
A MAGYAR :N'IELVÜ GYÓGYSZERJ!BZE'.í:I SZAK-

SAJTÓ KIAL..iliU.LÁSA lis JELEIH'ŐSÉGE 

/1831-1872/ 

Gyógyszerészdoktori értekezés 

Irta: 

Hixer András 
okl. gyógyszerész 

egyetemi tanársegéd 

Készült: 
a Semmelweis Orvostudomán-yi Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar 
Egyetemi Gyógyszertárában 

Igazgató: 
Dr, Zalai Károly 
egyetemi docens 

l 97 3o 



BEVEZET :!B 

m !\ D~""'"'.L"'A· .- ,,,T~!iJ-,Ct,...."yz+"rr 
.J.. ... 'i..U .J...JJJ..ú .iJ.IU" ...G.l\.. 

I" A GYÓGYSZERÉSZET HELYZE·rE· MAGYAR-

ORSZÁGON A NEMZETI UJJ;ÁBZÜLETÉS 

:is POLGÁRI kr.AUKüLÁS KORÁBAN 

lo A Budapesti Gyógyszerész Tes-

tület megalakulása, tevél(eny

ségének kibontakozása 

2. Gyógyszerésze ti re:formtöre l:-

L oldal 

6o oldal 

9o oldal 

vések a :fels6oktatás területén 20. oldal 

Jegyzetek 24o oldal 

II. A GYÓGYSZERÉSZI ÉS AZ ORVOSI 

KÖZÉLST A REJ:i'ORIVIKORBAL~ 26o oldal 

l. .Az Orvosi 'Tár és a gyógysze·-

részet. A Budapesti Királyi 

Orvosegyesület megalakulása 

és hatása 34o oldal 

2o A Iliagyar Orvosok és Termé-

szetvizsgálók Vándorgyülései, 

illetve a Természettudományi 

~rru.·sulat szerepe o. g:yógysze-· 

része t fe j l6désében, publi.ká-

ciós lehet6ségeiben 

Jegyzetek 

50o oldal 

6.5 o oldal 



II .,.• Gvo' e.;r'T"'Z"'--'·"<·.·.SZ'~'"'" _,_ A .._ ~ ~ -"-" -- HELYZETE, POl.I·-

TIK.A T ÉS SZAKidA I TÖRBK"vÉSEK 

ÖSSZnB~GJA 18~8-1849-BEN 

l. Az első me.gyar nyelvii g3r6gy-

szerészeti szaicfolyóire.t: a 

Gyógyszerészi Hirlap '/1848/ 

Jegyzetek 

IV. A GYOGYSZEII.:GSZI ':'S AZ ORVOSI 

KÖZÉLET A NEOABSZOLU'I'IZMUS 

KORÁB./lJ'J'. AZ ORVOSI SZAYJ:>AJTÓ 

UJ- JPBZÜL~~rt.SE ÉS HATÁSA ·----------------
L Az Orvosi Heti.lap és a 

gyógyszerésze t /1857-1862/ 

2. A ilagyar Orvosok és Termé-

szetvizsgálók Vándo:r::gyülé·

seinek ujjászervszése és 

szerepe, szakirodalmi je-

69. oldal 

78. oldal 

91. oldal 

93. o lde.l 

100. oldal 

lentősége 113. oldai 

Jegyzetek 123. oldal 



V o AZ ÖNÁLLÓ GYÓGYSZERitSZBTI SZ.AK-

SAJ'l'Ó KIALAKUUiS.A A KIEGYEZ.i!"S 

KORABAN l26o oldal 

L A második magyar nye l vü 

gyógyszerészeti szakfolyói-

ra t, a Gyógyszerés2ii iletilap 

első év 'bize de /1862·-1872/ o 

Ha t ása a gyógyszerészi. szak·-· 

irodalom fejlődésére. 130. oldal 

2. A harmadik magya~" nyéivü 

gyót;yszerészeti szakfolyó
l 

i.rat: a Vegyészet és Gyógy-

szerészet /1863/ 

Jegyzetek 

VI. A lviAGY AI.~ liTJ:ELVÜ GYOJ.YSZElÚSZE-------·---·---·"-·------
l\I SZAKSl1~JIÓ KIJ~LJLKTJlitSJU'JLJ:~ J:&·

LEl'PrÓSÉGE 

ÖSSZEFOGLALfiS 

l6S. olciaL 

177. oldal 

179. oldal 

186. oldal 



l 

BEVEZETÉS 

Az irás, a könyv szerepe a kultura, a mü·

veltség fejlesztésében, terjesztésében már régóta óri

ási jelentőséget és lehetőséget rejtett magában, me

lyet egyre inkább ki is használtak. Ennek a fejlődés

nek a könyv megjelenése után egy másik fontos állomása 

a szaksajtó, a periodika kialakulása. Nem véletlenül 

jöttek létre, s azért nő számuk egyre rohamosabban, 

mert funkciójuknál Jogva - a ·tudomány és ismeretter

jesztés leggyorsabb eszközei ··· szinte törvényszerű a 

jelenlétük és müködésük. A szaklapok az egyre szaporodó 

számu információ és sz ismeretterjesztés leggyorsabb 

eszközei, hiszen jellegüknél fogva gyakran, folyams.to

san, rendszeresen jelennek meg, s tudósitanak az egyes 

periodika jellegének megfelelő tudomány, vagy tudomány

terület fejlődéséről, az ott állandóan bekövetkező vál

tozásokról, az ujabb tudományos eredményekről. 

Az első, részben magyar nyelvü könyv, a 

"Chronica Hungarorum" éppen 500 éve, 1473-ban hagyta el 

Budán Hess András nyomdáját. Külön vizsgálódást érdemel 

a magyar nyelvü szaksajtó szerepe, mert a magyarság föld

rajzi fekvésénél, gazdasági és politikai függőségénél 

fogva sokáig idegen befolyás, sőt sokszor elnyomás alatt 

állt. 
Tudomásom szerint eddig senki sem foglalko

zott a magyar gyógyszerészeti szaksajtó megjelenésének 
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vizsgálatával és annak: szerepe elemzésével "" g7JÓgysze

résztudomány története szempontjából. 

Ezért célul tüztem ki: 

1. I:roda.l.Jni adatok alapján bemutatni a XIX. század egy 

jelentős hányadának gyógyszerésztörténeti szempontból 

legjellemzőbb vonásait, eredményeit. 

2. Felkutatni. és bemutatni l~ülönösen a gyógyszerészet 

tudományos és gyakorlati fejles•ztési törekvéseibo 

3· Felkutatni, bemutatni és elemezni a magyar nyelvü pe

riodik:ákat, az adatokból l~övetkeztetéseket levonni a 

gyógyszerészet tudományos állapotára és fejlődésére. 

4o Szükségszerüen felmerült az is, hogy összehasonlítást 

végezzek más nemzetek hasonló adataival, de mivel i

lyen adatokkal az irodalomban csak szórványosan ta

lálkoztam, igy széles körű összehasonlítást végezni 

nem állt módomban. Mégis, ahol k:ülföldi, az összeha

sonlításhoz alkalmas és megbizható adataim vannak, azo

kat beépítettem munkárnba. Célom elsősorban a magyar 

gyógyszerészi periodikák felkutatása, ismertetése és 

értrékelése volto 

5. Vizsgálódásaimat a XIX. század első évtizedeitől az el

ső magyar gyógyszerkönyv megjelenéséig, illetve életbe

lépéséig folytattam. Ennek indokolása: a nagyszombati 

orvosi. fakultás megalapitását /1769/ követőleg indult 

meg a magyar gyógyszerészképzés, melynek eredményeként 



az önálló magyar orvosi. és gyógyszerészi tudomány ki-

bontakozása a XIX. században indult meg. A kezdeti 

lépések, a bizonytalan kibontakozás és a határozott 

megjelenés után gyóg'Yszerésztudomány-történeti szem

pontból egy korszakot zár le az I. Magyar Gyógyszer-

könyv megj e lené se" 

Disszertációs munkám elkészi tésekor a legnagyobb preblé

mát az jelentette, hogyan tagoljam·és ezzel hogyan tegyem 

áttekinthetőbbé az általam vizsgált közel 50 évet, mely·

nek tükrében vizsgálom a szaksajtó kialakulását. A szak

sajtó létrejötte ugyanis nem függetleníthető a kortól, a 

társadalomtól, valamint a benne élő emberektől, hiszen, 

ha nincs olvasó közönség, kinek igényei egyre nőnek, nem 

tudott volna létrejönni és fejlődni a magyarnyelvü szak

sajtó sem. Ezért volt lényeges bemutatnom a kort, melyben 

kialakult és fejlődött a szaksajtó" Bemutatni, hogy mind 

az orvosi, mind a gyógyszerész i közéle t mi.lyen ha tással 

volt a szal{sajtó, a periodikák kialakulásának körü1ménye-

ire, szükségességére. 

A kronológiai sorrend ez esetben nem mindi.g célravezető, 

mert számos fontos eseménysor egyszerre indul el, majd 

szerteágazva az események sürüjében csak jó pár év mulva 

tünnek elő, miközben már sok uj, történeti szempontból 

fontos esemény már javában befolyásolta a gyógyszerészet 

fejlödését, történetét. 
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A teljesen eseménycsoportok szerinti. kategorizálás szin·-· 

tén nem lehetséges minden esetben, mert ezek az esemé

nyek ugyancsak át meg átszövik gyakran a század egészét. 

Ezért a következöképpen jártam el: 

A fent emlitett kétfajta csoportosi.tást - ahol sztikséges 

volt - komplex módon alkalmaztam, ami véleményem szerint 

jól tagolttá teszi az eseményeket és világosabbá össze

függésüket is. 

A fenti. célok elérésére feladatomnak tekin

te t tem tehát a vizsgált korszak gyógyszerésztöri>éne ti 

tanulmányozását, az orvosi és gyógyszerészi közélet sze

rapének tükrében a,kor vonatkozó orvosi és teljes gyógy

szerészi tudományos szakirodalmának feldoLgozását és e·

l.emzését. A gyógyszerészi. mellett az orvosi periodikák 

vizsgálatát indokoLta: miként az egész gyógyszerészi tu

dományos és gyakorlati tevékenység, ugy a periodikák 

megjelenése is az orvosi Kiadványokban kezóődott. 

Munkámban az alábbi módszereket kívánom használni: 

l. Könyvtári. kutatások. 

2o Analitikus, statisztikus értéKelő módszer, melynek a

lapján bontani ki.vánom a megjelent publikációkat tob·o 

szempont /a közlemények je ll ege, tudományszaka, szer

zöik személye, stb./ szerinto 

3o íi:logikai szintetizáló módszer, melynek alapján össze

függéseket és következtetéseket kivánok megállapitani 

muni<:ám alapján a magyar gyógyszerésztudomány-történet 

számára a vizsgált ~orszak vonatkozásában. 
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I. A GYÓGYSZERÉSZET IillLYZE'I'E fuiAGYARORSZÁGON A lffi1!1ZETI 

UJJÁSZÜ'""LETÉS É3 A POLGÁRI ÁTALJl.KULÁS KORÁBAlf 

A XVIII. század vége és a XIX. század egész 

Európában a polgári forradalmak kora volt. Az 1789-es 

francia forradalom célja a királyság megdöntése és a 

nagyp'()lgárság uralomra juttatása volt. A forradalmak má

sodik hulláma a XIX. században már az egyre alakuló, 

fejlődő kis-· és középpolgárság politikai jogaiért hiva

tott harcolni.. 

A polgárság győzelme és a kapitalizmus térhódítása óriási 

fejlődést jelentett, mert a bekövetkező ipari forradalom 

hatalmas gazdasági változásokat hozott létre, melyek a . ' 

társadalom arculatát is átalakították. Ez a helyzet ked

vezett a természettudományok fejlődésének is, hiszen a 

fejlődéshez szükséges nagy mennyiségü pénz és a különböző 

eszközök csak a kapitalizmus által létrehozott gazdasági 

rendben álltak rendelkezésre. 

Magyarország is belekerült a forradalmak o

kozta politikai változtatásokat sürgető eszmék sodrába, 

melynek végső kifejlete lesz majd 1848. március 15. A 

Habsburg-ház egyre alárendeltebb helyzetbe juttatta az or

szágot, ezen belül a közegészségügyet és a gyógyszerésze

tet. A Bécs által összeállitott taksák, gyógyszerkönyvek, 

melyek a magyar viszonyok teljes mellőzésével készültek, 

egyre nehezebb helyzetbe hozták a magyar gyógyszerészeket. 

Pedi.g a gyógyszerészek a XIX. században már nagy társadal-
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mi sull.yal rendelkeztek, s már a század első évtizedei.

ben is sok jeles magyarországi gyógyszerész örökitette 

meg nevét tudományos müködésével. 

A gyógyszerészet fejlődéséhez nagymértlékben 

hozzájárult a vegytan /kémi.a/ és a laboratóriumi. techni·

ka haladása, mely lehetevé tette a vegyszerek és gyágy

szerek fizikai tulajdonságai, kémiai szerkezete és a 

gyógyszerhatás közötti összefüggések tanulmányozását. 

Ebben a korban kezdett tehát kialakulni. a gyógyszerhatás·

tan és az ana li ti kai kémia is. Ha a kémi.a történe tét 

vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a kémia minden egyes 

ágának fejlődése közvetlen összefüggésben volt azzal., 

hogy az analitikai kém:Í..a milyen szinvonalat ért el. Álta

lában mi.nden ország kémiai tudománya az analitikai kémiá

val kezdődött, és fejlődött a legkorábban. Az analitikai 

kémia u.i. eszköz az ország természeti kincseinek megis-

merésére és feltárására. Az analitika legklasszikusabb 

területe lViagyarországon az ásványvizek vizsgálata volt, 

hiszen az ország ehhez szinte kimerithetetlen ásványviz 

készleteket kínált. Ezt a területet az orvosok mellett a 

gyógyszerészek is kihasználták és számos gyógyszerész 

/Than Károly, Molnár János, Wágner Dániel stb./ szinte 

ontották a közleményeket és értekezéseket Magyarország 

ásványvizeinek "ve gye lemzé sérő l". 

A gyógyszerészet és a gyógyszerészi társadal

mi éle t ki.alakulása és fe jlődése szempont jából jelentős 



tényező volt az 1800-as évek e lej én megalakult Buda

pesti Gyógyszerész Testület, amely a gyógyszerész-

képzést irányitotta, illetve felhatalmazást kapott 

arra, hogy a gyógyszerészet tökéletesitése érdekében 

a tudomány fejlődésének megfeleLően módositsa és tö

kéletesitse a gyógyszerészek szakszerü kiképzését. A 

Budapesti Gyógyszerész Testület hosszu időn át, mint 

véleményező hatósági szerv is szeJ;"epelt. A gyógysze

részet körébe tartozó kérdéseknél és a gyógyszertárak 

engedélyezésénél, mind a helytartótanács, mind a vá

ros kikérték a véleményét. /1/ 

A Testület tevékenysége és az egész magyar gyógysze-
' 

részetra kifejtett hatása nem szükithető le és nem 

sorolható sem időrendi, sem eseménycsoport sorrend 

kategóriába, hanem végigvonul az egész század történe

tén. Ezért ezen testület tevékenységének tárgyalásával 

kezdem a kortörténeti áttekintést, mely a legfőbb moz·

gató rugója volt a magyarországi gyógyszerészek munkás

ságának, s gyakor la t ilag szi.nte minden esemény a testü

let kezdeményezésére indult meg a század folyamán. 
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l. A Eud~esti Gyógyszerész Testület megalakulása,_te= 

véke~ségének kibontakozása 

A XIX. század elején a gyógyszertárak tel-

jesen szétszórva feküdtek Magyarországon, igy természe-

tes, hogy a gyógyszerészek között nem fejlődb.etett ki. 

egyesülésre hívó testületi szellem sem, amely alkalmas 

le t t volna oLyan gyógyszerészi program kialakítására, 

mely a gyógyszerészet ügyét jelentősen rendez'ce voln.ao 

Ezért ennek a kornak gyógyszerészi szempontból nagy ese·-

ménye volt a Budapesti Gyógyszerész Testület megalakulá-

sa 1809-ben. Annak ellenére, hogy a 'L'estület csak a bu-
' 

dai és pesti gyógyszerészek üg;yeinek intézésére alakult, 

lassan országos je lentőségüvé vált azáltal, üogy olyan 

kérdések megoldásét tette feladatává, melyek az egész 

gyógyszerészi társadalma'G közelről érinte t ték és alkal-

masak voltak a gyógyszerészet jövő helyzetének kialakí

tására iso /2/ 

A restüle t ilyen irányu je lent ős tevékenysége volt, 

hogy 1833. novem.ber 26-án Ráth József budai, Székely 

Károly pesti, Láng A. Ferenc nyitrai, Pántotsek József 

nagytapolcsáni, Schweninger G:yörgy pozsonyi, Schustex· 

Károly nagyszombati gyógyszerészek kérvényt n;yujtottak 

be lviagyarország nád o:cához, me ly ben 

"az örökös tartományokban ••• központi 
és vidéki gyógyszerész-testületeknek 
hazánkbani felállitását ~'érelmezték ••• " /3/ 

Ugyanazok a gyógyszerészek 1834-ben először, majd 1837-



10 

ben ujra sürgették az ügyet a hel.ytartótanácsnál. Ehhez 

a tervezethez egy táblázatot is csatoltak, mely 

"••• az 1837-ben beadott sürgetvénnyel némi módositás·

sal beadatott, és a felálli.tandó gyógyszerészegyletek 

beosztását foglalta magában: 

Io Budapesti egylet 
II. Posonyi egylet 

III. Besztercebányai egylet 
IV. Kassai egylet 
V; Ungvári egylet 

VL Nagykárolyi. egyle.t 
VII. Selmeczi egylet 

VIII. Miskolci. egylet 
IXo Győri egylet 

Xó Zalaegerszegi egylet 
XI. Pécsi egylet 

XIIö Temesvári egylet 
XIII< Nagyváradi egylet 

XIV • Zombori. egylet 
X\T• Zágr~bi egylet 

XVL Eszéki. egylet 
XVIIo Fiumei egylet /3/ 

A Testület 1809. évi alapszabálya szerint a testület 

célja: 

"• •• A gyógyszerészek egyesülése, s egye t·
értése, kereskedelmi viszonyaik kölcsönös 
előmozditása, a gyógyszerészi kar belső 
ügyeinek szorgalmazása, minden ezeket il
lető terhek könnyitése, a gyógyszerészek 
magasabb kiképzése, s a gyógyszerészet 
hazánkbani tökéletesitése egész kiterje
désben o••" /4/ 

Bár látjuk, hogy a testület alapszabálya és 

a sorozatos sürgetések a gyógyszerészet magyarországi 

fellendülését, a tudomány és gyakorlat előbbrevitelét 

szelgálták -· mint már ernlitettem válasz sokáig nem ér

kezett a beadványra. 

Schédy Sándor a magyar gyógyszerész társadalom elé 
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1863-·ban egy országos gyógyszerész egyesület tervét ter-

jesztette, melyet ő maga teljesen kidolgozott. Az alap-

szabálytervezet főpontjaiként az elvégzendő feladatok a 

következőkben szerepeltek: 

nl o o •• az államha·Góságok lranyá-oan joga
inkat és érdekeinket képviselje. 

2, Karunk tagjai közt netán fölmerült; üz·
leti viszályokat válasz"Gott birósági
lag kiegyenlítse. 

3. országos gyógyszeráruraktárt, s nö
vénytani int; é ze te t létesi t eni, 

4. időről-időre gyógyszerárukiállítás t 
rendezzene .• u 

Ezen indi.tvány alapján elhatározták, hogy "• •• az egye-

sület "Országos Gyógyszerészi Testület" néven fog meg-

' alakulni, s négy fiókegyesülete lesz: Dunáninnen és Du-

nántul, Dunántulihoz csatlakozhat Horvát és Tótország, 

Tiszáninnen és Tiszántul, ehhez csatlakozhat Erdély, ha 

akar. A testüle t székhelye Budapest. • •. " /5/ 

Az alapszabályok részletes kidolgJzásával a 

Budapesti Gyógyszerész 'l'estületet bizták meg több vidé-· 

ki gyógyszerésszel együtt. Ezek többek között: Simon Im:

re temesvári gyógyszerész, Hantl János kecskeméti gyógy-

szerész, valamint Bertsinszky Károly. /6/ 

Igy készült el és jelent meg 1864. ápilis 

7-én a Budapesti Gyógyszerész 'i'esti:Uet elaborátuma, 

melynek c ime: "Alapszabály tervezet egy országos magyar 

gyógyszerészi testület lllegalakulásához". Az egyesület 

célja itt csaknem teljesen .Schédy tervezete alapján 

lett megszerkesztve. A téma fontossága szempontjából 
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szükségesnek tartom, hogy hosszabban idézzek e terve·-

zetből: /7/ 

"Alapszabályi tervezet egy országos magyar 
gyógyszerész-testüle t megall:akulásához. 
!Jíagyarország gyógyszerészei "Országos ma
gyar gyógyszerészi tesület" eim alatt e
gyesülnek" 
.A cél: 
l. a gyógyszerészeti tudományok müvelése 

és ezek haladásának előmozditása. 
2. a gyógyszerészet jogait a vele verse

nyezni akaró üzletek ellenében védeni. 
3. a gyógyszerészetből az abba belopod

zott visszaéléseket kiirtani, ujabbak 
keletkezését gátolni, s a gyógysze
részetben mi.nden lehető javitást esz
közölni. 

4o Országos g7ógyszerész-vegyészeti in
tézet és országos gyógyszeráruraktár 
keletkezését minden kitellhető módon e
lőmozditani, s annak fennállását a ta
gokra gyakorlandó erkölcsi. befolyás 
által támogatni .• 

5 •••• támogatui a gyógyszerész tanuló
kat és segédeket tanulmányaikban, 
gyámolitani. szegény, kárvallott gyógy
szerészeket. 

A tagok: rendesek, tiszteletbeliek és le-
velezők. 

Tisz te le t be li. taggá csak az lehe t, ki 
mi.nt gyógyszerész mester vagy valamely 
tudori ranggal biró akár magyarországi 
akár ezenkivüli egyén a gyógyszerészet 
ügyét nevezetes munkálkodás által elő
mozditotta ... 
Rendes taggá csak gyógyszerész-mestar 
vagy gyógyszerész-tudor lehet. Levelező 
taggá olyan gyógyszerész-mestar vagy 
.báilmely tudori. rangot nyert egyén le
he t, ki nem IJíagyarországban lakik a 
gyógyszerészet irányában figyelemre 
méltó szelgálatokat tett "'' 
••• ezentul mi.nden év május 31-én kell 
a közgyülést tartani Pesten, 
A közgyülés tárgyai pedig ••• : /8/ 
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l. A hivatalos lap kiadása; szer
kesztése és szerkesztője felett 
tanácskozni és határozni. 

2c A gyógyszerészeti jogok védelmé-· 
re és kiterjesztésére való viták 
és határozatok. 

3. Pályakérdések és pálya-tárgyak 
kitűzése, a pályabíráló bizott
ság megválasztása, a jelentés
tétel elfogadása és az azoké.rt 
járó jutalom di.j kiadása. 

4. Az országos gyógyszeráru raktár 
és az országos gyógyszerész 
vegytani intézet érdekében ta
nácskozni. és határozni. 

5. Országos gyógyszerész vegytani 
kiállitása felett szálani és ki
vitelre nézve cselekedni .• 

6. Nevezetesebb, a gyógyszerészette 
vagy a vegytanba vágó értekezle
tek, nemkülönben a köteles és az 
alkalomszerű beszédek tartása ••• 

•••• ha a te-stület saját lapot ad 
ki ••• kötelessége gondoskodni, hogy 
a lapban mindarra nézve, mel.y tekin
tetben a gyóg-yszerészeti és az ezael. 
rokon tudományok előhaladnak, a leg-· 
gyorsabban kimerítő jelentés foglal
tassék ••• 
A vidéki osztályokról: vidéki osztá
lyok alakitandók. 
Ezek célja: könyvtárt tartani, mely 
a legjobb gyógyszerészeti, nemkülön
ben a gyógyszerészeti segédtudomá
nyokról szóló leghasznosabb könyve
ket megveszi és hasonnemű folyóira
tokat járat. 
2. A gyógyszerészetre vonatkozó 
tárgyak feletti. vizsgálatok téte
lét eszközli., s tudományos értekez
letek megvitatására tért nyi. t. 
3c A gyógyszerészet előrehaladását 
magában foglaló vagy annak hátrama
radását eszközlő, valamint jogait 
csorbító tárgyakról. tanácskozik, 
határoz és az alapszabályok szerint 
j ár e l • • • 11 /9/ 
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E tervezetből látszi.k tehát, hogy akár tulajdonos, a

kár alkalmazott gyógyszerész rendes tag lehetett. Mi.

vel a cél éppen az volt, hogy az egyesület országos 

jellegű legyen, érdekes a vidéki. osztályok megalaku

lásáról szóló rész. A tervezet l.l osztály megalakulá

sát tartotta szükségesnek, még pedig: 

l. felsődunai Pozsony székhellyel, 2. nyugatkárpáti 

Selmecbánya, 3.· Középdunai Győr, 4·., al.sődunai Kaposvár, 
' ' 

5. Duna-ti.szaközi Szeged, 6.' Tisza-marosközi Temesvár, 

7• keletalföldi Debrecen, 8. felsőtiszai Szatmár-liféme·-· 

ti, 9. keletkárpáti Kassa 10~ középsőtiszai Miskol.c 

székhellyel. Tizenegyedik volt azután az ugynevezett 
' 

Belső-kerület Pest székhellyel. Ide tartozott volna 

Pest megye, Buda és Pest városok, s a Kiskunság azon da

rabja, ahol Kunszentmiklós fekszik. 

Ez a tervezet reményt keltett a gyógyszeré

szekben, mert bi.ztosra vették, hogy az országos egyesü

let megalapi.tására vonatkozó régi törekvések végre va

lóra válnak. 

Ezen tulmenőleg az "Országos magyar gyógyszerészi tes

tület" megalakulása elősegitette v.olna a gyógyszerészi 

szs.ksajtó kialakulását, megindulását, hiszen a tervezett 

feladatok között ez elsőként szerepel.t. Ez is igazolja, 

hogy milyen nagy mértékben i.gényelték a kor gy1Jgyszeré

szei a szakfolyóiratot, mint tudományos és gyakorlati 

továbbfejlőö'ésünk fontos forrását.· 
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Deák Ferenc nagy tudása, az egész nemzet önérzetére 

támaszkodó, mégis bölcs mérsékletet tartó fellépése 

meghozta a várvavárt békét a király és a nemzet kö

zött, amelynek eredménye az alkotmányosságnak 1867. 

február 27-én történt visszaállitása le t t. A gyógy

szerészi kar ekkor a vezetőket arra ösztönözte, hogy 

sürgősen tegyék meg a gyógyszerészek érdekében a 

szükséges lépéseket. A Budapesti Gyógyszerész Testü

let 1867. március lo-én körlevelet intézett a gyógy

szerészekhez azzal a kéréssel, hogy erre sürgősen 

válaszolva véleményt adjanak. Az alkotmányosság vi.sz

szaállitásával a testület elérkezettnek látt®: az időt 

arra, hogy az eddiginél sokkal szélesebb keretek kö

zött próbálja rendezni a gyógyszerészet ügyeit. A 

testület a maga eredeti javaslatának kiegészitése

képpen követelte egy gyógyszerésznek, mint szakelőa

dónak és négy gyógyszerésznek, mint önálló gyógyszer

tári vizsgálónak ki.nevezését. Kérte még, hogy két /10/ 

gyógyszerész egyetemi tanárt nevezenek ki, akik közül 

az egyik a gyógyszerismét, a másik pedig a részletes 

gyógyszerészetet és a gyógyszerészi könyvvitelt ta

nítsa. A gyógyszerészekhez küldött javaslat második 

pontja az ujonnan kiadandó gyógyszerkönyvvel foglal

kozik és arra szólitja fel a gyógyszerészeket, hogy 

tapasztalataik alapján tudassák, melyek azok a javí

tások, amiket a gyógyszerkönyvben már felvett gyógy

szereket illetőleg meg kellene tenni, melyek azok a 

szerek, melyek a tapasztalat szeri.nt már nem haszná-
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latosak, ezért id.hagyhatók lennének, és mi.lyen uj sze

rek felvétele látszik szükségesnek. A harmadik pontban 

az árszabályra vonatkozó észrevételek közlését kéri a 

körlevél a gyógyszerészektől és azt i.s közli, hogy az 

adatok feldolgozása után az ország összes gyógyszeré

szeit egy közös tanácskozásra hi.vják majd össze. 

Sajnos azonban, a körűlmények megint ked

vezőtlenül alakultak a gyógyszerészek számára, mert a 

nemzeti kormány is egyre inkább e'lfordult a gyógysze

részi ügyek rendezésétől. Ezek a tapasztalatok azt 

mutatták, hogy eredményt csak a gyógyszerészek együt

tes összefogása hozhat. A Budapesti Gyógyszerész Tes

tület ezért márciusi.' körlevele értelmében a belügymi

niszterhez fordult és országos gyógyszergyűlés meg

tartására kért engedélyt. Ezt meg is kapta, s 1867. 

augusztus 26-ra összehivták az első gyógyszerész 

nagygyülést, melyen 150 érdeklődő jelent meg, köztük 

102 gyógyszerész. /ll/ 

Az ülés elnöke Ráth Péter, alelnöke Róth Pál, jegyzői 

Sztupa György és Katona Zsigmond gyógyszerészek vol

tak. A nagygyűlés tárgyát Jármai Gusztáv ismertette. 

A magyar gyógyszerészet történetében ez a nagygyűlés 

a legnagyobb megmozdulás volt, ezért részletesebben 

ismertetem az ott hozott határozatok cimszavait: 

Az l. szakasz: "Előképzés, tanidő, előkészületi i. d ő, 

egyetemi tanulmányok, felesketés, ké

pesités." 
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A 2. szalmz: "A gyógyszerész államjogi állása. " 

A 3. szakasz: " Képviseltetés." 

A 4. szakasz: "Uj gyógyszertárak felállitása." 

Az 5. szakasz: "Általános érvényes gyógyszerészi 

könyvvitel életbeléptetése törvényes 

uton." 

A 6. szakasz: "A gyógyszertárak berendezése." 

A 7•' szakasz: "A gyógyszerész oltalma keresetébeni. 

megröviditések ellen." 

Ezek után a 8. szakasznak a gyógyszerkönyvre vonatkozó 

pontjait fogadták fel, ugyanigy a 9. szakasznak az ár

szabályra vonatkozó előterjesztését is. A ll. szakasz 

a gyógyszerészek jogaira vonatkozik. A 12. szakasz 

foglalkozik a gyógyszerészeknek a közönséghez, az e

gészségügyi személyzethez, és egymáshoz való viszonyá

val. 

A nagy esemény eredményeit 3 pontban foglalhatjuk ösz·

sze Baradlai-Bársony szerint: 

l. megvetette a kartársi összefogásnak azt az alapját, 

amellyel most már számolnia kellett a hatóságnak, s 

amely ráterelte a nagyközönség figyelmét is a gyógy

szerészi kar ügyeire. 

2. A gyógyszerészi kar e nagygyülés által választott 

országos bizottság kezébe tette le az ügyek intézé

sét. 

3. Végre volt egy olyan preciz javaslat, amely felölel·-
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te a gyógyszerészi pálya minden fontos kérdését, alapul 

szelgálhatott a közegészségügyi. törvény megalkotásánál 

a gyógyszerészek ügyének törvényes rendezésére is. 

Néhány év eltelte után már 1871·-et i.rtak, s ez év de

cember 4-·én a "Pesti könyvnyomda részvénytársulatnál" meg

jelent az első magyar gyógyszerkönyv, mely azután a kö

vetkező évben, 1872. március 15-én lépett hatályba. 

E nagyjelentőségü esemény mellett, mely volta

képpen disszertációs témám záróeseménye, hiszen eddig az 

időszakig vi.zsgáltam a századot, 1872-es év a gyógyszeré

szi. mozgalom végkifejlete szempontjából is rendkivüli je

lentőségü lett. Az a sok küzdelem, melyet évtizedekig 
' folytattak a gyógyszerészek, az országos gyógyszerészi e-

gyesület megalakitasáért, végre meghozta gyümölcsét. 

Ráth Péter ujabb kéréssel fordult az ország 

gyógyszerészei nevében a belügymini.szterhez, aki meg is 

adta az engedélyt arra, hogy az ország gyógyszerészei a 

maguk ügyeinek megbeszélésére ujabb országos gyülést 

tartsanak, 1872. május 6·-án, 92 gyógyszerész résztvevő

vel. /12/ Az ülésen Ráth Péter elnökölte A nagygyülés 

kimondotta az országos egyesület megalakulását és az a

lapszabályok felolvasása után ugy döntöbb, hogy az egy

let cime: "Országos Gyógyszerész Egylet" legyen, célja: 

".o. a gyógyszerésze t tudomá
nyos fejlesztése, segélyre 
szorult kartársaknak a társu
lás által nyert erőhöz mért a-
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nyagi segélyezése, s egyálta
lában a gyógyszerészi ügyek 
egyöntetű kezelése ••• " /13/ 

Az alapszabályokat a belüg;ymi.niszter még az év szep

temberében jóváhagyta. 

És Schédy Sándor szavaival és felhivásával indult el 

utjára az egyesület: 

11 ••• Sorakozz unk, s ne le9yen 
seDi köztünk, ki ez orszagos 
egylet érdekeinek előmozdi.tá
sára közremüködését megtagadná. 
Legyünk mi.ndnyájan az egylet 
tagjai.! ••• " /14/ 
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2. Gyógyszerészeti reformtörekvések a felsőoktatás 

területén 

Magyarországon a gyógyszerészképzés 1769·

től indult, s az első évti.zedekben rendkivül lassan 

fejlődött. A század elején, 1808-ban a gyógyszerészek 

és a sebészek tanulmányi rendjét ujból bővítették. /15/ 

A gyógyszerészi tanf0lyammal kapcsolatban olyan rendel-
' 

kezéseket hoztak, hogy a beiratkozott hallgatónak la·

tinul ke ll tanulni o Nemsokára azonban ki tűnt, hogy a 

kevés számu hallgatók negy része nem értett latinulo 

A kevés hallgatói létszám oka az volt, hogy a latinul 

nem értök a bécsi egyetemre iratkoztak be, ahol a tani.-

tási nyelv a német volt. Ennek eredményeként az egyete

mi kar elrendelte, hogy a gyógyszerészetet magyar és 

német nyelven tan:ilisák. A gyógyszerészhallgatók további 

vizsgálatánál nagy hiányosságak voltak a kémi.a és bota

nika területén is, ezért elrendelték, hogy a hallgatók

nak e tárgyak hallgatásáról is bizonyi.tványt kell fel

mutatniok. E rendelkezések nemsokára meg is hozták, -

ha nem is teljes mértékben a kivánt eredményt, hiszen 

a hallgatók tananyagának szigoritásával, valamint a szá

monkérés fokozásával nőtt azok szakmai tudása, ezáltal 

nőtt a végzett gyógyszerészek társadalmi, szakmai. te

kintélye is. 

A gyógyszerészet ügyének fejlődésében a kö

vetkező állomás 1813. volt. Ez év szeptember 13·-án az 
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orvosi kar határozata alapján egyetemi gyógyszertárat 

kivántak létrehozni. 

A gyógyszertár felállitásának célja az volt, hogy az 

egyetemi gyógyszertárban tudományos felügyelet és i.

rányi.tás mellett dolgoznának a legtehetségesebb 

gyógyszerészek és az egyetemi hallgatók, igy az egye·

temi. hallgatók jobb kiképzésben részesülnének, ha az 

egyetemi. gyógyszertárban ismerkeanének meg a gyógy

szertannal, a vényirás tannal a tanárok vezetése mellett. 

/16/ E nagyszerű terv, mely több mint másfél évszá

zaddal ezelőtt létrehozott volna egy központi., egysé

ges tudományos i.rány-itásu oktató intézetet, nem va.ló

sulhatott meg, me rt a he };y tartótanács nem fogadta el, 

ezért 1907-ig kellet várni, hogy a ma is müködő Egyete

mi Gyógyszertár létrejöjjön. 

Az 1813-as év uj tanulmányi rendet i.s ho

zott a pesti egyetemen. Csak a gyógyszerészi vonatko

zásokat figyelembe véve az uj rend a következőket tar

talmazza a gyógyszerészek oktatásával kapcsolatban: 

a gyógyszerészek tanulmányaik befejezése után két 

gyógyszerkészítményt tartoznak a nyilvánosság előtt a 

l~émi.ai laboratóriumban előállítani, minek sikeres meg-· 

történte után szi.gorlatra lehet őket bocsátani., mely

nek tárgyai: a botanika, a kémia, a gyógyszerismeret 

és a természetrajz. /17/ 

A felsőoktatás területén lényeges esemény 
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volt a gyógyszerészdoktori fokozat és képzés bevezet~

se IVIagyarországon. A g;yógyszerészdoktor képzés beveze'

tését a gyógyszerésztársadalom már nagyon rég óta sür

gette, egyrészt, mert Európa más államaiban már meg

va.lósult, másrészt a kialakulóban lévő magyar gyógy

szerészebre jelentős hajtóerőt képviselt volna. A bé

csi és prágai egye t emen már 1812-ben lehe tő vé vált a 

gyógyszerészek számára a "doctor chemiae" fokozat el

nyerése. A bécsi egyetem első gyógyszerészdoktora a 

magyar Nyir Nagy .iierenc volt. /18/ 

A pesti. egyetemi orvoskar már 1813-ban kérte a doktori 

eim adományozásának j0gát. A király, bár a kérelmet 

elfogadta, annak bevezetésére azonban csak az 1851/52-

es tanévben került sor. Az orvoskar igényének jogossá

gát mutatja az a tény is, hogy a közben eLtelt közel 

negyven év alatt Bécsben több magyar gyÓGyszerész sze

rezte meg a "doctor chemiae" gyógyszerészdoktori foko·

zatot. 

Többek között Wágner Dániel, Say Móri.c, Than Károly, 

Jármay Gyula, akik nevével disszertációmban többször 

találkozunk, hiszen a kor nagy személyiségei. és a ma.

gya.r egészséc;ügy, gyó.syszerészet és vegyészet l\:iemell~e·

dő alakjaivá váltak. 

Az 1851-ben bevezetett kémiai doktori ci

met 1859-·ben a gyógyszerészdoktori eim, a "doctor 

pharmaciae" váltotta fel. A pesti eg3re'Gem tehát 1859. 
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óta ad ki gyógyszerészdoktori diplomát. Az első dip1o

mát l86lo végén Scho1tz Gusztáv /később magyarosi.tott 

Csanádyra/, a másodikat nem sokkal később Felletár 

Emil kapta meg, 1862. elején. Ettől kezdve 1872-ig 

még ll-en szereztek a pesti egyetemen gyógyszerészdok

tori dip1omát. /19/ 

A gyógyszerészdoktori képzés bevezetését a 

gyógyszerésztársadalom és a korabeli szaksajtó nagy ö

römmel fogadta, de egyre többen állapitották meg, hogy 

a gyógyszerészi doktorátus feltételei tul szigoruak. 

Talán ezzel is magyarázható, hogy 1859-től 1872-i.g ösz

szesen csak 13 gyÓ§yszerészdoktori di.plomát adtak ki, 

viszont a "tul szigoru" feltételek serkentették a 

gyógyszerészeket a w~gasabb képzettség megszerzéséhez. 

Ez a tényező is feltétlen befolyásolta azt, hogy a 

vizsgált korban - mint a következőkben látni fogjuk -

a gyógyszerészek legkiválóbbjai magas szintre juttatták 

közleményeikkel, tudományos munkásságukkal a mult szá-· 

zadi szaksajtó, periodi.ka szinvonalát, s ezzel lehető

vé tették a gyógyszerészet gyors fejlődését. 
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Ilo A GYÓGYSZERÉSZI ÉS AZ ORVOSI KÖZÉLET A REFORM-

KORBJllJ 

""· század e ls ő év·t izedeiben uralkodó mos to-

ha poli.tiKai viszonyok miatt az orvosi- és termeszettu-

domanyok XVIII. századi ;yors :tej.tődése megakadt és az 

ország szellemi élete l1oLtpontra jutott. A .Latin nyelv 

használata is erősen hatráltatta a, nemzeti. müvelödés 

fejlodését, de a .legnasyobb hátráJ.tató Gényező a bécsi 

udvar politikája volt, mert a politikai ellenőrzéssel, 

a külföldi látogatások korlátozásával, de főleg a cen-

zura utján igyekezett megakadályozni a természet- és 
' 

orvostudományi müvelődés eszközeinek és haladó eszméi-

nek a terjedését. Nagy részben ennek bulajdoni.tható, 

hogy a XIX. század első három évtizedében az orvosi- és 

természettudományok irodalmi müvelése hanyatlásnak in

dult és az egyetemi oktatás szi.nvona.La is teljesen le-

süllyedt. 

Külföldön már mi.ndenhol müködtek tudományos társaságok, 

de nálunk a szellemi élet elmaradottsága, valamint a 

helytartótanács és a bécsi udvar ellenzése miatt a sok 

korábbi kezdeményezés ellenére egy társaság felállitása 

sem sikerülto 

1820-ban a helytartótanács egy rendeletével 

megtiltotta a külföldi politikai és szépirodalmi és tu-

dományes müvek behozatalát, a célból, hogy az ország ne 
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ismerhesse Illeg a külföld haladó intézményeit es e.z ott 

folyó tudományos munkát. 

A XIX. század első évtizedeiben megfeneklett magyar tudo

mányos életre jeLlemző, hogy 1810. és 1830. között egyet

len komoly orvosi vagy természettudományi. munka sem je·

lent mege Hagy akaáálya volt még a tudományos t·ejlődés-· 

nek, hogy a gyakorlati. okte.t;ás mind az orvosképzésben, 

mind a gyógyszerésze t ben szinte te lj esen hiányzott, me·

lyeknek fő oka az intézetek hiánya, a meglevő i.ntézetek 

hiányos és primitiv ielszereltsége volt. /l/ 

E korszakban a kérniában bekövetkezett nagy 

változás igényelte a magyar szEtknyelv kialakítását is. 

A poLgári f'ejlődés magával hozta a memzeti nyelvek erő

södését, melyek egymás után hoditottak tért a politikai, 

irodalmi. és tudományos területeken egyaránt. 

,;agyarországon ez a. folyamat elég lassan játszódott le. 

ll.Z okok l~:özi.i.l első a társadalmi fejlődés lassusága. Gát

lója volt a magyar n3relv elŐl"etörésének az ország soknem·

zetiségü összetétele, amely az egy nyelv egyeduralme. el

len szól.t. A li:övetkezö ok, hogy a társadalmi átalakulás 

csirái éppen azoic'oan e. városokbe.n indultak leghamarabb 

íejl.ődésnek, aWJ.elyek poLgársága nagyrészt németül beszélt. 

Valamint Lényeges fékezö hatást váltott ki e. felvilágosult 

abszolutizmus központosító törekvése, me ly a némete t igye

kezett a birodalom egységes n:y:relvé·vé tennio 

.d szaknyelv kialakulásával kapcso1a.tban elő·

ször i.s az a pro"oléma merült fel, ho;:y 66Jálte.lán alkal-· 
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mas-e magyar n:yelv tudom8.nyok tárgyalására. A kÜ.lön-

böző tudományágak közott i.s a legnehezebb a kémia és 

a gyós7szerészet helyzete volt, mert e sze.ktudományok 

szinte csak a XVIII. száze .. dban kezdtek Magyarországon 

kialakulni, s nem volt o.Lye.n régi gyökerük, lllint a 

többi - bár kezdetleges é.llapotbe.n lévő - szaktudomá

nyoknak. Er>..nek ellenére a tudosok és sze.ki.rók .t'ákény-

szerültek, hogy maguk alkossanak szakkif'ejezéseke·~. 11 

nagyok közott a sort Hyulas J!'erenc orvos nyitja meg, 

őt követik: Kováts Mihály orvos, Belluster János, a 

pesti. egyetem kémia. professzora. A legnagyobb hatást 

a nJelvujitásba.n Schuster váltot ta ki, s az ő nomenkla-· 

turáit használták a Í.egáltalánosabba.n, bár sok ellenző

je is volt. /2/ A magyar gyógyszerészek körében i.s ez 

a fajta szaknyelv terjedt el, bár maguk a gyógyszeré

szek is tevékenyen részt vettek a szaknyelv kialakítá

sában; i.gy Mannó Alajos gyógyszerész, l:i 1842-ben adta 

ki "Orvos-gyógyszerészl vegytan" cimü munl\:áját, már a 

mac:;yaritott nomenklatura alKalmazásával. 

1827-ben a Kor nagy eseménye, hogy a XI.tc. 

kimondotta: na hazai nyelv müvelésére felálli.tandó tu-· 

dós társaság vagy magyar akadémia'', ,:agya.rországon a 

Liiagyar J.'udományos Akadémia alapitását 1827-ben iktat

ták törvénybe~ müködését azonban gyakorlatilag csak 

l83u-baa kezdte meg, hat osztállyal, ezek: nyelvi, böl

csészeti, jogi, történeti, matematikai és természettu

dományi osztállyal. /3/ Az akadémiai. tagok között meg-



29 

találjuk a hazai természettudomány sok nagy kiemelke

dő alakját, igy a gyógyszerészek közül: Than Károlyt, 

Say IVIóriczot, Láng. A. Ferencet o 

Az 1830-as években a gyógyszerészek ismét 

hal.latnak magukról. A budai és pesti. gyógyszerészek 

testülete a század 30·-as éveiben a helytartótanácshoz 

fordul t, hogy rende l. je e l magyar gyógyszerkönyv szer

kesztését. A helytartótanács e b~adványra hivatkozva 

1832. március 20-án kelt rendeletében utasitotta a 

pesti orvoskart, hogy az országos főorvos el.nöklete 

alatt dolgozzon ki egy, a tudomány állásának megfele

lő magyar gyógyszerkönyvet. 

Az orvosi kar ugy látszik, bele sem fogott a. munkába, 

mert 1835. január 27-én a helytartótanács ujabb lei

ratot intéz az országos főorvoshoz, melyben utasitja, 

hogy a magyar gyógyszerkönyv ügyét az orvosi karnál 

sürgesse. /4/ 

A magyar gyógyszerkönyv ügye azonban továbbra is mel

lőzött volt, s igy az osztrák gyógyszerkönyvnek még a 

4. és 5o kiadásai is kötelezőele voltak Magyarországono 

1831-ben a reformkor jelentős orvos-gyógy

szerészi eseménye, hogy Bugát Pál Toldy Ferenccel e

gyütt kiadta az Orvosi Tár c. lapot. A lap nemcsak a 

magyar orvosi szakirodalom első sajtószerve lett, ha

nem a magyar orvostársadalom egybefogásának fontos esz

köze is, különösen, amikor az 1837·-ben megalakult Pest-
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Budai Orvosegyesület közlönyévé vált. A lapot hosszabb 

megszakitással, s már 3 év mulva szerkesztőtárs válto

zással 1848-ig adták ki, mig a politikai viszonyok mi-

att 1848-ban teszüntette müködését. Igy 1857-i.g, az 

Orvosi He ti lap megindulásáig ismét magyar Í· o Ly ó irat 

nélkül maradtak az orvosok. 

1837. december l-·én az orvosi kar ismét 

kérvénnyel járult a helytartótanács elé, hogy az ok-· 

tóber 14-én alakult "gyakorló or·vosok pesti tudomá-

nyos egyesületét 11 megalakithassák. 

1841. december 14-én a kü'ál;y j6váhag;yta 

az egyesület müködésének alapszabályát, ezzel hivata-
' 

losan is el.ismerve annak létezését, felruházta !:::irá-

lyi jelzővel. Igy indult utjára a "Budapesti Királyi 

Orvosegyesület". /5/ Az Orvosegyesület megalakitása 

részben kisérlet volt arra is, hogy az orvosi kart 

egy táborban egyesítsék. Müködése ebből a szemponl;ból 

nem volt eredményes, mert 1843--ig az orvostanárok tel·-

jesen távolmaradtak az egyesülettőL De az egyes[ilet 

é le t;képességé t a tagok és a !:::özremüködők sz ámánai~ fo-

kozatos növekedése i.gazolta. A fejlődő orvostudomány 

kérdéseinek megbeszélése, majd megvitatása szsllemi 

téren közelebb nozta ee;ymáshoz az orvosokat és előbb-

re vitte az orvosi rend érdekeit is. A tömörülés gon-

dolata állandóan foglalkozte.tta az orvosi köröket, és 

az Orvosi 'J:ár he.sábjain, valamint c Vfu'-1dorgyüléseken 

állandóan napirenden voltak az egyesülési és testületi 

óhajok és terveke 
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1841-ben az Orvosegyesület életrelüvá-

sát nemsokára követte a lfBgyar Orvosok és Természet-

vizsgálók Vándorgyülései és a Természettudományi ·I'm'-
sulat megalapítása, aminek az előzményei az 1840. ju

lius 25-·én tartott dékánválasztó o:r:roskari ülésre 

nyulnak vissza, amikor Bene ]'erenc tanár a következő 

inditványt tette a tudományosság előmozditása ügyé-

ben: 

."a célra legalkalmasabb volna, 
ha a társult tagok évenként 
kétszer jönnének össze; még 
pedig egyszer Pesten ••• 
egyszer váltogatva országunk 
más és más városaiban, mi ál-· 
·t;al a tagok országunkkal meg-· 
ösmerkedhetni bő alkalmat 
nyernének," /6/ 

Az ülésen elhatározták, hogy az indítványt 184lo má-

jusi orvoskari. értekezleten fogják megtárgyalni .• Ez 

volt a kiindulópontja a Magyar Orvosok és Természet-

vizsgálók Vándorgyüléseinek. 

A tervbevett ülést 1841. május 29, 30, .31. napján meg 

is tartották, s ezen az üléssorozaton elhatározták: a 

Vánd orgyülése k megvalósitoisáli ~ . Az ülése ke t meg e lő z ő 

napon, május 28-án Bugát Pál egy aláirási ívet körö·

zött, melyet 1.34-en írtak alá, s rövid egy óra lefor-

gása alatt megalakitotta a ·l'ermészettudományi Társu-

latot, mely l8lt4. október 22-én megkapta a "királyi" 

jelzőt. /6/ 

A társulat óriási energiával kezdett neki müködésének, 
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könyveket adott ki, könyvtárat szarvezett, üléseket 

tartott. Techni.ka fejlesztési törekvéseire jellemző, 

hogy 1845·-ben a kémiai osztály a következő pályázata-

kat hirdette meg: Vizsgáltassanak meg a pécsi kősze-

nek, tekintettel müipari használhatóságul~:ra. Végez-

tessék el a honi kereskedelemben forgó gubacsfajták 

vegybontása, he.tároztassék meg a bennük levő cserző-

anyag minémüsége. /7/ 

Megalakult a kőszénbizottság, me.Ly között gyógyszerész 

tagok is voltak azzal a cé ll al, hogy "honunkban t alá l-

ható kőszeneket kipuhatolja és megvizsgálja." A tár-

sulat keretében eredményeikről a kutatók beszámolókat, 
' 

értekezéseket tartottak. Emellett a társulat életében 

egyre nagyobb jelentőségü lett az ismeretterjesztő te-

vékenység is a laikus közönség számára. 1872-től 1879-

ig a társulat elnöke Than Károly volt. 

1843-ban az Ol0 Vosi kar tanulmányi bizott-

sága junius 6·-án tervezetet nyujtott be a helytartó·-

tanácsnak, mely szarint az összes szigorlatokat meg 

kellene szigoritani, a "disszertációk komolyságát meg-

óvni". Helyes lenne egyetemi. gyÓé;;yszelotárat fe1állita.-

ni., a ngyóg:yszerten ós 2. g-yógyszertár vizsgálat itt 

lenne a legjobban tanitható. n A gyógyszerészek te.nu.l-

mányi idejét két évre kellene felemelni. A helyta.rtó-

tanács ezt a javaslatot meg is tárgyalta, ennek elle-

nére a tervek nem váltak még nagyon hosszu ideig v.s..-

lóra. /8/ 
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lVIinóeme nagyszerű eredmények és törek-· 

vések ellenére az egészségügy égető kérdései, az 

orvosképzés reformja, a közegészségügy~ az orvosi 

társadalom helyzetének javitása nem volt megoldha

tó a nemze"Gi elnyomatás és a feudális rendszer kö

rülményei között o Az orvos'Gársadalom zöme nagy lel

kesedéssel csat l.akozott a nemzeti függetlenségért 

és a polgári. haladásért ldizdők ·táborához. 
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le Az Orvosi Tár és a gyóg;ysze•·észet. A Budapesti Ki

rályi Orvosegyesület megalakulása és hatása 

Még az 1830-as években sem volt magyar or

vostudomány, nem volt magyar orvosi szakirodalom és a 

magyar orvosok külföldi orvosi folyóiratokat oLvastak. 

Iili.nden nyugati országban kialakult már a nemze ti orvos

tudomány, csak Magyarországban nem. Az ujjáéledő magyar 

orvosi. életnek, a nemzeti irányu orvosi müvelődés kia

lakulásának előfeltétele volt a magyar szakirods.lom. A 

magyarnye lvü orvosi könyvirodalom a XIX. század .30-as 

éveiben ujra lendületnek indult? de hiányzott a magyar·

nyelvü orvosi szakfolyóirat. A kezdeményező és szervező 

Bugát Pál inditotta el az első orvosi szakfolyóirato·t; 

18.31-ben Orvosi Tár eimmel. /1. kép/ 

Bugát Pál és Toldy Ferenc 1830-·ban felhivást intéztek 

hazánk orvosaihoz és bejelentették, hogy az orvostudo

mány hazai nyelven való müvelése érdekében magyarnyelvi.i 

havi folyóiratot indítanak. 

Az Orvosi Tár elsősorban "a gyakorlati orvostudomány 

tárháza" kivánt lenni, de állandóan közölt "eredeti él"-

tekezéseket elsőbbrendü tárgyakról és kivonatokat i.de-

gen lapokbul és munkákbul." /9/ Ezenkivül természettu

dományi cikkeket is közölt egy ideig, amig a 'liermészet-

tudományi Társulat folyóirata is volt. Az uj orvosi fo-

lyóirat nagy tudományos szenzációt jelentett, de nagyon 
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meg kellett ki.izdeni.e a kozon.l"lyel, az önálló magyar or-

vosi kultura i.ránti. nagyfoku bizalmatlansággal, és íő-

leg a szerkesztooek ·- orvosi münyelvünk kezdetleges-

sége miatt - uj magyar müszavakat keU.ett teremtenie, 

hogy magyar nyelven hirdethessék a tudományokat. 

Bugát és ~oldy minden erőfaszitése ellenére a részvét·-

lenség oly nagy volt, hogy 183.3-ban 12 kötet megjele-

nése után az Orvosi Tár baszU.ntette müködését. 

Csak az Orvosegyesület megalakulása. után, 1838-ban 

sikerült ujra feltá..11asztani. Flor Ferenc anyagi támoga-

tásával a folyóiratot. Az Orvosi. ~·ár azután egeezen 

1849-ig fenntmaradt és bebizonyitotta, hogy a magyar 
' 

nyelv képes a továbbfejlődésre, és alkalmas arra, hogy 

az orvostudomán;y körébe tartozó fogalmakat kifejezze. 

Az első orvosi. szaklapban, az Urvosi ~tár

ban szép számban je lentek meg gyógyszerészi vonat ko·-

zásu előadások, értekezések anyagai., valamint a gyó,sv-
" 

szerészi közélet hirei és egyéb tudományos rendezvé-

nyekről szó.ló értesitések, amelyeken a gyógyszerészek 

i.s szeloe peltek e lőadásokkal. 

A :tolyóirat pontos cime: 

ORVOSI :rÁR 
Kiadják: Bugát .Pál és Schecel .B'erenc 

maj d 1838-tó l: 

Bugát Pál és 1i'1or l!'erenc 

Kiadóhivatal: az Orvosi ~J.~ár hivatalában, Pest, _.,,J.ária 

Dorottya utca l3. SZlli'llo 
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közötti. év:tolyamok átta.nul·-

mányozása kapcsán megállapi.tottam, hogy e b.árom év 12 

füzetében a lap kifejezetten csak orvosi vonatkozásu 

témakoröket közöl, s itt i.s tulnyomó töboségében kül-

f'öldi szak.iapok cikkeit veszi át hol referátum formá-

jában /egyéni meglátás és biralat kiséri/, hol pedig 

csak egyszerűen fordítás :tormájában. ;vragyar orvos ere-

deti. közlése, kisérletes munka alig akad. 

1838-·ban, négy évi szüne t uGán indul ujra 

az Orvosi Cl'ár, ekkOl' már Bugát Pál társszerkesztője 

.!!'lor J!'erenc lett. Dr. Gzil.bert Hóbert irása, melyból 

a következőkben idézek, világosan rámutat arra, hogy 
' 

már akkor is észrevették a lap hiányosságait, s azt, 

hogy mi okoz;ta a nagy részvétlenséget, ami miatt a lap 

egy ideig sz;ünetelni kényszerült./.10/ 

"Valami az; Orvosi '.Cári ~ 
n:ag:)'ar orvosi e~ü et. 
ugye ben • 

••• első alkalommal három evlg 
folytatott Orvosi Tár félbesza-· 
kadását azon körülmény okozá, 
hogy e folyóirat csupán magyar 
orvosoknak szánva, mégis nem 
közölte leginkább a magyar 
orvosi ügynek mibenlétét, a ma
gyar orvosi találmányok haladá
dását, mi a legfőbb a magyar or
vosok dolgozatait, tapasztalata-· 
it ••• csak akkor leend a magyar 
orvosokra roppant behatása ••• 
ha nem leend annyi.ra a külor·
szági orvosok tapasztalásainak, 
állitásainak, s külországok or
vosi ügye •.• sőt ha inkább or
vosi hazánkfiait szoros és üd-
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ves kapcsolatba huzván, azokat 
köz hatásra serkenti. hogy egye
sült~n dolgozzanak az egymás 
álali kimiveltetésén ••• 
mégis miért találnak oly ke·
veset /ti.hazai cikket/ miért 
kénytelenek a szerzők az Orvo
si Tárt külföldi lapok fordítá
saival megölteni ••• s a magyar 
orvost, arrul mit abban keres s 
mi idehaza történik, oly kielé
gítetlenné hagyni? Ezen szomoru 
körülmény az orvosi egyesítés 
nálunk létező tökéletes.hiányá
ban fekszi.k ••• 
Ezért elkerülhetetlenül szüksé
ges: közös erőnknekegyesitése, 
végyis orvosi egyesületek létre
hozása ••• 
Az orvosi egyesület minden egyes 
vármegyének orvosait egy tudomá
nyos terüle,tben egyesi.tse. J\llin
den vármegyében gyüljenek össze 
az orvosok, sebészek és gyógy
szerészek évenként néhányszor, 
••• az igy összegyült jó gondo
latokat a tudomány és a szenve
dő emberiség érdekében tett uj 
tapasztalásokat hallani, s köz
leni kivánó collegialis körben, 
minden t~gja kivétel nélkül 
szálhatna s értekeznék arról, 
mit érdekesnek találna ••. s ime 
a tanulságosnak, érdekesnek, 
s olvasásra méltónak roppant 
tömege ••• 
Hogy gindez megtörténhessék, a 
tudomány előmozditása legyen 
társaságink jelszava ••• " 

Amint látj uk, a cikk még egy hiányra is fe.t.

hivja a figyelmet, nevezetesen az orvosi egyesületek hi

ányára, s ez az óhaj a következőkben mi.nd fokozottabban 

jelentkezik. Talán e cikk hatására, talán arnugy is egyre 

erőteljesebben kibontakozó szervezkedési hajlam okozta, 
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' hogy bár zassan, de egyre másra jöttek létre a várva 

várt orvos egyesüle tek, melyek legtöbbjének tagjai kö

zött gyógyszerészek i.s megtalálhatók voltak. 

Elsőnek a Budapesti Orvosegyesület megala·-· 

kulásáról lm.punk hírt az Orvosi Tár hasábjain. /ll/ 

18.37· október 2·-·án jött létre a Gyakorló Orvosok Pesti 

Tudományos Egyesülete. /12/ 

Az Egyesület 1841-ben jóváhagyott alapszabálya szerint 

az egyesület célja és hatásköre: 

" •••• hogy tulajdon és i.degen 
tapasztalatoknak szó, v~gy. 
írásbeli. viszonylagos kozle·
se által az orvosi és ve le 
szerosabb kapcsolatban levő 
segédtudományok müveltesse
nek •.• ;, 

Az Egyesület nemzeti. irányu fejlődésében 1841-től l~ezd

ve a latin helyett a magyar nyelv lett a hivatalos. 

Az Orvosi. rpár átvizsgálása alapján, mel;y jól tükrözi 

a kor tudományos orvos-gyógyszerész életét, a követke

zőkheu az Egyesület müködését, hatását mutatom be az 

Orvosi Tár hasál:l,jain keresztül. 

Az Egyesület 1842-i ülésén közölték a tagsággal, hog-y 

a helytartó'Ganács elfogadta az egyesület megalakulási 

kérelmét és hivatalosan is elismeri, Budapesi Királyi 

Orvosegyesület néven. 

Az alábbiakban az Egyesüle t megtartott ülé-
. 
seinek időpontjait ismertetem, azokat, melyeken bár 

gyógyszerészeti szempontból semmi különös esemény nem 
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tÖl'tént, de az ülések gyakol"isága utal arra, hogy mi-

lyen komoly forrása lehetett volna a g7ógyszerészek 

egymásratalálásának és érdekeik job~b összeegyezteté-

sére. 

184-2. április 30. 
máj us 17. 
május 31. 
j unius 1.5, .30. 
j uli us 1.5 o 
augusztus 31. 
sz ep t ember 15 ~ 30. 
október 31. 
november 15, 30o 
december 1.5, 31. 

1843o január 31. 
február 1.5, 18 ó 
március 1.5; .3 L 
április 18. 
rp.áj us l' 1.5 • 
junius 16; 30. 
juli.us l5o 
augusztus .31. 
szeptember 1.5, .30. 
okt. 14 o 

1844. április 1.5 o 
máj us 1.5; 31o 
j unius 5. 
julius 1, 1.5; 30. 
augusztus 31. 
szeptember 16, 30. 

184-.5. ez az évfolyam több könyvtári. lm
ta tás ellenére nem volt megtalál
ható, i.gy ennek feldolgozása kima
radto 

1846. április 15, )0. 
majus 15, jü. 
j:~n1.ÍUS lj, 30. 
julius l.5o 
e~ugusztus jl. 
szeptember 15, 30o 
október 31. 
november 16, 30. 
december 15, 31. 
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1847 o január 15. 
:t"ebruár 15. 
március l, 15, 31. 
május 15, 31. 
j unius 15, 30. 
julius 15. 
augusztus .3l. 
szeptember 15, 30o 
október 14, 3ü. 
novembe r lj, .30. 

Az alább táblázatos összefoglalásban közlom az .Jigyesü·-

let üléseit, a beka'ri.kázott számok azokat az üléseket je-

lölik, amelyeken gyógyszerészek is' szerepeJtek. 

l J.. sz. táblázat/ 
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A Budo.pest:L Kirá1.yi Orvosegyesület üléseineK táblazatos kimutatása 
------------------·--

JÉv ~J .o.. n. j_!' O b.r. j_·.:ló.rc. . H.pr. dáJ. J un. Jul. "wg. Sze p b. UK 'ti o 1'1 ov o JJec • 

-
30. 17, 15' l" 31. 15,30. 31. 15. 15' -' . 

31. 30 30. -orr 2_• 

1842. 

1843. 31. l" _,, 15, l. 16, 15. j l. l" _,. 14. 
18. 3 l o 18. l" 

~· 
30 30. 

15. l:;, t:; l le; 3 l. 16' -' . .... ' ...... l8LJ-4. 
31. 70 ~ 30. 

l8LJ.5 • .t!Jzen ev:Lo .Lyamot nem tuatam o. könyvtárall:i:Jo.n l'elKuto.tn~, ~gy ezeK esemanyeiről 
nem tudol( oeszamolm .• 

18'+6. Ih 15' 15' 15 o 31. ~-', 15' 31. 16, 15, 
30. 30. 30. 30. 30. 30. 

l8LJ-7. 15. l" _,. l, 15. - 15' 15' 15. 31. 15, 14, l" _,, 
31. 3 L 30. 30. 30o 30. 

<1848. Nincs értesités az egyesület müködéséről. 

MegJegyzés: a számok az illei;ő hónap azon napJát jelölik, malyeket 
az lilés lezajlott. 
Az aláhuzott dátumoLe a gyógyszerészek szereplését Jelzik. 

1-' 
• 
to 

"' • 
ct 
Pl• 
o· 
l-' 
}l:l' 
t:l p; 
C')' 

';~ 

t; 



43 

A felsorolt üléseken csak nyolc alkalommal szerepel-

tek gyógyszerészek akár előadással, értekezéssel, vagy 

eg3'éb közéleti dolgokkal. A nyolc ülésen elhangzott e-

seményeket és értekezéseke·i; az alábbiakban sorolom feL 

E müvek az Orvosi Tár hasállijain csak referát wnként je·-

lennek meg. 

1842. junius 15-i ülésén Wágner Dániel: "A mesterséges 

ásványvizeknek l11önnyebb uton eszköz

lendő készi.téséről" értekezett./13/ 

1842o augusztus 31-én ismét.' Wágner Dániel olvasot'G fel 

előadást "A kénsavas kinoidin" eim-

mel,. /14/ 

1842 o december 15·-i ülés: Vegytanj .. vizsgálata a kapai

vabalzsam két készítményének, mellye-

ket Tognio professzor ur hozott Pá

risból, s a kir. budapesti orvosegye

sületnek vizsgálat végett átadott -

felolvasta Wágner Dániel. /15/ 

1842. december 31: ezan a gyülésen egy előadást tartott: 

"A mireny gyakorló orvos szükségeihez 

alkalmazott legkönnyebb vegytani kém-

letéről.n /16/ 

1843. január 31: "a kénsavval 'c;örtént öngyilkossági. ki-

' L ~ 1' 1~ ' l ... • ll ' n 1•; ser. e u er~ .u:.gce szeruoo e , enszere ro .· 

beszélt Víágner Dániel. /17/ 
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l84·3o május 1.5: Hegy gyermek haja l.uggal történő mosás 

ál tal zöldbe változott" - egy he.jfürtöt 

adtak át fiágner Dánielnek vizsgálati 

célbóL /18/ 

l8Lf4. j uli us 30 -i gyü.l.ésen iiiüller Bernát pes ti gyógysze-· 

rész 21 db. vegytani. és nóvénytani 

kon;y ve t ajándékoz a Könyvtárnak. /19/ 

:.15s végül az utolsó gyülés: 

1846. október .?l-én zaj.Lott le, hol Wágner Dániel 

'\vartburg láz e ll ene s cseppjeinek vegybon-

t ása" eimmel ~art ott előadást. /20/ 

A lap - mint emlitettem, - alig közöl kifejezetten a 

lap számára gyógyszerészek által irt llltiveket, előadáso-

kat, valószinü azért, me rt nem is volt nagy a ki nála t. 

:BJnnek ellenére si.került találnom néhány közleményt, me·-

lyek írói között megint az élen iiágner Dániel áll: 

"A Pozsega vármeg:yében fekvő daruvári g;yóg:y
í'orrások Mag:yarországb2.n 18.59-ben vizsgálat 
alá vetve" /21/ 

"A lippill:i. g:yógyforrások magyarhoni J?ozsega vár
megyében megvi.zsgál.va 1.8.?9-ben" /22/ 

"Kreuznachi anyalugsó" /23/ 

Wágner Dánielen lüvül még csak egy gyógyszerész irt 

eg:y értekezést: 

Agne l ly Ferenc: 

"A ti.szakércsz vagy :;i sza virág termesze t t ani 
szempontbul" eimmel /24/ 

/Az Orvosi. 11árban megjelent értekezések es referátumok 

teljes mennyiségét és táblázatos f'eldo.lgozását .Lásd a 

63. oldalon. l 
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.a 3udapesti Királyi Orvosegyes'J.let mega-· 

lakulása lelkesitbleg hatott az egész magyar orvos és 

gyó6-yszerésztársadalomra, s egyre-·másra alakultak meg 

a vi'déki, úel.yi. orvosegyesíHetek i.s. 

A Temesvári Orvosi J:; gye süle t 18.38. végén 

jött létre. Első rendes J.lését 18.39· január l·-én tar-· 

totta meg 13 orvos, 4 sebész és 4 gyógyszerész. /25/ 

Céljuk: a tudományok-bani elorel1ala.,dás, tuaományokba 

vágó Ciolgozatok fölolvasása, Kl.U.önböző orvosi folyóira

tok rnegszerzése és egyesületi Könyvtar létrehozasa. 

A !\:öve tkező orvos egyes(i.Le t a Hyi trai vo .L t, 

melynek 18.59· aprilis 30-án volt nyilvános ülése • .rliva-· 

talos neVÜt(: J:1yitra vármegye _!!;g:y:esult Orvosai. /26/ 

Liivel a nyitrai gy-J.lekezet, mir1t Látni í'ogjuk, jelentős 

szerepet játszott a lap hasábjain i.s, hiszen a szaklap 

pontosan tudósit a. g;yüléseken történt eseményekről, e-· 

zért rész.leteseboen :toglalKozom e helyt a gyüihéseken 

történtekkel. A bemutatás jo képet ad a korabeli orvos

egyesületek tudományos eletóről. 

A tagok között a következő gyógyszerészek voltak: 

Dörner galgoczi, Holl holicsi, Hackl szeniczi, Kapita

nics sasvári, Láng nyitrai, l.Iachleid privigyei, Pán

totsek nagytapolcsányi, Rippely nyitrai gyógyszerészek. 

A gyül.és jegyzője Láng A. Ferenc volt. Agyülésen a kö

vetkező határozatokat hozták: 

l. az egyesület évente négyszer különböző helyeken gyül-
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jön össze. 

2. az orvosi hirlapok megszerzését és egyesületi könyv-

tár létrehozását határozták el. 

3o az értékesebb és érdekesbb előadásokat és értekezé-

seket az Orvosi Tárban közlik. 

A gyűlés folyamán Pántotsek gyógyszerész két borostyán-

meggyvizet mutatott be, melyek "tökéletes különbözősé··· 

ge, már szag és i. z által is fe ltünt." Ezze l kapcsolat

ban felmerült az az óhaj, hogy jó lenne egy "országos 

és szigoru ellenőrködésnek alávetett gyárban készíttet-

nének a gyógyszerek", s az egész ország gyógyszerészei 

csak innen vásárolhatnánako 

Kapitani.cs gyógyszerész egy ritka ásványt hozott /neve 

nincs feltüntetve/. 

Rippely gyógyszerész egy "tyuk szörnyeteget" mutatott 

be és vizsgálták meg. 

A la.pban található közlemények, melyek a nyitrai egye-

sület munkáját tükrözik: 

1839. junius 30-án tartott 3. gyűlésen az egyesület tag-

jai közé orvosokon kivül még egy gyógyszerész, 

Raksányi is jelentkeze t t. /27/ 

Pántotsek g;yógyszerész értekezés'G olvc.sott fel a oo-· 

l~ostyánmeggy s ke.serü mandole .. vi.z chemíai vizsgále.tárólo 

-• 

0 

' It ' ' 
0 "'l 1·' n l'' ' Lang g;yog:yszeresz a cuKornaK r2paoCJ. va.. o Ie .eG"Ge JU-· 

talmas készitésérőln olvasott t·el, valamint szép és 

ritka ásványokat mutatott De, mel:yeket nyitra meg:yében 
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gyÜji:;Ötto 

18;59. szeptember .50-án tartott LJ .• 

vona tkozásaí: 

l. usznu·dá.k ásványvizének chew.iai vizsgála ta>~ -· Láng o 

2. "A kéklőgyulatsavról, s oLLy vizekről általában, me·-

lyelmek ez a fő alkotó része, ·-· s mi által lehetne 

a boros'Gyánmegygyvíze t pótolni" Láng olvasott fel 

két ér·tekezést o 

:J. Pántotsek gyógyszerész három kisebb vo lumen ü éx·te-

kezést olvasott fel, ezek cím szerint a következők: 

a. "Prunus padus lepárolt vízéről." 

b. "Iv1aszlagos nadragulyáról, mely .diebersbux·gnál ta-

láltati.k." 

Co "A honi sal.átából készitett lactuári.umról." 

Végül a gyűlésen Láng gyógyszerész saját készitésü gyogy-

szereket mutatott be: Perjodi.um, Protojodi.dum, hyora-

gyrít, s a Chromas plumbicíto 

A következő 5. gyülés 1840. január 31-én vo.Lt, Nyitrán. 

Bzen a rossz utak miatt Kevesen jelentek meg, előaóások 

nem voltako /28/ 

Ezen értesítések után többet az Orvosi 'l'ár fenná.Lása 

alatt nem is találkozunk a nyitrai egyesülettel "s mun·-

tcájának ismertetésévelo Közben a lap hasábjain ujra és 

ujra felhangzik az egyesülésre hi.vó szó • .ime a követ-

kező: 
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" ••• mi más nemzetek lJ.aladásá
nak csak néma tanui s henye 
részvétlen néző maradjunk? 
Várjuk meg, mig egész .tlur6pa 
ujJal mutatand reánk, l1ogy 
mi vagyunk azon mag:J'ar orvosok, 
ki.k • • • szellemi é le tünknek 
se=i, vagy csak alig észre ve-· 
hető jeleit adjuk a világ e
lőtt? ••• Az egyeslilet célja: 
•••. gyakrabban összejönni, 
·t;apasztalatainka'G észrevéte
leinka t eg;>'massal l~özö.lni., tu
dományunl~ba vágó tárgyakról ér-· 
tekezni, vitatkozni ••• , 

Hinden ~gyesület tag~ának alkal
mas nunaen orvos, gyogyszeresz 
és sebész. á tagok i1&vonta egy
szer gy(iljenek össze, hol meg
beszeliK iigyeiket, i.rott érte·
kezések ielolvasása történjen, 
s a tuóományok körében feltUnő 
érdekes, uj jelenetek megbeszé
lése. 
A he ly i e gye sületek nmnkáj anak 
osszeíoglahcsára és eg;;zesité
sére pedig a Fővárosban - Bu
dapes ten i" e ll ene létrehozni egy 
központi egyesületet, ••. me ly 
fő központja a t1azai gyógyászat
nak, sugarait minoenuvé szétkul
di ••• " /29/ 

A felhivás ismét ha:l;otl; és uj El§l:J'BSÜletet köszönthe-

tünk hamarosan: 1839. május 2.?-án: 

''• •• A szathmár-nérneti orvosok, 
gyógyszerészek nyujtJák egymásnak 
jobbjaiKat egyesülésre, azon szán-· 
dékkal, hogy amit GUd~ak és Tia
pasztalnak a természettudomány és 
orvos tudomány le ö ré ből, nyil tan 
tárjQk föl üiéseiken ••• 

• • • 18.39. máj us 2.3-án 5 orvos t u
dor, 3 sebesz, .3 gyógyszerész 
gyult össze, kidolgozták az ala
pitanoé egyesüle~; terveit, amelyet 
J un. 1·-en az e ls ő ulésben fe l is 
olvastak: 
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ul • .. . gyóg·yász es gyógyszerész 
elkül.onözve csak félig ér
hetnek célt, csak együtt 
munKálkodhaunak sikerrel, a
zért a tagok orvosok és 
gyógyszerész testvéreik le
gyenek ••. n 

5. • •• a tagott minden ilónap e 1·
sején egybegyülnek, s itt 
jőnek szanyegre a noni nyel
ven ttészult szóval, vagy i.
rásban történő elöadásott, 
értekezések - az egész or
vos s termciszettudomány 
roppant koré bő l. •• " l :)o/ 

Először 1839. végén alakult meg, majd 1841.-ben meg-

szünt a ;,;iskolci Orvosegy leb, s végül 1847. február 

8-án ujból megalakult. /31/ 

Csaknem hét év kellett ahhoz, hogy a Pápai 

Orvosegylet is megaÍakuljon. Ez az esemény 1846a no

vember 13-án történt. Gyóg;yszerész tagjait név sze-

rint is ismerjük: J!,ritz Antal, Röszler József és Scho11 

An?yaloso /32/ 

Ezze l be fe je ződött a különböző vidéki or·-

vosegyesületekről szóló krónika az Orvosi Tár tükré

ben, mert több adat és jelentés nem szól egyik egye-

sület munkájáró.l sem. Az egyesületekben közremüködő 

gyógyszerészek nevét és a Tár lapjai.n megjelent köz-

lemén;yek cinét a 3 sz. Táblázat mutatja be. /6j,old/ 
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2. A Magyar Orvosok és 'J:ermé~zetvizsgálók Vándorgyülé-

sei, illetve a Természettudományi Társulat szere~ 

.!:l:_ill:.ÓS"Y~~~része t _fe j lődésében, publikációs le he t ő

_ségeiben 

A hazai természettudományos élet egyik 

legfontosabb fóruma évtizedeken keresztül a Magyar 

Orvosok és Természetvizsgálól( Váp.dorgyülése volto 

lviint már a bevezető részben említettem, Bene l!'erenc e-

gyetemi tanár, a pesti egyetem orvoskarának dékánja 

vetette fel azt a gondolatot 1841·-·ben, hogy a "tudo·-

mányok tökéletesebb kim.üvelésére és terjesztésére leg-
' 

hathatósb eszköz a tudósok minél többszüri összejöve-

tele ••• " /33/ 

Bene Ferenc gondoLatának nagy lendületet adott Bugát 

Pál pesti professzor azáltal, hogy az általa szerkesz-

tett - abban az időben egyetlen - magyar nyelvü orvo-

si folyói.ratban, az Orvos.i Tárban megismertette a 

·bervet a szakemberekkel. 1841. május 29·-én Pesten 

gyült össze az első ülés, ott fogadták el az a1apsza-

bályokat, amelyeket később sem kellett megváltoztat·-

ni, csak ujabb pontokk:ü. kiegészíteni. Ilyen volt, 

hogy évente csak egy ülés legyen. A cél az volt, hogy 

az évek során mind több városba jusson el a vándor·-

gyülés, hogy ezáltal is mind több város orvosi és 

szociális intézményeivel ismerkedjenek meg, valamint 
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ahogy az alapszabály is kimondja: 

".. • a gyülések he ly ének vál·
toztatásával a hazai vi.dékek 
, l , l" .. , " ne yoe. 1 osmertetese ••• 

is megtörténhessék. /34/ 

. . Az eredetileg csak orvosok res z ere ter-

vezett összejöveteleket azonban már az első, 1841--oen 

Pesten tart ot t 63'Ülés ut; án ki ter· j esz te t ték a többi 

természetvizsgálóra, igy a gyógyszerészekre is. Bene 

professzor a tárgyalások nyelvéül a magyart ajánlotta, 

s megnyitó beszédét ő maga is magyarul mondta el. Eb

ben többek között a következőket mondta: 

"•·. diplomaticus nyelve ülése·
inknek a,magyar, ezen vi~.etvén 
jegyzőkönyvünk i.s, mindazonál
tal ;;ihazai nyelvünKön kevéssé 
járt;as üsyfeleink deákul /lati
nul/, sőt saját anyagi nyelvü_-
kön is adhatják közléseiket .. " /35/ 

.Az első gyülés után még ugyanaz év szeptemberében ujabb 

gyülést tartottak ugyancsak Pesten •. l'lzután még negyven-· 

egyszer jöttek össze más·-más városban, illetve :t''t.i_rdőile-

l.yen. 

ii. különböző szakot csoport;ositására az alapszabály sze·-

rint osztályc~-c szo1gáltak. Az osztályok szárrra évről év-

re nőtt. AZ osztályokat két nagy csoportra osztották: 

orvosira és természettudomán;yira. A gyógyszerészek a 

természettudományi osztályban tartották értekezéseiketo 

A bei.ratkozott tagok létszáma fokozatosan 

eL'lelk:edett, errő .l a követf;::ezö táblázat is tudósit: 



'., ..•• · ....•... ·.•· l 
52 

1841-1847·-·ig tartott Vándorgyüléseken résztvett 

tagok létszáma. /33/ 

Sor
szám 

I. 

II. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

V á r o s 

.Pest 

Pest 

Besztercebánya 

Buziás-Temesvár 

Kolozsvár 

Pécs 

Kassa-Eperjes 

Sopron 

·-·--------·--·-------

A résztvevők számát az is 

év 

1841. 

184 l. 

1842. 
' 

l843o 

1844. 

1845o 

1846. 

1847 o 

Összes 
taglétszám 

269 

212 

187 

189 

335 

447 

3"" "'"' 
483 

be:folyásolta, hogy milyen 

rándulási lehetőségek voltak, tul gyakran, vagy tul 

ritkán voltak-e az ülések, valamint milyen sikeresek 

voltak az előző gyülések. 

Ilyen szempontból vizsgálva a Vándorgyüléseket, meg-

álla pi. t ha tó, hog.)' a gyógyszerészek részvéte le már az 

ki-

első gyülésaken is megtörtént, igaz elenyésző szffinbm1 

az összes többi megjelenthez képest. 

Az már inkább kedvezőbb képet mutat, hogy gyógysze-

részeink is a kezdettől aktivan részt vettek a tudo-

mányes értekezések sorában és előadásában. 

Ezekről az eseményekről a "Magyar Orvosok és 'J'ermé-
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sze t vizsgál.Ók I\lunkalatai", továbbial~ban "Alu_nkala t ok:.!.. 

ból szerezhetti:ink tudomást. 

A vándorgyülesek :ter>..ntartásában nagy szerepe volt 

Bugát Pálnak es Flor Ferencnek. Az ő szerkesztésiikben 

latott napvilágot a gyU.lések n.rúunkálataiu-nak első 

példánya • .Dzekben az album alaku lciadványokban nem

csak a résztvevők nevsorát,agyiilések jegyzokönyveit, 

hanem az elhangzott előadásokat ,is megörökítették. 

/A KiadványOlt teljes címe: "iilagyar urvosok és :l.'ermé

sze;:;vizsgá.Lók ••••••• -n tartott nagygyül.ésének .iúun

kalatain. /A k~pontozott rész a helységnevet jelöli, 

mely mindig változó volt. /2, 3. kép/ 
' 

Tehát a liiunKá.latokból, valami.nt a Korabeli szak.sajt;ó 

nire.dásaiból ertesülhetünK ar:cól, hogy az egyes ulé-

seken iül~ és nányan tartottak elöaoásoltat és ev·véb ov 

Közleményeket. Itt csak a gyógyszerészek szereplését 

Kisérem fi.gyelem.m.el, s megáU.api.tható, nogy mi.nden 

gyiilesen jelent;keztek előadásokKal, melyet a 2 sz. 

táblázat l\:Özöl eim szerint ís x·észletesen. 

A második pesti ul.esen a gyógyszerész előadók sorat 

Jurenák ,József pesti e;yógyszerész nyitot·Ga meg, "A 

szalDiasó Kész i tése ;.:ag;yarországban" c imme l. /36/ 

A harmadik, Besztercebányán tartott ülé-

sen már találkozunk i.d. 'iiágner Dáni,el pesti gyóg;ysze-

rész nev8vel, aki eddi.g is résztvevője volt a gyü1é-

seknek, de ez alkalommal két előadást is tartott. 

Wágner kimagasló alakja volt a mult század magyar 
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gyógyszerész társadalmának, Bécsben szerzett gyógy-

szerészdoktori képesitésével, mi.nt gyógyszertár tu-

lajdonos 1847-ben vegyészeti laboratóriumot létesi-

. . '- v' . . 
Tie~u a ac~ Uúon, ebből fejlődött ki később a 11agyar 

Gyógyszerészeti és I.íüvegyészeti Vállalat. 

Wágner még 1844-ben Kolozsváron, 184-7-ben Sopronban 

és utoljára Pesten, 1863-ban tartott; kémiai jellegű 

témákról előadásokat a Vándorgyüléseken. 

/a Vándorgyűlések tárgyalása során volt alkalmam meg·-

i.smerni Dr. Zboray Bertalan 1972-ben Győrött elhang

zott előadását./ 

A femesváron tartott negyedik gyűlésen uj 

előadó nevével i.smerkedhetünk meg, Sztupa Györggyel. 

Az 1844-es kolozsvári gyűlésen, mely 

számszerint az ötödik ·-· a már emlitett 11ágner Dániel 

és IViannó Alajos gyógyszerész tartott előadásokat. 

l 2 sz. táblázat/ 

A hatodik, 1845-ben Pécsett tartott gyülé·-

sen szerepelt előadással Láng Adolf Ferenc nyitrai 

gyógyszerész. 

A hetedik, 1846·-os 1Cassa-Eperjesen meg·i;ar-

tot t tudomásom szerint SJ6gyszerész el5adSk 

nem. voltako 

i:s végül, az 1847-es soproni, nyolcadik 

g:yülésen - lllint már em.litettem ·- ismét szerepel Hágner 

Dániel. i:Iellette még Hurmann Károly gyógyszerész is 

tartott előadást. 
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.Az 1848-ig tartott gyüléseken elhangzott előadások 

és szerzői.k a 2 sz. táblázaton együttesen össze:tog

ls.lva találl:latók. 

2. sz. táblázat 

Vándorgyülések 1841-1847-ig 

Gyül és 
Szám helye, 

ideje 

Megjelent 
Gyóg;ysze
rész szá.J11a 

--·--------
Pest 
1841 
máj.29-
31. 

II. Pest 
1841. 
szept. 
6-9· 

III. Beszter
cebánya 
1842. 
e. ug .4-8. 

14 

27 

13 

Gyógyszerészek, 
előadásuk c ime 

Jurenák József: 
Szalnüaso kesz~:tése IVIagyarország·
bán, /37/ 

·--·----·---·---
id.Wágner Dániel: 

l.Az érczek pÖrkoiese egészségrendőri 
és vegytani tekinbetben. /.38/ 

2.Magyarhon ásvány-forrásai, ldlönös 
tekintettel a zólyommegyeiek. /39/ 

\Vintei'lich Ferdinánd 
Szensavas vaséiecs készitésére szol
gál.ó eszköz. /40/ 

-------------···--·--
IV. Temesvái" 

1843. 
aug ,8-12. 

V. Kolozsvár 
1844. 
aug .ll-15. 

14 

17 

Sz t una G;yörgy: 
Némely kemszerek hatása. /.36/ 

Schmitz N.J. 
A hÓdróL /36/ 

lVIanno Ala~ os: 
A rl).irenyrol. /41/ 

id.Wágner Dániel: 
Eg:r bizonyos gyors és könnyen végbe-· 
vihető.kémleti ~ends~e: a mir~n:y . 
/Arsenicum/ megismeresere a mergesi
tésnél, különösen a gyakorló orvosok 
számára. /42/ 



Szálu 

VI. 

VII. 

VIII. 

G-yülés 
he ly e, 
ideje 

Pécs 
1845 o 

aug•ll
·-1.5 o 

l'~~egjelent 
g''Ó 0''lSZev o" 
rész száma 

23 

Kassa-1~pGl"- 17 
jes 
l846. 
aug.9-17. 

Sopron 
lc347. 
augoll
-17. 

16 
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2osz.táblázat folytatása 

Gyógyszerészek, 
előadásuk c ime 

Nendtwich i!amás: 
l. i'écsnek lepkéi és vidókökáe

zi viszenyaL /43/ 
2. A gyümölcstenyésztés jelen 

állapota. /44/ 
3o Baran:>:ánaJ: f·anemei. /45/ 

.Gállt) L. J:PeT~enc 
l. Gö:ccséJi novényter;nékekről, 

mell:yek ruint élosdiek az élő 
emberi tes'Gen elői'ordulnak./Li6/ 

2, Rövid ph:ysiognomiája a nő v,~ ny-
országnak lúagyarhonban. /47/ 

--------------------------

id. .,;ágne r· Dánie l: 
1. GyÜgyvegytani Sl"tekezés nes·-· 

terséc;es ásványvizekrőL /48/ 
2. A tarcsai ásványviz mennyisé-

gi vegybontása /49/ 

.l,.iurmann Kár o ly: 
A soproni bol" vegytani. vizst;ála
ta. /50/ 
---· ------·----------

'G &:C t O t·(; ak e 
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lflagyar Orvosok és '.L'ermésze tvizsgálók e ls ő, 183L évi 

VándorgyJ_:Lése alkalmaval Bugát Pál ±elszölitására rneg-

alal-~ult a 1'i.'ermé:sze t t u dományi Társulat~r. 

ll. 'i'ársulat célja: 

n. o. term§ sze ti tudományokat mivel·
ni, különosen hazánkat természe t tu-
d ományilag vizsgálni. •• " /51/ 

A CDársulatnak az alapitó Bugát Pál után második elnöke 

Than Károly professzol' le t t 1872-bÉm, aki már 1862-ben 

a ·~'á.rsu~.at; alelnöke, majd L865-ben a népszerü termé--

szet·Gudományos előa.dásot-;: meg·tar·Gására szarvezett bizott-· 

ság elnoke volto /52/ 

a re:tormkoroan a tudományos kutaGás és népszerlJ.sj_tés hem 

vált el annyira eg:ymástól mint ma. Az Akadémia a reform-

l:orban főként irodalmi és nyelvtudomanyi Kérdéseidtel 

íoglaliwzott, igy a 'l1arsu1Dtl'a hárult a ter:rrészet'Gudomá-

ny oK mu.ve lésének e lősegitése és népszerüsitése. /53/ 

A :társulat alapitó tagjainak összlétszáma. 

68 volt. Az alaoltó ta'7 0k között l84L tavasz ut ó 28-án 
" o 

a kóvetkezó gyógyszerész tagok voltak: 

Pauer Leopold n.ramo.Li.n b.nt&l 

:WSng .r--...o .cerenc í.Iötz Ferenc 

Hollmann Józse:t ,Jürtzler Viimos 

Gömöry Károl:y Bo or Sámue 1 

Pollé.k Józsei Staft'enberger li.lajos 

Összesen 10 gyógyszerész, alapit ó tagok 16 %-a o 
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Az alapító gyógyszerész tagok sorát nemsokára még 12 

gyógyszerész bővítette: 

Adler, egri 

Agnelly, szolnoki 

Beliczay, szathmári 

Fábri, kisczelli 

Pecz, pesti 

Fauser, p<:;sti. 

Forster K. makói. 

Jurenák J. pesti 

I\lanhó, pesti 

Nyáry A. ráckevei 

Schernoff er, pezti St ee r F., kassai. 

gyógyszerészek. 

/A nevek igy -néhol keresztnév né:Lkül, va(;y csak rövi-· 

ditve - szerepelnek a felsorolásban./ 

Alig egy év mulva a tagok összlétszáma 126-ra emelke·

dett, igy a gyógyszerészek aránya 18 fo-ra nőtt. 

A Társulat közölte, hogy mivel saját lapja még nincs, 

az Orvosi Tárban jelenteti meg közleményeit, mivel az 

Orvosi ':J:lár olvasói. közül sokan a Társulat tagjai i.s. 

A Társulat életében a gyógyszerészek nem

csak tudományos értekezéseket olvastak fel az üléseken 

·- melyeket publikáltak is az Orvosi Tár hasábjain, -

hanem küldöttségek és bizottságok tagjaiként i.s szere-

peltek: 

1844. junius 4-én tartott gyűlésen a magyarországi kő

széntelepek felhasználására és vizs-

gálatára bizottságet alaki tot'Gak, 

melynek tagja Wágner és Pecz gyógy·-

szerész is. 

1844. julius 2.3. ülésen a Kolozsváron tartandó Orvosok 
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és I~erillésze t vizsgál6k Vánd orgyülésé;-

re a Cl'ársulat klUdöttséget jelölt, 

melyne<:: egyik tagja ;;íannó Alajos 

gyógyszerész volto 

1844. aug us z b us 2LJ-.i. ülésen bizottságok alakitot tak a 

magyarországi ásván;yvizek megismerte-

tése körüli t;eendőkre. 'J:agjai közül a 

gyógyszerészek a követtcezők: Nágner, 

Jurenák, IW:üller, Pauer, Nürtzler. 

1846. február 24-én ta.rtott ülésen Adler gyógyszerész a 

ItiJáramarosi virányról" tartott érte-

k-ezést. 

l8L~6. julius 21 .. -én Pauer Lépolt gyógyszerész érdEkes e-

lőadást tartott a "Jegeczekről"./54/ 

1846. november 10·-i gyü<hésen iviolnár g;yógyszerész érte-

keze t t "A Rókus kórházi kut vizek 

vegybontásáróL" /551 

A következőkben táblázatos összesitést készitettem az 

Orvosi 'J:árban me je lent gyógyszerészi publikációk 

szerzőirő l és azok munkáinak számáról évf ol:' amok sze-

rinti. bontásban. /3.sz. táblázat/ 

/Hészletesen, eim szeri.nt lásd a közleményeket a feje-

zetben./ 

Brdekes módon már 1847-ben a l'ermészettu-

dományi. 'l'ársulatról sem kapunk értesítést az Orvosi 

hasonlóan a Bude.pesti Ki.rályi O:cvosegyes-Lile the z, 
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valószinü, hogy müködésük különböző okok miatt a 

minimálisra csökkent, vagy esetleg teljesen meg

szünt. 

Ugyanez vonatkozik az 1848-as évre is, bár ennek ma

gyarázata. érthetővé válik a történelmi események is

meret;ében. A forradalom és az ezt követő szabadság

harc miatt az orvosok, gyógyszerészek ugy látszik, 

te lj e sen visszavonultak a nyil irános szerep lés tő l, s 

a zürzavaros idők közepette 1848. végén végleg meg 

is szünt az Orvosi Tár. 



Az Orvosi Tárban megJelent tudományos publil~áeiók gyógyszerász szerzői és munlcáilc 
száma 

J~vfolyamonként megJelent munkák szanm 

N é v 

l 839. lo40. l84l. 1842. 1843. 1844. l8Li-5. l8Lf6, 

--------------------·---· 
Adler - - - - - - - l 

Agne l ly leerene - - - l -
J,áng A. Perene 3 
lV!o lnár János - - - - - - - l 

Pauer Leopold - - - - - - - l 

Pántobsel' ~~ 

Wágner Dánie l - 3 - 4 l - - l 

I~,lunKák 
száma 
összesen 

l 

l 

3 
l 

l 

4 

9 

--·---
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Összegezve megállapitható tehát, hogy mind a Vándor

gyülések, mint a Természettudományi Társulat a gyógy·

szerészet tudományos fejlődése szempontjából nagy je

lentőségii volt, hiszen ezeken a fórumokon zajlott le 

a gyógyszerészek nyilvános szereplése, valamint tudo

mányos mi.i.ködésük is az i.smerte·t;ett táblázatok szerint, 

mel.;yek egyarán!; azt reprezentálják, hogy a gyógyszeré

szek a korban minden lehetőséget megragadtak, hogy hal

lassák szavukat egyrészt társadalm, másrészt tudományos 

terüle teken egyaránt o 

A gyógyszerészek által előadott értekezések és előadá

sok nem maradtak csak egyszeri élményt adók, mert a ko

rabeli szaksajtó, valamint egyéb sajtóorgánumok, - me·

lyeket a IV. fejezetben ismertetek a VáJ.J.dorgyülések 

foly-t;atódásakor - közölték az előadásokat irásban is, 

dokumentálva ezzel az utókor számfu:a azok magas tudomá

nyos fe lkészültségét. 
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III. A GYÓGYSZERilEZET HELYZETE, POLTTIKAI ÉS SZAKIVlAl 

'l'ÖREI0!ÉSEK ÖSSZHAI.l"GJA 1848·-1849-BEN 

l. Az első magyar nyelvü gyógyszerészeti. szak

folyóirat: a Gyógyszerészi. Hirlap /1848/ 



III. A GYÓGYSZERÉSZET HELYZETE, POLI::i'IKAI :iÍB SZ.AIGflAJ. 

TÖRB..'KVÉ3EK ÖSSZF.ANGJA 1848·-1849-BEN 

A lviagyarországon fennálló .feudális viszo-

nyok végül is oda vezettek a mult század közepetáján, 

hogy lehetetlenné tették a továbbfejlődést az ország 

legtöbb osztálya és rétege számára. A középnemesség 

által mérséke lt célki tüzé sekkel Ellindi t ot t reformmoz-

galom, mely a megelőző évtizedeket jellemezte, ellen-

állhatatlanul odajutott, hogy általános társadalmi és 

gazdasági változásokat sürgetett. 

Leghaladóbb vezetői ielismerték, hogy az ország átalakí-

' tását csak széles körü nép: mozgalomra támaszkodva lehe t 

elérni. Igy 1848. március 15-én kitört a forradalom, és 

a kedvező külpolitikai helyzetben rövid idő alatt győ

zött i.s. Megalakult a független kormány, megszüntették 

a jobbágyrendszert, életbelépett a köztehervise.Léso 

A forradalom vezető erejét nálunk a polgár

ság hiányában a középbirtokos nemesség képezte. E nagy-

szerü forradalom, mely 1849. augusztusáig tartott, fel-

számolta a feudáli.s rendszert, megvalósította a poi.gári 

átalakulást, valamint Magyarország Ausztriától való 

függe t lenség ét" 

1848. április ll-én létrejött a felelős magyar miniszté-

rium, melynek tagjai között megtaláljuk a kor kimagasló 

egyéniségeit, igy Kossuth Lajost, Batthyány Lajost, 
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Eötvös Józsefet, Klauzál Gábort. 

A kormányban a földmüve lés, ipar és keres-· 

kedelemügy minisztere 1848. március 22-től Klauzál Gá

bor lett, s alája tartoztak az egészségügy, s ezen be

lül a gyógyszerészet ügyei is. A közoktatásügyi minisz

ter báró Eötvös József, aki tisztában volt a müvelődés-· 

ügy oszthatatlanságával: a müvelődési minimumot nyujtó 

népoktatási és a tudományos haladás zálogát jelentő 

felsőoktatási politika összefüggésével. 

A reformkor vezetői valamennyi)llen látl;ák a nép elmara

dottságának hátrányai.t, de közvetlenül a saját emléke

ikben is őrizték a magyar felsőaktatás hiányosságait 

és a megujhodás szükségességét. Az et;3'etemi ügyek a 

közoktatási ügyosztályhoz tart;oztak, lV'Jind a márciusi: e

semények idején, mind a szabadságharc további idősza

kában a pesti egye t emen az orvosi kar volt a leghala

dóbb. /1/ 

Az 1848. III. tc. által létesitett "független felelős ma·

gyar ministerium" törvényalkotásai között egyik legje

lentősebb a magyar egyetemről szóló 1848. XL~. tc. E 

törvény kimondta, hogy az egyetera a közoktatási miniszter 

fennhatósága alá tartozik, valamint kimondta az oktatás 

és tanulás szabadságának elvét. /2/ 

A törvényben kimondott tanszabadság a szabad kutatás, az 

egyetem függetlenitése, s a részére megadott önkormányzat, 
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mind a liberalizmus sz ülö t te vol t. Ez a liberalizmus te-

remtette meg azt a közhangulatot és irányzatot, mely az 

egyetemeket is szinte egész Európában monder1~é és nagy

gyá tette. Az egyetemi törvény megjelenése után két fel·-· 

adat hárult az orvosi karra: a saját szarvezetének ujjá-

alaki t ása és az orvosképzés reformjának e .lkészit és e. 

Az orvosi kar átalakitási tervezetével k!hmob.dották, hogy 

"az orvoskar magába foglalja az egész magyar orvosi ren-

det, ••• tagja lehet rninden orvostudor, sebészmester és 

tulajdon gyógyszertárral biró gyógyszerész ••• " /Gyógyá

szat, 1867, 806./ A tervezet azonban a politikai esemé-

k . 'l' l t nye mJ..att nem va. osu._ meg. 
' 

Egyidejüleg az orvosi kar átalakitási tervezetével ké·

szült el a tanári kar "az orvos sebészi tanulmányi re-

formra" vonatkozó javaslatával. Ezzel kapcsolatban kér-

ték a kli.nikai ágyak számának emelését, valamint azt, 

hog-y az 'altal.ános kór- és gyógyszertant kórodával" lás-

sák el. 

A tanulmányi reformmal kapcsolatosan a továbbiakban csak 

a gyógyszerészettel való összefüggéseket vizsgálom. A 

javaslat egyik pontja szarint az általános kórtant vá-

lasszák szét a gyógyszertantól, s ehhez csatolják "a 

gyógyszerárutant, melyet a gyógyszerészhallgatóknak fél-· 

éves tanfolyamon adjanak elő. A gyógyszerészi tanfol.ya-· 

mot két évre emeljék." 

Ezekkel a reformokkal kapcsolatosan megintcsak azt ke.l.l 
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megjegyeznünk, hogy ezek is nag;yszerüségük dacára a 

poli.tikai események miatt nem valósultak meg, de feLve-· 

tődésük is nagy jelentőségü volt a további tanulrnányi 

reformok s:'empont jából. A nagy poli ti kai és társadalmi 

változás lehetőséget adott arrs., hogy a.z eddigi óhajok 

végre valósággá váljanak. Jgy rögtön megmozdult a ma-
" 

gyar gyógyszerészet is, hogy helyzetében orvoslást és 

változást hozzon létre. 

A Budapes'Gi Gyógyszerész 'i'estület kérvényt; i.rb Klauzál 

Gábor földmüvelés·-ipar és kereskedelmi miniszterhez a 

gyógyszerészi kari:; érintő legfontosabb kérésekkel és 

tervezett változte.tfÍ,sokkal kapcsolatban. /3/ A beadvány 

ismeretében Klauzál Gábor miniszter erélyes kézzel 

nyult bele a gyógyszerészi ügyek intézésébe és utasi-

t otta V/ágner Dáni.elt, aki a minisztérium egészségügyi 

osztályában, mint gyógyszerészeti ügyek ellátására hi·-· 

vatott i;anácsos volt kinevezve, hogy a gyógyszerészi 

ügy rendezésére vonatkozó részletes tervezetet dolgoz-

zon ki. Nágne:r· előte:r·jesztése a következő szövegezésben 

került aminiszter elé: /4/ /részletek/ 

lo§o •.•• rendeltessék el, hogy a gyógy
szerészek lehe'Gől.eg egyenletes ki
képzése eszközölGessék és azok ugy 
tudományosság, mint erkölcsiség te
kinc;etében méltó igényeknek megfe
leljenek: minden gyógyszerész 
gyakornok felvétele előtt lümu
tatni tartozik, hogy egészséges 
érzékkel, tiszta erkölcssel, ol
va.sha tó kéziloássa l, természe tes 
tehetséggel bir és a gyllL.''JBsiumok 
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legalább hat osztályát jó 
eredménnyel bevégezte. 
A gyógyszerészeti gyakornokság 
ideje 3 évre terjed ••• 
A gyógyszerészek magasabb tudományos 
kiképeztetésük végett a közoktatási 
miniszter közremüködésre felszóli.-
~ o' llanao ••• 
ivliután Magyarország eddig saját 
gyógyszerkönyvvel nem birt és an·
nak célirányos, viszonyainknak meg
felelő megállapitása sürgetőleg 
szükséges: egy bizöttság alakitan·
dó az orvosi és gyógyszerészi szak 
kitünőbb férfiai közül, rnelynel~ hi
vatása haladéktalanul 'kidolgozni egy 
magyar gyógyszerkönyvet. 
A gyógyszerészeti árszabály feltét
lenül kötelező és azért attól való 

-J..~ / l l / , e.Lveres a gyogyszeresz es a gyogy-
szert szükséglő közti szabad egyez
kedés utján sem engedhető meg. í\!in·
den e H érés, a törvényes árnak akár 
emelése, •akár leszállitása által, 
rnint kihágás, törvényes büntetés 
alá esik ••. " 

Wágner Dániel a miniszterhez juttatott előterjeszté·-

sében rámutatott arra, hogy a gy:Jgyszerészi pálya fon-

tos közegészségügyi jelentősége megköveteli, hogy cél-

szerü gyakorlati. és elméleti kiképzésben részesülje-

nek. /5/ 

It ••• nálunk a g:yóg;yszerész je-· 
lőltek a.lig nyeri.k meg a leg
szükségesebb ta.ni.tást a. termé
szet s vegyt&nból, s e szerint 
tudományos kiképzésük tekinte·-· 
tében ma;jdnem egyedül az önta
nulásra hagyatnak ••• " 

Az előterjesztés kéri a közoktatásügyi minisztert, hogy 

a gyógyszerészek egyetemi tanulmányai rendezése céljá-

ból mielőbb intézkedjék, mégpedig ugy, hogy a gyógysze-

részek az orvosokkal egyenlő foku általános tudomá.'Lyos mü-

veltséget, a természettudományokban pedig a rtlehető lsgna·-
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gyobb tökélyt" érhessék el. /6/ 

"••• szükségesnek látszik, 
hogy a gyógyszerészeti orvosi 
egyetemi karban: 

l.az általános vegytan helyett 
mely ugy is a bölcsészeti 
karhoz tartozik, a gyóg-ysze-· 
részeti és gyógyászati vegy·
tan tani.ttassék és pedig e
gész kiterjedésében elméle-
tileg és gyakorlatilag akként, 
hogy a tudomány tanára minden 
tételé t kisérletekkel világo-
sitsa föl. 

2.Hogy az általán.os növénytan, 
állattan és ásványtan helyett, 
melyek szintén a bölcsészeti 
karhoz tartoznak, ezen tanok 
a gyágyászatra és gyógyszeré
szetra alkalmazva és részle
tesen adassanak elő. 

3ohogy,az elméleti és gyakorlati 
gyógyszerészettan külön tan-
széket nyerjen és egy gyógy
szerészeti mühellyel hozassék __ 
kapcsolatba, melyben a gyógy- --; 
szerészet hallgatói gyakorla- _J 
tilag képeztessenek ki. 

4.hogy a gyógyszertan, a vény
készítési és adagtannal kap
csolatban szintén külön tan
székről adassék elő, segédesz
közül egy teljes gyóg:yszer-" 
gyüjtemény szareztessék be. 

5. hogy egy külön tanszék á ll i t
tassék az elemzési vegytan és 
mérgezéstan részére, szintén 
teljes mühellyel kapcsolatban. 

6 .Ezen rendes tanulmányok me l
lett még kivánatos, hogy a 
gyógyszerészeti üzlettan~ 
könyvviteltan és árszabálytan 
részére rendkivüli tanszékek 
szerveztessenek, mível nagy 
fontosságu, hogy a gyógysze
része t hallgatója e. szakmá
ban is rendszeres tanulmá
nyokat tegyen •.. u 

Ez a javaslat érdekes módon már több mint .LOG éve fel-

vetette a mai iogalmazás szerint a gyógyszerügyi szer·-
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vezési. tanszék alapitásának szükségességét. 

Klauzál Gábor mini.sztéri.uma mükodésének rö·-

vid ideje alatt megpróbálta rendszerbe fogla1ni. a tenni

valókat és erre vonatkozólag meg is tette az első lépé

seket. Intézkedett a gyóg;yszertárak felállitásáról, 

tisztázta a kérvényezés jogát, kimondotta, hogy a e;yógy-

ezertárakat nem szabad szükség nélkül szaporitani., rámu-

tatott arra, hogy bizonyos vonatl:ozásban a gyógyszerészek, 

mint állami tisztviselők tekintendők. 

A bécsi udvar nemsokára meginditotta támadását az 

ellen es fegyverrel akarta letörni a magyar nemzet 

orszá>=-J' o 

meg-

mozdulását. ll. :ií'egyveres ellenállás megszervezésére a 

lionvédelmi Bizottmány vette át az ország kormányzását. 

A bizottmány tevékenysége az egészségügy terén is meg

nyilvánult. Rendet teremtett az egészségügy irányitásá

ban, a polgári egészségügyet ld.Uönválasztotta a katonai 

egészségügytől~ 

1849. januárjában a hadügymini.sztéri.um egészségügyi. osz-

tálya élél"e .B'lor Ferone orvos került, aki szi.goru intéz-

leedésekkel helyreállitotta az orvosi személyzet fegyel-

mét, megszervezte a kórházi ellátást, a gyógyszer-köt-

szer·-müszerellátást, széles körben meghonositatta a lle-

lyi érzéstelenitést a tábori kórházakban. 

Ennek ellenére a helyzet a hadsereg gyógyszer, kotszer 

ellátása terén sulyo.a volt. Flor a tábori gyógyszeri-
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központi katonai gyógyszertárat állitott fel, majd 

Hagyváradon megalaici t ot ta az "e ls ő magyar gyógyszer

és sebész eszközgyárat". /7/ 

Flor me.l.lett meg kell még emliteni Lumniczer Sándort, 

a magyar sebészet egyik kiemelkedő alakját. Lwnniczer 

1848. augusztusában vonult be Görgey Artur seregébe és 

részt vett sok hadjáratban. A betegellátás terén nagy 

érdemei. voltak. Meghatározta a katonaorvosok helyét a 

hadseregben, a betegek ellátására vonatkozó teendőket, 

Gyógyszerészi. vonatkozásban érdekes számunkra, hogy 

"gyógy- és müszertárakat" az ő parancsára állandóan 

feltöltve és készenlétben kellett tartani. Lumniczer 

1849-ben átvette a hadügyminisztériumi egészségügyi osz·

tály vezetését és nagy hozzáértéssel és eréllyel intézte 

az egészségügyet. /8/ 

Minden erőfeszit;és ellenére a tulerő lassan 

érezbette hatását. A kormánynak Szegedre való költözé

sével, a szegedi meneküléssel a magyar forradalom ügye 

rohamos hagyatiásnak indult és eskhamar bekövetkezett a 

hadsereg és vele együtt a kialakított egészségügyi szer

vezet gyox·s ferbomlása. 

Bár a gyógyszerészet szempontjából jelentős 1848-·as ese

mények csak rövid életűek voltak, mégis nagy jelentősé

gük volt abból a szempontbó 1, hogy pé ld á j ukkal lelkesi

tőleg hatottak a későb-bi évtizedek számára, ezért tartom 

lényegesnek l'ÖViden összefoglalni jelentőségüket. /9/ 
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l. L független felelős magyar minisztérium rendelkezé-

sei hosszu évszázadok óta az elsők, melyeket magyar 

nyelven, ki.zarólag Magyarország száJrrára, a ma:;yar ér-

dekek és adottságok :tigyelembevételével állitottak 

ossze. 

2. A magyar gyógyszerészek érdekeit gyógyszerész szak-

ember képviselte először, a minisztéri.um egészségu-

gyi osztályában /Wágner Dániel/,. 

3. A kormány érdemlegesen rendelkezett a gyógyszer·t;árak 

éven!<::énti, díjmentes vizsgá1atár61;, 

4. Az orvosi kar a minisztérium utasitásá.J.'a dolgozta 

ki a gyógyszerkönyv és taxa lüdol.gozására szóló ja-
' 

vaslatot. 

5. Lényeges volt a gyósyszerészek kiképzésére irányulö 

törekvés, mely eredményeként a gyógyszerészek szak

mai és társadalmi tekinté.Lye is nagymértél:ben növe-

kedett volna. 
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l. Az első magyar ~elvü gyógyszefészeti szakfolyói-

rat: a Gyóg~zerészi Hirlap /1848/ 

A magyar gyógyszerészek hivatásszereteté·-

nek és a tudományban való jártasságának nagyszerü bi·-

zonyit;éka az 1848-ban Nyitrán megjelent Gyógyszerészi 

Hírlap, melyet Láng A. Ferenc szerkesztett és jelen-

tetett meg. 

A lap megjelenésének ideje egybeesik tehát 

tö:cténelmünk egyik legdicsőbb fejezetével, s ez ebben 

az esetben nem véletlen, hanem inkább meghatározó sze·-

rep a lap megjelenésénéL Az évszázados elnyomás meg-

szünése, a hivatalos magyar nyelv megszületése, s az 

eddig társadalmilag és tudományosan is elnyomott 

gyógyszerészek ·- hiszen nem volt eddig még sem önál-

ló tudományos, sem egyéb fórum elérkezettnek látták 

az időt megmuta.tni, hogy ők is képesek egy önálló ma-

gyar nyelvü szaklap megindítására. 

Kár, hogy a politikai események e nagyi.·· 

géretü lap felfelé ivelő pályáját kettébe törték, s 

csak évek mulva lehetett szó ujra egy magyar nyelvü, 

cisztáncsak a g:yógyszerészek számára készült 

rat megjelenéséről. 

Láng Adolf Ferenc nyitrai gyógyszerész szakfolyóirata., 

a Gyógyszerészi Hirla.p 1848-ban je lent meg és még u-

gy anazon évben meg is szünt. A lap a lege ls ő magyar 
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gyógyszerész szaklap volt o /4o kép/ 

Láng A. Ferenc /1795-·1863/ 

pesti, majd nyitrai gyógyszerész, Nyitra város kapi

tánya, Nyitra megye táblabirája volt. A IfJagyar Tudo·-· 

mányos Akadémia levelező tagja, ő volt az egyetlen 

gyógyszertári. gyakorló gyógyszerész, akit az akadémia 

tagjává választott. /5.kép/ 

Láng. A. Ferenc 14 évvel a Gyógyszerészi He ti lap meg

inditása előtt jelentette meg ezt a lapot, melyből az 

akkori zavaros idők miatt a korabeli Gyógyszerészi He

tilap szerint 12 példány /12/, mások szerint csak 9 

példány jelent meg. 
' 

Az Orvosi Tár 1848-a.s évfolyamának 11. számában /13/ 

jelent meg az előfizetési felhivás a Gyógyszerészi 

Hirlapra Láng A. Ferenctől: 

".. • e .lap a kor és a hon 
gyógyszerészeti szükségle
téhez mért időszaki lap, 
magyar nye .l ven. • • Lap unk 
föladata: az egyesült hon 
jelen gyógyszerészi moz
galmait, állás és ügyeit a 
kor haladtához mérve minél 
hübben fölkarolva nyilt 
térre hozni, általa ügy és 
tudományunk érdekeit buz
ditólag penditeni meg •oo" 

A következőkben Láng.A. Ferenc munkásságáról és szer

kesztői. tevékenységéről kivánok képet adni megjelent 

folyóirata tükrében Halmai János egyetemi tanár 1937-

ben megjelent ta.nulmánya /14/ alapján, az adatokat ki-
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1. 
F.lillztlhtlni lbrlldH•n 

..ÜPJYkeruk. Pusla l1iva1:a-· 
lokoAI, a aurkeaal4otl 

GYÓGYSZERÉSZI HIRLAP. 
Nyitrán nyárutó 15. 1848. év. 

'Tárta/om. Hlvntalos Minilteri renll;ttletelf., Fof.ramodvdny. 
üve/elr a' .tterlresz.t61lt!1~ 1* r. ,A., ltrlelitiJ. Uta.uittd. 
Surlr~zt6i jelentls.. · 

Os•láfy igazgató tanácsnok: S!ahly Jgnácz. 
Ministeri tanácsnok: Sauer Jgnáez egyszersmind or

sz:ig fOorvosa. 
Egészségi lanácsnokok: Eckslein Frigyes, Havas Jg

nácz, Tormai Károly, Ziamal Vilmos, ·és Vágner Dánift 
Tiloknokok: Sperfák András és Réczey Imre. 

A' kercskedési minister által: 
Fog:tlmazókká: Illés J,ászló, Fromm PáJ.. 
Fogalmazúk-se«éde: Csoréj Döme., 

llutlapeslen 1\lájus T-én 1848. 

Földmivelés ipar és kercHked,::-.í minúder 
Kl:tu7.al (;<:i bor 

• 

... ~- ~ ..... ,- ~ . ' 

4. kép 

Gyógyszerészi Hirlap 

e ls ő számának eimoldala 
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5. kép 

Láng A. :B'erenc 

/1795-1863/ 

a Gyógyszerészi iiirlap alapitája 



82 

egészitve saját egyéni kutatásaimmal. 

Láng A. Ferenc megjelent cikkeinek száma: 6 

Ezek a cikkek a következők: 

Ozokerit /Bergwachs/ Hegyi viaszk, földi viaszk. 

Nyilt levél a lipcsei. gyógyszerészi gyülekezet
hez. 

Tájékozódás a könkéksav ·- Acidum hydr<JWanycum 
és az ezt tartalmazó gyógyszerekről. · 

Figyelmeztető a gyógyfüvek kereskedői iránt. 

/E négy közlemény a Hirlapban jelent meg, részleteseb-

ben az egyes lapok tárgyalásánál./ 

A következő két közlemény pedig a Munkálatokban látol;t 

napvilágot: 

Góresői növényterményekről, melyek mi.nt élős-
diek az élő emberi testen előfordulnak. /1.5/ 

Rövi.d physiognomiája a növényországnak Magyar
honban. /16/ 

Láng A. Ferenc szerkesztette a 

Gyógyszerészi Hirlap-ot, me ly 1848. augusztus 15-től 

november 15-ig havonként kétszer jelent meg. /A fenti

ekben már irtam róla./ 

Feltehetően Láng nem nyugodott bele első lapja siker

telenségébe, ezért nyolc évvel később a megyei fizi-

lwssal együtt uj lapot indliltot t, a 

lv;ag;yarhoni ·rermésze tbarát-ot, ue ly Nyitrán 1356-tó l 

1858·-ig jeleng meg. Nagy József megyei fizikussal 

szerkesztették,de ebből a lapból is csak igen kevés, 9 

füzet jelent meg •. Pedig Láng és Nagy mindent megtettek, 

hogy lapjuk minél érdekesebb legyen, de a részvétlenség 



8:;; 
,/ 

miatt a lapot meg kellett szüntetni. 

Láng A. Ferenc, tehát mint említettem, az 

első magyar nyelvü gyógyszerészi szaklap megindítója 

volt. A megjelent folyóirat példányok bepillantást 

adnak az akkori gyógyszerészi, poligikai és nemzeti é

letbe, valamint a természettudományos és közegészségü-

gyi viszonyokba. Az alábbiakban a Gyógyszerészi Hir-

lap megjelent és rendelkezésünkre álló példányai.nak 

rövid tartalmi ismertetése követKezik: 

Gyógyszerészi Hi.rlap 
l. szám 

1848. augusztus 15. 

Hivatalos minis.zteri rendeletek 
Hivatalos kinevezések 
Braila és Galacban kiütött a cholera - ne 
érje készületlenül hazánkat /a lakosokat és 
az orvosokat/. A közegészségügy jobb lábra 
helyezése érdekében szükséges, hogy ke ll ő 
fi";yelem fordittassék a gyógyszerészi. ta
nitványokra. 
Klauzál Gábor rendelete: A gyógyszertárak 
felállitása és birhatása jogának megnyerése. 
/nem ismert e tem - Hixer/ 
A budapesti gyógyszerészek testületének 
Klauzálhoz intézett f'olyamodványa a gyakor
lati g:y6g;yszer2szet ügyében a jelen kornak 

megfelelő törvény alkotása érdekében /kivo
natos ismertetés/: 

l. A gyógyszerészet gyógyszerész tanácsos

sal legyen képviselve az egészségügyi ta
nácsnál. 

2. A budapesti gyógyszerészi testület orszá-
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gos testületté alakittassék. 
3. Gyógyszertár vizsgálatokra. iüggetlen, a 

status által fizetett, t·el.esküdott gyógy

szerészek alkal;naztassanak. 

4. Gyógyszerkönyv szerkesztendő és hivatalos 

árszabály, me ly megle le lő időnként uji.tandó. 

5. uj gyógyszertár felállitása csak bizonyos 

fe l té te lek alapján történhessék. 

Értesit ő 

Utasit ó 

Szerkesztői jelentés 

Gyógyszerészi Hirlap 
2o szám 

1848. nyárutó 30. 

Hivatalos miniszte:r;i rendeletek: a járvé.nyes 

c holera hazai terje désének megelőzésére: /ki

vonatos ismertetés/ 

l. A kórházakat megfele lő állapotba ke ll hoz

ni. 
2. A kolerás ;negbetegedéseket; a főorvosoknak 

azonnal Je lenteni ke ll. 

3. A jár·vány :í de jén a mq.gán orvosoka t is se

gitségül lehet hivni. 

4. A gyógyszertáraknak is kellően f'elszerelve 

kell lenniök. 

5o A szegényeket élelemmel kell ellátni, 

6, A járvány idejére kellő számu betegápolót 

kell kiokte.tni. 

Budapesti gyógyszerészek testületének :tolyaJllO·

dása Eötvös József miniszterhez a gyógyszerészi 

ok·i;atás és orvos·-gyógyszerészi kar létesitése 

ügyében /kivonatos ismertetés/: 
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egyetlen budományág sincs 

tekintetbe véve, s a ha-· 

ladás ki. vánalmainak oly ke véss é megi e le lő, 

mint a gyógyszeloészet tanitása. 11álunk a

lig adják meg a. természet·- és vegytanból 

a legszükségesebbet és i.gy tudományos 

képzésünk tekintetében majdnem egyedül az 

öntanulásra vannak utalva a gyógyszeré-· 

szek ••• " E célból készitették el a követ
kező javaslatot: 

l. Az eddig a gyógyszerészek részére kije

lölt tanulmányokat a bölcsészeti tanfo

lyamra tegyék át. 
2. A gyógyszerészi "tanpálya" a Következő 

szaktudományokal; f'oglalja magában: 

a./ az elméleti és g;yakorlati gyógysze-
részetet és gyógyszerárutant, 

b./ gyógyszerészi-

c./ a kémlő·-

d./ a törvényszéki vegytant. 

úindezeket gyakorlatilag tanítsák. 

e./ a gyóg;yszerészi természett;udományt, 
ásvány·!; ant, füvészetet, álla t tant, 

f./ ezen kivül még a törvényszéki- és 
rendőri gyógyszerészet, a gyógysze
részi-könyvvezetés, a gyógyszerészi 
kereskedestan rendes és rendkivüli 
tanárok által tanittassanak." 

.3. A szigorló próbatétel az oklevél elnyeré

séért a rendes tanárok által az igazgató 

ellenörzése mellett és a gyógyszerész 

testület választmánya előtt történjék. 

4. A gyógyszerész "tanpálya" két év legyen. 

5. diután a gyógyszerészet az egészségtudo

mányi karhoz van csatolva: célirányos 

lenne ezen testületnek orvos-gyógyszeré-
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szi tudomány karrá átváltoz:aía. Ez a 

két testület közöt·t; nagyobb rokonságet 

eszközölni.e o 

Miután így a gyógyszerész teljes képzett·

séggel fog birni, az oklevél elnyerésével 

ne a gyógyszerészet mesterévé, hanem taná

rává avattassék ••o'' 
Ertesi tő 

Szerkesztői közlekedés 

11. fent részletesen leirt javasl.atót azért találtam le-

i.randónak, mert igen érdekes, hogy már 1848-ban ezek 

az eszmék milyen világosan fogalmazödtak meg, s a 

korszerü és ·t;udomáicyos tanutásnak az igénye már i.lyen 

korán meg:d.gyelheGő. ,Ennek ellenére még nagyon sok év-

nek kellett eltelnie ahhoz, hogy ezek az itt felvetett 

eszmék és nagyszerű tervek valóra válhassanak. 

Gyógyszerészi Hirlap 
3. szám 

1848. Őszelő 15o 

Hivatalos miniszteri rendeletek /nem rész·

l.etezem, mert a téma szempontjából nem 

számottevő - Rixer/ 

Vázla·i; az ásványtan köréből: 

Ozokerit /Bergwachs/ Hegyi viaszk, földi 

viaszk. 

Irt a: Lá."lg A • .l!'erenc 

Formylchlorid 

Irta: Voga Erik Antal 

Értesi tő 

Szerkesztői közlekedés 
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Gyógyszerészi Hirlap 
4. szám 

1848. őszelő 30. 

Hi.vatalos miniszteri rendeletek 
/nem részletezem a már fentebb emlitett 
okok miatt - Rixer/ 
Nyilt levél a lipcsei gyógyszerész gyüle
kezethez. 
Ir· ta: Láng A. l!'erenc 
A kávé hamisitásai 
Irta: Voga E. Antal 
A mákony füstölés 
Irta: Voga E. Antal 
Utasit ó 
Szerkesztői közlekedés 

Gyógyszerészi Hirlap 
5. szám 

1848. őszhó 15. 

Hivatalos miniszteri rendeletek 
A kolera bo1yongásai 
Irta: Voga E. Antal 
-A. .L. • t" Lr'ueSl. 0 

Utasit ó 
Szerkesztői közlöny 

Gyógyszerészi Hirlap 
6. szám 

1848. őszhó 30. 

Hivatalos miniszteri rendeletek 
Tájékozódás a könkéksav - Acidum hydro
cyanicum és az ezt tartalmazó gyógyszerek-· 
ről Q 

Irta: Láng A. Ferenc 



88 

A kolera bolyongásai 
lrta: Voga E. Antal 
Jrtesitő 

Szerkesztői. közlöny 

Gyógyszerészi i:lirlap 
'7. szám 

1848. őszutó 15. 

Hivátalos miniszteri rendeletek 
A kolera bolyongásai 
Irta: Voga E. Antal 

Figyelmeztetés a gyÓ(',';)'füvek kereskedői i
ránt. 

Irta: Láng Ao Ferenc 
Értesítő 
Utasító 

' Szerkesztői közlöny 

A rövid, kivonatokban ismer'Getetett, s a téma szempont

jából fontosnak vélt, s részletesebben leirt közlemények 

és cikkek, valamint az általában állandó rovatoknak te-

kinthetők a következők: 

Hivatalos miniszteri rendeletekkel i~ezdőöik minden lap. 

Ezután általában eg;y-egy szerző által irt cikk, kisér

leti jellegü önálló munka, vagy közegészségügyi vonatko-

zásu aktuális téma következik. 

Végül a Jürlapok majd mindegyik példányánál fellell:l6tő, 

s ezért állandó rovatnak nevezhető: 

Értesi tő 

Utasit ó 

Szerkesztői közlöny, ve.gy közlekedés. 

Ezek a rove.tok nevüknek megfelelőerr a mindenkori aktuá-
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lis eseményekre reagálnak, illetve erről értesitik a 

''tisztelt olvasót''• 

A lapokban megj e lent cikkeket elemezve 

Láng A. l!'erenc előbb már ismertetett munkáin kivül, 

még Voga Erik Antal irt önálló munkákat, melyek- a 

Lánggal ir ot takkal együt t teszi.k ki a Hirlapok ö nál-

lóan, tudomán;yos igénnyel megirt közlemények csekély 

számát, melyek tartalmukra nézve sok ujdonságot és 

aktuális ismereteket közlő jellegü irások voltak. 

Ezen cikkek száma összesen: 6 

Fontos címük a következő: 

A kávé hamisitásai 

A mákon;y füstölés 

l!'ormylch.lorid /lelkesen számol be erről a nálunk még 

nem használ~ 'bódító szerrő.l", 

••• melynek illő alkalmazá
sa felment mi.nclenkit az or
vos illesz·tett eszközeinek 
kínos fájdalmaitól. •• "! 

A kolera bolyongásai /3 folytatásban/ aKtuális köze-

gészségügyi problémákra és a betegség felismerésének 

és leküzdésének lehetőségeit tárgyalja részletesen. 

A Gyógyszerészi Hirlap tehát, mint rövi.d fennállása 

is sejteti, koránt sem :fejthetett ki. olyan erőteljes 

·i;evékenységet és hajtóerőt a tudományokra és gyógy-

szerészekre, mint utódja, a Gyógyszerészi Hetilap~ 

mely 1862-ben jelent meg. 
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Nagy je lent ős é ge és tudománytörténe ti szerepe talán ab

ban kereshető, hogy elég korán egy vidéki gyógyszerész 

megkisérelte megvalósitani, hogy a gyógyszerészeknek 

saját külön lapjuk legyen. Ez a meglátás és törekvés 

önmagában is figyelemre méltó és rendkivül értékes cse·

lekedet, hiszen a külvilág felé ez volt akkor szinte az 

egyetlen megnyilatkozási forma. Említést ér·demel az a 

tény, hogy Láng lapja ugyanabban az időben bukott meg, 

mint az első magyarnyelvű orvosi lap, az Orvosi Tár. A 

lapot 18.31-ben alapitot ták és szintén 1848. végén szünt 

meg, feltehetően az egész nemzetet érintő politikai és 

katonai események kövstkeztében. 

Az igen rövid i.deig megjelenő Gyógyszerészi Hirlap igy 

inkább csak sejtetni engedi, hogy mivé fejlődhetett vol

na, s mennyiben játszott volna szerepet a gyógyszerészi 

tudományok fejlesztésében. 
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IV. A GYÓGYSZERÉSZI ÉS AZ ORVOSI KÖZÉLEE A HEO

ABSZOLUTIZIVIUS KORJÍ.BAN. AZ ORVOSI SZAKSAJTÓ 

UJ J AszöLETÉSE :ts Hio..·.r.AsA 

l. Az Orvosi Hetilap és a gyógyszer·észet 

/1857-1862/ 

2o A lvlag:yar Orvosok és Természetvizsgálók 

Vánd orgyüléseine k uj jászervezése és sze

repe, szakirodalmi jelentősége 
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IV. A GYÓGYSZERÉSZI ÉS AZ ORVOSI KÖ2;É~1' A_l'T.B;OABSZO

LUTTZI!lliS KORÁBPJií, AZ ORVOSI SZAKSAJ'l'Ó UJJÁSZuTEJ:É-

SE ÉS H.l\.TÁSA 

Az 1848··-1849-es szabadságharc l.etörése meg-

semmisitette azokat a nag;yr&törő terveket és eszméket, 

me ly ek révén Líagyarország 18-48·-bs.n a XIX. század hala-

d ásának részesévé vált. 

A szabadságharc utáni bosszunak s~kan estek ~lóozatul, 

igy az orvosok közül is sokan, azok, akik a leghaladóbb 

gondolkodásuak voltak. Az általános elszegényedés és az 

ország eln:yomása miatt a.z 1825-·1848-as években mutat-

kozott társadalmi érdeklődés ellanyhult. /l/ il.Z ország 

csaknem minden kulturintézmén;ye megszüntette •• , •• "' 'J.. 

mu~:.:cooeseu o 

A k&.tonai. kormányzat az országot; megfosztot;ta önrendel·-

kezési jogától és megszün:i;ette e. megjelenő folyóirata-

kat, az összes társs.dalmi szervezeteket, igy a T/Iagya.r 

Orvosok és l'ermészetvizrc:gálók Vándorgyüléseit, a l,Iat;yar 

~rudományos Akadémia és a Ki.sfa..lud:y 'J.lársa.ság mük6dését () 

Egyedül a Budapesti Kiloályi Orvosegyesület élvezett bi-

zonyos m.entességet, mert s:. katonai és polgári kormányzat 

is g:yakre.n kért e ki az egyesüls "G véleményét közegé:szség-

üg:yi és orvostársadalmi kérdésekbeno 

te is teljesen bizonyta.len volt. Nem volt mag:1ar gJÓg:y-· 

szerkönyvj s az ezzel kapcsols_tos eddigi próbálkozások 
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Is egyelőre eredménytelenek maradtak. A "Gyógyszerei<: 

árszabása Magyarország és a hozzákapcsolt tartományai

hoz alkalmazva" cimü könyv bevezetésében találhatjuk az 

alábbiakat: 

"••. amikor az egész müvelt világon 
egyre másra jelennek meg az uj gyógy
szerkönyvek, amelyek a régi kiadást 
feleslegessé tették, nekünk hat oszt-· 
rák gyógyszerkönyvön keresztül eset
leg közel száz évre kellet vissza...:. 
mennünk, ha bizonyos gyógyszereket 
el akartunk készíteni, vp.gy azokat 
meg akarták taksálni .••• " /2/ 

Az elnyomás alatt rohamosan romlott a gyógyszerészek 

gazdasági helyzete is, és erősen lecsökkent régi te-

ki.nté.Lye i.s. A Bach korszak nem ismerre el tudományos 

pályának a gyógyszeré§zetet es a gyógyszerészi kart az 

iparosok osztályába sorolta. 

Az egészségügyi. helyzet erősen romlott, a hatalom egyre 

másra adta a gyógyszertári. jogokat és nem nézte, hogy 

az uj tulajdonosok hogyan tudnak majd megélni, vagy a 

meglévő gyó6Jszertárak nem mennek-e tönkre. Ezenkivül 

az ebben az időben egyre szaporodó kuruzs.lók a gyógysze-

részek egzisztenci.áját erősen aláásták. A közegészségü·

gyi állapotok is rosszak. Errő.L igy panaszkodik a Gyógy

szerészi. He ti .Lap: 

"••. itt van a vál'OS tele szeméttel, 
porral, mocskos, bűzhödt légkörü 
háza!:ikal, udvaroklml, rossz Levegő
vel. Halhata"lanná tehetné magát 
az az egészségi bizottmány, mely 
l:'estet ez inségektől megmentené. 
A várost tisztává, kellemessé, e-
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gészségessé lehetne tenni a viz·
vezetéssel. Es hog;y ez ni.ncs vég-· 
rehajtva, a mulasztásért szomoru 
kárpótlásnak tartják a gyógy
szertárak megszaporításáto Nagyon 
atyai és bölcs dolog, ha nem fe
lejtiK el a beUeget, de sokkal 
atyaibb és kegyesb dolog, ha oly 
állapotba hel;rsznek, hogy ne le
gyenek betegek. hgészségessé 
Kell ·Genni :pestet. A vizveze·..;és
sel ezt el .Leheii érni, de gyógy
szertárral nem o •• " /3/ 

Kezben a pesti orvoska:r•on az 1851-52-es tanévben a Bécs

ben érvényes tanulmányi rend lépett életbe. Ennek gyógy-

szerészi vonatkozása az, hogy az uj tanulmányi rend 10 

szakaszra oszlik, melyben sorrendben a hetedik a gyógy·-

szerésze t. /4/ B zze l kapcsolat os, hogy a gyógyszerészi 

tanfolyamrc; jelentkezö'nek négy gimnáziwni osztályról szó

ló bizonyítványt kell :telmutatni, valamint azt, hogy a 

tanonci oklevél elnyerése után legalább két évig belföl

di gyógyszertárban mint segéd szolgált. 

A tani'olyam két évig tartott és t;árgyai a következők vol-

tak: 

I. év: áLlat-ásványtan és növénytan 

II. év: kémia és gyógyszerészet 

ha valaki a doktorátust /doctor chemiae7 akarta megsze-

rezni, akkor: hat gimnáziwni osztályt és bölcsészeti tan-

folyamot kell elvégezni, ezenkivül tudnia kellet mindazt, 

amit egy gyógyszerésznek tudnia kell, ezért az első két 

év tárgyai. azonosak a gyógyszerészi tanulmányokkal, a 

harmadik évben pedig ujra kellett hallgatni a kémiát és 
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gyógyszertant. 

A k6zpontositó osztrák birodalom a solfe

rinó:i. csatában sul.yos vereséget szanvedett f s ennek az 

eseménynek polit:i.kai eredménye lett az 1860. október 20-

án kibocsátott oi;:tóberi Diploma, mely nálunk a Bach rend

szer megszünésé t je lent e t te. 

Ennek következtében íV'JB.gyarország az előző elnyomott ál

lapothoz képest bizonyos haladást 'ért el az alkotmányos

ság terén. A király elrendelte, hogy az országban minden 

hat;óságnál a magyar legyen a hivatalos nyelv. };;bben az 

időben, 1860·-·ban vetette fel Markusovszky Lajos az or

vosi Könyvkiadó Társulat gondolatát. Ez 1863-ban való

sult meg, amikor a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

IX. Vándorgyülésén hivatalosan is elismerték a Társula·

tot, amely több mint 75 éven át alapja volt a magyar or

vosi könyvkiadásnak. /5/ 

Az Októberi Di.ploma után tehát szabadabb 

lett a levegő, a nemzet politikai önállóságáért folyta

tott küzdelemmel párhuzamosan megindult a magyar orvostu

domány, a gyógyszerészet ügyének és a közegészségügy nem

zeti irányu szervezése is. 

Az ország különböző részében egy-egy gyógy

szerész akciót kezdett, s amikor a bajok és keserüségek 

egyre inkább nehezedtek rájuk, rájöttek, hogy az egymás

tól való elszigeteltség a legnagyobb akadálya annak, hogy 

sorsukon javitani tudjanak. Kezdték tehát keresni az egy-
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mással való kapcsola tot. Lát ták, hog:y a már régóta mü·-· 

ködő Budapesti Királyi Orvosegyesület milyen hasznos te-

vékenysége 'G fejt ki. A fesz-LLl t ség enyhül-G, az idő is 

kedvezett az általános hs..ngulatnak. Ilyen körűlmények 

között 1861. :februál"jában egy pár lelkes biharmegyei 

r:yo'byysze-rc',sz kÁrvF,ny·~ mruJ'"ot·r. be ~ 'le.ly'"·'r:,o't·-n-'-cs·la'' ._, ~- - - 1.1 "-"-.J u '-' CA • , . U' C\. u c\ Ci. i / . .';..' 

malyben többek közöt'c kérték: 

n ••• kivánjuk az egészségligyi osz·-· 
i;álynál a g;yógyszerészetet képvi
se lő egyének e.lkalmazását • • • oly 
egyéne ke t kérünk allw.lmazni, • • lü 
e. polgári gyógyszerészek igényeit 
is ismerje és igazságos ügyeinkben 
védőnk és banácsadó nk lehessen ••• " 

" ••• kérünk módot nyujtani, hog3' az 
ország t-erületén egy bizottmány 
alalwlhasson, gyógyszeréseekből, 
melyek feladatává tétessék: 

a./ 

b./ 

gyógyszerészek állását, köte
lezettségét és jogai.t, az ál-
lam és a nép az orvosok irá
nyában ki.jelölni. 
a gyógyszerészet emelését esz-
köz lő mód Ot~a t ind i. t ványozni •• " /6/ 

Ezeket a kérelmeket nem teljesitették, de ez serken-

tette a debreceni gyógyszerészeket is egy olyan egye·-

sületben való tömörí.Uésre, amely alapja volt a később 

olyan nagysulyu Debrecen-Bi.harmegyei Gyóg:yszerész Tes-

tületnek, mel:y végül is 1866·-ban alakult meg. Közben a 

kezdeményező példa és megmozdulás eredményeként az e-

gész ország területén sorra alakultak ;ne g az orvos-

gyóg;yszerész egylE>tek. /7/ Magyarországon ebben a kor-

ban létrejött orvos-gyógyszerészi egyesületeket és eg;>'·-

leteket az alábbi táblázatban mutatom be összefoglal-

va: /4.sz. tábláza.b/ 
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~~. sz. táblázat 

Testület neve 

Debreceni. Gyógyszerész 
'l' es t üle t 
--------
Szathmá~-roáramaros-Ugocsa 
vármegyék Orvos·-Gyógysze
rész .i!Igylete 

Bács-·bánsági orvos-Gyógy
szerész Egylet 

Székhely 

Debrecen 

Alapitási 
év 

l86lo 
március 13. 

1862. 
j unius 

1863. 
junius 28. 

----·--·------------
Debrecen-Biharmegyei 
Gyógyszerészek li'estüle te 

Békésmegyei Orvos-Gyógysze-

Debrecen
Nagyvárad 

1866. 
október 6. 

rész Egylet 1866. 

Bars-Hontmegyei Gyógysze-
rész :!'est üle t Léva 

Kassai Orvos-Gyógyszerész 
Egylet 

·--------
Sopronmegyei Orvos-Gyógy
szerész Egylet 

Szepesi Orvos-Gyógyszerész 
Egylet 

Kassa 

Sopron 

Lőcse 

·-----·--·-----·----------
femesmegyeiek Orvos-Gyógy-
szerész Egylete J.:emesvár 

·--------------·-------
Tolnamegyei Orvos-Gyógysze-
rész Egylet 

alakulás uk 
pontos idejét 
nem sikerült 
í'elkut at ni., az 
irodalmi egyéb 
vonatkozások és 
összefüggések 
szerint létre
jöttük az 1863·-
1866-os é ve kre 
tehető. 

Mint az egyesületek megalakulásai is mutatják, az orvosi 

közélet területén is erőteljes pezsgés indult meg. Az or

vosi müvelődés, sőt az egész magyar szellemi élet ujjá

születésében nagyjelentőségű munkát végzett Balassa Já-

nos és a köré csoportosuló orvostársaság. Ez a kicsi ba-



99 

ráti kör felhasználva a politikai viszonyok enyhülését 

azonnal elkezdte a mgyarnyelvii orvostudomány fellendi

tését. Ennek egyik megnyilvánulása volt az, hogy 1857-·ben 

indult meg az első magyar nyelvii orvosi szakfolyóirat, 

az Orvosi Hetilap, mely hatalmas ösztönzést adott a ma

gyar orvostudomány és az orvosi szakirodalom fejlődésének. 

A lap a magyarnyelvü orvosi tudományok miivelését, fejlesz·-· 

·i;ését tüzte ki. <;:éljául. Bár a folyóirat kezdetben csak 

kazuisztikus cikeket közölt, és gyakori volt a külfi::ildi 

közlemén:yek átirása is, a folyóirat mégis áTiandó nyilvá

nosságot teremtett az orvosképzés, az orvos-gyógyszerész 

ügyek, valamint a közegészségiigy terén felmerült eszmék 
' 

és törekvések megtárgyalására. /8/ 

Ezt a nyilvánosságot biztositotta az 1863-

ban ujra megi.nduló Vándorgyülések is, melyek egyrészt a 

hagyományokat folytatták az alapszabályok értelmében, va-· 

lamint az orvosrendi és közegészségügyi kérdések rende·

zésének óhaja mellett a gyógyszerészek egyre nagyobb 

számu tadományes és közéleti tevékenységének fórumává 

váltak. 
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l. Az Orvosi Hetilap és a gyó~zerészet_{1857-1862/ 

Az Orvosi Tár után a második orvosi szak-

lap az Orvosi Hetilap volt, melynek első szár'ua 1857-

ben jelent meg, Iv!unkám során már a lap első évfolya-· 

mát is megleltem, ez az 1857-es évfolyam. /6. kép/ 

A fo.lyói.rat részletes és pontos cime: 

ORVOSI HETILAP, 

Honi és külföldi gyóg'Yászat és kórbuvárlat közlönye. 

Szerkeszti: 

Dr. l'flarkusovszky Lajos 

Pest, 1857. IViüller Emil könyvnyomdája, Dorottya u. 12.sz. 

Célom e szaklap első éviolyamainak feldolgo

zásával az volt, hogy rámutassak arra, milyen tevékenyen 

vettek részt a gyógyszerészek az akkori időben a tudomá

nyos és szakmai közéletben, és igényelték-e egyáltalán 

egy szaklap nyilvánosságát, vagy nem. 

A lap első számában az első oldalon a ·Tárca rovatb&n 

Ivlarkusovszky Lajos közli a lap célját és törekvéseit es 

a gyógyszerészeket is felhivjaa részvételre. Az alábbi

akban idézem erre vonatkozó szavait: /9/ 

"··. Célunk az orvosi tudomány mü
velése közöttünk és általunk ••• 
megörökíteni hazánk javára, kitünő 
sza.kembereink tapasz tala ta i. t ébren 
tartani. a tudományos haladás és 
nemzeti. müveltség iránti részvétet. 
Hazafiui bizalommal szólitjuk fel 
Jiagyar- és Erdélyhon minden ajku 
orvosait, gyógyszerészeit és ter-



101 

• 

1'"1, 1~;;;, 
~.":'~~·:.·~·~~·~~ . .:.:: ,'!' .. "; 

l. S/,, Juuius -1. 
.. ., ... ~ ........ ,._ .. , ... __ ............. ~., ....... -......... . 

O R V O S I H E T I L A P. 
Honi és k1ilröldi gyógyászat és kórbnl'árlal közlön)e. 

Dr" Karka.aovazkl L.., • ti ll e r E a ll, 

l HÚGIIÖVEKR6L HAZÁNKBAN. 
BALASSA J 

~gy101e....i tan&r 

Í'gy hiszem .. midón i.'li.'D elm alatt leszek kvzleményl 
taunkéi évi eredményéról a húgyköhnjl arán~ log !egbö
,.ebben képviselö kórodámnak, annyiban nem lilzOk heJ y .. 
telen cégért ki. 11 menn)iben a pesti ~ebészi kórodúban 
.g)'IIJekezik egybe legnai!')'Ohb része bligykö\·es belegek
nek a harában, és n mermyiben i.'Z utóbbiuok nllljdneru 
mindea. ré:;u képviselve v:m azoknak sorába,n - llinta
képfll lehet tehát hir.lon kihizni a pesti H•bti~~i kórod:\1 
midlin 11 butinkbeli búgykóvekröl litalában van szó. -

' Körülbelül egy é\'e. hogy Dr Grosz 11 Louis-villi.'i 
medical College!>eu seb;\>zf'l tanára áltiil a 1\i.'nlucky úl
bmból :'\"i.'ndtwich 13u:ir bariilom eH~oz].:~,:H·Ia mag}·ar
honi luigyköbaj sintistikai kimnlal~s.• inilll fdszólilá; j(•tl 
howim. - A ftlszólilós p"ontjainnk nagyobb réHe a hüg~
hllbaj támadásénok ol..beli viszon~·aira \On<~tkozi~ - EZ<"!i 
toonl 1kban l;érrli Grosz tanflr \'IIIJon a koruok. nemm•J; 
f :,ri.1lkor.:ís- f·lcdi.'l-. ital-. o.'letmód .. e~ fvldtani mi
\'oltnnk nn,· !Jrfoly:lsn a húg~kűbaj fejlildésCr("? lo\á\
:d: \'aijon J,.hell' alappal f~:llenni. hon· mcszes ,.,z ~or 
!!~umolcsLor (Cider). ~ze;ze~ italok. Hrtn:,ncmú. rors
keuyér. meleg feh~r ken~ ér .. l.ó\·é. 11,e11 és t';_!~ éh t:ip!ál
ko;r:ási an~agok hajlandó~itoak hú!'yköh~jnak ltl!Njotte
re?- \'égre e;r: irányLau kérdi még Dr Gron nljon 

fel lebelé oksze~tilcg tenni, hogy kösHény, esú, és 
egyéb kl',rok gyakorolnak befolyáslaz emlitett bajnak kí
fejlésére? - Kéh:i.ny hó\'81 késöbb Reyer tanár Cairóhan 
kOJ;.iilt 11 .,Wien<>r medir. l\'ocb€'nschrift'"hen u éfrpto
mi hligykövekröl érdeke~ értekezést, melynek ugy ré
sze szinte n Mnköbajnnk okbeli visr:onyaival foglal
ko7i~. 

Mig G;o~z nyiloti kérdésként liizi ki a húgyköbaj tá
madáslinnk okbeli körU!ményeil, kérd ó pontjainak miftde
.g)·ikében kh;álólag hajolva (grnvitá1v11) a nedv-vegyölel 
kóros mi\·olta. minl kóralap felé: 1uldig R ey er Ntistikai 
és vegykémleli kirnntalásitban oda 11tal, hogy miutia 1 ke
üs búsilli ,, é' jobbadán buukenyér és hüvelyes veteiD6-
1l''" !cel éiU arnbsolmnl• ,.;,,f':Jel'' l~!'"l'!l\'- (Asolulb) l.ar
t;tmu ktitménJi.'kben. igy húgys~vb~n b6H·Ikedik, é' ilye·· 
lén kötmén~·E'kni.'k ki!irilé$e nr-án~ l.o·on :il! nálunk bólyag
llk.irt:nk jelenlétt'óvel; Rrycr lnu~r udiból oda utal, hon 
az ég~(liOmi húg~·köbnjnflk fej!e~z!C~éhe;r: nem annyira lll 
dkezé~nek - azaz a oedV\"('!!"Vlilrtoek - mi,·olla. mint 
inkább az Ég~plomban tartom'íiOyilag (endemice) uralgó 
hugy]H;Jyngt_akarnak \":tn befolyása. - Reyer Dr Bithara 
ut1it1 run Eg~·ptombnn tartomán~ ilag e!őjö\'Ö hólyagta
k:irr~ !ll0nc od J n~·i!atk.nik. hog~· .n legtöbb eselelr.beB 
li!l!<>nn~·n:i ,,, pedii! a Bi!harz •illa! bOvebben leirl féreg 
lojásainn~ nz •i~ynf\'Cletl di;lomurn haematobium.aak • 
hól~· n g la],hárl~ :i ja ,;zö,·etében \'al O jelenlélétöl sr.ánna
zti. - Re~·(·r tehát Gro~r.nak gyrmitzisával ellenteUii.'g 
hl'l~·Ldi ukokr11 \"e7.c!i viö~m a h!igyköl>ltj támadlisának 
nhJ7.znn.11ni!. -

En rC<r<·mrUI nzon számo~ ból)·agbinl•ldl&! egyé
neknt'l meJ~·ekel rrs7,int mint hOI~·~~gtakiirralilnködUket. 

6. kép 

Orvosi Hetilap 

első számának eimoldala 
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mészet barátait, hogy a közügy e
lőmozdítására velünk kezet regja
nak o-•• 
Kérjük a gyakorló orvosokat álta
lában, hogy a tanulságos eseteket 
kiszemlélvén, azokat lehetőleg 
tökéletesen észlelve és szabatosan 
összeállítva, tudományuk gyarapí
tására küldjék be ••• 
Kérjük a gyógyszerészeket, hogy 
szakukba vágó tárgyak avatott 
rejlesztése által lapunk ezen 
rovata becsét emelni sziveskedje
nek o •• 

Végül l~érjük a természetbuvárokat 
is mi. a l:órta=a világot áraszt-· 
hatna, velünk közölni ne terhel
tessenek ••• 

A lap csak ily egymásba vágó erök 
egyesitése által :telelhet meg 
cé lj ának ••• a lap nem í o g ja a 
hazát rölépiteni, sem tudományos 
csodát szülni, de ha minden be
csületes munka megtermi gyü~öl
csét, mi is tehetjük azt köteles-· 
ségünkket teljesitve, tudományun
kat mive l ve. Az egyesülési sze l
lem korunk legtermékenyebb eszmé
je, a sajtó természetes eszköze. 
Egyesüljünk, hogy ;;e hessunk! ••• " 

Ezt követően a követtcezö cikkben 

18"7 " "-' 'l . _, • ev.1.o. yam 

i1luller Be.:enát gyógyszerész örömmel üdvözli a ke?.deménye

zést, hogy "gyógyszerész tárgyalások is fölvétetnek." a 

.lapba, hi.szen már 

".,. .. az első magyar, tisztán 
gyógyszerészi folyóirat elis
mert ~elességü vezetés mellett 
sem állhatott fenn, minek oka 
inkább a hiányzott részvétben 
található ••• három. évtized óta 
nem .Lehet kérdés többé.of valjon a 
gyógyszerésznek szukséges-e, hogy 
a szakával osszevágó tudomanyok-· 
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lea l lépést tartson? 

Az orvoslat és gyógyszerészet 
erede ·o ére ve te t t futó p:i.lla-
natból is kitüni.k, hogy a gyógy
szerészi ·t;árgyalások a lapban 
éppen természetes helyükön van·
nak. Gyógytan és gyógyszerészet 
türténete egy: mindenik ugyana
zon forrásból fakadt. Az ősvilág 
bölcsei vagy papjai betegségek
kel bánván, egyszersmind gyógy
szereket készitettek ugyanegy 
kéz gy ó gyi t ott és l~észite t t 
gyógyszert. A természet titkos 
erőiveli megismerkedés után el·
vált ugyan a két foglalkozás, 
de mind:ig egy irányou maradt ••• 

A tisztelt szerkesztőségnek 
köszönetet mondok orvosi. lap
~áb<;- a gy~e;ys~~ré:;;~i tárgy,ak 
onkenyes Iolveoeleert ~·. /10/ 

' 
Az Orvosi Hetilap állandó rovatai.: 

l. orvosi jellegű hazai. értekezések9 mm-

kák köz lé se, kórházi közlemények, kü.l:t öldi irodalom 

/ref'erá.l.ás/, társulatok, különf'éle szakmai jellegű 

ülések hireio 

2. Gyógyszertani közlemények: gyógyszeré-

szi jellegű munkák, értekezések publikálása. 

3. Tárca: egyéb vegyes közlések. 

A gyógyszerészi vonatkozásu és jellegű értekezések és 

előadások tehát a Gyógyszertani közlemények cimü rovat-

ban jelentek meg. Az első éViolyamban e rova:liban 29 db. 

referátum jellegü cikk jelent meg, mely kif'ejezetten 

gyógyszerészi vonatkozásu. E cikkekben különböző re-
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ceptek hatásta.ni. és technológüd jellegü ismer·Getése, 

valamint külföldi folyóiratokbÓl átvett g,ilgyszerészi 

események, közéleti lü.rek, s más euröpai és tengeren

tuli gyógyszerészettel kapcsolatos tevékenységek is

mertetése fordulnak elő. A referálás oroszlánrészét 

Kátai Gábor gyógyszerész vállalta, ki - majo később is 

latjuk - a magyar gyógyszerészet kimagasló egyénisége 

lett. Kátai Gábor ne!!e mellett a Leggyakrabban elő:for-

duló nevek: !vlüller Bernát, Torök József és Wágner Daniel 

gyógyszerészek nevei, kik teljes erővel azon voltak, 

hogy megfeleljenek azon várakozasnak, melyet az Orvosi 

Hetilap elvár a gyógyszeréseektöi. 
' 

Az alábbiakban ismertetem azon gyógyszerészek neveit és 

munkcüt, kiK az 1857-es év:tolyamban közremüködtek. 

KÁTAI GÁBOR munkái: 

"Az illó olajok közé kevert olcsóbb olajok kém
letmódja" - négy folytatásban. /ll/ 

"Egyes adatok mérgezési esetek köréből - négy 
folytatásban /J2/ 

IIIÜLLER BERNÁT: 
"Szerves állományok kémlete". /13/ Ebben az év
folyamban csak egy munkával je lentkeze t t, de 
munkáinak száma a következő években emelkedő 
tendenciát mutat. 

TÖRÖK JÓZSEF: 
Egy remek stilusu cikkben irt a gyógyszerészek 
fontos és a társadalomban elfoglalt szerepéről: 

"• •• ki nem tudja, hogy az or-
vostan jelen nagyszerü :fejlődé-
sében a gyógyszerészi tudomá-
nyok által támogattatik ••• ezt 
a vegybontásnak /kémiai analí-
zisneki lehet küszönni, miben 
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a gyógyszerészek té-véken;yen 
részt vet;tek és kiváló szol.-· 
gálatot tettek a gyógJászat
nak azzal, hogy szaporitották 
a hasznos gyógyszerek számát, 
kikutatták alka·trészeiket, s 
kiválasztva azt, mi. bennük 
nnatha.tÓSH, a gyógyszereknek 
biztosabb és okszerübb al
ketlmazását tették lehetséges-
sé,. •• 
• . • midőn a ragály pusztít, ro
kon a rokont elkeri:.Ui, a gyógy
szerész rendeltetése helyén 
marad - igy jelenile mag 6 e
gyik he ly en mint a t ár sas kör 
lelke, majd a tudománynak 
szolgál buvárlatával, végre a 
bírát segíti, hogy sujtó kezét 
csak a bűnösre bocsássa. Való
ban ez az erő, ez a hi vat; ás meg-
érdemli,hogy mint müvelt;ségünk 
egyik tényezője tekinthessék, 
s kivánaj;os, hogy nemzeti szi-· 
nezetet nyerj en, •• " /14/ 

"Ujabb gyógyszerek" eimmel sorozatot indit el, 
célja a gyógyászatban már használat;os készit
mén;yek egyszerüsitése, s uj technológiai fo
gásokkal uj gyógyszerformák előálli.tása<: 

" ••• amiben az ujkori gyógysze
része t bámulat os e lő haladást 
tud fölmutatni, az a gyóg;yszer 
egyszerüsödése, s uj cé lszerübb 
alakba öntése... haj dan a gyógy
sze~hathatós részét egy sereg 
lén;yegte len, árte.lraa t lan, néha 
ártalmas anyag társaságában 
kellett a betegnek bevenni. IVIa 
a gyógyszer hathatós része kü
lön van választva. Az alakot 
illetőleg: a sok keserű, undo
rító i.zü és szagu anyagban oly 
alakbani öltöztetése, hogy a 
beteg azt undor és szenvedés 
nélkül vegye be ••. jelentékeny 
lépés a gyógyszerészetben, a 

l 
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gyógyszerek beburkolása az, 
mit ujabb alak alatt értünk ••• " /1.5/ 

E sorozatban jelennek meg magas tudományos i.
génnyel irt továbbképző jellegü tudományos 
munkái, melyekben nem titkoltan felhasználja 
az akkori. idők legjobb külföldi tudósainak is
meretei.t is értekezéseinek kmdolgozásában. 

Ezek a munkák a következők: 

"A szénsavas vasél.ecs labdacsok" /16/ 
''Könyen általi szini.tett vas" /17/ 
"Quvenne véleménye a vaskészitmények erélyé-
ről és hatásairóL 11 /18/ 
"Koc~?onyaalaku halmájolaj." /19/ 

E nagyszerű sorozat a következő években még 
folytatódik. 

WÁGNER DÁNIEL: 

betűrendben őt ernlitern utoljára, ki szintén a
zok közé tartozik, kik munkásságuk során az i
dő előrehaladtával szédítő mennyiségü tudomá
nyos anyaggal árasztanak el minket. 18.57-ben 
csak egy értekezése jelent meg: 
"A budai ásványviz forrás" /20/ 

18.58. évfolyam 

E lapok áttanulmányozása során a gyógyszerészi vonat

kozásu referátumok száma: 42o A referátumokról itt is 

elmondható, hogy tulnyomó többségük Kátai Gábor munká

ja. Ezek után az 18.58-·as évfolyamban közremüködő gyógy

szarészeket és munkái.t sorolom fel: 

KÁ'rAI GÁBOR: 

mint előbb emlitettern ő referál. 
Ugyanő írta még a következő munkát: 
"Orvos és gyógyszerészi. gyakorlatban szükséges 
és hasznos könyvek rövid i.smertetése" eimmel. 

tE munkájából is még jobban megismerhetjük tudomáR 
ny os tevékenységét: kimeri tő, gazdag témaismere t-· 
tel rendelkező egyéniség, bírál, méltat, referál/ 
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TÖRÖK JÓZSEF: 
ez évben is folytatja az "Ujabb gyógyszerek" 
sorozatát, melynek egyik írása: 
"Iblany" eimmel jelent meg. 

IvlÚJ.JriliJR BERiif ÁT: 

ebben az évben már termékenyebb volt: 
"A gyógynövényekkeli kereskedés Magyarország
ban" cimü értekezése négy folytatásban jelent 
meg. /21/ · 

"A gyógyszerészi könyvvitelről" cimü.müve szin-
tén négy folytatásban látott napvilágot. /22/ 

1859. évfolyam 

Az ez évben megjelent referátumok száma már: 74! 

Ha nézzük az évenkénti számszerű emelkedést, határo

zott és nagymértékű felfelé ivelést veszünk észre. 

Hiszen egyre fontosabbá vált a külvi.lággal való szak--
' 

mai kapcsolat erősítése, melynek egyik módja a gyors 

és szakszerű referálás. Most is, mint eddig, ismét 

Kátai referál, csak ritkán müködnek közre mások, kik 

nevei nem i.s találhatók meg az irások alatt, Ebben az 

évben két gyógyszerésznek jelentek meg munkái, közle

ményei a lap hasábjain, ezek: 

KÁ'l'AI GÁBCR : 
kinek aktivitása egyre fokozódik, mint alábbi 
munkáinak száma is mutatja: 
".{\. mákony-opium.!! két folytatásban /23/ 
"Oszi kikirics" /24/ 
"A bürökről" /25/ 
"SzárcsagyökérH /26/ 
"Kőrisbogarak" /27/ 
"A hasonszenvi orvosoknak a gyógyszerek önki
szolgáltatása Würtenberg királyságban megtil
tatott11 /28/ 
"Dr.Csorba József emlékezete" /29/ 
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"Eau phenomenale hajfestő szer vizsgálata" /30/ 
"A korneuburgi mérgezési perben törvérzyszéki 
vegyészek által közlött müveleteknek felvilá
gosítása" /31/ 

MÜLLER BERL'JÁT: 

ez évben kezdi meg 
"A gyógyszerek árszabása körül" eimmel soroza
tát - egyelőre 3 folytatásban. /32/ 

1860. évfolyam 

A lapokban ismét a legtermékenyebb: 

KÁTAI GÁBOR: 

ki nyolc munkájával szerepelt a lap hasábjain. 
Ezek a következők: 
"Mikép lehet a borostyánmeggyvizet a keserüman-
dola viztől megkülönböztetni" /33/ 
"Erősen hamisitott pokolkő vizsgálata" /34/ 
"Levél. Száva Gerő urnak" /35/ 
"Édnemző az állati szervekben" /36/ 
"Történelmi tanulmány a magyar egyetemi üg:y kö-
rül, különös tekintettel a magyar orvosi egye
temre és irodalomra a legrégibb időtől máig"/37/ 

"A kámfor" /38/ 
"A dr. Linzbauer pesti egyetemi tanár által szer
kesztett "Codex sanitario medioinalis Hungariae" 
ismertetése" /39/ 

"Fölhívás hazánk gyógyszerészeihez" /40/ 

Az 1860-as évfolyamhan a Gyógyszertani közlemények ro

vat csak elvétve található meg, s Kátai Gábor alig re

ferál. A következő gyógyszerész, ki publikált a lapban: 

MtlLLER B.ti!Rl'JÁT: 

"Visszapillantás gyógyszel'észe tünk állására 
1859-ben" /41/ 

"A gyógyszerek árszabása körül" /42/ 
"A gyógyáruk eladása körül" /43/ 

Végül. három folytatásban jelent meg cikke 

SZTUPA GYÖRGYnek: 
"A ma;;yar gyógyszerészek mult és jelen kora" 
eimmel. 
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1861. évfolyam 

Az évfolyam lapjaiban a következő gyógyszerészek vet-

tek részt különböző munkákkal: 

KÁ'I'AI GÁBOR: 
"Egy történet a magyar gyógyszerészet multjábóP' 

. /1+4/ 
"Javaslat a közegészség ügyet illetőleg" /1+5/ 

KORM:U'I'R ATTILA: 
"Fölhivás a magyar gyógyszerészekhez" /46/ 

M'uLLER BERl\fÁT: 
"A gyógyszerészek kiképeztetéséről" /1+7/ 

osvATH PAL: 
"Egy szó Kátai Gábor e lapokban megjelent érte

kezéséhez'' /1+8/ 
THAN KÁROLY: 

"Az ujabb vegytan irányelvei" /'+9/ 

1862. évfolyam 

Az Orvosi Hetilap ezen évfolyamának átnézése meglepe

téssel töltött el, mert benne 

KÁ'I'AI GÁBOR: 
"Uti levelek" cimü négy folytatásos utibeszámo
lóján, és 

"A német természe tvizsgálók gyül é se Carlsbadban" 
cimü cikkén kivül egyetlen gyógyszerész sem 
szerepel a lap hasábjain; 

sem pedig a Társulatok rovatoano Ennek oka talán az, 

l1ogy ebben az évben indult meg Schédy Sándor lapja, az 

első folyamat;osan megjelenő gyógyszerészi l1etilap, a 

Gyógyszerészi Hetilap, s talán már erre a folyóiratbe-

li szereplésre gyüjtötték erőiket a gyógyszerészek 1862-

Den. 
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Ezért tanulmányoztam csak eddig az Orvo

si üetilapot, mert mlimtán a gyógyszerészek maguk te

remtették meg saját tudományos lapjukat a Gyógyszeré

szi Hetilapot, érthető módon ennek létrejötte után a 

saját fórmaukon fejtettek ki tudományos tevékenységet, 

melyet a Gyógyszerészi Hetilap tárgyalásakor fogok be

mutatnio 

i-'. következő táblázatbcm összeroglalva mutatom oe az e

lőzőekben elmondottak alapján azokat a gyógyszerésze-

ke t és munkáik, köz lemén;yeik szárnát, kik az Orvosi He

tilap hasábjain e korban tuoományos, publikációs tevé

kenységet fejtettek k;j_. l 5 sz. táblázat/ 

Összefoglalva az Orvosi Hetilapban a gyógyszerészek ál-· 

tal kifejtett tevékenységet, megállapíthatjuk, hogy a 

vizsgált 6 év alatt számos nagyjelentöségü, összefogla

ló jellegü mü látott a sajtóban napvi.Lágot és még több 

refer·átum, s ezek szá.Ina mi.nt már említettem, egyre e

melkedő tendenciát mutatott, bár az előzőekben emlitett 

okok miatt az utolsó két évben ezek száma ismét erősen 

megcsappant. Kiemelkedő gyógyszerész egyéniségek tehát, 

bár szám szerint nem sokan voltak leg"'lábbis e folyói·

:cat tükrében, ezek mégis szinte feleóliették nagyszámu és 

valóban magas tudományos igénnyel megirt munkáikban azt, 

hogy - mint arról hátai Gábor· i.dézett sorai tanuskodnak -

a gyógyszerészek zöme nem ·törődött és érdeklődött kel-
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lőképpen a tudom.ányok i.ránt: 

"••• pedig az Orvosi Hetilap 
elhatározta, hogy a hazai 
gyógyszerészet ügyét is ameny
nyire lehet, képviselni fogja. 
Ilyen szándékkal nyitott ha
sábjai.n gyógyszerismei, gyógy·-· 
szertani rovatokat." 
••• ilyen szándékkal közöl
tettek más közérdlekü, majd 
az árszabályt, maj d az ügy 
előmenetelére célzó reformo
kat illető közleményeketo A 
tisz telt hazai. gyógyszerész 
közönség azonban mindezek i
ránt kevés érdekeltséget mu
tatott ••• 
Volt idő, mikor az Orvosi He-
tilap szerkesztősége a felett 
tanácskozott, hogy megtartsa-e 
azon rovatokat, melyek a 
gyógyszerészek érdekeit kép
viselté,k, miután az egész 
hazánkban alig volt 20-.25 
gyógyszerész előfizetoo 
Mintegy három évvel ezelőtt 
nélkülGzhetetlen tankönyvek 
kiadását célzó egyesülésre és 
részvétre szólitám í'öl a tisz
telt gyógyszerészi rendet, de 
fájdalom, leszavaztat tam.~." /50/ 
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2. A Magyar Orvosok és 'f'ermészetvizsgálók Vándorgyü-

léseinek u;jjászervezése és szerepe, sza.kirodalmi 

jelentősége 

A bevezetőben emlitett Októberi Diploma 

után - mint láttuk, ·- a politikai. életben enyhülés 

következett be, mely a tudományos élei; fellendülését 

is elősegi.tette. Ennek egyik jele volt az, hogy 186.3-

ban Eötvös Józsefnek sikerült engedélyt szerezni a 

helytartótanácstól a VándOl'gyülések ujjászervezésére. 

Ilyen előzmények után .<tötvös 1863. szeptember 22-re 

hivta össze a sorreudben D(. Vánaorgyülést Pestre, a-

hol a nagyszámban megjelent gyógyszerészek között nem

csak 'i'han h.árol.y professzor, 'llágner Dáni.el és Ráth Pé

ter nevét találjuk meg, hanem az ujonnan inditott 

gyógyszerészi szaklap, a Gyógyszerészi Hetilap szer

kesztőjének, Schédy Sándornak nevét is. Érdekességkép-

pen közlöm a gyűlésen részt vett gyógyszerészek névso-

Bát. A gyűlésen összesen jelen volt 438 tag. Ebből 

38-e~ gyógyszerészek volt~k, névszerint a követKező 

személyek: /51/ 

Scholtz Gusztáv gyógyszerésztudor - Pest 
Scholtz János gyógyszerész - Pest 
ifj. Wágner Dániel veg:~rtudor - Pest 

id. ,;ágne l" Dánie l vegy~udor -· Pest 
Nagner József okl. gyógyszerész - Pest 
ilagner Ödön vegytudor - Pest 
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Károlyi Pál gyógyszerész - Pest 

Fauser Antal gyógyszerész - Pest 

Than Károly egyetemi tanár - Pest 

Kátai Gábor gyógyszerész orvostudor 

Schédy Sándor gyógyszerész - Pest 

Jármay Gusztáv gyóg;yszerész - Pest 

Jezovits IJihály gyógyszerész - Pest 

Karc ag 

I\lolnar János gyóg;yszerész és vegyész - Pest 

.Spri.ngs:feld Radó gyógyszerész - Pest 

Kiss Károly gyógyszerész - Pest 

Szkalla Antal gyógyszerész - Pest 

Go.ray Sorna gyógyszerész - Paks 

Láng Emi.L gyógyszerész - Nyitra 

Schei.ch Károly gyógyszerész - Buda 

;:;crilllidthauer Antal gyógyszerész - Lomáram 

Boleman Ede gyógyszEJrész - Léva 

Unger FerEme gyógysze:cész - .Duda 

JJeszé.thy István gyógyszerész - ]!;szék 

Pi.llich Ferenc gyógyszerész - Pest 

l!'rurn .Ls t ván gyógyszerész - Buda 

Pásztory Lajos gyógyszerész - Gyongyös 

Líolnár J ó zs ef' gyógyszex·ész - Nagy-Tapolcsán 

Simoni.desz J'ózsef' gyógyszerész - .Aro.nyosmm:ót 

Kocianovi.ch Jozsef gyógyszerész - Gyöng;yös 

l'iosztyi.k János gyógyszerész - Ó-Kanizsa 

Rudy János gyógyszerész ·- Szekszárd 

Bozsek József gyógyszerész 

Vlasek Ede gyógyszerész - Buda 

Szabó Sándor gyógyszerész ·- Pápa 

Say Móric tanár, gyógyszerészdoktor - Pest 

Pfiszterer Károly gyógyszel5ész - Keszthely 

A IX. Vándorgyiilésen Jármay Gusztáv pesti gyógysze

rész, valarnint Schédy Sándor szerkesztő, az Országos 
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Gyógyszerész Egylet megalakitását sürgették. Az alap

szabályok kidolgozására a je lenlevők közül bizottsá

got választottak. 

É'rdekes, hogy Than Károly professzor, bár 1875-ig 

minden alkalommal választmányi t~gja volt a vándorgyü

léseknek, vegytani szakosztályban csak 1863-ban és 

1864-ben tartott előadást. Saját kutatásaim alapján 

azt találtam, hogy az 1863-as előadás címe, mely később 

nyomtatásban is megjelent: 

"Az izzó testek szinképéről és az égi testek vegytani 

alkatrésze iről." 

Az 1864-ben tartott előadás címe: 

"Az ásványvizek vegyelemzésének összeállitásáról." 

Ez az előadás tartalmánál fogva is nagy jelentőségű 

volt. Az ionelméletet megelőzve javasolta az ásványvi

zek összetételét nem sók alakjában, hanem gyökök sze

rint megadni. Később ez az előadás megjelent nyomta

tásban a Gyógyszerészi Hetilapban és az Orvosi Hetilap-

ban iso 

És az elkövetkező gyűléseken ujra termékeny Wágner Dá

nie l. l 6. sz. tábláza t/ 

AX:II. Vándorgyűlésen gyógyszerészek aktívan nem vettek 

részt. Az Egerben tartott XIII. Vándorgyűlésen tűnt fel 

Rozsnyay ,;íátyás, akkor még zombai, később aradi gyógy

szerész neve, aki 25 éven át egyik legszorga.L'llasabb lá-· 
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togatója, később választmányi tagja voLt a Vándorgyü-

léseknek. /52/ .t!iz idő alatt többször is tartott előa-

dásokat a gyüléseken. l ó. sz. táblázat/ 

Szőke:falvi.-Nagy adatai alapján /53/ a Vándorgyülések 

iránti érdeklődés eleinte emelkedő tendenciát mutat, 

majd a megjelentek száma után itélve folwzaí.;osan csöl<:-

kent az érdeklődés. 

Valószinü, hogy az egyre csökKenő érdeklodést és lét

számot a szakonkénti orvosegyesületek megalaku1ása is 

befo1yásolta, lü.szen igy az orvosok tudomárwos tevé

kenységüket a helyi egy10sületekben is kifejthették, s 

nem kellett várniok az évenként egyszer megrendezett 

Vándorgyü.lésekre. Ez a nagymértékű létszám csökkenés a-

zonban már csak az 187<:::-es év után l\.övetkezik be, 

Az 1863-1.872,-ig megrendezett Vándorgyülé-· 

sek statisztikai adatai: 

-------·----
Sorszám Város Év osszes 

taglétszám 

------
IX. Pest 1863. 438 
x. I~1arosvásár- 1864. 491 

hely 
XT 
~· Poz;s:ony 1865. 568 

XII. Rimaszombat 1867. 68.5 
XIII. Eger 1868. 632 
XIV. Fiume 1869. 1272 
AV. Arad 1871. "'"'9 // 

XVI. Herkulesfürdő 1872. 969 



Szám 

I " A o 

x. 

XL 

XII. 
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A következőkben közlöm a Vándorgyűlések gyógyszeré-

szi vonatkozásait összefoglaló táblázatokban, 1863-

1872--i.g. l 6. sz. táblázat 

6" sz. táblázat 

Vándorgyűlések 1863-1872-ig 

Gyűlés 
helye, 
ideje 

J!iegje lent 
gyógysze·
r8sz száma 

Pest 
1863. 

Marosvá
sárhely 
1864o 
augo2?
szept.2. 

Pozsony 
l865o 
aug o 28-' 
szept o2o 

Rimaszombat 
1867. 
aug.lé:-17. 

38 

33 

37 

33 

Gyógyszerészek, 
előadás cime 

-----·.,-------· 
ifj. Wá5ner Dániel: 
A szántof'óld vegy·(;ani szempontból, 
a növényéletre vonatkozólag. /54/ 

'l:han .Károly: 
Az izzo testek szinképéről és az 
égi testek vegytani alkatrészei·-

"1 /""'/ ro . ...~ .... 

Molnár Ján.os: 
L A magJarhoni ásványvizek 1847--

1863. /56/ 
2. Közlés a budai. Ráczf'ürdőről 

/57/ 

Than Káro ly : 
Az ásványvizek vegyelemzésének 
összeállitásáről. /58/ 

ifJ. ;lágner Dániel: 
Hom;_an erednek a hi.bás vegyoom;a-
sok és hogy lehetne azok számát 
lehetőleg kisebbiterrio /59/ 

Ií;j. vVágner Dániel: 
A mirenyfeli.blag egy uj r~észités
módja. /60/ 
Bolemann Ede: 
A szautód magyaradl ásványvízfor
rás. /61/ 



Szám 

XIII. 

XIV. 

x:v. 

XVI. 

Gyül és 
helye, 
ideje 

Eger 
1868. 
aug.24-
29. 

idegjelent 
Pvór:f'vsze·ov Ov 
rész száma 

30 

Fiume 71 
1869. 
szept.6-
n. 

Axad 43 
1871. 
aug.28-
szept.2. 

Herkules-· 56 
fürd ő-r~.le-· 
há dia 
1872.szept. 
l6-2J.. 
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Gyógyszerészek, 
előadás címe 

Fehér Ipoly: 
Az alchimia szerepe a természet
tudományok fej lő d és tör'Géne té ben. 
/62/ 
Rozsi:zya;y !iiá tyás: 
A chinin és a chinoi.di.n közötti. 
viszony vegyésze ti és gyógyásza-
ti teki.ntetben. /63/ 

ROZJil'nyay íviátyás: 
l. A fénykepésze t legujabo hala

dé.sáril.l. /64/ 
2. A ki.nalt miként lehet ugy el

készíteni, hogy az keserü izét 
veszitvén, de kristályosságát 
megtartván, gyermekeknek is 
könnyen adagolható legyen./65/ 

Rozsnya;y Mátyás: 
A robbanó és oldöKlő szerekrőL./66/ 

Trajánovits Agoston: 
Bihar és BéKés megyék véghatárain 
érintkező Sarkad mezőváros és vi
déke :röldtalajáról, és kutvizé.
röl. /67/ 

RozsnY§;Y.Jíátyás:. 
A babona a termeszettudomanyok-· 
ban. /68/ 

Ezután még 1933-i.g voltak gyü.lések, összesen 4L 

A vándorgyűléseken elhangzott előadások - mint már em-

litettem - megjelentek egy:r:észt a gyülésekről és tevé-

kenységükréí l értesi tő Magyar Orvosok és ':Cermésze tvizs-
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galök M:unkálatai-ban, /a követlcezőkben röviden: r--
lVlUll·-

kálatok./, ahol is a legtöbb elhangzott előadást meg-

örökitettéko 

Több e lő adást, igy például: Idurmann Karoly /18'+7·-ben/, 

.ttehér Ipoly és Rozsnyay lilátyás /1868-as egri vándor-

gyülésen tartott elöadásai.t/, valamint 'Than Károly és 

ifj. Wágner Dánie l /186.?-·as vándorgyülésen tartot t/ e

lőadását irásban nem közölték a ;Iunkálatok. 

idásrészt az előadások gyakran egyéb nelyen 

is megjelentek nyomtEctásban, például a Budapesti Szem

Iében, Gyógyszei'észi Hetilapban, vagy az Orvosi. net;i-

lapban. 

A következökben részletesen felsorolom, 

hogy a vándorgyüléseken elhangzott előadások -a fent 

emlitett három kivételével - a Jc!unkálatokon kivül még 

illilyen egyéb Íl"Odalmi miiben, lapban jelentek meg. A 

táblázatot az előzö lcét táblázat alapján készitet\iem, 

az előadók nevét abc. sorrendben adom meg: 

bzerzo 
neve: 

Bo l e mann 
Ede 

Jurenák 
József 

Láng A. 
Ferenc 

Eloadás cime : 

A szántód-magyarádi 
ásványvizforrás. 

Szalmiasó b:észités 
i,iagyarországon. 

l.Górcsői növénytermé-· 
l'ekról,mellyel mint 
élősdi.ek az élő embe:c·;L 
tes ten e lői oróulnak. 

7• sz. táblázec 

Megjelent szaklapban 

Ugyanazzal a ci$nel: 
Gy.Htp.1865.3S.sz.605.old. 

2.Rövid physiognomiája a 
növényországnak lsagyar·
honban. 



Szerző 
neve: 

liiann ó 
Alajos 

ivíolnár 
JállOS 

Murmann 
Károly 
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Előadás címe: 

A mirenyről.. 

l.A magyarhoni ásványvizek 
1847-1863. 

2.Köz1és a budai Ráczft~
.dőről. 

A soproni bor vegytani 
vizsgálata. 

7 .sz. táb1áze_t folytatása 

Iűegj e lent szaklap ban 

------------·---
H end t vich 
~ramás 

Rozsnyay 
kfátyás 

SChillitZ 
l\f.J. 

Sztup9J: 
Gyorgy 

T han 
Káro.Ly 

l.Pécsnek lepkéi és vidékek
hezi viszonyai. 

2.A gyümölcstenyésztés jelen 
ál.lapotja • 

. 3. Baranyának faneme i. 

l.A chinin és chinoi.di.n kö- ~'anulmány a chinin és 
zötti viszony vegyészeti chinoi.óin vegyJ. es 
és gyógyászati tekintetben. gyógyászati viszonyai 

fölött. 

2.A fényképészet legujabb 
ha.ladásáról. 

3 .A kinalt raii(ént le he t ugy 
elkésziteni,hogy az kese-

~y.Rtp.l868.39.sz.768.o. 

Ugyanazzal a eimmel: 
Gy .R tp .1869.38 .sz. 755. o 

rü izét elveszitvén, de Ugyanazzal a eimmel: 
kris tályosságát megtartván, GyHtp .1869 .50. sz. 950. o. 
gyermekeknek is könnyen a-
dagolható legyen. 

4 • .A robbano és öldöklő sze·-
rekről. 

5.A babona a természettu
dományokban. 

A hódról 

ll érne lykemszere k 
hatása 

l.Az izzó testek szi.nKépéről. 
és az égi testek vegylian1 
al ka tl"észei.ről. 

ü gy ana z za l a c iill;ne l.: 
Gy • .nt p .1872.38 .sz .603. o. 

Nap és izzó testek szín
képe. Budapes ti Szem..Le 
186?.327.old. 



------·-------
Szerző 
neve: Előadás címe: 
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7. sz. táblázat i olytetása 

Illegjelent szaklapban 

------·--
2.Az ásványvizek vegyelem·- Ugyanazzal a ci=el: 

zésének összeállításárá l.GyHtp .1864.1·-97 .old. 

'I'rajánovits Bihár és Békés megyék 
Agoston véghatárain érintkező 

Sarkad mezőváros és vi
déke földtalajáról és 
kutvizérőL 

-------· 
id.Wágner 
Dániel 

l.Az érczek pörkölése e
gészség-rendőri és vegy
tani tekintetben. 

<::,Magyarhon ásványforrásai., 
különös tekintettel a 
zólyommegyeiek. 

?;.A mireny kémletérőL 
4.Gyógyvegytani éri;ekezés 

mestei'séges ásv3.nyvizek
ről. 

OH tp. 1865.1-7. sz. 

Ugyanazzal a eimmel: 
Gy.Htp.l872.38.sz.60).o. 

S .A tarcsai ápványviz meny·
nyiségi vegybontása. 

ifj. 
Vágner 
Dániel 

l.A szántóföld vegytani 
szempontból, a növény
életre vonatkozólag. 

c:.aonnan erednek a hibás 
vegy'oontások és hogy le
hetne azok számát lehe
tőleg kise·ooi t eni .• 

3.A mi.renyfeliblag egy uj 
Készitésmódja. 

A szántóföld alkatrészei
nek befolyása a növények
re gazdasági szempontból. 
Gy .H tp .l8l:A • .:)6 •. 569. old. 

Ugyanazzal a címme l: 
Gy .rit p. 1865 •. 58.6\35. old. 

--·-·--------------··-------------··-----
Winterlich 
Ferdinánd 

Szénsavas vasélecs 
készítésére szolgáló 
eszköz. 

Összegezve: A 1íagyar Orvosok és '.l:ermészetvizsgá.l6k 

Vándorgyülései összefogó ~:apocsként szalgáltak a gyógy-· 

szerészek számára, aro.ikor egyéb nehézségek és a föld-
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rajzi. elhatároltság miatt egyébként csak ritkán, vagy 

egyáltalán nem találkoztak volna szervezett :formában. 

Ennél nag:yobb jelentőségű. az a tény, hogy a Vándorgyülé-

seken a gyógyszerészek már többi tudóstársuk előtt 

fejthették ki tudományos tevékenységüket, s a gyülések 

nagy nyilvánossága is hozzájárult az ott előadott tudo

mányos munkák szinvonalának fokozatos emeléséhez. 

A Vándorgyülések táblázatos összefoglalása 

jól mutatja azt az aktivitást, amit a gyógyszerészek ki-

:fejtettek. A táblázat tanusága szerint 15 gyógyszerész 

31 előadást tartott a vizsgált időszak alatt. 

A Vándorgyüléseken elhangzott előadások megjelentek egy-
' 

részt a "Munkálatok"-ban, valamint egyéb szaklapokban 

is, igy az ország nyilvánossága is megismerhette az elő

adásokat azok publikálása rcvén. Az előadók a kOl' legki

válóbb gyógyszerészei, kiknek nevével a disszertáció fo

lyamán állandóan találkozunk, s munkásságuk révén nagyot 

lenditettek a magyar gyógyszerészet mind erőteljesebb 

fejlődésén. 
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V Z 1-\T,-rA' L- ;!., r. ~Í' " z -·r. " - ~T " • A VJ.\l Lu lrYOvYSZERE.SZETI .s· · ... 4.KSAJTO li TAL..4.KULASA 

A KIEGYEZÉS KORÁBAl~ 

l. A második magyar nyel.vü gyógyszerészeti 

szakfolyóirat, a Gyógyszerészi He ti lap e l-

ső évtizede /1862-1872/. Hatása a gyógy-

szerészi szakirodalom fejlődésére. 

2. A harmadik magyar nyelvü gyógyszerészeti 

szakfolyóirat: a Vegyészet és Gyóg;yszeré-

szet /1863/ 
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A KHGYl!;ZJ.:S KORABAli 

A politil~ában bekevetkezett változások mi-· 

att az önkényuralmi rendszer fenntartása egyre nehe-· 

zebbé vált a Birodalom számára. A kül- és b~lpoliti-

kai tényezők végül is oda vezettek, hogy a Birodalom 

egyezkedni akart a mae;yar uralkodó osztállyal, s ilyen 

előzmények után jött létre 1867-ben a kiegyezés. 1867. 

február 19-én az országgyülésben felolvasták Ferenc 

J'ózsef kéziratát, mely lV!agyarorsLágnak megad·ta az al-

kotmányt. Az egyetemi' ügyek fennhatóságának, a Vő.llás-· 

és kezoktatásügyi mini.sztériumnak az élére másodszor 

is Eötvós József került. 

A kiegyezés he,talmas lendületet adot'G a 

tuöomany, a mU.vészet és az ipar számára eg:yaránt. i~em 

annyira a re:tormoknak, mint inkább a rnult elmaraoott-

ságát helyrehozó és sokszor hangoztatott jogos és 

céltudatos kívánságok teljesülésének a korszaka ez az 

orvosi és gyógyszerészi. kar életében. 

A ki.egyezés uj lehe<;őségeket hozott az egyetemen a 

teljes danszabadság megnyilvánulásáoan. Az l86ö. évi 

XLIV.tco 19.§·-a kimonaotta, hogy 

", •• az országos egyetemben 
az előadási nyelv a magyar .•• " /l/ 

A kiegyezés hazánkat oizonyos allami :függe t lenséghez 
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juttatta és e viszonylag nyugalmas .Légkörben lehetövé 

váltak bizonyos ref'ormok majd minden területen, igy a 

közegészségügy területén is. A század folyamán nem 

sok valósult meg az áll.andóan naplrenden szereplő köz-

egészségugy és annak rendezéséve l kapcsola t ban. lviost 

végre a reformok egyik gyakorlati megvalósulását je-

lentette az ~868. március 10-én létrehozott Országos 

Közegészségugyi Tanács. /2/ A Tanács feladatköre: vé-

leményadás a hozzáintézett kérdésekben, egészségügyi 

jogszabályok, utasHások indi.tványozása, gyógyszerkönyv 

összeálli t ása. 

Gyógyszerészi szempontból a Tanács legf'ontosabb tény

kedése az első magyar gyógyszerkönyv megszerkesztésére 

létrehozott bizottság volt. A bizottság munkájának e-· 

redményeként 1871. december 4-·én megjelent az "I. Ma-

gyar Gyógyszerkönyv", melynek életbe léptetése 1872. 

március 15-e volt. A gyógyszerkönyv megjelenése döntő 

minőségi előrelépést jelentett a magyar gyógyszerészet 

történetében, fejlődésében: 

" ••• a gyógyszerkönyv ugyan
is mindenkor a gyósyszerké
szités és gyógyszerellenőr
zés szabványa és mint ilyen, 
a kifogáslialan minőségü 
gyógyszer legfőbb biztosi:
téka •• " /3/ 

A kiegyezés kora hatalmas lendületet adott 

tehát a tudományok fejlődésének is. Gyógyszerészi szem-
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pontból e kor nagy eseménye a gyógyszerészi szaksaj-

tó ujjászületése és fellendülése is. Megjelent két 

uj gyógyszerészi szakfolyóirat: a Gyógyszerészi He-

ti.lap és a Vegyészet és Gyógyszerészet. Ez már való

ban "önálló gyógyszerészeti szaksajtó", a gyógysze

részek önálló lapja, mely egyrészt fórumot teremt 

tudományos és társadalmi téren, másrészt pedig meg-

veti a században a mai magas szintü gyógyszerészet 

kialakulásának feltételeit azáltal, hogy olyan folyó·

iratokat hoz létre, melyekben a fS'YÓgyszerészet komp

lex problémái /társadalmi és tudományos/ megjelenhet-

nek és a lapok hasábjain keresztü], együttesen keres

nek rá megoldást a folyóirat biztosi.totta nyilvános·-

ság bevonásávaL 
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L A második magyar nyelvü gyógyszerészeti szakfolyó·-

irat, a Gyógysze'részi Hetilap első évtizede 

/1862--1872/.!. Ha tás a a gyógyszerészi szakirodalom 

fejlődésére 

Á folyamatosan megjelenő szakfolyóira·i;ot 

Schédy Sándor gyógyszerész ale.pitotta, ;nelynek első 

száma 1862. január 2-i keltezéssel jelent meg. /?.kép/ 

Mik voHak vajjon azok az okok, illetve 

körülmények, melyek Schédy Sándort e folyóirat megin·

ditására serkentették? /8.kép/ 

Dro Kempler Kurt /4/ szerint: 

''••• a falusi gyógyszerész ese
ménytelen, egyhangu élete nem 
elésitette ki. Bizonyára eb
ben az időszakban /l860ban 
bérbe vette a budafoki gyógy-· 
szertárat/ alakult ki benne a 
magyar gyógyszerészet felemel
kedése érdekét szolgáló eszmék 
konkretizálása és azok megvaló
sitásának kidolgozása. A ;nagyar 
gyógyszerészi kar ügyeinek e
lőbbrevitelére a legalkalmasabb
nak -· országos érdekképvise le ti 
szerv létrehozatala mellett -
önálló, magyar nyelvü sajtóor
gánum életrehívását tekintettao 
Ugy vélte, hogy ez utóbbi ter
vének megvalósulása előbbre vi
szi az országos egyesiHet ügyét 
is .... \i 

Ilyen előzmények után jelent meg a Gyógyszerészi He

tilap. A gyógyszerészi hetilap megalapitásának jelen-

tőségét csak akkor éloti:J.etjük meg, ha figyelembe vesz-

szük azt a kort, amelynek orgánuma letto Á szétszórtan 
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Első évfolyam 1862 l sz 1 es L január 2 

GYóGYSZERÉSZI 
HETILAP. 

A gyógyszerészeti tudómányok fejlődésének 

=:Oc> K Ö Z L Ö N Y E. 61S:o 
Szerli:esztö tulajdonos: Schédy Sándor 

T a r t a l om: Elörajznnk. - A~~,; elméleti vegytan fóladatár61 és jelen állapotá·· 
ról. T h a n n K á. r o l y tr. egyetemi tanártól - A szinképkésztilék, s a sr.oinképek ész·
lelete !itali vegyelemzés. Felletár Emil egyetemi tanársegédtöl,- A saticin mcg
hatá.rozúa - A einehonitt kémszere. - Törvényszéki vegykémlet. Köz li Fe ll e t á r 
Emil-:- Ű" gyeink Az országos gyógyszerészegylet érdekében Felletár Emil
Ul.- Vegyesek 

E l ö r a j z u n k. 
!_Az ir-odaloin, e mértéke a nemzetek miiveltségének, a polgárisult Europa 

minden országában egyegy kis önálló világot képez; ez azori kör 1 hol a nem
zetek -napszlimosai kiapadhatlan szorgalommal róják le a haza iránti tartózá·su·
kal.,· ~%Ván a tudományok s müvészetek terén tehetségcik szerint; ez azon 
egyedüli út, melyen serkenthetik a népeket, hogy hivutásoknak eleget teendők 
a haladó kor igényeinek megfeJellHeg elfoglalj;ík a töblJi nemzetek sorában ama 
hely~t, mely öket megilleti, ~s mclytöl clmarudvilu, n legnagyoll h közönyös
séget tannsitó öngyilkoJási biint követnék el 

Hazai irodalmunk bajookai c tekintetben gyönyödi sikerrel oldák meg ne
héz ffiladatukat; nem emlitvén a jelesbnél jclesh önálló müveket, csupán a tu
dományos ismereteket terjesztö s izlést ·nemesítő Iapirodalmunkra hivatkozunk, 
mely- hála a gondviselésnek- a folyton növekedö részvét folytán oly fokra 
emelkedett: hogy ma már büszkén tekinthetünk idöszaki sajtónk tennényeinek 
hosszú: sorozatára .. Mindnyájan a haza jóléteért küzdtek és küzdenek; fölverék 
dermedtségéből, s tettre munkára ösztönzék a nemzetet.; képeúk a lelkekel 
és szivckel, szélhintvén a költészet virágai!; kifejteszték cseng·ö nyelvünk 
szépségeit, s egy uj roppant nagy osztályt nyertek meg a müvelödés számár·a 
- • köznépet -· ]! 

A szaklapok gyorsan kövelték egymást keletkezésökben, s ttz OI'\'OSi és 
h•rmészet-tudományok, gazdúszat, míivészet, kertészet és ipar ujabb vivmá
nyainak terjesztését tüzlék ki nemes irányul -- Szaklapirodalmunkban miudaz-· 
úllulnugy hiány érezhető, nevezetesen a fövárosunk keblében megjelenő negy
H'Unégy ma!!yar lap sórában nendátjuk a gyógyszerészetet képvisch·e, s mig 
az ,. lparosnk Lapja'', a "Férfi Divatközlöny", "Pesti Hölgy-divatlap•·; az illeti) 
usztályuk lqrszebb részn~tének ön·endenek: hazánk egyik t~omán~os- bal-· 
száznál tóbb üuállü htgot. számláló - testületének nincs közlönye; pedig a tu
dományos osztál)·ok küzt éppen a gyógyszerészet azon _szak, melyre nénP 
n•'lkülözhetlen kelh~kk.:, égetö szükséggé vált egy ily tudományos folyóiral Jé-

7· kép 

Gyógyszerészi Retilap 

e ls ő számának eimoldala 
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Schédy Bándor 
/1831-1902/ 

a Gyógyszerészi Hetilap ale.pitója. 
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élő gyógyszerészek alig tudtak egymásról és egyáltalán 

nem ismerték azokat az eseményeket, amelyek tőlük tá·-

volabb eső, más gyógyszerészi körzetekben történtek. 

l'Jem alakulhatott ki tehát egységes gyógyszerészi köz·-

vélemény és mivel mí.nden reájuk vonatkozó kérdésben 

más-és más uton keresték a megoldást, csak növelték 

azt a káoszt, amit a hatóságok eloszlatni amugy sem 

nagyon akartak. A hetilap egyik fontos szerepe tehát az 

volt, hogy közleményeivel közelebb hozza egymáshoz az 

egy pályán müködőket és minden ügyben megadja a nyi.l-

vános megvitatás lehetőségót és a közös érdekeket egy 

nevezőre hozza. l\íásik' f'eladat;a volt meggyőzni a hat6-

ságokat e gyógyszerészi hivatás jelentősé:;éről, ennek 

a.lapján belevinni a köztudat;ba a g:yóg:yszerészi. ügy 

rendezésének szükségéti é$ kivédeni azokat a támadása~~. 

kat, amelyeket mások önös érdekei vagy az elfogultság 

suge . .Llt. /5/ Végül hivE,táse kellett legyen a tLldományos 

. . . . . l ' t' . • . . 'l g:yogyszereszl lrooe. om meg Ger em ese, a t uoorne.ny I e J esz·-· 

tése, az elért eredmények gyakorlatbE, való átvitele é.s 

állandó felszinen tartása azoknak ·e_ gazdasági jelentő-

ségü kérdésel~nek is, e.melyek megoldása nélkül a g:yog~7-

szerészi pálya fejlődését előbbre vi.nni nem lehetet'G. 

P.. lap teljes cime: 

Gyóg;yszerészi Hetilap 

A gyÓgJ'~szerésze ti tudományok fe j lődé.sének köz lÖl1J' e o 
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Idézem az első számból Schédy "Előrajzunk" Cillllle l. meg-

jelent bevezetőjét, mel.y az ő gyógyszerészi hitvallá

sa, s ebben kifejti a célokat és ezek megvalósításának 

lehetséges utjait. /6/ 

" ••• a gyógyszerészeknek nem 
csak abban áll hivatása, hogy 
szaktudományait a gyógytáron 
belül közönnyel álkalmazza, s 
igy a szenvedő emberiség javá
ra csak közvetve müködjék, ne
ki kitartással kell tovább ha
ladni azon ösvényen, mely e
lőtte az egyetemi tantermek
ben megnyilt, kéll hogy mü
vel.je a tudományt, hogy en
nek gyors fejlődésével halad
hasson, és attól egy pillanat
ra se maradjon le. Edes hazánk, 
melynek múnkaköteles fiai. va
gyunk, megkívánja: hogy te
hetségeinket javára értéke
sitsük; a közegészségüggy, 
melynek hivatott őrei va
gyunk, parancsolja, hogy ez őr·
állomásunk kötelezettségeinek 
sz oros érte lemben e lege t te
gyünk. 
De lennénk-e képesek e szép 
feladatok teljesitésére, ha 
nincs eszközünk me ly •• , 
széthordaná hazánk minden zu
gába a gyógyszerészi tudomá
nyos haladások mindazon ujabb 
vívmányait, melyeket a tettek 
emberei önmegtagadással hord
tak össze a tudományok oltárá
ra. 
Azért honfiui kötelességünket 
véljük teljesíteni, midőn egy 
ily eszközről gondoskodván, a 
"Gyógyszerészi Hetilap" cimü 
folyóirat megindítására vál
lalkoztunk ••• 
A "Gyógyszerészi Hetilap" fő 
iránya leend: az általános, or
vosi, gyógyszerészi, törvény-
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széki, és müipari vegytant 
legujabb álláspontján ter·
jeszteni ... 
Lapunk különösen a gyógysze
része ti gyakor la t közlönye 
Je end. Minden e gyakorlat te
rén fölmerülő ujdonságok 
gyors közlése által hasznos 
szelgálatot vélünk tehetni a 
magyar ,gyógyszerészet eme lé-· 
sére. Atültetendjük irodal
munkba az angol, francia s 
német szaktudósok érdekest 
munkálatait, s lapunk ennél
fogva az európai szaktudomá
nyi folyóiratok egyetemes 
kivonata leend ••• 
Közleni fogunk továbbá gyógy
szerismei, növény- és termé
szettani cikeket, amennyi
ben ezek a gyógyszerészet kö
réhez tartoznak. Tárcánkban 
tért nyitunk rninden oly köz
leménynek, 'mely gyógyszerészi 
teendünk ügyét illeti, s en
nek emelésére és javi.tására 
ösvényt egyenget ••• 
Örködni. fogunk gyógyszerészi 
rendünk jogai fölött. 
Ismertetni fogjuk a kül- és 
belföldön megjelent szak-· 
könyve ke t ••• " 

A tartalom számról-számra bővült és érdekesebb lett. 

Megszólaltak benne már az első években a tudomány müve

lőinek legtiszteltebb, sőt legnagyobb nevei is. Sokszor 

találkozunk az irók között Fehér Ipolynak, a későbbi 

pannonhalmi főapátnak nevével, de irtak 'l'han Károly és 

Leng-Jel Béla, a kémia egyetemi tanárai, cikket látunk 

Pasteurtől, dolgozott a lapnak a "Codex Sanitario-·ldedi-

cinalis Hungariae" hires s~erzője Linzbauer egyetemi 

tanár, s természetesen azok a magyar gyógyszerészek is, 
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akik minden egyéni kiválóságuk mellett is eddig hall-· 

gatásra voltak kényszeri.tve, mive l lap nem állt ren

delkezésükre. It t ismerjük meg Katona Zsigmond gyógy·

szerésznek, az egyi.k legnagyobb magyar pomologusnak 

nevét, aki a gyógynövénygyüjtés~·e hiv ja fel a figyel

met, Kátai Gábor', akinek nevével már az Orvosi Heti

lap Hasábjain közleményei révén gyakran találkoztunk. 

E lapok hasábjain bontakozik ki e lő t tünk már az e ls ő 

években li!!olnár János, Felletár Emil, Jármay Gusztáv, 

Roz;snyay Mátyás munkássága, Ráth Péter, Fauser Antal, 

•rrajánovits Ágoston, l'lfüller Bernát neveit is innen is

merjük meg. 

A gyógyszerészi pálya he ly ze t; ét senki nem állapitotta 

meg olyan precízen, mint Schédy Sándor és senki nála 

tisztábban nem látta a tennivalókat sem. 

"Nekünk kell kivivnunk -· mondja Schédy - ugy magunk 

és utódaink részére biztositanunk mindazt, amit sza

kunktól, mint minden más üe;yágtól is az egyes nemze

tek és az összes emberiség fejlődésével együtthaladó 

civilizáció szükségképpen megkiván. Nekünk kell meg

vetnLink azt az alapot, me.lyen gyógyszerészetünk mél

tó csarnokát utódaink idővel bizton felépithessék, ne

künk munkálkodnunk kell fáradhatatlanul szakunk végle

ges szervezésének tökélyes rendbehozásának nagy jelen-· 

t6ségli Ugyében ••• ~' 171 

Lapjának első két-három évfolyamában felvetette már 
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mindazokat a kérdéseket, amelyek a gyógyszerészi pá-

lyának alapvető és részben megoldatlan kérdései vo.J:.. 

tak. A taksa helyes elkészítése, a "titkos szerek" és 

a jogtalanul gyógyszert árulók elleni küzdelem, az i-· 

gazságos és célszerű jogadományozás, a nyugdijinté-

zet, a kiképzés problémája, a gyógyszerészek helye az 

áll.amban, tevékenységük sokrétűsége, valamint az ü-

gyek hatósági. intézésénél a gyógyszerészek bekapcso

lása már mi.nd programja volt. E sokirányu tevékeny

ségre álljon i.tt csak egy példa, szó szerint idézve 

az akkori korban a gyógyszerészek számára oly fontos 

társadalombeli hel;y·ük ,sokrétüségének és kiszolgálta

tottságának problematikáját. l!,rdekes, hogy az i.tt f'el-· 

vetett kérdések még ma is - bár bizonyos változásokban 

ugyan, - de aktuálisak. jjzért tai'·t;om fontosnak idézni 

"A gyógyszerészet és állása az államban" cimü munkájá-· 

ból: /3/ 

"··· a gyógyszerész egy sze
mélyben mint az állam tiszt
je, mint tudós és mi.nt ipar-· 
üző három müködési kort e
gyesit. 
L Államszolga /fize t és nél
kül./ Ez nemcsak tanulmányi 
menetéből, de üzletének nyil
vánosságából is ered, a 
gyógyszertár nyilvános inté
zet, s igy a gyógyszerész 
ennek nyilvános szolgája lé
vén, az állam iránt müködése 
és cselekedeteiről minden i
dőben felelősséggel tartozik. 

! 
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2. ;J!udós i.s, és joggal sok-· 
oldalu ismereteitől megkí
vánják, hogy a természettu
dományok minden ágaiban ott·
honos legyen. Tudományos és 
müipari kérdésekben, melyek-· 
hez egyéb iparüzők nem érte
nek, főleg kis városokban 
gyakran igénybe vétetik, és 
ő szivesen ad amint meg is 
kivánják tőle nyilt és díjta
lan választ. Szellemi.. tokéjé
nek érvényesítéséről vagyis 
kamatositásáról, mint; ez má
soknál történik, e két mükö
dés körében szó sem lehet. 
Igy tehát a gyógyszerész fenn
állása főleg a harmadiktól 
függ. 

3. Az iparüzleti kör ez. Itt 
a gyógyszerész kereskedő, el
látva rendkivül magas árak-· 
kal. De valóban kereskedO.-e 
a gyógyszerész? 

A gyógyszerész a kereskedővel 
nem mondhatja: bi.rom e gyógy
szert különfé le mi.nőségben, 
ide közönség, válassz, ame
lyikből tetszik. A gyógyszer 
csak a betegnek kell, csak ak
kor, ha beteg és rá van szo-
rulva. 

Az első feltétel az alapelv 
tehát a gyógyszerésznél, hogy 
alaposan, lelkiismeretesen 
járjon el. A közönség és az 
orvos egyáránt feltétlenül 
meg kell, hogy bízzék szerei 
jóságában. A gyógyszerésznek 
tehát minden kezességet el 
lcell vállania, s 8. syógyszere
ket is saját és a közönség ér
dekében mi.elött he.sználatba 
venné, meg lcell vizsgálnia, 
igy tehat nagy kötelezettség
nek veti elá magát, o.Ly köte
lezettségnek, mel.lye.l kereske
deL'lli értelemben minden ver
seny határozott ellentétben 
áll. Kereskedő tehát a szó 
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teljes értelmében tenau nem 
és soha nem is lehet gyógy
szerészo·~n 

A külföld gyógyszerészi eseményeineK és eredményeinek 

állandó feltárásávc.l ösztönözte munkára a gyógyszeré-· 

szak vezetőit. 

Már 1867.-ben felhivást teJGt közzé az ország összes 

gyógyszerészeihez ci.mezve, hogy l-cüldjék be ~ozzá z. vi·-

dékükön dívó népies elnevezését; a gyógyszereknek, hogy 

ezeket összeállithassa, s a köznek átadhassa. nive 

lt ' .. ' ' l ' ' . k vo. - a gyogynovenyuerme .es megszervezesene-, s a 

gyógyszel"észek által felállitandó, s az ő tulajdonuka.t 

képező gyógyszerveg3részeti vál.lalatna.k. 

liiint az eddig elmondo'ttakból is lá·bjuk, Schédy Sándor 

óriási energiával próbálta meginditani azt a tudomá-

nyos - és végl"e egyedül a gyógyszerészek ,_ folyóiratát, 

mely évtizedekig való fenállása és müködése miatt a 

legfontosabb gyógyszerészeti szaksajtónak ·bekinthetó. 

Ezirányu tevékenységét megbecsülve, Schédy 1902·-ben be-

következett halála után a Magyarországi Gyógyszerész 

Testület siremléket emeltetett tiszteletére a Kerepet;>i 

temetőbeno /9o kép/ 

:Cevékenysége nem is mal"adt hatástalan a kor g~rógysze-

részeire nézve sem, akár a tudományos tevékenységet, 

akár rendjük szarvezeti kérdéseinek rendezését vizs-

gá lj uk. Eze kben a kérdése i'..:-oen -· ro. int már az e lő z ő f' e-

jezetekből is kiviláglik, ne;:y szerepük volt a külön-

böző orvos-gyóg:yszerész egyesületekcek, rnelyek mint-
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9. kép 

Schédy Bándor sirja 

a Kerepesi temetőben 
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egy előfutárként felkészitették a gyóe,7szerészeket 

a majdan elkövetkező önálló fórum létrejötte esetén 

az önálló fórum létrejötte esetén az önálló tevékeny·

ségre és a kezdeményező készség kifejlesztésére. 

A Gyógyszerészi Hetilap müködésének ll éve alatt a 

magyar gyógyszerészek egész hada vett részt a folyói

rat hasábjain a magyar tudományos élet fellenditésé

ben. 

A következőkben ezen irá..YJ.yu vizsgálódása-

imat kivánom bemutatni. Előljáróban összefoglalva rö-

viden ismertetem a különböző vizsgálati szempontokat, 

me1yek alapján az 1862-;-1872.--ig megjelent számokat 

feldolgoztam: 

l. A megjelent közlemények jellegének 

számszerü alakulása a vizsgált ll év alatt. 

2. A megjelent közlemények számának ala

kulása a gyógyszerészeti tudományok szakágai szeri.nt. 

3. A megjelent közlemények szerzők sze

rinti bontása. 

4. A kor legnevesebb gyógyszerészeinek 

megjelent összes munkáinak számszerű értékelése, mely 

az előző pontban leirt felméréserr alapuL 

E rövid összefoglaló ismerte t és ut án részle te zem az 

egyes szempontok szerint végzett vizsgálatok eredmé

nyeit, megállapításaimat. 
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l. Értékelés a közlemények jellege szerint: 

Elsősorban vizsgáltam a közlemények jel·

legét. Az értékeléshez globális statisztikai felmé

rést alkalmaztam, Statisztikai. felmérésem eredményét 

statisztikai táblázatok segitségével mutatom be. A 

megjelent közleményeket jellegük szerint a következő 

csoportképző ismérvek szerint bontottam: 

l. Kisérletes munkák: 

a gyógyszerészek által irt önálló kisérletes 

munkák. 

2. Továbbképző munka: 

nagyobb összefogláló, egyes tudományterületet 

felölelő irás. Gyakran egy téma területet külön

böző szemszögből vizsgál a már meglevő irodalom 

alapján, s ebből a saját állásfoglalás alapján 

szür le következtetéseket • 

. 3. Referátum: 

főleg külföldi, már más folyóiratokban megjelent 

szakirodalom ismertetése kivonatos formában, bele

szöve a referáló egyéni véleményét is a.z ismerte

tett tárgykörről. 

4, ]!'ordítás: 

az ismertető gyógyszerész a lap számára érdekesnek 

vélt eredeti közleményt a magyar olvasóközönség 

számára teljes terjedeL~ében leforditva bemutatja. 



143 

5. Könyvismertetés: 

a szaksajtóban ·- a vizsgált időszakban - főleg 

külföldön megjelent könyvek /tudományos/ teljes 

eimének ismertetése rövid kritikai tanulmánnyal 

együtt. 

6. Vegyesek: 

egyéb, nem kifejezetten tudományos jelentőségű, 

de az adott korra jellemző és gyakran érdekesség

gel biró cikkek, közlemények, melyek inkább tel

jessé teszik a vizsgált korról alkotható képet 

és talán a szaluna későbbi alakulása szempontjából 

jelentősek. 

. ' 
Ezen szempontok alapján történt statisztikai értél~elése-

met a 8. sz. táblázat mutatja beo 



-·---------------·----· ---·-----
Közlemé- A G:yógyszerészi Hetllapban évenKént megJelent tcözlemfmyek száma n:yek 
jellege 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 186:8. 1869. 1870. 1871.1872. Ös sz, 

Kísérle t 
/önálló 

raunKa/ 40 44 28 22 13 16 43 27 31 31 39 334 
TovábbKépzp 
/nag:yobb 
összefog-
lal ó/ 38 48 72 58 15 17 21 31 26 34 8 368 

Referátum i-' 

/ismertetés+ +o-
+:: 

vélemény/ l"" 79 102 129 181 163 189 313 221 93 213 1838 .-'.-' 

Fordítás 77 38 l "l 
..-~ 89 118 77 116 209 226 280 205 1586 

Könyvís-
mertetés 10 15 3 9 7 9 10 16 15 16 16 131 
Vegyes 15 10 42 35 4" .-' 62 70 116 71 85 L>L!- "9"' .-' -' QJ 

o 
{/] 
N 

Összesen: • 
335 234 403 342 379 3 ll-4 449 712 590 539 525 485 2 

ct 
Pl• -------.. -- o' 
i~ 

Pl· 
N 
~\} 
c:f' 
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A tábláza'G tanusága szerint s. vizsgált ll év alatt 

megj e .lent összes közlemén3'ek száma: 485 2 

,, kisérle·tes munkák száma ll év ala t t '7.--,.4 7 •7 .n 7) ;o 

'l'ovábbképző jel-
legü munkák tt ll " 368 7 % 

Referátum " 11 " 1838 38 % 

Fordítás H " ll 1586 33 % 

Könyvismer te t és H " ll 131 3 % 

Vegyes " " " "9" 12 o:l 
./ -' 70 

Amint látjuk, a legnagyobb számban, mely 

38 }c-ot tesz ki, a referátumok találhatók a lapokban, 

ezután következnek a fÓrditások 33 ?L-kal; a kisérletes 

önálló munkák száma pedig csak 7 ?i;. Ha végiggondoljuk, 

hogy a .X:IX. század közepén vagyunk, s az em magyar 

gyógyszerészi folyóirat csak nearégen jelent meg, vala·

mint a gyógyszerésze t, mint önálló t u d omán;yág csak mos t 

kezd kialakulni, akkor nem csodálkozhatunk azon,hogy önál-

ló munkák száma ily csekély. Ugyanakkor e. referátumok és a 

fordítások száma azért oly magas, rnert a külföldi szaki-

rodalom már korábban sok kiváló publikációval és budomá-

nyos alkotással rendelkezett, rnelyet a magyar tudomány 

fejlesztéséhez és müveléséhez meg kellett ismerni, s en·-

nek legjobb és laggyorsabb módja a fordítás és referá-

lás. Ezt nálunk már korán felismerték és jól müvelték is. 
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2 .. 2rtékelés a közlemények tudományszaka szerint: 

A második stati.szti.kai elemzést a gyógy-

szerészeti tudományok szakágai szerinti ismérvek a-

lapján végeztem, az évenként megjelent közlemények 

számának tükrében. 

Ebben a korban a Gyógyszerészi Hetilapban mee;jelent 

közleményeket és cikkeket az alábbi. tudományszakokra 

oszthatjuk: 

1. Gyógyszerészi kémia 
2. Gyógyszerellenőrzés 
3. Gyógyszertechnológia 
4. Gyógynövény-· és drogismeret 
.5. Gyógyszerhatástan 
6. Toxikológia 
7. Vizsgálati módszerek 
8. Közegészségtan 
9. Oktatás - továbbképzés 

10. Gyógyszerügyi szervezés 
ll. Gyógyszerészi irodalom, események 
12. Gyógyszerészi történe l em 

A felsorolt tudományszakek elnevezése nem korabeli, 

hiszen e nomenklaturák csak jóval későbben alakultak 

ki, de meglepő, hogy a tartalom, mely e szavak mögött 

rejlik, 1ni.lyen könnyen és egyértelmüen besorolható ezen 

kategóri.ákba. /9.sz. táblázat/ 



··------~-· 

Közlemérzyek A Gyógyszerészi Hetilapban évenként megJelent; l{Özleményelc száma 
tudomárzyszaka 

1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871. 1872. Összesen 

---· 
Gyógyszerészi 
Kémia 128 82 8 lJ, 80 88 74 85 137 150 1?2 198 1278 
Gyógyszere llenŐl'Z. 2Li. 17 23 27 21 20 56 136 57 54 65 500 
'l'echnológia 30 10 92 38 74 60 69 66 90 47 48 624 

í-' 

Gyógynövény és +o 
-._J 

drogismere 'G 40 c; o _,u 38 38 23 42 48 61 56 33 54 1~91 

Hatástan 27 10 17 15 40 16 49 '+3 38 Li-2 23 320 A 

'l'oxikológia 19 8 Ln 38 30 39 45 75 ?6 1+7 38 1+56 
Vizsg.módszerek - - 17 30 36 19 19 66 31 26 14- 258 
KözeP'észségt;an - 3 10 ll 14 9 12 25 19 22 18 143 .. o 

Oktatás - tovább-
,_o 
o 

képzé.s 38 10 19 9 ll - L~ 10 - 8 - 109 ro 
N 

Szervezés c; 8 12 31 10 25 16 20 34 32 14 207 • 
.-' 

c1· 

Gyógyszerészi Pl' 

irod,, esemérzyek 21 20 27 l? 2" 32 28 "" 32 53 37 "Ll 7 o' 
./ ././ :_), 

·~ 
Gyógyszerészi 

Íll' 
N 

történelem 3 8 23 8 7 8 18 lS 7 3 16 119 Pl 
cr 

-
összesen: 335 231> 403 342 379 )LfLf 449 712 590 C:: 70 :;:):; 525 485 2 

.. ·--------· 
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A tábláza t adataineJe százalékos éi· t é ke lés e: 

l. Gyógyszerészi Kémia 1278 közlernény 28 70 
2, Gyógyszertechnológia 62 Li " 12 " 
Á :.Jo Gyógyszerellenőrzés 500 <l 10 n 

4. Gy-ógynövény és 
drogismeret 491 " Q o " 7>.-' 

:;;. 'l' oxi kológia 4-56 li' 9,4 H 

6, "' ' ' -G:yogyszereszl ir o·-

dalom, események 347 H 7, 1 h 

7o Gyógyszerhatástan 720 " 6,6 H 

8. Vizsgálati módszereh: 258 H 5,3 " 
9o Gyógyszerügyi sze r-

ve z és r)(~j7 c.,, ll Lj. ,2 H 

10. Közegészsé,:;ügy 143 l't 2,9 li 

lL Gyógyszerészi tör·-· 
' 

'Génelem 119 " 2~3 " 
12. Okta·~ás _, továb o,-

képz-és lG 9 il 2,2 " 

A t á b láz a t érc é ke lés e kor e ls ő szembe b ünő J e lenség a 

gyógyszerészi kémia tárgykörébe tartözó cikkel nagy szá-

ma /1278/, me ly nünöen évben és minden más tud ományszak 

l "' ' e ODD magasan az első helyen áll számbeli fölényével. 

Ez e. folény csak i okozódik, ha e száza lékhoz hozzáad·-

juk e. gyóg;yszerellenőrzés feltüntetett százalékát, nisz 

akkor a gyóg:yszerellenörzés jóformán csak kémiai rrródsze-

rekre korlátoz6dotto 

Ennek oke. abban kereshető, hogy a g;yógyszerészetli. tu·-

dom.án:-;rol: ki.als.kulásában e lsőrangu szerepe vo l t a. ir or üa-

·ttalmas irányu l::émiai és technológiai fej :lő désének, hiszen 
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ez vethette meg alapjait a külünböző megbizhccbó vizs·-

'l<···· '''l' l'' l l·~ ga._avl. mooszereK KJ .. a aK u asana.r, va a.mJ.nv a 

anyagául szolgáló külünböző, s egyre inkább nind na·-· 

gyobb tisztaságban előállitott gyógyszereknel~:. !;l:tnd 

t-cülföldi., mind a hazai. ·Gndom.án:yos eredLlények egyre na-

g:yobb mértékben fejlesztették ezeket u tudomé.nyszako-

kat, melyek végül is megvethették a mai moderbJ és meg-
'l 

l 

l 
bizn.e:.tó kémiai. e lenizések Gs vizsgála to-k~ alap jai t és 

soLct'é.leségét, valCJllint; a g:,,ögyszerek gyári máretekben 

·wörcénő előálli.tását. 



1,50 

3. Ertékelés a közlemén:yek szerzői alapján 

A két ismertetett statisztikai elemzés ma-· 

gában hordja a harmadik értékelés, kimutatás lehetősé·-

gét. A stati.sztikai vizsgálatoknál szembetünő volt, 

nogy a szerzők, illetve a publikációk alatt álló nevek 

milyen gyakran ismétlődnek. Ezek alapján kialakult a-

zok névsora, kik r'endszeresen és g;yakran, ill. ri.tkáb-

ban jelentkeztek a nyilvánosság előtt. Ez további ér-

tékelésre adott lehetőséget. Az adatok és Matolcsy 

llíiklós: "Könyv és üoodalomgy'J.j temény magyarországi 

gyógysz,erésze ti munkákról" cimü müve /9/ alapján éven

kénti bontásban táblázatosan közlöm azon gyógyszerészek 

neveit, kik különböző' tudományos munkáklml szerepeltek 

a lap hasá):Jjain. A megjelent közl.emények bon<<ása Nia-

tolcsy szerint történt, i.ly módon: 

tudományos müvek 

gyakorlel ti gyógyszerészi irodalom 

szakügyeket tárgyaló irodalom 

kiképzéssal foglalkozó irode-lom 

történettel foglalkozó irodalom 

E felosztás világosabban mutatja kevesebb száma miatt 

azt, amit már az előző felmérésekkel próbáltam bemutat-

ni, hogy a vizsgált ll év alatt a magyar gyógyszerészek 

a gyógyszerészet tisztán csak tudományos vagy gyakorLa-

ti területén tevékenykedtek és foglalkoztak, sőt a fel-

osztás szerint nem volt elh&~yagolható a gyógyszerész-

képzés és a gyógyszerészi történelemrnel való f·oglalko-

zás sem. /10-20. táblázat/ 



H e v e l( 

lí1e lle tár .llimil 
Geduly Albert 
GottJ.er I,ípot 
Larácson Sándor 
Katona Zsigmond 
KátaJ. Gábor 
Kormuth Attila 
Kossa Gusztáv 
Kubányi Simon 
Kövér Gábor 
Lenhar d t Jal(ab 
Lucicll Géza 
Molnár János 
Podhraczky l!'erenc 
Rácz Károly 
Quirinyi AlaJOS 
Schédy Sándor 
Sct1oltz Gusztáv 
Szabó JózseÍ' 
TraJánovits Ágoston 
'J:han Károly 
Vojtek Ant;al 

Ö s s z e s e n 

'l'udományos 
müvek 

14 
l 
l 

l 

l 

2 

2 

l 
l 

2 
3 

29 

Gyógyszerészi Het;ilap 1862. évfolyam 

Gyakorlati 
gyógysze
reszi 
J.rodalom 

"' _., 

2 

l 
3 

l 

l 

l 
2 

2 

18 

Szakügye 1.\:e t 
cargyal ó 
írodalom 

2 

2 
3 
l 

' -
l 
l 
l 

l 

2 

l 

15 

Kiképzés '.i!örténet 

l 

l 
l 

2 l 

Összesen 

22 
l 
l 
2 
7 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
Lj. 

2 
l 
2 
l 
3 
l 
l 
"' _., 

3 
2 

65 

i-' 
\n 
i-' 

i-' o 
• 
ci• 
Pl• 
o' 
i-' 
p.i, 
N 
Pl 
ct 



N e v e K 

Borza Jenő 
Csurda Radó 
Kánitz Ákos , 
Szontágl:l. Miklós es 
Kátai Gábor 
Emey L2,JOS 
Karácson Sándor 
J{asenf'e ld Manó 
Kiss Ferenc 
Lenhardt Jakab 
Loog Iészló 
i·ffo lnár János 
Osváth Pál 
Podhraczlcy Ferenc 
Preysz lv!ór 
Scnédy Sándor 
Scnmid leenner Antal 
Szabó Gyula 
éCörnösváry J..~ász ló 
Than Károly , 
TraJánov~ts Agoston 

ö s s z e s e n: 

Tudomá
nyos 
müveK 

l 
l 

2 
l 
l 

l 
l 

l 
l 
l 

ll 

Gyógyszerészi Hetilap 1863. évfolyam 

Gyakorlati 
gyógysze
részi 
irodalom 

2 

l 
l 

l 

" -' 

Szakügyeket 
tárgyaló 
irodalom 

l 
l 

1 

2 

l 

6 

Kiképzés 

l 

l 

···--·---'----· 

Történet 

l 

l 

Összesen 

l 
l 

l 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
]_ 

l 
l 
3 
]_ 
l 
l 
l 
l 

24 

i~ 

\ll 
(\) 

1-' 
r' 
• ..,. 
Pl• 
o' 
1-' 
Pl· 
N 
0' 
ci· 



N e v e k 

Bodor Károly 
.l!'eldhaus Zsigmond 
Go t tie r :Lipót 
Hámory ~aJ os 
Kán:L"Gz Akos és 
Szontá"'h Miklós Q 

Loog László 
liiolnár János 
PodhraczLcy Ferenc 
Sclunidlectmer Antal, 
Schédy Sándor 
'I' han Károly 

ö s s z e s e n: 

'1'udományos 
rnüvek 

-
l 
-
2 

3 
-
2 
-
-
l 

9 

Gyógyszerészi Hetilap l86L!-. évfolyam 

Gyakorlati 
gyogysze
rászi 
irodalom 

2 
-
2 
-
-
l 

c; 
-' 
l 
-
-

ll 

Szaleügye Ke t 
tárgyaló Kiképzés ~örténet 
irodalom 

- - -- - -' - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
l - -
- - -

l - -

Osszesen 

2 
l 
2 
2 

3 
l 

? 
l 
l 
l 

21 

i-' 
\)1 

""' ,. 

,~ 

[\) 

• 
c.-!~ 

P>• 
<f 
j--' 

~"' l~ 
fű 
eJ• 



N e v e k 

Balá:;;si György 
Beszedes Gyula 
Belemann Ede 
:l!" e ll e t ár Emil 
Hasenfeld lllaná 
Molnár János 
Podhraczky Ferenc 
Hotschnek Emil 
Sztankay l?erenc 
Tamás i\1ihály 
'ranács Mihály 
Tömösváry László 
'rllan Károly 
Schédy Sándor 

ö s s z e s e n : 

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

Gyógyszerészi Hetilap 1865. évfolyam 

Tudományos 
müvek 

l 
l 

l 
2 
3 
3 
2 

l 

15 

Gyakorlati 
gyógysze
részi 
J.rodalom 

l 

l 

2 

---·-----·· 

Szakügyeket 
bárgyaló 
irodalom 

l 
l 

l 

2 

2 

7 

Kiképzés Történet 

-

Összesen 

21+ 

l 
l 
l 
2 
2 
3 
3 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
2 

,_, 
(n 
_J:, 

,_, 
\).j 

• 

"" 111-
d 
!-' 
111• 
t'l 
Pl 
cl· 



h c v e k 

liamory La J os 
He. n d t l ,T án os 
1\.iss J.BJ os 
Lisz>ka Lajos 
il/! o lnár J'ános 
Ortvay l\'tárton 
Podhraczky J!'erenc 
Scnédy dándor 
•_eömösváry László 
1l 1rajánovits AgostOn 
Trstyánszky Ká:Poly 
'l'anács J!iihály 

Osszesen: 

Gyógyszerészi Hetilap 1866. évfol:yam 

Tudományos 
mtiveK 

-) 

l 
l 

2 

l 

6 

GYakorlati 
gyógysze
részi 
irodalom 

Szakügyel~e t 
tárgyaló Kiképzés Történe t 
irodalom 

2 
l' 

l 
2 
4 

2 
1 
.!.. 

2 

16 l 

·-----------

összesen 

2 
1 
-'-
l 
l 
-
l 

- LJ-
LJ-
l 
2 
l 
2 

-
23 

1-' 

'""' • 

f-' 
\n 
\n 

~t· 

fJ-'' 
tY 
f-' 
P'' 
l~ 
pl 

"" 

____ ...., 



N e v e k 

Döme Péter 
li'auser Antal 
.b'cmér Ipoly 
Grossinger Károly 
Kövér Gábor 
Molnár János 
Podtlraczl\:y li"erenc 
Pillích J:í'erenc 
Hu pe t us N. 
Bzenmet;z I1'erenc 
i3caédy Gándor 
'I'han Károly 
'l'rajánovi ts Ar,:; os ton 
dágner Daniel 

Ö s s z e s e n: 

----"-
Gyóc;yszerészi He ti lap 1867. éví'olyam 

'l'udományos 
müvek 

2 -, 
.... 
l 
l 

L> 
l 

l 

l 

12 

Gyakorlati 
n·yór;rvsze-o Ov 

részi 
irodalom 

Szal~ügye ke t 
' l' IJ.:largya o 

irodalom 

l 
l 

') 

"-

l 
l 

l 
2 

ll: O 

Ki. Képzés 

l 

l 

'l'örténet Összesen 

----------

' .... 

l 

l 
l 
2 
l 
l 
l 
c o 
1 
-'-
l 
l 
2 
l 
' .1.. 
A 
./ 

2 L• 

-'-"'"'""'" 

l-' 
\rt 
m 

l-' 
\n 
• 
ct· 
p,; ... 
o' 
j--...l 
\lí·· 
t:'J 
po 
CT 



N e v e k 

Biró Mór 
l!'ehór Ipoly 
Kövér Gábor 
l!io lnár J án os 
;,~üller Bernát 
Hozsnya:y ~1átyás 
Podhraczky .l!'erenc 
T han Kár o ly 
'l'ömösváry .JA.sz ló 

Osszesen: 

--·---------------...... - ___ .. _______________________ _ 
GyógJszerészi He ti lap, 1868. évf·ol:yam 

'Cudományos 
muveK 

l 
l 
Lj. 

7 
l 
l 

Li-

l 

20 

Gyakorl;::;;"·bi 
P"<yÓ.'7 v sz e-o/ o..., 
resz1. 
irodalom 

SzaKügyel{et 
tárgyaló 
irodalom 

Fl' ~~e'.·ozbc .n. ú .. ~.: vo J'ört;éne t Osszesen 

l 
l 
Lj. 

'7 
l 
l 

2 6 

l 

2 22 

------------ ----- ·--------------

r 
O'\ 

• 
c..-r· 
(\)• 

b' 
1-' 
~u
N 
Pl 
ct" 

,~ 

\n 
-";] 



lT e v ek 

Kovér Gábor 
Osvát;h l't'ü 
);lo lnár J án os 
Liazbauer lr'erenc 
.l:!odhraczky .B'enmc 
Szikszay 1ühály 
Hozsnyay J'iiát;yás 
'J! han Kár o ly 
i;rajánovi·ts Agoston 
i 1rstyánszh:y Károly 

-----------·---· 
üss ze sen: 

C~:yógyszerészi l:ietilnp, 1869 ~ evfo1~ .. 7 arn 

Gyakorlati 
'l' u d ományosgyógys zel·é

müvek szi 
irodalom 

l 
l 
LJ-

l 

., 
"-

3 
l 

Szaküg;ye Ke t 
Liargyaló 
lrodalom 

l 
l 

Kiképzés 

-
-

Történet Összo 

·-·---·---
l 
1 
.L 

L~ 

l l 
- 2 
4 l 

2 
-
j ., 
.L 

-------------------·----------------
12 2 l lj 

--------------· ----

f-" 
\.fl 
co 

f-' 
-'-.] 
o 

ej· 

~\)'-
o' 
i-' 
Iti• 

"" 0' 
cr 



i-'; --··~-~-~-·~'- -'"~ ---~---·--·--

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

N e v e k 
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Ka ·t; ona Zs1.grnond 
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PodhraczKy Ferenc 
Schédy Bándor 
T han Károly . 
Trajánovits Agoston 

Összesen: 

Gyó;;:yszerószi He ti lap 1871. évfolyam 

Tudományos 
müveK 

l 

l 
l 
2 

;b 

l 

Gyakorlati 
G'rÓF'7SZ6-v <hl 

rász i 
:Lrodalom 

l 

7 l 

Bzakü;;ye L'\:e -~ 
tárgyaló 
irodalom 

l 

l 

Kiképzés 

l 

l 

" 

'l1örbénet Összesen 

____ " ______ _ 
1 
l 
l 
l 
l 
2 

l 
l 
l 

10 

·---------"-~.".;u.;,J. 

1-' 
\_Q 
o 

cr 
j))-.. 
o· 
1-' 
il'' 
N 
P' 

"" 

~ 
o 



.. ----~ 

---------------
&yógyszerészi Hetilap, 1872. évfolyam 

N e v e k 

Hintz György 
Gerber Ödön 
Molnár János 
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Hozsnyay Mátyás 
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Schédy Sándor 
'l'han Kár o ly ~ 
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A táblázatok c~datai. alapján évenKénti. 

bontásban közlöm az összesitések eredm.ényeito A_ 

G:yógyszerészi Hetilapban a magyar gy5g:yszex·észek e-

1862-ben 65 

1863-ban 34 

1864--ben 21 

1865--ben 24 

1866-ban 23 

1867-ben 24 

1368-ban 22 

1869-ben 1.5 

1870--ben 18 

1871--ben 10 

1872-ben ll 

A számok vizsgálat& érd.::.kes m6don t?.zt mutat;ja, hogy az 

első években a magyar gyógyszerészek akb.cvi.tása. sok~~al 

ne.g;yobb volt, a köve-t;kező években szinte stagnált, majd 

a vizssált időszak ubolsó 4 évében csökkenő tendenciát 

illutaG. Ennek oka valószinüleg az, ho,~;:y a lap Dlegindulá-

sakor sok gyós:yszsrészne k már birt okáoe.n vol t az az 

össze_gylijtött ísmeretanyc:.g, melyet viszon~ylag csekély 

munkával publ.ikálásr.s. alkalmassá lehetetit tenni, más-

részt maga az uj lap Lljdonságe.. vonzerejével serken-

tette cnunkára a gyóg;yszGrészeket. 
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4. Néhány kiemelkedő személy munkásságának összesitett 

értékelése 

A vi.zsgált 11 év legaktivabb, legkiemelke-

dőbb személyeinek bemutatására statisztikusan feldol-

goztam, összesitettem a 3• pontban ismertetett táblá-

zatok adatai.t. Ez jól szemlélteti azt, hogy e nagy nevek, 

a kor legkiválóbb gyógyszerészei mennyi tudományos pub

likációt jelentettek meg a kor különböző folyóiratai-

ban. l 2 Lsz. táblázat/ 



Gyógyszerészek osszes publikált munkáinak száma a magyarországi :t'olyó~ra·~okban. 

A Gyógyszerészi Hetiilap kieJlelkedő személyei. 

Iif e v e k 
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A táblázat adatai. alapján megállapítható, hogy a vizsgált 

időszakban /1862·-1872-ig/ a közlemények számát illetően a 

legaktivabb gyógyszerészek: 

Molná.J."l János so önálló munkával, 

T han Károly 48 fl fl 

Felletár Emil 39 !l If 

Podhracky Ferenc 33 " ll 

Kátai Gábor 30 ll " 

A többi gyógysze1"ész .30-nál kevesebb önálló közleményt 

publikált, ezek a táblázatból jól láthatók. 

Megjegyzés: 

Dol{tori értekezésem témájával kapcsolatos kutatásaim so·

rán meg kellett állapitanom, hogy Matolcsy munkája - mely 

a megjelenéskor is óriási jelentőségü volt és ma is nél

külözhetetlen, hi.szen azóta sem készült ehhez hasonló 

méretü vállalkozás a gyógyszerészi tudományos irodalom 

regiszlirálására ·- eléggé hiányos és nagyon sok személynél 

kiegészítésre szarul. 

Éppen ezért a továbbiakban tervbe vettem Matolcsy Pro

fesszor munkásságát továbbfejleszteni és a lehetőségekhez 

képest teljessé tenni ujabban feltárt adatokkal. Ilyen 

nem feldolgozott folyóirat, melyet már emLítettem munkám 

során a Vegyészet és Gyógyszerészet, vala~int Láng lapja, 

a Gyógyszerészi. Hírlap, melyben számos munkát találhatunk, 

/lásd e folyóiratok feldolgozását/ s ezek szerzői és mun

kái hiányoznak a jegyzékből. Hasonlóan történt a "L:Iunká-
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latok:" /lásd ezek: feldolgozása/, az Orvosi Tár és az 

Orvosi Heti.lap esetén is. Zalai megálla.pitotta, hogy 

a doktori disszertáci.ók is hiányoznak Matolcsy köny-

vé ből. 

összegezve tehát e fejezetben foglalta·

kat megállapítható, hogy a Gyógyszerészi. Hetilap je

lentősége a legnag;yobb a vizsgált különböző periodi-

kák között, hiszen a táblázatok egyértelmüen bizonyit-

ják, hogy e kor gyógyszerészei számszerüleg mi.lyen 

mennyiségben ontották k:ülönböző tudományos eredménye

ilee t ismerte tő k:özleményei.ke t. Ezen kivül a lapnak rend-

kivül nagy jelentőséget adott még az, hogy egyszersmind 
. ' 

a gyógyszerészi közélet nyilvános fóruma lehetett, hol 

a gyógyszerészek egyéni es csoportos sérelmeikre, me-

lyek: valódiak, vagy véltek voltak, kerestek orvoslást 

a lap nyilváncsságán keresztül, melyeknek igy sokkal na·-· 

gy o bb sulyuk volt, mintha csak ese t leg egyesületeiken 

belül kaptak volna hangot. S itt a következő jelentő-

ség: az egyesületek és egyletek müködése. lVIint már ed-

dig is láttuk, az egyesületek,bár nem csak ebben az i-

dőben, hanem már jóval régebben is létrejöttel{, de az 

igazi és végre gyógyszerészi egyesliletek és egyletek 

csak ez időtájt alakultak meg. Ezeknek pedig saját fo-

lyóiratuk lett a Gyógyszerészi Hetilap, mely természe-

tesen minden válogatás nélkül foglalkozott a nyilvá

nosságra hozot t problémákkal. Az eddig elmondottak a-
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lapján nyilvánvaló, hogy a lap jelenléte miért hatott 

olyan pezsditóleg a magyar gyógyszerészeti tudományos 

élet fejlődésére és a publikációk tömegének megjele

nésére. E fejlődés nyilvánvalóan nem állt meg, hanem 

va.lószinüleg a megkezdett uton sokkal erőteljesebben 

fejlődött az elkövetkező években /1872 után/, hiszen 

a disszertációs téma kidolgozásának határköve az I. 

Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése óriási mértékü fej

lődést kellett, hogy hozzon a gyógyszerészet és a kü

lönböző segédtudományok terén. 

Ezze l az időszakkal ·- az 1872. utáni idő-· 

szak vizsgálatával ·- nem szándékozam foglalkozni, hi

szen magának az I. Gyógyszerkönyvnek méltatása, tudo

mányos eredményeinek vizsgálata is külön téma lehetne. 
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..,,,,---,.b .•. 
Lbo~-~an 1smet egy uj tudományos folyóirat 

• l L • "r7" " .l- l (\ l ? ' l -l-~\ l l l JB-en-u meg, 2. Cllile: vegyesze u es u;yog:yszeresz:ev u.teep 

A lap első évíol.yamánsck első szám első oldal.é.r1 Pelletár 

jj;mil szavaival jellemezhetjük leginkább mi.ndazokat a 

céloko.t és 'Görekvéseket, arüelyeket lapjában és azon ke·-

reszt;ül meg akar valósits.ni~ 110 l 

''Tisztelt Olvasóinkhoz! 

Ezennel a Vegs·észe·b és Gy6g:y--
szerésze·G első száJ:ná·l:i v&n sze
:C6ncsénk bemutatni a bisz"elt 
közön.ségne k~. 
Lan unk ug;y a t isz ta, va1eu:nin'c 
a ::,'-.J"'Ót,·vszer;:. sze t re s orvos ts.u-c:~ Ov '-' 

ra E~lkalmazot t veg;y t&n he,_zai 
és külföldi. fejlődésének s a 
rokon tennészetbudományoknak 
közlön;ye leend. Kiváló figyel
met f'or-ditandu.nk a g:yakorlati 
öYÓgyszerészet körébe vágó 
techni.k&.i je. v i t ás okra, uj 
gyógyan:yagok ismerte tósére, s 
kész i trüényeik miként i e lő
állitására. Pontossága szerint 
kellő méltánylást fog ta.lálni 
lapunkban az ép·- és kórtani, a 
törvényszéki és rendőri vegy
tan és mérJgtano Bzenkivül nag;y 
gondot i-.orditandunk nccárca\t és 
"Külöruélék" cimü álle.ndó rova-· 
tai.nk érdekesités:ire .. 

SzükségU.nk volt oly idősze.ki 
közlönyre, mely a t;iszte s al
~al~-~o~L ve-~L_.ll,_ 6~ - ro~on l-- .... .u.~.ct~ uU bv'lsc._lJ t.,.u O. r~._ 

természe t t u d omán:vokat olyt~épp 
átkarolja, miként ezt a thala
dás elénk lendülete s leülőnösen 
az egyesitett orvos-gyógyszerészi 
ismeretek ne,;>on-~a kiválób-b g:;a·-· 
'co~ l- "-l· -r-'on'"oQsa· --- i c~'l"'ll' t_ .1... c.u - u ~ ao... -o'-""".J"'"· """ 
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GYÓGYSZBBBSZBT. 
A vegytan, gyakoda ti gyógyszerészet, s a vele rokon t<ormés.zet·· 

tudomán,yok titalános közlönye, 

Szerkesztö-tulajdonos: FELLETÁR EIIL tr. Társ-szerkesztö: NÉKÁ.I SÁNJtl tr 
-----·· 

Első évfolyam 1863. l l. SZ. l Pest, január 1. 

Tartalom --- T. olvasóinkhoz - Az ujabb \'cgytan irányd\·eiről. Th a n K. tr,. 
s egyetemi vegytamtrtól - A trimcthylan~in vagy (hibAsan) propylamin - A bo_dtö.:
sav és citromsnvnnk C!!)'mást6li olkliltlnítésc. - A nádcukor :\.t,·áltm:ása. manna.··CU·· 
kornl. - Az illó olajok hamisítása, Közli Sp r í n gs fe l d Rczslí.- A ragtapasr; -
Büz-·mézgagyanták - 'IörvéJJyszéld vcgykémleti m!ilelct és vélemény .. Sa y Mórie tr,. 

s tanártót - A francia beliigyministcr egészségilgyi rendelete . ...- A vizelot Uledékei·· 
nek vcgykémléséröl 

Tirea - A rl-gi gy6gyszcrés~OJt méltóságár6l. ·-A "gyógyszerészeti tudományok 
alttpvonalai" címü tankllnyvTől - Levél Ujvidékröl - K ill B n fél ék 

Tisztelt olvasóinkhoz. 
Ezennel a "Vegyészet és gyógyszerészet" első számát vau sze• 

rencséuk bemutatni a tisztelt közöuséguek. 
Olvasóink, kik mult évi novembel 7-kén kiadott programmun

kat szíves biralat ala vették. ennek tartalmából 'li folyóiratunk irá
nyát, célját s kiterjedését köilllyen áttekinthetik. Elég lesz tehát ez 
úttal röviden kiemelni, hogy lapunk ugy a t is z t a, valamint a 
gyógyszerészetres orvostama alkalmazott vegytan hazo.i és 
külfoldi fejlődésének s a 1okon természettudományoknak közlönye 
leend. Kiváló figyelmet f<mlítanduuka g y ak or! a ti g y ó g y sz e
r ész e t körébe vágó technikai javításokra, új gyógyanyagok ismer
tetésére, s készítményeik mikénti előállítására, Fontossága szerint 
kellő méltánylást fog találni lapuukban az ép- és kórélettani, a tör
vényszéki és rendöri vegytan, és a mér~. Ezenkivtil nagy gon-· 
doÚonlítandunk "T ár c a" és "K ü l ö n fél ék" címü állandó rova
taink érdekesítésére 

Midön e folyóirat kiadását elhatároztuk, nem kertilte el figyel· 
mihtket az ily vállalattal összekapcsolt nagy fáradság és számos ki
viteli nehézség, melylyel szembe szállni nem egyedül önerőnk érze-

10. kép 

Veg:yésze t és (iyÓ§)JSzerésze t 

e ls ő számának eimoldala 
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Á tudományos tér mindenkinek 
nyitva áll, ki ezen müködni. 
hivatást érez magában, erről 
épp oly ke véss é lehe t valakit 
leszoritani, mint a szaktudo
mánnyal egyedárusságot üzni .• 
Sőt ha van üdvös és kivánatos 
verseny, melyből mindi.g csak 
jó visszahatás háramlik a köz
müveltségre, ugy bizonyosan az 
e téreni nemes verseny az ••• " 

Müller Bernát gyógyszerész a következő szavakat füzi 

a folyóirat megjelenéséhez: /ll/ 

",o o a folyóiratok nem egyolda.
lu önálló müvek, hanem leginkább 
mások, nevezetesen az illető 
szakférfiak munkálatainak gyűj
teményeL Ennélfogva ránk gyógy
szerészekre kettős kötelezettség 
hárul: nem szabad ugyanis magun~
kat áltatnup.k, mi.ntha az előfize
téssel mi.nden további közremükö
dés alól fölmentéttünk volna 
magunkat ••• Sőt inkább felada
tunk nézeteinket, tapasztalása
inkat, ki.vánságai.nkat s egyéb 
viszonyainkat tárgya l va, e la
pokban t e t t leg is közremüködni. 
Álli szakirodalmunk anyagi párto··
lását illeti, e tekintetben lát
szólag eleget teszünk, de annak 
szellemi gyámolitására még egy 
alkalo=al sem forditottunk kel
lő figyelmet. Igy az "Orvosi He
tilap" minden felszólitás dacára 
is majdnem egészen közremüködé
sünk nélkül maradt, sőt még a 
"Gyógyszerészi Hetilap" is 
kénytelen volt saját hasábjait 
legnagyobb mértékben idegen, 
tisztán vegyészeti munkálatokkal 
megtölteni. •• 
Tehát hazai nyelvünk is sürget, 
hor;y a leülföldi jól. fölhaszná
lása mellett mi. is minden erőnk-
. " l ~ ' '" l l .. '" l u oo uever1..enyeh: , .egyunn.. •.•. 
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A megj e lent folyóirat pontos és teljes ci.me: 

Vegyészet és Gyógyszerészet 

A vegytan, gyakorlati gyógyszerészet, s a vele 

rokon természettudományok általános közlönye 

Szerkesztő tulajdonos: Felletár Emil /ll.kép/ 

Társszerkesztő: Hékám Sándor 

A folyóirat 186.3·-ban jelent meg 16 számban. Az egyes 

számok felépitése a következő képet mutatja, a lap 

felosztása egész fennállása alatt változatlan maradt: 

I. Tiszta és gyógyászati. vegytan 

Vegyelemzés 

Természetrajz 

II. Gyakorlati gyógyszerésze t 

Gyógyszerisme 

Gyógyszerhatástan 

III. Törvényszéki s rendőri vegytan 

Méregtan 

Ép-· és kóré le t t ani vegyésze t 

IV. Tárca 

V. Különiélék 

A lap 16 számában vizsgáltam az önálló kisérletes mun-

kákat, melyeknek száma összesen 13. A munkák 64, nagy

részt folytatásos közleményben jelentek meg. 

E munkáka t ismerte tem a szerző és ci.m szerint, mégpedig 

szerzők szerinti be·i;ürendi csoportositásban, mert a ke-· 
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ll .. kép 

Fe He tár Bnül. 

/1834-191'7/ 

e. Vegyészet és Gyógyszerészet alapit6ja 
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vés számu, de lelkes szerző gárda név szerinti bemu-

tatása jobban tükrözi a lap szinvonalát és értékét, 

mint az eddig több helyen alkalmazott, a közlemé-· 

nyeknek tudományszakek szerinti. csoportosítása. 

FELLETÁR EMIL: 

Három uj szervi vegyület /4 folytatásban/ 

Tej hamisításáról /8 folytatásban/ 

A koka levelei /5 folytatásban/ 

Mákony felismerése mérgezési esetekben 
/2 folytatásban/ 

Jegyzetek a szépi.tő szerekről /4 folytatásban/ 

KÍl.TAI G.ABOR: 

Gyógyszertan cimü könyvéből i.srnertetés: 

Kinal csoport ';4 folytatásban/ 

Nf(JLLER BERHÁT: 

SAY MÓR: 

Gyógyszerész testüle tekrő 1 /6 folytatásban/ 

A gyógyszerészet önképviselete /5 fo.lyta-· 
tás ban/ 

Gyógyszerészi könyvvitel /5 folytatásban/ 

Vegykémleti mülelet és vélemény /3 folyta
tásban/ 

SPINGSFEIJ) REZSŐ 

Az illóolajok hamisitása /2 folytatásban/ 

Gyógyfüvészeti levelek /9 folytatásban/ 

T .fiAl~ K.IÍ.ROLY: 

Az ujabb vegytan irányelveiről /Akadémiai 
értekezés 7 folytatásban/ 
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A folyóiratban megjelent referátumokat 

már tudományszak szerinti bontásban adtam meg, mert 

ez esetben a nagyszámu cikk miatt ez sokkal szemlé-

letesebb képet ad: 

Gyógyszerészi. kémia: 87 cikk 

Gyógyszerészi t ech-
nológia: 31 cikk Ezek mi.náegyikét 

Drogismeret: 31 cikk Felletár Emil re-

Gyógyszerhatás tan: 8 cikk ferálja kimerit ő 

Toxikológia: 41 cikk ismerettel. 

Könyvismertetés: 12 cikk 

Közélet hirei: .32 cikk 

A referátumok és ismertetések alapos és kimeri'Gően 

gondos felkészültséget mutatnak és széleskörü szak-

mai ismereteket nyujtanak. 

A folyóirat a meghirdetett széleskörü 

program ellenére csak egy évig tudott fennmaradni, 

mert nem talált elegendő pártfogóra és előfizetőreo 

Erről az utolsó számban igy irt Felletál.• Emil: /12/ 

" ••• oly szá=al jelentkez
tek a lap másodféléves előfi
zetői, mely szám a lap kiál
litására szükséges költségek 
fedezésére elégteleno 
ha azon lelkes rvil.atkozato·-· 
kat veszem fio·yelembe, me·-· 
lyekben hazánit tudományos te-
kintélyei lapom fölötti mege
légedésöket és müködéseimérti 
őszinte elismerésöket adjálc 



175 

kellemes tudomásomra, s ha 
összehasonlítom e lapot ama 
számos külföldi hasonnemű szak
lapokkal, malyeknek eimlapján a 
"gyógyszerészet" felirat csak 
mint csalétek szerepel, akkor 
nem hihe tem, hogy e vállalatom 
iránti részvéthiányt a tapin
tatla.n szerkesztés okozza. Bár-· 
mily körülményben legyen is az 
ok: e részvéthiány kényszerít, 
hogy lapom megjelenését egy i
dőre felfüggasszem ••• ha nem 
akarják, hogy e lap megszünjék, 
ugy néhány hét folytán kétségkivlü 
tanusita.ndják 'covábbi pártfogásu
kat, s rael.y esetben lapom ujra 
megindul, az elmaradt számol' pót
lása mellett. Ha pedig ez idő 
mulva arról g;yöződném meg, hogy 
a lap számára nincs he ly e haz á
ban: ugy az eddig beküldött elő-
fizetési 'pénzek visszajárandó ré-
szét a t. előfizető uraknak ponto
san visszal;:ü.ldendem ••• " 

Pest, 186.3. augusztus 1.5-·én. 

Felletár Emil. 

A kétségbeesett felhivás és figyelmeztetés ellenére 

már 1864-ben nem jelent meg a lap. 

A Vegyészet és Gyógyszerészet nagyszerű meghirdetett 

programja ellenére - mint látjuk - csak egy évig ma-

radt életképes, mert a nagyfoku érdektelenség elmu-

lásra i.télte. De vajon tényleg és egyértelműen érdek-

telenségnek nevezhetjük ezt, ha figyelembe vesszük 

azt, hogy már egy éve egyre virágzóbban müködik a 

Gyógyszerészi Hetilap 9 és ennek folyamatos és tudomá-· 

nyos szintü müködéséhez rengeteg energia és anyag kel-
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lett az egyes cikkek iróitól. Igy talán nem lehe t na·-

gyon csodálkoznunk azon, hogy elsősorban a gyógysze·-

részek a saját lapjukba i.rtak, s csak másodsorban a 

késő bb induló, ke t t ős profilu /vegyé sze t·-·gyógyszeré·

szet/ uj lapba, melybe nem jutott annyi közlemény, s 

melyre nem is juthatott annyi előfizető. 
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VI. A NiAGYA;'i: liTELVű _ GYÓGYSZEPfrSZE'l'I SZJiKSAJTÓ KIA

L.4.KULJi.J3Ál\íJlK JELENTŐS~ffiE 
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VI. ll ].ii.á.GYAR NYELVU GYÓGYSZE.HÉSzE:.rr SZ.AKBAJTÓ KTAL.lliU

L.ÁSÁNAK J"' LErEJ:ŐSf13-E 

Kutató és elemző muukám adatai alapjáu továb

bi. feladatorru1ak tekintem a feltárt és csoportositott a

datokból szinteti.zálni, logikai következtetéseket levon

ni, megállapításokat tenni .. Ezek a köletkeztetéset~, meg

állapítások és feltárt összefüggések jelentik egyben 

disszert áci ós nunkám eredm.ényei ·t is, me ly eke t az aláb

biakban foglalok o.ssze: 

1. A magyar nyelvü gyógyszel"észi .szaksajtó 

kialakulása két dátumhoz kötődik: 1848 és 1862. Jiz el-

ső ki.sérle b /Gyógyszerészi Hi.rlap/ részvé i; lenség és po

litikai események miatt meghiu.suH, a második /Gyógy

szerészi He ti lap/ eredményesen rnegvalóst.Il t. Igy a fo

lyamatosan lda.dásra kerülő gyógyszerészi szaksajtó ki

alakulása rnintegy 390 évvel azután következett be, hogy 

Budán Hess András nyomdájában 14'73-ban kiadta első, 

részben magyar nyelvü könyvét. 

2. Az időpont értékeléséhez összehasonlí

tást kell végezni más szakterületek periodikáinak meg-

jel.enési iOőpontjávalo Az orvosok első mag::Tar n:velvü 

szaklap ja /Orvosi '.Vár/ 1831-ben je lent meg, hasonló

képpen részvétlenség miatt két év mulva kiadása meg-· 

szünt, majd négy évi szünet után u,fból megindu.lt, de 

az l8LJ-8-as események hasonló sol• sr a j ut ta·t ták, mint 

az első mag:yra:c nyelvü gyógyszerészi peri.odikát, a 
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Gyógyszerészi Hirlapot. Az első folyamatosan kiadott 

mag;yar orvosi lap /Orvosi He ti lap/ 1857-ben indult. 

A fentiekből megállapitható, hogy a folyamatos gyógy

szerészi szaksajtó az orvosival hasonló kezdeti ne

hézségek után csaknem egyidőben, mindössze öt év kü

l.önbségge l i.ndult meg. 

Ha összehasonlitást végzünk másik rokon területtel, a 

vegyészette.l, akkor az utóbbi rovására nagy lemaradást 

állapithatunk meg. A "Iv!ag,7ar Chemiai. Folyóirat" csak a 

század végén, 1895-ben indult meg a gyógyszerész Than 

professzor kezdeményezésére, aki a lap megindulásához 

a gyógyszerészek támogatását is kérte. 

3. Az orvosi és gyógyszerészi szaklapok 

megjelenésének az i.dőpontját, ha önmagában nézzük, 

ugy az időpont reálisnak nevezhető, ha figyelembe vesz

szük, hogy hazánkban Európa többi államához képest tul 

későn indult meg /1769-ben/ az egyetemi orvosi és 

gyógyszerészképzés, s a magyar nyelvü oktatás csak a 

XIX. század közepén valósulhatott meg. 

4. A magyar gyógyszerészi és orvosi. szaksaj

tó kialakulása szoros összefüggésben van a gyógyszeré

szek és orvosok egyesülési törekvéseivel, az érdekvé

delmi. és tudományos egyleteik megalakitásával. Erre szin

tén csak a XIX. század második felében kerülhetett sor, 

részben a karok adottsága, részben külső politikai olwk 

miatt is. 
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5. A magyar gyógyszerészeti tudományok 

és gyakorlat fejlődésének történetében határkövet je·

lent a r. Magyar Gyógyszerkönyv megjelenése 1.871-ben, 

illetve érvénybe léptetése 1872-ben. Vizsgálataim 

szerint eddig az időpontig három gyógyszerészi szak

lap látott napvilágot: Gyógyszerészi Hi.rlap /1848/, 

Gyógyszerészi He ti. lap /1862/, Vegyésze t és Gyógysze

részet /1863/. 

6 o A már fe ls or olt, karon be l ü li. /szakmai 

fejlettség, érdeklődés, tudományos egyesületek/ és 

külső /politikai tényezők/tényezők mellett, me1yek a 

szaklapok kialakulásá't befolyásolták,alapvetően fon

tos volt megfelelő képességü és vállalkozó szellemü 

egyén. Hem szabad fi.gyelmen kivül hagyni, hogy egy 

lap kiadása abban a korban nemcsak uttörő munkát, ha

nem anyagi befektetést és kockázatot is jelentett. A 

gyógyszerészi. karban három férfiu volt, aki rendelke

zett ezekkel a készségekkel és vállalni merte a kocká

zatot~ 

Láng Adolf Ferenc, Schédy Sándor és Felletár Emil. 

A vállalkozás nem mindhármuknak si.került, de az ut törő 

munkáért, a kezdeményezésért egyformán tiszte let és 

elismerés illeti őketo 

7. Bár a szaklapkiadás terén az első kez

deményező Láng A. Ferenc volt, mégis a m~ar gyógy

szerészi szaksajtó megalapítójának Schédy Sándort te-
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kintem, mivel lapj& az első folys.matosan megjelenő 

gyógyszerészi szaklap, ame ly a kor tud ományes igé

nyének megfelelő szinten jelent meg 1862-től kezdve 

köze l 40 éven át az alapi tó szerkesztésében, majd 

utána is 1924-i.g ugyanezen a néven más személyek 

szerkesztésében és kiadásábano 

Hasonlóság állapitható meg a magyar g:yóg;yszcri.par 

kialakulásával: az első kezdeményező dr, Wágner 

Dániel gyógyszerész volt, de sikertelensége után 3 

évtized mulva Richter Gedeon gyógyszerész lett a ma-

··gyar c.;yógyszeripar tényleges megalapitójao 

8o Kutatásaim alapján feltártam, hogy az 

önálló gyógyszerészi szaksaj t; ó kialakulását megelőző

leg a gyógyszerészek az orvosi periodikákban publi

káltak. Ezek: O:cvosi 'I'ár, Orvosi Hetilap, a Magyar· 

Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyülésének l\1unká

lataio Ez a körülmény több szempontból jelentős: 

a/ a kor gyógyszereszei tanubizonyságot adtak pub-

likációjuk révén is a tudomán;yok müveléséről, an

nak eredményeiről, s.mi elősegitette az önálló 

szakse.j t ó kialakulását, 

b/ báJ.' nem széles körben, de hozzájárultak a gyógysze

részi. tudományok eredményeinek ter j esz i;éséhez, meg; 

ismeréséhez, alkalmazásához. 

c/ a tény is igaz ol ja az orvoslás és a gyógyszerésze t 
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egységét, azonos célját és multját. 

9. A Gyógyszerészi Hetilapban vizsgálva a 

publikációk jellegét megállapitható, hogy azok az a

lábbi csoportokra bonhatók: önálló kisérletes munkák, 

továbbképző jellegü munkák, referátumok, fordi tás ok, 

könyvismertetések és vegyesek. A közlemények struktu

rája az alábbi kép~et mutatja: legnagyobb számban, 

38 7.,...ban a referátumok találhatók a lapban, ezután 

következnek a forditások 33 %-kal. A kisérletes, ön

álló munkák száma és a továbbképző jellegü munkák egy·

aránt 7-7 r.,...kal szerepelnek a lapokban. 

10. Elemző, statisztikai munkával felmér-
' 

tem a gyógyszerészeti. tudományok egyes szakágazatai.nak 

helyzetét a mult század elejétől a r. Gyógyszerkönyv 

megjelenéséig. Megállapításaim szerint a szakágak mü

velésében első helyet foglal el a gyógyszerészi kémia, 

majd gyógyszer ellenőrzés, s ezt követik a gyógyszer

technológia és a gyógynövény és drogismeret. 

ll. A feldolgozott adatok birtokában köny

nyen megállapitható volt a XIX. század gyógyszerészi 

szaksajtó legkiemelkedőbb, legjelentősebb személyeinek 

neve, névsora: 

Felletár Emil, Kátay Gábor, Katona Zsigmond, Kövér Gá-

bor, Molnár János, Müller Bernát, Podhraczky Ferenc, 

Rozsnyay I'liátyás, Say Mór, Schédy Sándor, Török János, 

Trajánovi.ts Ágoston, Than Károly, Wágner Dániel. 
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12. A periodikák tették lehetővé, hogy !via-

gyarországon a gyógyszerészet területén tudományos vagy 

társadalmi tevékenységet kifejtő személyek az egész or

szág előtt végezhessék müködésüket. Ennek a haszna ket-

tős: egyrészt rövid i.dőn belül az egész ország megismer

te az elért eredményeket, ezen keresztül az embert, aki 

mindezeket a tevékenységeket végrehajtotta, másrészt az 

eredmények más személyek számára is ösztönző erőként ha-

tottak, s az elért eredmények felhasználhatók voltak az 

uj, a felnövő generáció ismereteinek bővitésére. Igy az 

egyre növekvő mennyiségü ismeretanyag birtokában könnyeb-

bé vált az egyes tudományterületek müvelése. 
' 

13. A periodikák a külföldi szaki.rodalom meg--

ismertetésében és elterjesztésében is nagy szerepet ját-

szottak, A kémia és általában a természettudományok ha

talmas fejlődésnek csak ugy indulhattak világszerte, hogy 

a legujabb eseményekről és eredményekről a szakfolyóiratok 

a lehető leggyorsabban tájékoztatták a világ tudósait, 

s ezeket az ered~ényeket felhasználva ujabb és ujabb ered

mények láttak napvi.lágot. Ezzel magyarázható a XIX. szá

zadban hazánkban is a természettudományok és ezen belüla 

gyógyszerésztudományi ismeretek nagyarál1JU fejlődése. 

llt. A periodikák nagy szerepet játszottak to-

vábbá a magyar gyógyszerészeti tudományos szaknyelv kia-

laki tás a, fe j lesz tése és müve lés e terén, hiszen az e lő t t 

magyarul nem jelentek meg gyógyszerésztudományi munkák. 
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15. Végül a periodikák a tudomány és kul

turtörténelem szempontjából is fontos források, mert 

sok tudományos eredményt, és egyéb szakmai eseményt 

csak a periodikákból ismerünk, lévén azok egyedüli pub

likációs fórum és egyben a kor krónikája is. 
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ÖSSZEFOGL.AL.!ÍS 

Munkám során célul tüztem ki a magyar 

nyelvü gyógyszerészeti szaksajtó kialakulásának 

vi.zsgálatát. Ehhez szükséges volt a korszak bemuta

tása, különösen a gyógyszerészet tudományos és gya

korlati törekvéseinek megismerése. Mindezell: ismere

·t;ében további. célom volt a feltárt adatokból követ·

keztetéseket levonni a gyógyszerészet tudományos és 

gyakorlati f'ejlődésére. Kutatásaimat a XIX. század e

lejétől az I. lViagyar Gyógyszerkönyv hatályba lépésé

nek időpontjáig, 1872-ig terjedő időszakra végezt;em, 

E célok elérésére az alábbi módszel"eket alkalmaztrun: 

1. Könyvtári kutatásokat. 

2. Analitikus, statisztilms módszereket, mely <eüapján 

bontottam a megjelent publikációkat több szempont 

szerint. 

3. Logi.kai-·szinteti.záló módszerrel a megismert adatok

ból és eredményekből összefüggéseket állapitottam 

meg és következtetéseket vontam le. 

Vizsgálataim során megállapitottam, hogy a gyógyszeré

szeti szaksajtó kialakulásába.n az alábbi periodikák 

szerepe jelentős: 

l. Qrvosi Tár /1831-1848/ 

A lapban nagy számmal jelentek meg gyót,':yszerészek 

által. irt értekezések, előadások, malyeket publi-
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káltak is a lap hasábjain. A Budapesti Királyi 

Orvosegyesület és a Természettudományi Társulat 

publikáci.ós fórumának az Orvosi Tárt vá1asz·botta, 

igy ezek tevékenységét figyelemmel kisérhetjük 

a lapban. Az igen aktiv publikációs munkásságot 

táblázatos összefoglalásokban mutat;tam be, melyek-· 

ben egyrészt az egyesület üléseit évet;:énti bontás-

ban mutatom be, külön kiemelve azokat, melyeken 

gyógyszerészek akti.van szerepeltek. Liásrészt kö-

zöltem a lmtatásaim szerint legeredményesebb te-

vékenységet kifejtő gyógyszerészek nevét és pub-

likációjuk számát. 

léseinek Munkála t ai l lSL~l-1872/ 

1841-ben indult el a Vándorgyülések sorozata. Je-

l " ' l .en t os ege, 1og:y ujabb l ó rum nyi.lt az ország nyi l-

vánassága előt'G a gyógyszerészek számárEt a ·i;uaomá-· 

nyos tevéken;ység területéne A Vándorg:y-Liléseken 

számos gyóg:yszerész jelent meg, s L:özülük sokan 

előadásokkal is szerepeltek, me.lyet;:et tábláze.'Gok-

ban is bemutattG-L'lo 

.A Vánclorg;yülések az lc34d·-as ±orre.da.loJl és s.z e.zt 

követő politikai viszonyok Hlic:.tt csak 1863-ban 

• - ,. ~· 1 • -86 7 ·t'.l1nn''. . 'l llldU.Li1at.tti&t{: meg UJ.:Cao .L ;;-.o. ö/C: .. -l.g Vl.zsga va 

a. Vándorgyülések gyógyszerészi vonatiwzásait, meg·-
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ál1.api.tható, hogy a 8 év továb'Oi gyülése ale.tt 

a gyÓSJ7 SZeJ.•észek publikálásuklcal a gyógyszeré-

szi. szc.kirodc.lom fej lődését jelentősen előse·

gitették, 

3. Gyóg;zsz~Eész.:L_.dirlap _{lo48L: 

Láng .A. J:ilerenc inditotta utjé.ra i'»tl~GX'ÉU1 az első 

mag:yarnJ·e lvü gyógyszerésze ti. szsk.f ol;yóira t ot, 

rnely mi.nden törel~vés öacára még ugyanaob&'l az 

év-ben n1eg is szünto J-elentősége a"t>ban áll., hog;y 

Láng megmutatta, hogy létre lehet és kell hozni 

végre egy olyan szal·:lE~pot, mel:y cse::.k e G7JÓG7:l·-

szerószek l.s.pja, s élodekeik képviseletén tul s.z 

egyben saját tÓ.domárzyos :fórumul~ is lehet. I.iun-· 

kámban i.sraertettem a lap megjelent 1
/ példányának 

rövid ·tartalmi kivanatát, A lap puszta megjele·

nésével i.s lelkesítőleg ha.tott, s ujrs. felmeloült 

az i.gény - egy végre már folyamatos&n müködő -

gyógyszer8szi szaklap megalapitásárét, de erre 

csak 1862·-ben került; sor, 

Lf. Orvosi Hetil§2_/1857-l862/ 

Az orvosok 1857-ben alapitották az Orvosi Tár 

után az e.lső folyamatosan rcliködő magyar nyelvü 

orvosi szakfolyóirs.tot, az Orvosi Hetilapot. A 

lap tevékenységét 1862·-ig vizsgáltam, mert eddig 

az időig nem lévén a gyógyszerészeknek saját 

megn:yi.la tkozási .le he t;őségük, e lapban í~ e j te t ték 
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ki tudományos tevékenység'J.ket. Ezt jól rep:aezen-

tálja a lapban évfolyamonként megjelent munkák 

száma, ami.t táblázatosan feldolgcztcilll. 

5. Gyó~szerészi Hetila~/1862-1872/ 

A lap Schédy Sándor szerkesztésében az első, fo-

lylliila t osan müködő periodika volt, s éppen e z ért 

nem véletlen, hogy a.z általau< vizsgált ll év a-

l ~t . / . ~ . . , .. ., ' .l. ) J_ 

,_au lS Ol~laS~. mennylsegu 8,0aliOLr t1:apuarn az eg:yes 
\ 

gyógyszerészi tudományágak fejlődé,séről. 

Az eredményeket az alábbi szempontok szsl"int el-

végzett felméréssal nyertem: 

I. Feldolgoztam 'az 1862-től 1872·-ig megjelent 

közleményeket és vizsgáltam a közlemények jel-

legének /kísérletes, továbbképző, fordl.tás, 

referáló/ számszerü alakulását. 

II~ A megj e lent közlemények számána.k 2.lakulása 

alapján a gyógyszer·észeti tudományok szc.káge.i 

szerinti statisztikai elemzés megmutatta, hogy 

a szakágak között előkelő helyet foglalt el a 

gyógyszerészi kémia, a gyógyszerellenőrzés. "l 

kémia mellett a többi. szakág csak kisebb l"ész·-

aránnyal sz e repe 1. 

IIIo A megjelent közlemények szerzők szerinti 

bontása ismét értékes adatokat adottc Az éven-

kénti bontás feleziure hozta azon P"J-óRyszeré-o ~ ' 
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szek neveit, ki.k legtöbbet tettek a gyógysze

részeti tudományok fejlesztese, a tudományos 

ismeretek terjeszbése terén. 

IV. Elkészitettem végül ·- a vizsgált lapok köz1e

ményel. alapján - a kor legtöbbet publikáló 

gyógyszerészeinek összes munkái. számszerű ér·-· 

tékel.ését. E személyek Than E.ároly, J!'elletár 

Emil, Molnár János és Hozsnyay Mátyás. 

6. Vegy~_g.§._~ és Gyógyszerésze t /1863/ 

A kronológikus sorrendben a legutoljára megjelent 

szaklap, a Vegyészet és Gyógyszerészet - Felle·tár 

Emil szerkesztés..ében zárta le a korszak perio-

dikáinak sorát. E lap, me ly üí.ng Lapj ához hason

lóan rövid életü volt, csak sejteti, hogy mivé 

fejlődhetett volna, ha a gyógyszerészek támogatá

sa révén a lap számára lett volna "hely e hazában", 

különösen értékes a lap referátumok rovata. A re

ferátumok szinte az összes gyógyszerészeti tudo

mányágak területét felölel.ik, s Véliamennyit Fel-· 

letár Emil referálja kimerítő szakismeretteL 

Végül az elkészült munka alapján a E,yógy

szerészeti szaksajcó kialakulásának ;;elentőségét 

tárgyaltam, összefoglalva munkám eredmén;yeit és meg-· 

állapitáse..i.t. Ezek: 

L A mag;yar nyelvü gyóg;yszerészi szaksaj

tó kialakulása két dátumhoz kötődik: 1848 és .1862. 
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Az első kisérlet /Gyógyszerészi Hírlap/ részvétlen

ség és a politikai események miatt meghiusult, a má

sodik /Gyógyszerészi. I1:etilap/ eredményesen megvaló

sult. 

2. Az időpont értékeléséhez összehason

H·tást kell végezni más szakterületek periodikáinak 

megjelenési időpontj ával. Megállapi tha tó, hogy a fo

lyam'l: t os g3'ógyszerés zi szaksajtó az orvosi val hason

ló kezdeti nehézségek után csaknem egyidoben, mind

össze öt év különbséggel i.ndult meg. 

3. Az orvosi és gyógyszerészi szaklapok 

megjelenésének időpont ja reálisnak nevezhe tó, ha fi

gyelembe vesszük, hogy hazánkban Európa többi. államá

hoz képest tul későn indult meg /1769-ben/ az egyetemi 

orvosi és gyógyszerképzés, magyar nyelvü oktatás csak 

a XIX. század közepén valósulhc.tott meg. 

4. A magyar gyógyszerészi és orvosi szak·

saj tó kialakulása sz oros összefü-2;gésben van a gyógy

szerészek és orvosok egyesülési törekvéseivel, az ér

dekvédelmi és tudományos egyle t eik megalakibásával. 

5. 1:.. szakls.pok kialakulását befolyásoló 

tényezők mallett alapvetben fontos volt megfelelő 

képességü és vállalkozó szel.lemü egyén. A gyógysze

részi ka.rban három férfiu volt, aki rendelkezett e

zekkel a készségekkel és vállalni mertea kockáze,tot: 

Láng Adolf F'erenc, Schédy Sándor és Felletár Emil. 
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6o Bár a szaklapkiadás terén az első kez-

demén:yező Láng .i~(} Ferenc volt, mégis a m&g:yar g:yó5y,-

szerásze·t;i szaksajtó megalapi.tója Schédy Sándor, mi-

vel lapja az első folyamacosan megjelenő gyógyszeré·-

szi sz;akla.p, au1ely a kor tudományos i,gén:yének megfe-

lelő szinten jelent meg 1862-től kezdvec 

7o Feltártarn, hogy az önálló gyógysze-

része ti sza.ksaj tó lüalakulását megelőzőleg 3. gyógy-

szerészek az orvosi peridikákban publikáltak o Ezek: 

Orvosi. 'l'ár, Orvosi. Hetilap. 

8o A Gyógyszerészi Hetilapbe.n vizsgálva 

a publikációk jel.legét megállapítható, hogy azok az 

alábbi. csoportokra bonthatók: önálló kisérletes mun-

kák, továbbképző je llegü munkák, referáturuok, fordi-· 

tások, könyvismervetések és vegyesek. 

S. li'e .'LTUórt ezn a gyógyszeresze ti t udonui-

nyok egye.s szakágazatainak helyzetét: első hel;yet 

foglal el a gyógyszerészi kémia, gyógyszerellenőrzés, 

s ezt követ;ik s_ g:y:Sgyszertechnol.63;i.a és a gyóg~ynövény 

es drogismeretc 

.l.Oo A XD~. századi, gyóg:yszerészi szo.k-

sajtó legkiemelkedőbb, le~z.ielentősebb szemelveinek 
~v U 

neve, névsora: 

liielletár Emi.l, Kátai Gábor, Katona Zsi.gmond, Kövér 

",s-DOT' ,-olnar' T,SnD"' 
\J'-', - ' "''~ u......... v' li:ü.Ller Bernát, Podhraczky 

Ferenc, E.ozsnyay l,\átyás, Say íi:ór, Schédy Sándor, 
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Török János, irrajánovits Agoston, :rhan Károly, 

Wágner Dániel. 

11. A periodikák te t ték lehe tő vé, hogy 

Niag;y-arorsz ágon a g;yógysze ré sz e t terl;ile t én t udomán:yos 

vagy társadalmi tevékenységet ki:fejtő személyek az 

egész ország előtt végezhessék müködésüket, s az 

elért eredmények felhasználhB.tók voltak;, Igy köny-

nyebbé vált az egyes t uo ományterüle tek müvelése o 

12. A periodikák a külföldi szakirodalom 

megismertetésében és elterjesztésében i.s nagy sze-

repet játszottak. 

13o A periodikák nagy szerepet játszot'cak 
; 

a magyar (;yÓgyszerészeti tudományos szaknyelv kia-

laki t ása, fe j lesz tése ss müve lés e terén, ;ner t az e-

lőtt magyarul nem jelentek meg gyógyszerésztudományi 

munkák. 

.lLf o Végül a periodikák él tuóomány és ktü-

turtörténelem szempontjából is fontos for:cások, mei''G 

sok tudományos ere dménJt, és eg;yéb sza .. krne.i eseményt 

csak a. periodikákoól ismei'Ünk, lévén azok eg;yedéili 

publikációs fórum ós egyben a kor krónikája i.so 
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