycy 
Geza: Gyógyszerészi kettős könyvvitel Budapest 1880./ 

özintén az 1878. évi közg;yülésen határozta el az egylet 
pályadijak kitüzését a magyar gyógyszerészi szakmunkák 
szamának emelése céljából. li'nnek egyi.k eredménye vol t 
Csurgay Kálmán "Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok 
számára" cimü munkájának kiadása. /Budapest 1883./ 
1887-től a Gyógyszerészi Közlöny is megkezdte kiadói mü
ködését, Karl.ovszky:"A gyógyszerek magyar tudományos-, 
népies- és tájelnevezéss:ei latin íorditáSl!J.kkal együtt" 
cimü g;yüjteménye megjelentetésével. Ezt követte 1888-ban 
Bunsen: "utmutatás az ásványvizek elemzéséhe21' cimü müve, 
melyet a lap szintén Karlovszky K. Geyza forditásában 
adott ki. 

1872-1Cí88 között fentieken kivül a pesti egyetem Vegyta
ni Intézete, a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület 

szerzőktől származó szakkönyvek. 



137 

1. lvle(;.ielent gvóovszerészeti 
" O· szakkönyvek értékelése ------

A különböző fór,umok, i11etve magá.nkezdem;jnsezásre 

megjelent, g;yóg:yszerészi szakterületet é:rin·tS szak·

könyvek sta ti sztilmi vi.zsgálatá-c két sze:npont alap

ján végezte.:n: 

1./ -v'iZsgálte.m 2. negjelent k::..:n:yvek met::,oszlását gyó_gy .... 

szerészi szakterületek sze :r int. AL c tábláza·G/ 

~ l ·-··· ,;lt ' ... , ' ~ ... ? • , l' " l .::::. Vlzsga. am -covaoca a gyog;yszerssz1 vegze·cGsegge 

renóelkez5 szerz5k mUveinek megoszlását név sze

xint, sz2kterü.let sze r in't és a megjelenés éve 
'"'"''l., ''"!'t/ sze:npon-cJaoo. /::j'~ .• tao .. aza ~ 

Vizsgálataim alapját elbősorban a :.}őry Lé.Le /'5/ or
vosi. bibliográfia és a Macolcsy .i' éi e /ó/ gyógyszeré
szeti bibliográ:i"iu képezte, malyeket egybevetve hasz
náUa:n fel. lüvel azonbcm a kiadványok nem, vagy csak 
hel;yenként küli:inbozteti.k meg a íolyóircctokban 'negje
lent e15adás &.nyagokat s. ki:inyvektől, felhaszn8lt&m a 
Petrik--lüszlingstein ±éle biblio3ráí:ia /7;8;9;/ vonat
kozó adatait :!_L~ .ü vegyészeti és növén:y"tani könyvek 
statisztikai feLnérésének alapjául Ezintén a Petiik-
, .. " l' c " c' l ' "" 1" 'o" . ' l 'l' AlSZ. lngs~eln ta e 010 1ograx1a sorozat szo ga t. 

A 31. táblázatból látható, hogy a vizsgált 17 év ío

.l;yamá.n ös;.::zesen 25'5 gyógyszerészeti. vonatkozá.sú szak~ .. 

-ki"J'J:J'~V J"ele"<t ~en •:;,z "ve ir c}.-"'rei'l~l··~·-.-ltr(·n·~ l lrl· cc·.,.,6r+~lr_, l.., "'t) J.l. iU 0 , Ü. '-' .n .. '-' ·~' ,.__,_, L~\_., Cl.'l'-~.l. .1.\... !V,Uov- U'-'.LI.. 

ben emelkedő tenöenci[val. A m6.gjelenC könyvek 10,6 (t_,-a 

for ü i t ás. 

' ' orvos-gyogyszerasz-
to··:r-~~~,e~·l· ~-,~-~~- 0 l~pJ·~n "Z lö.'72-lqqq lr~;z·u'~+~ g·~7o'o~70 Z6-u Ú V J. U . LL~U.J...:. .. :. c..__:.._ 0 ,Ct C~- CL ,_ VUU J.'-'-' 1,1 lLL ,) e>J D 

ráEzeti sza~könyvirodslo~ 10 ógy sze r 2·-
szi szakterlilet szeJlpon~jáb61 - az alábbiakban foglal-

hs.tó össze. 



szakkönyv ek me g, os zlása a szakt e r· üle ·t ek 
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·B; Gyog,ys~ier A. l tala- Ana li- Pre oa- Gyog,y- Toxi- IC , Mikro- Növ'"8DY 
~v- t . ll' . "k. t'' kl' ozegesz- . l' ' ü.R.:vi"' sze .r- Összesen · , ·echno o- nos tJ. aJ. r·a J.V szer- o o- , t bJ.o o- tan es 
szam --!- 1 i--!-. .!~ ·~L~~,.... , __ c_.; .... .!-. .... n qia seg an a 

1872. l 2 2 3 2 3 13 
1873. 2 6 2 10 

1874. 2 l 7 2 l 13 
1875. l 2 2 l 7 l 14 

1876. 2 l 2 5 4 14 

1877. 3 2 3 5 l 14 
1878. 2 l 4 7 H 

1879. 2 l l 3 2 9 
VJ 
Ü) 

1880. 3 l l 4 l l 5 16 

1881. l 3 2 3 9 
1882. l 4 4 l 10 

1883. l l l 4 l 3 2 13 
1884. 4 l 3 5 l 4 9 27 

1885. l 2 4 3 4 l 3 l 19 

1886. 4 6 l l 6 2 5 3 28 VJ 
H 

1887. l ' 3 l l 5 l 4 3 19 • 
l c+ 
' 4 l 3 3 l 4 4 20 PJ, 

1888. ' o' 

--L f-' 
·~·-· .... --- •.. -- PJ, 

N 
össze- 4 31 36 l 26 l 78 8 31 39 255 

Pl 
c+ sen: 

' ··-·-1·~ ·----
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Gyógyszertechnológiai vonatkozásu könyv 4 jelent meg, 
kimondottan gyógyszertechnológiai szakkÖ~k azonban 
egyik sem tekinthetői §z Országos Gyógyszerész Egylet 
kiadásában Csu.rg~;cy: "Gyógyszerészeti tankönyv gyakor
nokok részére" /Budapest 1863./, K. Rácz Károly, az 
Aesculap szerkesztője összeállításában ki.adott"Gyógy
szerészeti Realencyclopedia" ci.mű munka /Budapest 
1885./, Karlovszky K. Geyza: "A gyógyszerek magyar 
tudományos·-, népies- és tájelnevezései. ••" /Budapest 
l6b7./ és végűl egy orvos szerkesztésében megjelent 
könyv, mely az ujonnan bevezetett grammsulyrendsze.r
re való átszámításhoz közöl táblázatokat a szűkséges 
tudnivalókkal együtt;. 

Kizárólag gyógys!óereszi technológiával fogl.alkozó e
redeti magyar szakkönyv, vagy tankönyv Magyarországon 
1888-i.g egyáltalán llllern jelent meg: kapható volt a Bécs
ben 1884-ben kiadott Detsényi.-Vomacka: "A receptura 
kézi.könyve" cimű mű, lll!a~amint rendelkezés.re állt még 
az 1865·-ben megjelent, már meglehetősen elavult Kátai
.B'elletár féle gyakernoki kézikönyv, A gyógyszerészi 
technológiai könyvek hiányának egyik oka volt, hogy a 
két éves egyetemi tanfolyam keretében egyszerűen nem 
volt szűkség rá: gyakorlati technológi.a oktatás még 
az 1900-as évek elején sem folyt. Az egyetemeken 
gyógyszerész mestereket avattak anélkül, hogy a tény
leges gyógyszertári gyakorlatra felkészi.t;ették volna 
őket /10/. 

A megjelent 31 általános kémiai vonatkozásu szakkönyv 
közül 4 külföldi munka 1orditása. A könyvek többsége 
csak szervetlen kémiával foglalkozik, néhány szervet-

detleges szinten tárgyalva. 
it igen kez-
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A fejlett nyugat·-európai országokkal ellentétben Ma

gyarországon a XIX. század végég nem következett be a 

szerves kémia átütő erejü fejlődé se. Ennek oka vol t 

a magyar vegyi nagyipar teljes hiánya, illetve, hogy a 

h.!dapesti egyetem tanára, '.than Károly gyógyszerész, 

valamint csaknem valamennyi munkatársa Bunsennél, a 

szervetlen kémia akkori legnagyobb müvelőjénél tanult. 

Bár Than pályáját a szerves kémia müvelésével kezdte, 

egyetemi tanársága idején szinte kizárólag a szervet

len kémia fejlesztésében ért el igen jelentős eredmé

nyeket. Szerves kémiával ez időszakban Balló Mátyás, 

a Fővárosi Vegyészeti Hivatal vezetője foglalkozott, 

ill.' 1878-tól Kolozsvárt, J:!'abinyi Rudolf , aki a szer

ves kémia í'ejlesztésének szentelte munkásságát. 

Gyógyszerész szerzőtől 4 általános kémiával foglalkozó 

szakkönyv jelent meg, közülük legjelentősebb Issekutz 

Hugó: "Gyógyszerisme és gyógyszerészeti vegytan'', külö

nös tekintettel a magyar gyógysze.rkönyvre és készitmé

nyei.re" cimü munkája /Kolozsvár, lö86/, valamint Ilos

vay Lajos müegyetemi. tanár 1888-ban, a 'l'ermészettudo

mányi 'l:ársulat kiadásában megjelent "A chemia alapelvei" 
cimü müve. 

Az analitika volt Magyarországon az a kémiai tudományág, 

mely a XIX. század utolsó negyedéViben a legjelentősebb 
fejlődésen ment keresztül.. Than Károly professzor és ta

nársegédei, kik szi.nte valmennyien gyógyszerészi végzett

séggel rendelkeztek, ez évtizedekben alapozták meg !Vía

gyarországon a modern analitika, ezen belül a gyógyszer-

analitika jövőbeni fejlödését. analitikai szak

napvilágot, me-
;__ ______ ~-o·cc'!<·-;.";:.7,i+'l-~'1'Ci"""'"'""'"----"'""'""''''"I;-;m;;;a:;-g·~a~-s;:;--s;:, ;,--;<;-,:;;:; f-elsŐ-s o.r --
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ban e" sok ásvánJnli.z·-, gyógsviz-, 2:::. ivóviz -~iizs·-'ál.e.t:ró1 
megjelent kUz.lemán:y okozza. Lkko:rib~'n kezdtek ug;yani.s 

.~ _,_ ,. ,, • J ..J.. " "l . w ~ J ,.. - , ~ . 
e~;:._::;sz Euro)aoe.ü lsmex G u e v a .nl a .LJ.Unya.o_y e nos, ..Lgma.nal, 

Fer-encz JózE:ef, Parádi, stb. keserUvizek~ -iYÓgyvizek. 

Az .1884-bm ielállitott, lengJ'El _32la vezetése ala.t'c m.U-
•• .., '" ~ , • .7 ,- J " ' - . ... • ' • , koco Jl_e:war.::rvlzele:nz0 J.ncsze·c, :ne1yne1-c cel.Ja s nazal as·-

ványvi.zek job ö ki szn61(:~S-& volt, 27 l1azai. -i~svén:yviz tel

jes elemzás~t végezte el /11/. 3 t~makörben a legtöbb 

kCnyv Lengyel 3élától, i·he.n Kár-olytól éL Chyzer Ko:rnál-Gól 

jelent neg. 0 t6b~i kie~elked5 mlive ~z 1882-ben kiadott 

értéke si-
~ésérőlL ci:nU_ összeioglalé. :nunka~ :nel;y e: lLo.gyar C:cvosok 

ds J.!ermésze-tvizsgá1ók kiadván;yaként látott napvi.L:i.goto 

Gyógyc:zer:8sz szexz3t5l ct vizssált id6~~~zakbctn 8 anali.ti-· 

kai szakkönyv jelent me3, s: legjelentősebb J·ovicza bán

dor tollából 11 i!.. téií'ogatos elem_zés :nódszereinek alkalma·

zása a :nüsodik mag;yar gyóg;yszerkönyvben·;·; ci:nnel, 18EJ8--ban. 

l'\'Teg kel.l emli t enem továbbá_ J''ban Károl;y, 

r.-'lÓr és B.raneczlc~y lLS:lmó.n uminőleges 11 , illetve umeLnyileges'·' 

ele:nzéssel i'oglslkozó ki:inyvei t, val.amint lhan E>holy ·

gyógyszerész hallgetók :részére készitett,_ kön,yvéG, 8. 

\\l;'eluCa'tiok a ké.T1iai g;ye..koxlatokhoz kezd5k .:c ész~re' 1 cimü 

összeállítását. /Dudspest, 1888./ 

' l ' . . l l .. , 'l' . ' ' ' . . 'l 'J ' Az egyes ):8ffil.S.l. anyag,o -c e . .JG ll.Gass.v~~-.l ;:.og. a.L.-::ozo oreoa·-

re.tiv ké.nia ~:árgykörébt:n cs_:k e";y E.;..l.kohol .el5é1litéssal ----
foglalkozó kia.dván;y jeleht :neg, .J•el;ynek ok2. elsősorbE-n 

szint8n a vegyipax kezele Glegessége. Ji támakOrben cs::~k a 
i'olyóire,tok sábjain jelentek meg p~blik{Gi6k, illetve 

részben Lárg~a volt a prepa:rativ k~:nia 2z ~lt~lános ká
rr'l·!~v·-l ·roo 1 ~ .. 1 K'o·~o" Qz~1-,..1,· v·v·v··E· 1r'16!·" l·s: _L c...: C. _ b-'-u .. ,J... • ,r:_; u '-'•"-l..~l...·-·.t..L<.I .I.U. -'- -- • 
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jellegü könyv /2 Cib fo:rditásí jelent meg. Az előbbiek 

töb'osége, az akkoriban üivatos viz§yóg;yászattal foglal

kozott, illetve vén;ygyUjtemén:y. ?~z eg/ etlGn ·Goxikológiai 
' ' ] • .., / r " " "k • ' ' • ' ,_ .r targyu _{laovany torvsn:y,::;zs l. o:rvos·canl vonaGKozasu. 

;Jár a buda)esti egyetemneK :negalakulása óts. volt gyógy

szertani intézete, a gyógyszertant, - a gyóg;yszerész tu~·· 

dom:~nyt és orvos-tv.do:n~5nyt le gs zor osabb2n c:sE:zeköt5 szak-· 

'G6Iüle tet -· Jalogn Kálmán, az Orvosi Hetilap szeLeeszt5-

je /1871·-1888 között a gyóg;yszer·tsni tanszék tanára/ emel.-

t ' • l ,.,,,..l .. - r ltt' e !nooe:rn sz1.nvona :ra, e. g~:·ogyl·GesnaK ~;s g~yog;yszer-n:u a ·as·-

nak egyaránt GLido:n:inyos ulapot adó experimentális farmako-· 

lógia magyá.r·országi :neghonosi.tásáve.l. /Claude Berns.xd kOn~y

ve ét kisérle ti orvostuuom:o:~;ny JlódsM;erei:ró1 l865·w·ben látott 
• . , ' • ; l o.: 

napvllego'G .,.~·r:ancl2orszagbe.n./U vezG"Gte be az egyetemen a 

toxikológia oktatását is. 

Balogh K::ü:nán jelentős szerepet játszott a gyógyszerészi 

szekirocialom történetében. 1866--ban negjelent, "Gyógyszer-· 
t u . .. 1• ' • l ' • • 'l h "ll ' ' . ' ' an Clmu munh.e.Ja SoKalg JO. aszna 1eto es e v~r·en eg;ye-

dlilá.ll.ó kézi.könyve vo.lt a gyógysze:réezeknek i.s. Ö irta az 

I. és II. Magyar Gyógyszerkönyv pharmako2nosiai részét, az 

első kiadáshoz egy kom~entárt is megjelentetett, két kötet

ben /BudHpest, 1L79./; a gyógyszerkönyv tar'Galmát gyógyszer

t::-~.ni, toxikológiai és növénytani vonatkozásban egyaxánt 

tárgyaló munka szintén gyakorlati kéúkönyvként szolgált 
a g;yógyszerészek sza.:na.ra. 

A vizsgált 17 év iolyamén 78 közegé~:z ségtannal ka.pc;:::olatos 

kiacivány látott napvilágot, közttlük 10 fordHás. Közülük 

sok számol t be l:Jiagyarország kLl1önb~.,z5 lészeinek egészs2gL~g~yi 

viszon;yairól. ii közegészségta.ni munkák .:nag~ s szánát magys"-

bor- §8 vi~vizsgálatok. A budapesti e-
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gyeteman az 1870-1880-as években már folytak ilyen jelle

gü előadások; Grósz /Csatáry/ Lajos volt az élelmiszer 

vizsgálat magántanára /12/. 

A közegészségtani munkák szerzői közott Fodor József sze
repel leggyakrabban, aki ekkoriban igen nagy jelentőségü 

tevékenységet fejtett ki a magyar közegészségtan megterem
tése érdekében. Az ő kezdeményezésére létesült 1874-ben a 

pesti. egyetemen - Európai viszonylatban a müncheni után 
másodikként - /13/, közegészségtani tanszék, melynek ta
nára is ő lett. A közegészségtan, mint tárgy hallgatása 

1882-ben /gyógyszerészek részére 189.3-ban/ vált kötelezővé. 
Nevéhez füződik továbbá az iskolaorvosok és egészségtan ta
nárok kiképzésének meginditása is 1885-ben - világviszony

latban elsőként. A magyar közegészségügyi helyzet javitása 
érdekében mindezen tulmenően számos közleményt, tanulmányt 

jelentetett me;g, melyek közül a levegő, a talaj és a viz 
szennyeződéséről beszámolók a legjelentősebbek. Ezekben 
megcáfolta az akkoriban általánosan elterjedt Pettenkoffer 
féle nézetet, miszerint a járványokat az időszakos meteo

rológiai jelenségek nyomán bekövetkező talajfertőzések i
dézik elő, és a kórokozók virulenciáját a rothadó talaj

ban való tartózkodásuk okozza. A gyógyszerész szerzők ál-· 

tal irt 4 közegészségtani könyv közül különösen nagy j e·-
lentőségü Gallik Géza kassai gyógyszerész müve, mely 1879-

ben, majd 1887-·ben jelent meg Sátoraljaujhelyen, illetve 
Kassán 11Utmutatás a tápszerek, edények, szavetek ésegyéb 

háziczikkek orvos-rendőri vizsgálatára" eimmel. A korabe

li kritika szerint Galli.k könyve a külföldi hasonló kiad

ványokhoz viszenyitva jobban használható és magasabb szin

vonalu munka volt. 
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A XIX. század utolsó neg~yedét a ~obiolóaia ar-anyko:ráu 

nak nevezik: a :rrik:roszkóp tokéleteseáésével a legtöbb be

tegség kórokozója isme:r-tté válto Ekkribs.n áJ.lapitotta. meg 

pe_stieur·, {J.ogy erjedés nem látezik rnikroorganiz:nus n§lkUl, 

me.lynek nyo;nán hazai vonatkozá.sban is sok folyóir8tcikk, 

és könyv foglalkozott az e:rejedés, :rothaáás elmiletével. 

Koch 1884-ben jelentette be s, kom:nabacillus felfedez5s2t. 

1886-ban H.Sgyec Eneire m8.r alkal:nazta ·- méghozzá ·tökélete-

si.tve - a fert5z5betegsá;ek elleni virusos oltási eljá

rást, :nel,yet Pasteur egy évvel korábbs.n fedezett fel .. 

}'odor- József' ez 1.880-·ae. években D vérsavó be.ktériumülő 
képességének ki:nuta·i.;ásával /188')/ megindi t otta a modern 

ser-ologiai ku"Gatást ú'ia:.._~ya:rország,on. 

iükrobiológiával foglalkozó konyv a 17 v~olyc;,:nén B je-

lent ·neg /1 f'o:rditás/, zUmme l az lBBl),-as évek má.so6i.k fe·

lében. E könyvek a magyar 'lliinobiológiai ixodalorJ e ls 5 
képviselői. Legjelent5sebhek voltak köztillik az Orvosi Könyv

.lciadó 1.:Cársu.lat ki.etdásábcn mc:gjelent alábbi kia.dv:~n;yok; 
Novák J"ózsef: trA fert6zi betegságek k6Ioktani szempont-

ból •. endsze:res osszaállitása a fert5z5 betegsigekue~, 
illetőleg ~ontosabb búvárloh eredm6nyeknek" /J3udapest 

188 3 
, ll . J' " r ' . ' ' '. ' 'l . t 'l' '~' L . . • ..oa .a,s1 c~· .. nos :.::·or·ol·casa ban;, v. arru.n ' o un S..J os 

Balas:.::.a dijjal jutal,·nazot li r.nunká.ja: nA heveny fer··Gőz5 be

teg,E>égek tanának átal.akLilásan /Budapest, l884wí. 

Az 1872·-1888 közott megjelent nüvónytani kbnyvd: klzött 

kizárólag gyógyn0vén~~ekl\:e1, örogokka.l foglalkozó munka 

nem volt. ;,lteléDOS növény GEm'- k.nyv 2 17 év folyamán 

31 látott napvilágot, köztUk 5 íorC.itss. ;, könyvek 

sége rendszertEni vo,gy füvésze-Gi jellegU, illetve 

ország Ei:,Y'-eg:y területének ílóráj2~va_l :i:oglalkozi~:.:. 

több-
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Gsógyszer:ész szerz5tő.l szár~nazó nJvb.riytani k::.:nyv.l je

lent meg 17 év folyamán, Scherfel V. Aurál m§r eml.itett 

mLive, me1~ a 1\iiagyar Urvosok is 1'6 rmészetvizsgálok .Tleg

bizásából készült. Gyógynövényekkel és d:r:ogokkal csak 
a már e~l.itett, gyógyszertechnolÓgiához sorolt kézi

könyvek, tankönyvek foglalkoznak, továbbá a gyóg;ysze:ré·

szek :rendelkezésé:re állt még ekko:rib2ll az 1865-ben, 

\·"ilagne.:c Dániel cnunkéjak6nt negjelent na;yógyszerisme\' ci

mü kön;)'v, valamint Kátai Gábo:r szintén 1865-ben 'llegje

lent ··l~·öván~~ta.n, külön~s tekintettel a g;]óg:;}szeiismére 11 

c i 'll 'i :n ü v e • 

187?-1888 kC,zö'tt 39, a g;yóg:;y;:szerésze t ~·zexvez§se téma-

körébe sorolható k:ön;yv jelent 'lleg. 2zek közül 13 -gyog-:J-

szerész szerz.Jtől czé:t::Tlazik, ~·:.C z tük szerepe l az az 5 ár,.. 

szabvány is :nel;yek kUzli.l hr~~.ro:n az e&~~le t, 2 Rohrb;:;:ch 

Ant~l kiaCásái:J~n jelent mag. 

Két gyógysze:része Gre vonatkozó töxvény 7 iDe tv e :ran-

öeletg,yüj"Gemény látott napvilé.got ez időszakbE:n: Ivlerényi 

Dezső: ni\iS.gJ"ar gyógyszerészeti töX'vények és renöele'tek~', 

/Bt)_ da pe st, 1884/ és Schády 0á.nclo.r: " i1 .21a.gy ar gy ágysze -· 

részetre vonatkozó tb:rvények és sza1Jályok syUjtemónye, 
tekintettel a. ha.~ai gyóg~yszeréE;zel~ refo:un·törekvései.re •: 

/.dudE~.per:;t, 1.:-387./ 1 1 Z L.l"i:;óbtifaz egyleti Citkér sajé,t kia*· 

dásában jelentette meg. 

Megjelent 5 gy6gyszer§sztört~neti munka is, ez egyik 

RotGchneck V. tmil mtr e~litett, 2 ~agyar Grvosok ~s rer
.:n8szet·vizsg2.lók é.lt&.l ki&c1ott gyóg:ysze:résztCr téneti. :nonog

~áfiija, ke~·~6 Lumássy ~áro , 2 Ieb~ecen-~Jiharnegyei. Gyógy

szerész l:estü.let elnökének munké.ja a g;}ógyszerésze·G, ille·l;-

ve vegyészet -~~rt§netár6l, /~in&kett5 a Testtilet kiadásá-
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végül 
egy e.nlékk:Jnyv s budape s-Gi ~\~agyar· Kir 6. ly i ·J:udonS.n;y

egydem Gyógysze:részhG.llgatók Segély ás Önk0pző Egy

letének 25. évi ie.nná1l3.sára. 

1880-ban jelentette meg az Országos Gyógyszerész Egy·-· 

le t "Gyóg;yszer§szi kettő E; könyvvitel" ci.mJ. müvét, ''16-

lyet Katona Zsig'llond és hajanovi'Gs AgosGon munkája 

alapj án Ghycy Géza müegy etemi tanár Iogel.mazot'c me g. 

Orvostörtime ti könyvek ez időszakban főkbnt id. ?ur je sz 

Zsigmond toll•iból jelentek meg, aki 1876-ban, a budapesti 

egyetemen magántanéri képesi.tést nyert az ókori orvos·Gu

domán;y tör·ténetébjl. 1885--ben látott napvilágot az első 

magyar orvostuQomá.n;yi bibliog:ráfio.. is, I.·loj_nzei János 

kolozsvá:ri p:cofesszor szerkezstésébcn, nA cúag_J7ar orvos·~ 
~ . ' . . . ' l ' 1"7 7.. . \' uuo.onF--nyl l.roua. om . U-lg· 

csony szi.nvonalon /14/. 
cimme.l - ~eglehet5sen ala-

CJssze:tog1alva telHít megállapitható, hogy az 1872-1888 

között megjelent szakkön;yvek közü1 legtöbb a. vegyésze-t

tel, illehe a~aL orvostudo.:nánnyal kapcsola~os, ami 3rt

het5 e két GuöoJ18n;yág- különösen a :l-;:i.eg~yez3;~ után meg,

indult -· lendU.let es fej lőd.ése •. úz o:rvostud.ománnyal ha~· 

táros szakterületek közlil f5ként a k~ze3~szs~gtani vo

natkozású kiadván;yok szé:rJ.a mage.s - a gyówszexészi 

szakterületek közü.l a legms.gasabb /JO,b G/ - amit in

dokol a közegészségUg;yi helyzet nagyl·oku el11ara.QotGsá

gának Íelsz~-:no.lására irényuló törekvés, 2s -· a közegész

ségügyi torváns n:yoméJ1 - (:~.z áel:niszexvi.zsgé.latok eltex
"er1.6se J u....... • 
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A vizsgálat második pontjának megfelelőerr a 32. táblá

zatban tételesen feltüntettem a gyógysze.részi végzett

séggel. rendelkező szerzők müveinek megjelenési évszámát 

és az érintett gyógyszerészi szakterületet. A vizsgált 

17 év folyamán e szeri.nt 23 gyógyszerésztől összesen 

30 munka jelent meg, mel.yek szakterületenkénti megosz
lása összesitve a következő: 

mo Gyógyszerészeti szervezés 

2. Analitikai kémia 

3. Általános kémia 

4. Közegészségtan 

5. Gyógyszertechnológia 
6. Növénytan 

------~-·-· 

Összesen 

10 
8 

4 

4 

3 
l 

------·--·-----·---· 
30 

Bár a gyógyszei·észet cörténetében a megelőző időkhöz vi

szonyitva jelentős tény, hogy a vizsgál t 17 év ala t t 30 
gyógyszerésztől származó, gyógyszerészeti vonatkozásu 

szakkönyv jelent meg, közülük azonban kevés foglalkozik 

a gyakorlati jellegü szakterületekkel; a gyógyszerészet 

szervezése témakörébe so.rol t 10 kiadványou ki.vii l, melyek 

többsége gyógyszerésztörténettel kapcsolatos, csak az a

nali.tika témakörében jelent meg nagyobb számu· munka. A 

korabeli. kriti.ka szerint a gyakorlati területet érintő 
szakkönyvek közül is csak kevés felelt meg a kor tudomá

nyos szinvonal.ának. A Gyógyszerészi Közlöny egyik l.ö87-es 

vezércikke /15/ a gyógyszerészi irodalom "szomoru" állá

sát ismertetve írta, hogy a gyógyszerészi tanfolyam hall

gatóinak nincs tankönyve, a gyakorló gyógyszerészeknek 

nincsenek kézi.könyveik. Jelentős, ne=ég megjelent mü e

gyedül a Csurgq;y féle gyakornaki könyv, mel.y azonban - a 

cikk ir ó ja sze r int - túl nagy és :u_eb.é.zkes-a-gy=a-ko±>B.Bk-ek- -------·-·--- --- ··---···~--·--·-·~--··· . 

számára, az eg3re temi hallgatók számára ugyan akkor ke

vés. Balogh kommentárja, illely kézikönyv és tankönyv 
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32. táblázat 

1.872-1868 kozött megjelent, gyógyszerész szerzőktől származó 
gyógyszerészeti szakkönyvek megoszlása a szerzők neve és a 

szakterület szerint 
----·---
Sor
szám: 

·---------- ·-------.. 
li[ é v Könyvek Gyógyszerészeti 

száma szakterület 
1. Than Károly 
2. Karlovszky K.Geyza 

3 
2 

.3. Ronrbach .Antal 2 

4. Rotschneck V.Rmil 

.5. 'I'amássy Károly 

6. Trajánovita Agoston 

7 • .Alföldi Dénes 
b, Braneczky Kálmán 
9. C za ich 'l'. Gyula 

10, Csurgay Kálmán 
.Ll. Gallik Géza 
12. Ilosvay Lajos 
13, Issekutz Hugó 
14, Jovicza Sándor 
15. Kátai Gábor 
16, K. Rácz Károly 
17, Lippay Károly 

2 

2 

2 

l 

l 

.L 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

18, lv!olnár János l 
19. Nyáry Herene l 
20, Ri.k Gusztáv /Chyzer K/1 
21, Say Mór l 
22, Schédy Sándor l 

23, Scheriel V • .Aurél l 

Összesen: 30 

analitikai kémia 
technológia, 
analitikai kémia 

1672;1876;1888 
l 887 
1868 

gyógyszerészeti 
szervezés 

gyógyszerészeti. 
szervezés 

gyógyszerészeti 
szervezés 

közegészségtan 
gyógyszerészeti 
szervezés 

közegészségtan 
ana li ti kai kémia 
gyógyszerészeti 
szervezés 
t..echnológi.a 
közegészsé g tan 
általános kémia 
általános kémia 

analitikai kémia 
közegészségtan 
technológia 
gyógyszerészeti 
szervezés 

1876; l 684 

lb 82; 1884 

1883; l 884 

1884 
1074 

1880 
lb 87 

1888 

1883 

1879;1887 
1888 

1886 

1888 

1874 
188.5 

1888 

analitili:ai kémia lo86 

analitikai kémia 1872;1873 
ana li ti kai kémia 1882 

ál t alános kémia 1872; 1874; 187.5 
gyógyszerészeti 

..... J..Bb'?·· 

növénytan 1888 

A kiadványok közül 3 kétsze.r, illetve háromszor is megjelent, 
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gyanánt egyaránt használható volt a gyógyszerészeti gya

korlatban, elfogyott. Ugyszintén elfogyott, el i.s avult 

a Kátai·-:B'elletár féle gyakornaki kézikönyv. Érthetetlen

nek nevezi a cikk a gyógyszerészek közömbösségét a gyógy-· 

szerészi könyvkiadó vállalat eszméjével szemben, amikor 

"• •• gyógyszerészi. szakirodalmunk /könyveket értvej alig 
vanu ••• 

A gyógyszerészi kar szakkönyvirodalma tehát - főként tu

dományos jellegét tekintve - elmaradt más természettudo·-· 

mányi. fórumok könyvkiadásához képest; a tudományos gyógy

szerészi szakirodalom tényleges megszületéséről ez idő
szakban még nem lehet beszélni. Ennek egyik oka, hogy a 

gyógyszerészet, mint tudományág f'ejlődése a kiegyezés u

tán lassabban indult meg, összetettségénél fogva csak ne

hezen tarthatott lépést valamennyi határos tudományág 

gyors fejlődésével. Oka volt továbbá a megfelelő tudomá

nyos szinvonalat, a rendszeres kiadást biztositó gyógysze·

részi könyvkiadó vállalat hiánya - szemben az egyéb ter

mészettudományos fórumokkal, melyek már megalakitották 
saját könyvkiadó vállalatukat. 

A vizsgált időszakban a természettudományos szal:,nyelv meg

lehetősen lassu, de pozitiv változáson ment át, a nagy

számban megjelenő különböző folyóiratok, könyvek, kiadvá

nyok révén. A természettudományi közlöny egyik 1879-es, 

Szily Kálmántól származó cikke szerint /16/ a természet-
tudományos münyel vet az i.ngadozás, önkény 

lanság jellemezte a vizsgált időszakban. 

zatok érvényesültek, melyek közül a három 

és tájékozat

Különböző i.rány

fő vonalat a 
bugát-féle erőltetett münyelv, a németes változat, és 

végül a kettő közötti keskeny ut képviselte. A cikkiró 

javasolta a jól használható nemzetközi elnevezések __ ~_t;yé:-
----t-eiét:-Than-Ké:roly, a pesti egye-te-m első kémia professzo

ra a kiegyezés után, mikor a magyar nemzeti jelleg hang

sulyozása már nem volt szükséges, szintén ezt az irányt 
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követte: tudatosan visszatért a vegyészeti münyelvben 

a nemzetközi nomenklaturá.llOz, melyet küliöldi tanllllmá.
nyai folytán jól. ismert. 

Az orvosi münyelvet illetően 1883-ban jelent meg Balogh 

Kálmán szerkesztésében és a Magyar Orvosi Könyvkiadó 

~társulat l}:iadásában az első magyar Orvosi IVíüszótár, me

lyen azonban Bugát hatása még erősen érezhető volt. A 

Barts József szerkesztésében, a litagyar 0rvosok és Tie.rmé

szetvizsgálók kiadványaként megjelent ''Orvos-gyógysze

részeti müszótár" /1884/ már helyesebb kifejezéseket 
alkalmazott. 

2. Az I._és __ lli_lilagyar Gyógyszerkönyv 

A XVIII. században Magyarországon osztrák dispensatori u

mok, majd a század utolsó negyedétől a Pharmacopoea Aust

riace Provincialis különböző ki.adásai voi tak érvényben, a 

hozzá tartozó taksákkal együtt. l8j2-ben nyujtott be a 

Pest-Budai Gyógyszerész ccestület első i.zben kérvényt a 

Helytartó 11anácshoz egy Dispensatorium Hungaricum kiada

tása érdekében /17/. A Helytartó Tanács ekkor felszól.i.

totta a pesti egyetem o~vosi karát egy magyar gyógyszer

könyv és árszabvány elkészítésére, ez azonban new. való

sult meg. lViivel 1848-bau az orvosi karon e célra kineve

zett választmány sem váltotta be a hozzá iüzöt t .reménye

ket, az 1848-as magyar kormány sziutén nem tudta ez irá-

nyu tervei t meg va ló si. t ani, 1855-ben ismét osz trákgyégy.szer

köúyv~ az V. lépett érvénybe Magyarországon is. A kie

gyezés után 1869-beu a magyar gyógyszerészi kar válaszút 

elé került: elfogadja automatikusau az életbe lépett VI. 

osztrák gyógyszerkönyvet, vagy kieszközli végre egy ma-
~. _ _g:y-ar-gifÓg'l{sze±>k0nyv--I{-4oatta-t-ás.;.L. ;.Itnth-o-gy az--eTol5bf-az

osztrák függőség további meghosszabbítását jelentette 
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volna a gyógyszerészek minden törekvése ujul t erővel a 

magyar gyógyszerkönyv kiadatására irányult. A magyar 

kormány és a haladó orvosi körök egészségügyi. poli.ti·

kája révén 1871-ben valósult meg a gyógyszerész társa

dalom régi vágya, az alapvető szakmai. hiányosságat pót

ló s egyben a nemzeti függetlenséget is reprezentáló 

I. Magyar Gyógyszerkönyv kiadása. 

Az l ö 71 o dec. 4-én megjelent és 1872. már c. 15-en élet

belépett I. 1\fJagyar Gyógyszerkönyvet Than Károly elnökle

te mellett a következő tagokból álló, az Országos Köze

gészségügyi Tanácson belül megalakult bizottság hozta 

létre: Grósz Lajos az élelmiszervizsgálat magántanára, 

vVágner J'ános és Korányi .rrigyes belgyógyász tanárok, Ba-

logh Kálmán, a pesti egyetem gyógyszertan professzora, 

Margó 'l'ivadar, az állattan professzo.ra és Mülle.r Bernát, 

Háth Péter, valamint Jármay Gusztáv gyógyszerészek, 

Bár első gyógyszerkönyvünk erősen támaszkodott a VI. oszt

rák gyógyszerkönyvre, részleteiben, több vonatkozásban kü-

lönbözik attól. Igy például a szerkesztő bizottság 58 ela-

vult szert elhagyva 61 ujat vett !el, 39 kémszer helyett a 

magyar gyógyszerkönyv 46·-ot tartalmaz. Uj az osztrák gyógy

szerkönyvhöz képest továbbá, a cikkelyek elején a képletek, 

molsulyok feltűntetése is /16/. 

Az I. Magyar Gyógyszerkönyvvel egyidejűleg egy magyar 

gyógyszerárszabvány is életbelépett, Müller Be.rnát és Jár

may Gusztáv szerkesztésében, mely a második magyar nyelvü 

gyógyszerárszabványnak teki.nthető. /Az első magyar nyelvü 

gyógyszerárszabást, a 1'axa Pharmaceutica RBoniensist Tor

kos Justus János kész i tette 1745--ben Pozsonyban, a Hely

tartó Tanács felszól.itására /19/./ 1ö72-l888 között mint

egy 10 taksa jelent meg módositott formában, vagy után-
--I1,}Yoma:Eikem;··~----
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Az első magyar gyógys:zerkönyv a kor kivánalmainak megie

lelő munka volt, elérte a nyugat-európai. gyógyszerkönyvek 

szi.nvonalát, azok leutánzása nélkül. Magas szi.nvonalá.ra 

jellemző, hogy pontos utmutatást adott a szerek fertőz
ményei.nek felismerésére, és megtisztitásukra. A szerkesz

tő bi.zottság nagy érdeme volt az a L'eális felismerés, hogy 

íV!a[~yarország számára is elkerülile te tlen az Európa szerte 

egyre jobban tért hódító metricus mértékrendszerre való 

áttérés; a mennyiségeket az addig használt un. orvosi su

lyok /libra, obon, granum, stb./ helyett.; grammsúly-rend

szerben adták meg, melynek egyebeksközött legnagyobb elő-· 
nye, hogy lehetővé teszi a gyógyszermennyiségek testsúly-

hoz való viszonyitását, /Az osztrák gyógyszerkönyvvel 

szemben a magyar a té.riogatmérésnél is áttért a metricus 

renaszerre.; A met.ricus mérték rendszer bevezetését az 

1874. VIII. tc. rendelte el, használata lö76. január l-én 

vált kötelezővé, Elsősorban az uj mértékrendszer okozta 

problémák megkönnyi.t;ésére, de célszel'Üen a gyógyszerkészi.

tés biztonságának fokozása érdekében is, egy 1875-ös belügy

miniszteri . .rendelet tette kötelezővé az erős hatású &fÓgy

szerek legnagyobb adagjainak f'eltüntetését a gyógyszertári 
edényeken. 

1883, márc. 1-én lépett életbe az első magyar gyógyszerkönyv 

függeléke, mely 28 1 1872. óta felledezett és gyógyszertári 

forgalomba került uj szert tartalmazott ;rs;. Az uj gyógy·

szerek növekvő száma miatt azonban egyre inkább szükségessé 

vált egy uj gyógyszerkönyv kiadása. Tisza Kálmán belügymi

niszter 1885·-ben kérte fel a Jfözegészségügyi Tanácsot az uj 

gyógyszerkönyv megszerkesztésére, A megalakult szerkesztő 
bizottság elnöke, ismét Than Károly lett, tagjai. is csaknem 

ugyanazok voltak mint az első kiadásnál, /Rzuttal 'l'ióth La-

_j os. .§. .. _k:C) l o z§J[é,r~i......e.gy.at.e.m.....gJ'Ó.g~-.r-t-a-n---t-anára· is ré sz t ve t t 

a szerkesztésében.; A bizottság tagjai. közt gyógyszerész 

ekkor csak kettő szerepelt: !Viüller Bernát és Jármay Gusztáv, 
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A II. Magyar Gyógyszerkönyv 1888. máj. 5-én jelent meg 

és 1889. jan. 1-i hatállyal lépett életbe. 25 éven át 

szabványa volt a gyógyszerkészitésnek, gyógyszerellenőr-

A II. liiagyar Gyógyszerkönyv farmakológiai és galenus i 

része nem sokat változott, viszont 56 uj cikk került be, 

s csaknem ugyanannyi. maradt ki. Jelentősen megnőtt a re-· 

agenci.ák száma, ebben a gyógyszerkönyvben szerepelnek e

lőször kötszerek. Különösen nagy gondot Iorditott a szer

kesztő bizottság a készitmények fi.zi.kai sajátságainak, a 

szennyezések és hamisi.tások felismerésének szabatos leí
rására, a legujabb vizsgálati. módszerek felhasználásával. 

A II. gyógyszerkönyv már sok gyógysze.r tar talmi megha tá

rozását is el.őirta. E'kkor vezette be Than Károly a máig 

is használt kálium bikarbonát és kálium bijodát haszná

latát mérőoldatok beállitására. 

Az első magyar gyógyszerkönyvek meglehetősen magasioku 

kémiai tudást és preparativ készséget követeltek a gyógy-· 

szerészektől; a technológiai. előiratok igen szűkszavuak 

voltak, kevés kivételtől eltekintve az ernpirié.n alapul

tak, a megoldást sokszor a gyógyszerészre bízták. Külö

nösen azon szerekre fektettek sulyt a gyógyszerkönyvek, 

melyek házi előáHítása nagyobb biztonságot nyujtott a 

tisz taságo t i. ll e tő en, mint a gyárilag előálli tot t, éi.rogis

táktól vásárolt külföldi alapanyagok /20/. 

Az alábbi Gáblázatban az I. és II. liiagyar Gyógyszerkönyv 

illetve a kettő közötG megjelent Additamentum cikkelyei

nek megoszlását muta tom be/ IS /. l·1int látható, a kém

szereken kivül jelentősen nagyobb a II. cYÓgyszerh:önyv

ben az alapanyagok száma is, a drogok száma ugyan-
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33. tábláza t 

I. Addit. II. 

l87l. lö83. 1888. 

Alapanyag 148 28 184 
Drog 146 ll 6 
Galeni.kum 215 208 
Kötsze.r 7 12 
Kémszer 46 4 79 

Mig a XVIII. század végéig a gyógyszerkönyvek lényegében 

csak elői.ratgyüjtemények voltak, a XIX. század folyamán 

egyre inkább szükségessé vált. a gyógyszerek készitésének, 

az alapanyagok minősitésének egységesitése. Első ~s második 

gyógyszerkönyvünk már megfelelt ennek a követelménynek; biz

tositotta az egységes magasszintü gyógyszerészi müködést. 

Hogy a gyógyszerészet ellentmondásos helyzete, a magyar 

gyógyszerészi szakirodalom kezdetlegessége ellené.re első 

két gyógyszerkönyvünk ilyen magas szinten megfelelt a kor 

követelményeinek, elsősorban ~!'han Károly gyógyszerésznek 

volt köszönhető, aki egyetemi. tanulmányai. előtt több évig 

gyakornokoskodott vidéki gyógyszertárban; jól ismerte a 

gyógyszerkönyv jelentőségét a gyógyszertári gyakorlatban. 

A magyar gyógysze.rkönyvek, köztük az I. és a II. lvíagyar 

Gyógyszerkönyv jelenbőségét saját korában több szerző, 

Végh Antal, Dr. vastagh Gábor, dr. Kedvessy György, dr. 

Habán György és dr. Novák ls t ván .:cészle te sen bemutat ta 

és értikelte az első kiadás centenáriuma alkalmából l97l

ben, a R~gyar Gyógyszerészeti fársaaág szervezésébe~a 

Magyar '!:udományos Akadémián megtartott tudományos üléssza

-t-----~k~-o~n~ .. ~/'~2~lj/~~·--~E~~~~~~in~d~o~k~o~lL.j3_LJ~i~Y_A~€tg3'gJ~ .... ~:y6~~:sz"ré
szeti szakkönyvek vizsgálata kapcsán a gyógyszerkönyvek 

jelentőségének részle tesebb ismertetésével nem foglalkozom. 
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VI. GYÓGYSZERÉSZDOKTORI ÉRTEKEZÉSEK VIZSGÁLA'T'A 

A bécsi és prágai egyetemek orvosi fakultásán 1812-
ben vált lehetővé gyógyszerészek számára a "doctor 
chemiae" fokozat elnyerése. A pesti orvosi kar ezt 
a jogot csak az 1851/52-es tanévben kapta meg. /Az 
addi.g eltelt 41 év folyamán a bécsi egyetemen több 
gyógyszerész szerezte meg ezt a fokozatot, melyet 
egyébként csak gyógyszerészek kaphattak. /Wágner 
Dániel, Than Károly, Say Mór, stb.// 1859-ben a ké
miai. doktori cimet, melyet végülis a pesti egyetemen 
egy gyógyszerész sem kapott, a király engedélye alap
ján a "doctor pharmaciae 11 , a gyógyszerészdoktori eim 
váltotta fel. Az első gyógyszerészdoktori diplomát 
Scholtz Gusztáv 1861-ben, majd ugyanazon évben máso
dikként Felletár Emil, 1868-ban harmadikként Fleischer 
Antal /1/kapta mego 

Az 1872. évi XIX. tc. elrendelte Kolozsvárott a tan
szabadság elve alapján egy uj egyetem felállitását. A 
második magyar egyetem müködését 4 karon kezdte meg, 
a gyógyszerészek képzése az Orvostudományi karon, illet
ve a Matematikai és természettudományi karon folyt. A 
kolozsvári egyetemen az első gyógyszerészdoktorokat 
az 1876/77-es tanévben avatták. 

1872-ig a pesti egyetemen összesen 8 "doctor pharmaciaett 
diploma kiosztására került sor /2/. Az általam vizsgált 

években, 1872-1888 között a pesti egyetemen 15, a ko
lozsvári egyetemen 9 gyógyszerészdoktori disszertáció 
készült el, melyek évenkénti megoszlását a 34. táblá-

-·-·~····za4ffiarr-nii:lt-atBm·-be. 

' ' 
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Az 1872-1888 között 

l 
Budapesten és Kolozsvárott készült gyógyszerészdoktori értekezések évenkénti 

megoszlása 

Tanév l8Ú/ 
Hely liB72 

l ~ 

Budapest 5 

Kolozsvár 

1872/ 
l 873 

l 

1876/ 
1877 

2 

1877/ 
1878 

l 

1878/ 
1879 

2 

1879/ 
1880 

l 

1881/ 
1882 

2 

l 

1883/ 
l 884 

l 

2 

1884/ 
1885 

l 

1885/ 
l 886 

l 

1886/ 1887 l .. 
1887 l8B8 Ossz. 

l 2 15 

l 9 

összesen: 5 l 2 l 2 l 3 3 l l l 3 24 
~~~ ~ --~~-~-~--~ ~·-·--~--

A táblázatban l hiányzó tanévelzben gyógyszerészdoktori értekezés egyik egyetemen sem készül t, \.}l 
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E di.sszertáci.ók megoszlása a szerző neve és ·-· ahol ismert -

a disszertáció cime szerint a k6vetkező: 

Budapesti Tudományegyetem /U: 
-------------
l. 1872. Zagorski Ostaja József ismeretlen 

ismeretlen 

i.smeretlen 

ismeretlen 
ismeretlen 
ismeretlen 

ismeretlen 

ismeretlen 

2. 1872. Zaák József 

3. 1872. Rohrbach Kálmán 

4. 1872. R ik Gusztáv 

5. 1872. Schopper Gyula 

6. 1873. Nyáry Ferenc 

7. 1878. Fischer Samu 

8. 1879. Rácz Gy6rgy 

9. 1879. Major Endre: 

10. 1882. Karnstein Jenő 

lL 1882. Nagy Béla 

12. 1884. Stauróczky Lajos 

u. 1887. Deér Endre 

14. 1888. Traxler László 

15. 1888. Fauser Géza 

A methylamin és aethyl
~innak phosphorsavas és 
arsensavas magnesiummal 
képzett kettős sói.ról. 

ismeretlen 

ismeretlen 
A vasoxyd oldható módo
sulatai. 
Az arsen kimutatásának 
módsz erei. ről. 
Módszerek az árubeli 
chloralhydrat chloral 
tartalmának meghatározá
sára. 
A vizben feloldott kén
hidrogén meghatározása. 

Kolozsvári. Tudományegyetem ;3/: ____ .... ----~---·------------· 
l. 1877. Tomesik József 

2. 1877. Ember Bogdán 

3. 1880. Juclco Ferenc 

4. 1882. Issekutz Hugó 
~---~,. 

5. 1884. Hartl Károly 

ismeretlen 

Capsicum annuum 
ismeretlen 

Tanulmányok a Naftalinnak 
--------'t6bbször6s helyettesitése 

által nyert szarmázékairól. 

A szerves vegyületek szere
pe a gyógyszerisme k6rében. 
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6 o 1884. Gajzago Sándor is:neretlen 

7. 1885. Dul ja Ar, p á d isme .r e tlen 

8. IB36o Hi bay György ismeretlen 

9. 1888. Hyiredi Jenő ismeretlen 

A pesti egye·Gemen a gyógyszerészha.l.lgatók száma a 

vizsgált években 122-238 között mozgott, évente 
4I-86 gyógyszerészmeetert avattak /4/. E szá:nokhoz 
képest igen alaosony ·a gyógyszerészdokcori diplo

mát nyex-t gyóg;yszerészek száma., Kolozsvárott az 

arány valamivel jobb volt: a haLlgatók száma az 
!870-eo évek közep~n érte e,l a hatvanat /5/, II 
év alatt mégis 9 disszertáoió készUlt. A doktorá

lás feltételei I85I-I893 között igen szigoruak 

voHak; a hat gimnáziumi osatály elvégzése után 
két év bölosészeti kurzust is ha.llgatniok kellet'G 

a jelölteknek, a kinünő szigorlati ered:nényekkel 

végzett gy.ógyszer·észi taníolya!ll u·Gán pedig, még 

egy évig ké:niai előadásokat~gyógyszertant kellett 
hallgatniok/1/. Az 1887-es kultuszminiszteri ren
delet, mely előírta a gyógyszerászgyakornokok ré
szére a 6 gimnáziumi osztály kötelez:! s1vég2:ését, 

tová.bb c:zi.gorHot Ga a követelményeket; doktori 

diplomát osak érettségi bi:wnyi.Gvánnyal rendelke
ző gyógyszerészek kaphattak. Hnnek következménye 
volt, hogy 18GI-t61 kezdve a pesti egyetemen 

évente IaMfeljebb egy-két gy6gyszerész kapott 

doktori diplomát, vagy egy sem; az I867-IB95 kö
zött vágzett 1925 gyógyszerászmester közUl pál

dául 1~indöosze 35 /6/ o 

. l' 1 • . 1 • /' , ~ ),.. " Az ISIO-es eveLlg magyar egye~e~en ~lZaioLag he-
• • ' .. /' - ~ - • ' ; ..... , 1 " •• 'l' ' 

illlal 'Car-gyu [i,~)log;ysze:r8SZ:')_lSSZ€X'G2.ClOK .K2SZU Ge.K, 

főként szarvetlen kémiai., illetve analitikai. tá-

ro e k C·) r b e n _i_IL~,Lm.-~~-~-i_G_ ___ b i z o n·1.7 i :h ;1__g_, h o__g;y_ __ ---~------k_o__~--~-J~ __ s;J__i 

gyógyszerász - képzésben a ké~ia játszotta 
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a legfontosabb szarepet. E disszertációk. melyek 

olykor több té:ná:ról is beszámoltak, számos ve-
gyűlet fal, előállitásá-
nak ~ódját dolgozták ki. o B'redményei.k előbb:revi t, .. , 

ték a kémiai tudományok fejl.ődését, bizonyitot
ták a gyógyszerészek kutetói tevékenységre al
kalmas kémiai felkészUltségét. 
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MEG ÁLLA PIT ÁS OK , KÖVE2'KE Z1' ETÉS EK 
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VII. A DISS ZE'l~T AC IÓS ~~,IUI1JKA ElillDivlLNYE.'I 2 MEG

ALI.APITASOK, KOVn'JrKL z~.r~TÉSEK 

A vizsgálataim során kapott adatok birtoká

ban, azok szintetizá.lásával feladatomnak tekin

tettem a továbbiakban, hogy meghatá.rozzam az 

I. és IIo Magyar Gyógyszerkönyv kiadása közti i~· 

d6szak gyógyszerészeti szakirodalmának helyzetét, 

jelent6ságát saját korában és levonja~ a következ
tetéseket a gyógyszerészeti ·tudományok :i'ej.lőGésére 

vonatkozóano 

A kiegyezést követő két ~vtizadben Magyarországon 

a szabadversenyre áplUő kapi.ta.lizmus kialakulása, 

valamint a létrejött belügyi és oktatásügyi auto

nómia következményeként nagy lendületet vett az 

önálló magyar természettudományos élet kibontakozá

sao A körülmények kedvez·Gek az egyes természettu

domány i ágako n bellLl a szakir odalom kialakulásának, 

ille h e fe j lődésének o A gyógyszerésze ti tudományok

kal határos tudományágak -o:rvostudo:nány, vegyészd, 

botanika - közül a vizsgáU időszakban az orvostu

domány fejlődött leggyorsabban. Jizen belül különö

sen jelentős gyógyszerészi szempontból a gyógy

szerészetnek is szak-Ge:rí.ile·Gét képező gyógyszer·tan, 

toxikológia, közegészségtan és a mikrobiológia 

területén bekövetkezett haladás, mely jól tlikrö

ződik az akkoriban :negjelent orvosi, gyógyszGiészi 

és közegészségligyi szaklapokban • 

• ~>.z Orvosi Hetilapban /I857-/ és a Gyógyászatban 

·--~-- _ _!I86I-/ a vizsgált I7 év <olya:náil~ö-~::;_z_e_ssw_279.1 ____ _ 

gyógyszerészeti vone.tkozásu közlemén;y jelent ;üeg,. 

többségük gyógyszertani /58,9~·V/ és kCzeg8szségUgyi 

/IB,I>ö/ jellegü. A két lapbe.n összesen 63 gyógy-

szerész által irt cikk jelent meg, melyek 6I 9~-
a s ' .. ' ' 
. 'Zano.L oe expex-imentélis vizsn~lat' l , 

.. sc OrCiol 
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A két orvosi szaklapban leggyakraboan a következő 
gyógyszerészek pulikáltak: Pelletár Emil, Fischer 
Samu, Kátai Gábor, i.·;Iolnár János, 'Than Károlyo 

A vizsgál t id5szakban ~negjelent .hár-om közegészség

ügyi szaklap, a Közegészségügyi Kalauz /18'79-/, 

a Közegészségi Lapok /1874-1878/ és az 1886-ban 
megalakul t Országos lCözegészségügyi Egye süle t köz

lönye, az Egészség /1887-/ elsődleges céljának te
kintette a közegészségügyi viszonyok jav i tását, 
a lakósság egészségügyi nevelését, E folyóiratok 

tanusága szerint, :nelyek a hazai egészségügyi fel
világositás első jelentős eszközei voltak, az Or
szágos Közegészségügyi BgyesülGt tevékenységében 
gyógyszerészek is résztvetteko 

fhan Károly gyógyszerész professzor, illetve az 

általa vezetett budapesti Vegytani Intézet tevé~· 
kenysége révén a magyar vegyészet fejlődésének 

üteme e korszakban igen jelentős volt, megközeli-
te t te az orvostudomány fejlődési ütemáto Bár a ké

miai tudományok sokoldalu fejlődést :nutattak, a nyu
gat európai országokkal e llen'G ét ben Magyarprazágon 
továbbra is a szervetlen-, analitikai-·, törvényszé

ki és mezőgazdasági kémia ái,I.:t áz ;előtérbeno Különö
sen a sz~nvetlen kémiai analitika területén szület
tek ekkoriban jelen·téís eredmények, Az empiriá.ra 
épül6 gy6gyszerkészités mellett már ekkoriban a 

gy6gyszerészi mUködés fontos részét képezte a gy6gy
szervizsgálat, a gy6gyszeranalizis. H tevéKenység leü
lönösen előtérbe került az általam vizsgált id5szak
ban a Than Károly szerkesztásében megjelent I. és II. 
;,;agyar Gy6gyszerkönyv egyre szigorúbb minőségi és 
mennyiségi előiratai révén. 



- 167 -

1882-ig magyar vegyészeti szaklap hiányábEm a 

vegytani publikációk a különböző határterületi 

tudomán.yágak folyóirataiban jelentek meg nag;y 

számban 9 1882-ben Kolozsvárott indul t meg Fa

binyi Rudolf vegyész professzor szerkesztésében 

az első magyar nyelvU. vegyészeti folyóirat, a 

V G gy t ani Lapok. me ly azonban magas ·Gudományos rc;zin• 

vonalal ellenére a megfelelő anyagi és szellemi 

támogatás hiányában csak néhány évig tudott fenn

maradni: 1889·-ben megszünt. Az általam vizsgált 

7 év folyamá.n a lapban összGsen 117, gyógyszerészi 

szakterületet érintő közlernény jelent meg, köztük 

g;/Ógyszexkészi t és t ani., közegészség t ani, gyógyszer·

tani jellegli is.~ gyógyszerész szerz5től 58 cikk 

jelent meg, melyek 17,2 ~-a számolt be kisérletes 

munkáról. A lapban leggyakrabban a következő gyógy

szerészek publikáltak: Hintz Gy~rgy, llosvay Lajos, 

1ssekutz Hugó, Nyireeli Géza, Than Károly. 

A XIX. század utolsó negyedében a mikroszkóp tökéle

tesedése *évén a botanika is jelentős fejlődésnek in

dult. Az általam vizsgált időszakban jelent meg az 

első magyar növányGani folyóirat is, a \Víag;yar Növény

tani Lapok I877·-ben1 Kánitz Agost szerkesztésében. 

Az e folyóirs~tban ;negjelent közlemények azonban gyógy

növényekkel csak i.gen ritkán ioglalkoztak. 

1872-1888 közott 'Göbb olyan természettudományi fo

l;yóirat is megjelent, melyek a 'GerméazeHudomény 

kUlönböz5 ágaival egyaránt foglalkoztak, részben a 

természettudor1án:yok f'ej15Qésénelc e16sc:gitése célj2·

bó1, de elsősorban a természettudományok népszeJ::Usité

sa érdekében. A ~agyar Orvosok és 7erm&szetvizsgálók 
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~\:Iunkúlataibs,n, a r_rermészettudo:üánsi 1.eársulat lap·

jé.ban, a CCercmészet tudo:nányi Közlönyben, valc.mint 
két orvos-texmészettudo:nányi egyesület folyóix,a.

tában YBrdéLyi :_;._uzeumH és 11 Ter-mészettudotüán;yi EtJ~ze

tek,../ a vizsgált I7 év folyamán II gyógysze:rész 

szerz6t6l ~sszesen 50 publikáció jelent meg, leg

t~bb Than Ké.rolytól és Ilosvay LajostóL Jelent5s 

tény tehát, hogy 2 gyógysze:részi szaklapokon kivül 

e pe:ri.ódikákban i.s jeiante t tek meg köz lenényeket 

a gy6gyszerászek, résztvállalva a természettudo
mányok népszerüsitéséban, neglcedvel'tetésébeno n 
ter:o.észettudo:rényi testületeknek, f5ként a re:rmé

sze ttudo:nányi J:.·ársulatnak vol t köszönhető, hogy 

az 1880-as években mó.:r szépi:rodalmi könyvkiadó is 

vállalkozott termBszettuO.o:!1Únyi müvek kiadására~ 

i , ,. • J • ' .. • ,_1 t ' 1 d ' . ' .n gyogyEizereszl. szo,"CSaJ·Go Vl.zsga a~an&n: ere ·men;yelt 

összevetve az el6z5 id6szak ilyen cálzatu vizsgá

latának tapasztalataival, ~egál.lapi·that6, hogy az 
• l ' 1 r r Nl 0 8 ~ /' o:rvosl . apoKoan a g;]ogsszeresz szex·zo CGOUJ. szar·ma-

zó publikáció;, száma nagymé:rtékben lecsökkent, a 

kifejezetten gyógyszerészi folyóiratokban viszont 

- minthogy már két gy6gyszer6szi foly6irat is vol.t 
má:r ekkor - többszörösére n5tt; a gyógyszerészi. 

szaksajtó kibontakozása :r~vén bekövetkezett az or-
• , , ' , • l . J , l "l". , .l ' vosl es g;}ogyt~zereszl sza.LrBaJ Go <u unva .asa, bár 

kisebb száJlba.n továbbra is publik~il·l;ak a. két kar· 

A ú1agys.x J:udo.:nén,yos Ak2d.é;11ia öt CexmészettuCo:nán;yos 

~ublikációko.t ·Go.r'Lé,l:na.z6 periódikáymc.n s. vizsgált 

id5szakban 238
1 

gyógysze:részf szakterületet érintő 

előadás an;yaga jelen·i; :neg teljes terjedelemben, vagy 

lüvonatosan, tulnyomó többségben ké.niai vonatkozá

suak9 KözUlük 74,gy6gysze:rész el5adáséban hangzott 
-----~·~--~·-·· .. ~- .. ~- " " . ---------~~-----~-----·-"-------------- --

el a i~-Iatematikai és texmésze -Gtudon.lán;yi osztá.ls Lllé

se in, f6ként ihan Kázols·~61 és Scher~el Auxéltól. 

A .i~·~ag:yar ~:uc.osányos AkaC:émia III. oszt á.l;y ánEk te ... 
-' , /'~ t . , - .. -- l . b . ' vexenysegaoe enat gyogyszersszer lS , ekapcsoloó-
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.lG ak, kutató tevéken;ységükke.l hozzájárul tak a kémiai 
Guoományok fejl5déséhezo 

Gyóg;ysze:részeti vonatkozásu szaklcönyv I872-I388 között 

összesen 255 jelen'" meg,exedeti magyai munka,i.lletve 

foxú.itáskén·t /I0,6%/, x.elyek közt legnag3'0bb aián~1ban 

a közeg szségUg~vi 1-ciad-ványok :fordulnak elő /30,6/'ó/. 
E tényt indokolja a közegészségügyi törvény életbelé

pése, az "egészségtudomány" megszületése J!'odox József 

tevékenysége xévén és általában az elmaradott közegész

ségügyi viszonyok. B mallett nagy számban jelentek 

meg általános kémiai és analitikai. szakkön~yvek iso 

23 gyógyszer·ész szerz5 30 könyvet jelentetett meg a 

vizsgált időszakban, melyek 33,3%-a a gyógyszerészeti 

gyakorlattal, annak szervezéséve.l kapcsolatoso Ezt 

követik az analitikai kémiával foglalkozó kiadványok 

/I4,I )J/, majd azonos a:rányban az általános ké;n;x.i.ai., 

illetve közegSszs~giJ.g;yi. vonatkozá~3U kiadván;yok /I3,J~.;.;;. 

J:udományos sze'llpontból legjelentősebb köztillik J:han 

Károly :nJ?öladatok a che:niai g;yakorlCJ.:tokhozu ci.mü mi__:.-

ve /1888/, Gallik Géza !879-ben és ISB7-ben megjelent 

"Utmutatás a tápszerek, edények, szövetek és egyéb 

házi czikkek orvos-·.Lendőri vizsgálatára" cimü minká·-

ja, va.lamin:h az 01:szágos G:yóg~rszerész Eg;y1et kiadásá .... 

ban, Csurge.y Kál'llán munkájaként megjelent 11 G;yógyszeré

szeti tankönyv gyakornokck részére" /1883/ o A gyógysze

xészi gyakorlat sze.:npontjából pedig legfowbdJsabb ki

adványok a következők voltak: Ka:r:.lovszky K. Geyza:uA 

gyógyszerek cnagyar· tudományos-, népies- é s tájelne

vezései'' /I887/, a g;yógyszezászeti jogszabJlygyUjtemé-
1 ; ; , ,, , 

nye,~{ es a g;yog;yszeraxsze.trvanyo.:.r. 

Vizsgálataim 1üapján megál.le.pi.tottam, hogy a megjelent 

kön:rv ek köz ül egyik se ;n í oglalkozi.k p:r e pax a ti v /gyóg;y

szertári/ kémiával, gyógynövényskli:sl, dxogokkal és 

általában kevés a tv.dOül<~ü-lyos szinvonalu kiadvány. A 
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csak mintegy 30 gyógyszerész publikált rendszeresen 

a lapokban, illetve jelEntetett meg köDJV6kete ~.~eg

iigyelhe·tő vol·t ugyanakkor a köz.l€mények és egyéb 

pub 1 il~ációk mennyiségének és :ninöségének e l to lódot t
sága a határterületi tudományágak, főleg a vegyészet 

területén müködő gyógyszerészek javára. 

A gyógyszerészi szakirodalom lassu ütemü fejlődésé

ben szerepet játszott az a tény, hogy az 1890-es éve

kig a gyógyszerészi kar ne'n hozta létre saját könyv

kiadó vállalatát. ~nnek oka főként a gyógyszeré

szek mint egy fe lét érintő kö zömboaség "!!.olt,, i;t_Lgyógysze

részi Lrodalo:n ir-ánt, részben pedig a nehéz anyagi kö

rülményekre vezethe-Gő vissza. Lényeges ok volt továbbá., 

hogy a gyógyszerésze t, mint tudomá.nyág más tudomány

égakhoz viszon;yitva lassabban indult fejlődésnek a ki.

egyezls után. A gyógyszerészet komplex jellegénél fog

va /hogy ugyanis nag;yrészt més bu.dományágakkal közös 

szakterületekből épül fel l a gyógyszerészek - az a

lacsony szintü egyetemi képz&s, a fmikLroda.Lom kezdet

legessége mallett - nem tudhattak valamennyi hatá.ros 

tudományág gyors fejlődésével lépést tartani. A gyógy

szerészet, mely nem is ol37 an régen e tudományágakat e

gyedül müvelte, alérendelt szerepat kapott. Az !876-

os közegészsé&ügyi törvény ugyan meghatározta a gyógy

szerészet mint in'Gézmén3' he ly ét, a gyógyszerészet mint 

tudományág helyét a többi tudományághoz viszonyitva 

azonban nem állapitotta meg. 

A hiányosságak ellenére az 1872-1888 köz::5tt eltelt 

I7 év nagyjelentőségü korszak a ma"gyar gyógyszerészi 

szakixodalom kialakulásában a vizsgálataim során fel
tárt alábbi tén:yek alapjá.n. 

I. A korabeli gyógyszerészeti szakirodalom_~gen je-
··········· Tentős:·a';;i:ilsga-l ,-J.oószaKt-an:;::.n:tegy~2o--o·rvsor~, ~ --··--·---
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vegyészi, botanikai, általános természettudományi 

folyóiratban jelentek meg gyógyszerészi szakterU

lete·G érintő kozlemények, kJ.lönböző diplo:nával ren

delkező szerzőktő.l, a gyógyszerészi folyóiratok :nel·-· 

le G t, UgyszinGén magas /255/ a g;yógyszar·észeti vo
natkozásu kiadványok száma. 

2 • .A Gyógyszerészi Hetilap mallett megindult a második 

hosszu éle tU, magas tudományos szinvomüat l ' . 
,~.{e pv l.-

selő gyógyszerészi folyóirat, a Gyógyszerészi Köz

.löny, Csurga;y Kálmán g:~lóg;yszexész szex·kesztéséban. 

20 év alatt a gyógyszerészi szaksajtó fejlődésében 

jelentős m.ennyiségi változás következett be; mig 

IS6J-ban a Gyógyszerészi Hetilap mellett nem tu

dot t egy Jlé.sodik gy,_.gy sze r és,:.i szaklap fennmar adni 

/Vegyészet és Gyógyszerészet/, ISB5-ben egy-két 

kevSsbé jelentős gyógyszerészi lap mallett már két 

nagyfontossága folyóirat jelent meg. bnnek oka, 

hogy az eltel·~ id3szakban nagymértákban megn6tt 

a g;yógysze.részek ·t;udományos 2:rdek.lődése, eg::/ szal~

lap már nem elégítette ki !)Ublik.?.ciós igényUket. 

J. A Gyógyszerászi Hetilapban és a Gyógyszerészi Köz

lön;yben I872-I888 közott 7240 gyógysze:r észi szak

te:rUletst é:rint5 publikáció jelent meg, legnagyobb 

a:rán~?ban az ansliti.kai /I9,5:,:o; és a. ·Gechno1ógiai 

von~tkozásuak /!5,3~/. A gyógyszerész szerz6k cik

keinek 35,2 ,,,-a számo U be ki.sé:rietes vizsgálati 

e:recimények:r5L Leggyakrabban a következő gyógyc'ze

.részek publikáltak: Csur·gay .L(álm&n, l:_1intz György, 

~{a:rlovszky K. Ge;yza, ,,_olná:r J'ános, Rozsn;yay L1átyás, 

0chéd;y ;_,c3_ndor, .l'han l~árol;y. 
~ ' . , ' ...... l" ' l,, l' , • 

~. s v1zsgalG 100Szaroan neg ~atgyogyszereszl :fo l;y ó-
irat in6ult meg, az Aesculap /IBB4-I890/ és az 
Grvso-gy6gyszerészi Brtesit6 /IBS6~IB87/, Tielyek 

ér t §ke lnU.nk,. 



- 172 •. 

5o bz általax vizsgált id6szakban kertilt el6térbe 

a Jier·mésze ttu<io:nányok akadémis.i. szintü JlÜVelése, 

bontakozott ki a ifiagyar Tudományos Akadémia 

r,;atematikai és természettudományi osztályának 

tevékenysége, I872-I888 között 9 gyógyszerészi 

diplomával rendelkező előadó tartott valamelyik 

akadémiai periódikában megjelent, gyógyszerészi 

szal,ter:i . .le tet érintS előadást, hozzájárulva a 

tudományok, főleg a vegyészet további fejl.ődésé

hez. 

6, 30 db. gyógyszerész szerzőtől származó kiadványj 

, szakkönyv je len'c :ne g a I 7 év folya:nán, mel.y 

a számszer·ü.ség szempontjából igen jelentős tény. 

J"elentős uj vonás a gyóg~rszerészi kön;yvkiadás 

területén, hog:y ez időszakban máx az Országos 
. ' ' . '.l t' ' ' . c l'" Gyogyszerssz ~g~, e as a gyogyszeresz1 IO yolra-
tok is jelentet; tek :n.eg sze.kkönyveket. 

7. i1 megjelent I. és li. r~.lag;ye . .r· Gyóg;ysze:rkönyv hu·
tárk~vet jelent ett a gyógyszerészi szakterlile
tek, klil0ri~sen az analitika ás technológi.a 
fejődésében, egyben a magyar g:yógyszerészi szak .. ·· 

irodalom e.ls6 jelent5s k~pvisel5i. ~eghatározó 
· ·" t· a' .. ''l·l' • g·yo'g•vsze:r "-szerepe~ JaGszo-~c~ az ona .. o magyhr ~ _ 

szet kialakuli.sában. 

B. hlig I859·-IB72 közö~t ~agyar egyete~en mindösz
sze 8 g;yóg:yszerészdok"Gorti avat·Gak, I8'72-IBB8 
között ujabb 32 disszertáció kászü.l.t. Bbb51 9 

a második magyar egye-~e~r51, kerlilt ki, nely 
I872-ben kezdte .ne g_ ~niür;:0Qésé·~ o Vals .. :nennJ;i -ve

gyászeti vont..:,tkozásu, mel;y bizo.c;yitjc:, hogy e.z 
egyetemi tanfo1~ramon a k2n:ifli oktatás kap·-t;a ak

koriban a f6 hangsulyt. 
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9o Az I872 előtti időszakhoz viszon~~itva - részben 

a g;yógysze:részi publikációk szár1ának növekedése, 

részben a te.rmésze·ttudománJ.ros lrutatás fellenelülé

se :révén - nc,gyméi"Lékben megnőtt &z önálló kisSr

letes vizsgálatokról beszámoló közlemények száma. 
Az experimentális közlemények gyógyszer~szi szak

terliletek szarinti vizsgála·Ga szarint a gyógysze
részek az analaitikai kémia ás a gyógyszertechno
lógia területén végeztek e.Lsőso:rban kv.tatásokato 

IG.Jelentős változás következett be a termbszettudo
mányos szaknyelv :fejlődésében isr a kor haladó 
tudósai,lelismerve a végletekig magyaramitott 

szaknyelv hácrányait, alkalmazása nehézkességét 
egyre inkább a nemzetközi nomenklaturához tértek 

v issza • .l~ v egyésze t i. münye l v szabályozé.luában '.1.1han 

professzor oktatö.i és tudományos munkája játszot
ta a legnagyobb szerepet. 

II.I872-I888 között tehát végtil is a gyógyszerészi 

szakirodalom •. néhány kiemelkedő ldpességü gyógy
szerész publikációs Gevékenysége köve'Gkeztében -
sokat fejlődött az előző időszakhoz viszonyítva. 
A bekövetkezett jelentes el5relépés szaros össze

í'U.ggésben van a természettudományos élet kiegye-

zés utáni fellendülés8ve1, a közegészségtigyi. tör

vany J'legszliletésével és a gyógyszerészet helyze:;. 

tében bekövetkezett kedvező változásokkal: az 

Országos Gyógyszerész ~gylet megalakulásával,flletve 
a gyógyszerészet helyzetét véghge&l rendez5 ISBJ

as szabályxendelettelé:l a gyógyszer,kön:ivek kiadá

sával() 

[i' 

i 



' 
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Disszertációs munkámban célul ·Güzte:n ki az I. 

és II, Magyar· Gyógyszerkönyv kiadása közötti 

időszakban /I872-I888/ megjelent magyar nyelvU 

gyógyszerészeti szakirodalom vizsgálatát, hogy 

megállapitsam a korabeli magyar szakirodalom 

helyzetét, értékeljem a gyógyszerészi szakterü

letek fejlettségi szintjét, be!llutatva a kor 

kiemelkedő gyógyszerészeinek irodalmi. :nunkás

ságát, :,Iunkám kapcsolódik az IB.32-IB7I köz1Hti 

időszak má:r elvégzdt, hasonló Gár·gyu lmtatá
saihoz. 

A kiegyezést követő két évtizedben gyors ütem

ben megindulG az önálló mag;ya:r "!:iudo:nányos é

let kis . .lakulása, A vizsgált korszakot ezen be

lül az alábbi események jellemzfuk: 

- a magyar felsőoktatás reformja, az 

orvosképzés eu.rópai szinvonc,J.:ra va-

ló emelése; 

- az öná . .lló magya.r o.rvosi iskola meg-· 

szü1etése; 

az I87G~os közegészt:~égUgyi törvény 

kiadása rév6n a közegészs§gligy tör-
. l ' l , ,. ". vcn;yes a apr-a ne. yezese, az degesz-

ségtudomány" megszüle t é se, a pr· ev en

ci ó elvének el3térbe kerülése; 

- a szabadve.rsenyes kapitalizmus ki.ala-

kulása fol::rCán e.z ipe.r, ezen űelJ.l a 

vegyipar fejl6dáse. il1an Károly és 

intéze-Ge tevékenysége révbú a szervet

len kémiai kutatások további kiterjedé

se, nagyjelentőségli eEa:lnén;ye~; 

lmlása /18'72/; 
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- az I. és II. iVmgyar Gyógyszerkönyv é

latbelépése; 
az ISBj-as szabál;yr·endelet'cel s gyógy

szerászet Ugyének végleges rendezése; 

- a g~yógyszerészgyakornok képzés .r·ef'o:rm-

ja IIBB7 l· 

A kialakult körülrrrények tehát kedveztek a terrnászet

tudományos s ezen belül az orvesi és gyógyszerészi 

szakirodalom fejl6désének. 

1872-1888 között az alábbi folyóiratokban, illetve 
periódikákban jelent meg g,;yógyszerészetl vonatkozá

su publikáció: 

Gyógyszerészi Hetile.p 
Aesculap 
Orv ss-g,y ó gy sz er ész i Lr t e si t ő 
Gyógyszerészi Közlöny 

Orvsei Hetilap 
Gyógyászat 

Közegészségi Lapok 
Közegészségüg:yi Kalauz 
l!lgészség 

Vegytani Lapok 
:0Jöv én~7tíani Lapok 

liS62-l 
IIB84-I890I 
11886-18871 
11885-1 

11857-1 
11861-l 

IIB74-I87BI 
liS79-l 
11887-1 

llB82-1BB91 
1187'7-1 

;v;agyar Orv os oki és 'l'ermésze tv izsg,álók Munkála t ai 
11841-l 

'.Cermészdtudományi Küzlöny II869-I 
Orvos-ter.észettudományi LrtesitőiiB76-I 
'I'ermészettud.o:nányi Gvkönyv 11874-18761 
'l'ermészetGudományi l~üzetek 11877-1 
Orvos-ter·mészettudomé.n~;i Szemle /I875·-IS76/ 

A I"Iagyar .i'udo:nán:yos iUcadémia ~vkön·Jv e 
II8~1-I 

L:rtesitője 
11867-1 

1·:latemE"tikai. és J.'6X'~2szettu0_oJlán;yi A()zleményeko •• 
Lrtekezések a fexmészettudo;nányok Kö:réb61 
i:,iathematikai és l·ermészet-Gllcio~nányi Er: tesi tő 

II86I-1 
liS67-l 
11883-1 

l 
i . l ' ' . "l . ' " ' .. '" . l .,_ 'l Az uto_so evto. yax. evszama·G csah e.zon pei~~oGl{e~ne. 

+e~·G'em ~el- mr,~:ck TSO~ J."" "16rSzu·~n+e~ l u lJ -J.H l. ' ü.~. C ,LJ v ..L _;V- b >>- Q U .:..>.. • 

tun-

!i 
ll 
l 

ll 
! : 

il 
i! 
ll 
l 
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A felsorolt peri6dikákon kivlil orvsoi- 1 gyógy

szer-észi és ter:mészettudo!Ylán;yí bibliogr·é.íiák a

lapján elvégeztem az I372-IB88 kczött megjelant 

gyógyszerésze-Ci vonatkozásu szakkönyvek és gyógy
szeiészdokto:ri Cisszertációk vizsgále.tát iso 

Vizsgálatainat három szempontbó.l végeztem: 

.l.. Vi.zsgá_.lJcam a pzbli.kációk, szakkönyvek .:.js disz-
J .. ... , ~J' _., l b l' ' ' szerGaClOK megosz1asat a Kora e. l gyogyszere-

szi mLlkGdésre .leginkább jellemző I:O gyógysze·

részi szaktertilet kUzött /gyógyszertechnológia, 
általános kénia, analitikai. ké:-nia, p:repar·ativ 

k6mia, gyógyszertan, toxikológia, közsgészsé~
tan, mikrobiológia, növénytan, gyógyszerészeti 
szervezés/o 

2. llizsgál'Lam a g;yógysze:részek által irt munkákjjel-· 

legét az alábbi bontásban: önálló tudományos 

munka /cxperi.mentá.lis vizsgáJ',attal, vagy a n81-

kUl/, forditás, szakUgyi kér0jsekkel foglalko
zó köz le m9ny. 

3. Idegvizsgáltam tovább~ a gyógyBzerfs~ek ál~al 

irt experimentális cikkek megoszlását a gyógy-
szer~szi szakterilletek szerint. 

D: vizsgálatokat a kOny·vtá:ri kutatás so:r8_n talált 

adatok analitikai-statisztiaki felm~résivel, majd 

szintetizál6 értékelGs~vel v~gez~em, a kapott 

eredm.ényc::ket l ,, ' . ' ' ' l l az a. aoulaKoan ~og. a. om össze. 

Ie I872-I88B közöt·t c2akne~ 20 azon megjGlent 

hatérterü.leti periódikák szá:na, .::ne.lyekbsn 

gyógyszer ::iszi szakterülete t ú sr intő pub

likációk is megjelentek. -"Zek kc•zL\1 a bennük 
található g;yógyszerésztii publikációk nagy szá-

G~lÓgyászatot és a t,.Iagyax J:uöo:nán:yos Akadérnia 
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peri6dikáit kell megemlitehem. 

E fol~yói:ratokban, periódikákban természetesen 
" ~ ""t "l r r 1 • ,. • gyogyszeresz szerza o. szarnazo ~bzlemenyek is 

megjelentek, J:eisebO-·nag:yobb szá.mOan. :D·zek közUl 

é:nlitésre ;n§Uók a természe ttLidományi folyóira

tokban , főként; a 'Iexmészettv.dományi Közlön;yben 

megjelent gyógyszerészi publikációk, melyek bi

zon i"Gják, hog~r a természe Gtv.ciom.oi.nyok széLeskö-

rU n~pszerlisitésében gy~gyszexás~ek is résztvettek. 

2o A vizsgált ió6szakban 255 gyógyszer6sze·~i vonat

kozásu szakkönyv jelen·~ meg/I0,6~~ forditás/. Kö

zülük 30 gyógyszerész szerzőtől származik. 
/Gyógyszerészeti szervezás IO; Anal.itikai kémia 

8; Altalános kónia 4; Közegészségtan 4; gy6gyszer
technológi 3; liövénytan I./ 

3. Az IB6I óta folyamatosan ~egjelen6 Gyógyszeré

szi rietilap mallett IBB5-t5l megindult a má

sodik jelentSs, hosszu életU gy6gyszexészi szak

lap, a Gyógyszerészi Közl0ny; Csurgay Kálmán szer-
l 1 / "b , , • ..,l t J..//' • l ' ,o- , 1 'J ' j ' .Kesztese en. iulno. ce -uo JG .en·cos me.r·oe.:eoen 1ozza~ 

járult a gyógyszerészi szakterületek fejleszté
s6hez, a szakmai egytittmUködés e.r6södésáhez, 

nem utolsó so:cbsn a gyógyszer és zi szaknyelv fej
lődéséhezQ 

Aát kevésb~ jelent5s gy6gyszexészi loly6irat i~ 

napvilágot látott még az I880-as ávekben, melyek 
meginditásában els5soxban a szándékot kell éxté

kelnUnk.: I884 és I890 között az Aesculap ás 

l886-ISB7-ben az Orvso-gyógyszerészi brtesit6. 

4. A kiegyezés után került e15té:r:be 2 természet tu-

do~né.nyok s.kadé~üiai szi.ntü ~nUvelése, bontakozott 

ki az I87C-ben :nGga.lc:.kult ~ . .:.ate:Eatiaki ' ' . es ·\ierme-
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sze·G·tuciományi. osztá.l~7 tevéken;ysége e h1.agya:c ~:eu.-

dományos A.k&dé:nián. I872-I388 közö·Gt 9 gyógy-

szerészi di.~Jlo.-nríval :r:end~lkező előadó tar·tott 

e.z Akadémia va".la:nelyik pe:riódikájá'oan :negjelent, 

gy6gyszexészi szakterilletet • • ' r..' ' J ' ' J S:CllltO SXG6KEZSSG, 

llozzájé.:cu.lva 

séhez. 

5o A megjelent I. éa II. Eagye.r Gyógyszer·könyv 

kUlünC5sen az e.nali·Li.ko és gyógyszer·Gechnol:~;gia 

já·~szott nagy szexepe·t. 11~int a 

~ao,,ar gv6o,lszer6szi szakirodalom els6 J·elent6s b. - ~ - . . 

képvisel6i meghatározó szerepet játsz~ttak az 
önálló magyar gyógyszer if sze t kialEkulásábcm is. 

6. !8'72-!888 közott 32 gyógyszerészdoktori disszer
táció készült a két magyar egyetemen, valamennyi 
vegytani vonatkozásu; a gyógys~er&szek egyetemi 

kikéozésében a kémia oktatás kapta él f5hang

sulyt. 

7, Az I872 előtti iCiőszakhoz viszenyitva jelen·Gősen 
megn6tt az önálló kisérletes vizsg~latokról be
számoló,gyógyszerész szerz5kt6l származó pub
likációk sz3.:r:tao A.z expe.rimen·~áli.s köz.lemények 

szakterületenk0nti vizsgálata szerint a gyógy
szerészi kutatá.s fő területét ez időszakban a 

:nagas tudományos szinten álló analitikai ké
mia és a gyógys~ertechno.lógia képezte. Ctóbbi 
rendkivUli szlikságességét xagyarázza, l1ogy az 

egye t emeken technológia okta tás ekkor i. ban nem 
1 ' ,. " l·'' " ' .1 ' • • • i . . ,_ l . ' vo_ cc, ';legie.u: J >ttECnno_o:_.lal. szai:::_,_run:yverl.. .1l&~~ 

n;yába.n a gyógyszerészek magukra voltak utalva 

az egyes gyógyszerek megfelel5 elkászitését 

illetően. 

természettudo.ru:inyos sza .. knyelv fejl5d§sében is: 

a haladó gondolkodásu term6szett6u6sok tudato
san visszatértek a ne::nzetközi nomenklaturál'loz. 
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9o A gy6gyszerészi íoly6iratokban, egyéb peri6dikákban 

!l következő gyóg~1szerészek publikáltak legQ'akrabban: 

C sur gay KáLnán, Hin t z G~yör gy, .Ker-lov s zky K. J-e~y za, 
l\1o lná:c J. ános, Schédy Sándor, Sche:c-
fel V, Aurél, ihan Károly. 

IO.Az I872-K888 közott megjelnat publikációk vizsgá-

lata alapján tehát negállapithat6, hogy 
nyelvü gyógyszerészi szakirodEüom sokat 

az előző időszakhoz képest, amiben nagy 

a magyaJ:i 

fejlődött 

szerepe t 
játszott a kiegyezés után a tudományos élet fel

l endülése, a közegészségügyi törvény megszlUeté

se, az Urszágos Gyógyszerész hg3'le-G :negalalmlása, 

az I. és a II. l\'lagyar Gyógysze.rkönyv kiad2sa. 



VégezetUl köszönetemet fejezem ki dro 

.r3alai ICá:rols egyetemi docens u:rnak, 

az orv os tudománsok kandid á Gus&nak, 

a Se;nme.lvJeis Orvsatudományi Egyetern 

.Ggyetemi Gyóg.:yszertár-a. ige.zgatój8-

nak, hogy disszertációs munkám ·Gs'nájiirs 

fe l.hi v ts fi gy elmeme t, munká.ma t v égig 

figyele~me·l kisérte ~s azt árt6kes 
ta.nácse"ival i.rányi.JGotta,," segit e ·t "te o 

rlasonl6káppen köszönetemet fejezem 
ki dr·. }iixer Andr,ás egyetemi tanár-

segéd urnak, hogy munkám során hasz

nos tanácsokkal látott el, 

- - -- --- ------- -------- --

l ' 


