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A Gyógys zerészi Hetilap megind ításának 125. évfordul .ója
DR KEA!PLER KUR'l'

.i! Gyógyszerészi I!etilap neni a:; első, haneni a 1násodik 1nagyar nyelvit (Jyógyszerészi szalfolyói rat; aniíg
azonbcm az első - az 1848-ban indult Gyógyszerészi
Ilirlap - nem tudott fennmara dni, addig a Hetilap
az 1862. évi megindulá sát követően afelszabad ulásig
folyamato san megjelent. Szerző a megindítá s köriilményeit, a lap feladatát és fejlődését ismerteti, beleágyazva a korsznh:ok általános sza1crnatörténeti változásaiba.
Bevezetés

1862. január 2-án jelent rneg a, Gyógysze részi
Hotil:1p elsií évfolyt11nám1k első szám'1; ettől l1Z idő
ponttól kezdve beszélhetü nk önálló 111agyar gyógyszerészeti szaksajtór ól. A lapot Schédy Sándor
(1831-JD 02) ttlt1pítot1'1; róh1 15 évvel ezelótt megemlékeztü nk [1]; így sem személyéről, sem életmjzáröl itt nen1 sok szót ejtünk. _4._rra utalunk csupán,
hogy előtte 18'18-ban már megpróbá lkozott ezzel tt
folach1ttal Láng Ado!f Ferenc (1795-18 03) nyitrai
gyógyszerész, a neve::i botanikus , n..z első gyakorló
gyógyszerész, akit az _é\kadén1ia 1858-ban levelező
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tagjává választott . Az ő lapjának első száml1 1848.
a.ugusztus 15-én jelent n1eg (ezt a hónn,pot akkor
„nyárutó havának nevezték) . l\Ia n1ár ne111 állapíthn,tó meg, hogy e lapnak hány szán1a jelent rneg:
Halmai 1937-ben l1 Nemzeti J\Iúzeumb an 7, 1948hon már csak 3 számát találta fel [2]. Az 1857-ben
rneg:indult Orvosi Hetilap nlint a ,J1oni és külföldi
gyógyászat. és kórbúvárl at közlönye" felajánlot ta
nyilvános ságát ,,níagyar- és Erdélyhon rninden
a.jkü" orvosa 1nellett a gyógyszer észek szá1nára is.
Felszólíto tta őket 1 hogy „szakukb a vágó tárgyak
a.va.tott fejtegetés e által" a ln,p rnegfelelő rovatának a „ becsét ernel ni 1-:!ZÍ vesketljen ek" . .JIarkusovszky Lajo,s özerkesztő felhívása, nyornán - anüt a. h1p
e\s() szárnában az akkor 1egtekint.élyesebh pesti
gyógyszer észek eg:yike, .Jllüller Bernát ( 1810-1 ~)01)
Hgyancsa.k nyilvános an rnegköszö nt - az évek
fo\yrunú.n Hz{unos közlernény jelent 111eg az Orvosi
1Icti\apb;1n gyógyszer észek tollából. Ri:eer és Zalai.
[~3] puhlikáltc.L is az 1831-ben inegintlult , rna,jcl rnegszünt, de 1838-tól újra kiadott Orvosi Tár gyógyszerészi túrgyú közle1nén}~eit, illetve az Orvosi
Hetilap rnegindul ását követő ü év alatt rnegjelent
gyógyszerészi közlernén yeit. E szerint az Orvosi
Tárban 17, az Orvosi Hetilo.pba n G év alatt 91
gyógyszerészi közlernény jelent rneg, általában n,
Ciyógyszertani l(özlernén yek círnű rovatában .
.:\.referáló jellegű cikkek - íuv különböző receptek
hatástani és gyÓgyszcrészi inÜ't.ani (értsd: technológird) is111ert~lésG: külföldi folyóirato kból átvett
közlernények, fL gyógyszer észeti ered1nény·ekről
szán1a l.:!5 volt. Ez utóbszóló be.szárnolók stb.
biakat ]{átai Gábor gyógyszer ész (1831-18 iS)
.9:ondozta, aki ekkor iná.r orvostanlu 1llgató volt
Pesten.
l\Iinclez t1zonban csn,k pótolta, de ne1n helyettesítette az ünálló gyúgyszeré::;zi fórurnot. Ezt a hiányt is1nerte fel 1-':Jchédy, aki b1palapítá sával rnegrnn is ruerrjolenó - tekintélvo s
előzött olyan fölyóiratoh :at, 1nint, az 1862-ben alí1pított NyelY.tuc.101núnvi I(özlen1én vek, az öt évvel kés(íbb n1el'.inhívott l 11 öldl.ani
dult sZá.zaclok, az is11-ben életre
1
1Cöz1öny, a két évvel későbbi ] öldrajzi I\".üzlen1ényRk vagy a 1\Iagyar Nyelvőr, a.1110\y éppen egy évtizeddel ~kés6bb kö·~;.-ctte Sché<ly Ja.pját. Igaz: e felsorolt periodiká k tisztán tudorntiny os irúnyúak vnlrnk; cle ha áttekintjii k a (tyóµ:yszerészi lletil:tp
elstí évtizedein ek tartalon1jcgj"zékét, világosan
kitünik: legalább 80(,\1-ha.11 csak a. gyógyEzerészcti
t nüo1nányo k és lHttárterU.leteinek fcjl(:ídésével foglttlkozott és es~tk kis részében a kari (nu1, ü~y Inon,_ ·
danánk: szaknul11olitikai) kérdésekk el.
11

_:l lapalapítá s
Schédy Yilágosan látta.: ebbon az időben ~ ii,
XIX. szá.zad ols6 felében létesült budai és pesti,
uuijd egyesült ft.'Jvúrosi gyÓ!!VSZerészurénlit1n1on
kívül ...::_· önálló gyógysz~-rés~{ 1:;zcrvo~etről ncrn
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beszé lhetün k iliagy arort.; zúgon . Egyes ületi vagy
tnúsfajta. szak111ai közél et csaJ.: - n1a.i kifejezéssel
élve - interd iszcip linári s testül etekb en, inint pl. a.

l\fagy ar Orvos ok és Ter1n észetv izsgó. Iók vánclo rgyü-

Iésein. vagy vidék i orvos --gyó gyszc rész egye.siiletekbc n ala.ku lhatot t ki. Ezek közül a.z első a. 1niskolci - kés6b b :Borsod n1cg:yei - or\~os-gyógy
szerészi társas úg volt, 1nely 1847- hen alaku lt [4]. de
alür errvév es 111ükö<lés ntán csa-k 18ül- hen a.Ja.ku
lt
újfá [5]. ·ugya.ncsak 18Gl- ben alaku lt zneg a Debreczeni C~vúrrvszerész Testü let, n1elv öt é\-vel kés6bb a BÜ1ai:'1negyei gyógyszeré.szel~ csa.tlakozásávn,l Jétszá n1ába n és nevéb en egyar ánt bövül t
[G].
A 60-as évekb en többf elé ahku ltak lmsonló szerve zetek , így példá ul Szat1 nár · l\Iúran1a.ros-Ugocí:i<~
n1ca:vébe11. Bács-búnsú.i:.:.i szerve zésbe n, Béké.s 1neµyÓ.l)en. L6c:-ién, Sop~onba.n 1 Te1ne sváro tt [7].
E társul úsok össze tétele hct.erouén volt: a tühhs é!2'.et kitevó or\·o~-~vütcvszerészi'--üsszcfo~ús rnclle
tt
líelye nként a te1'.·r~lé~;,·et.tudor11ünyos 1~·é11zcttségli
egyéb értcln üségc t is fclülclte. E töinür üléso k céljn
elti<'.ísorha.n az üi1n1(í\·elés lchctö:ségeinek n rnegte rernté se ,-olt. :Dár eseten ként fogJ,-tlkoztrtk sajAtos
érdek védch ni felndatokka.1 is, a uvóuv szerés zct szú111ára ez ncn1 lehete tt kielégítő.'-·- '-~
Schéd v - helyes en - ÚQV vélte, 110!!\- szüksél!
van czv ~1rszúuos.. ur(J:::vszcr~s~z eu\·esiilct~~Ö és cnnci~
rncg:\-~11r'i;;nlás~t Y~gj~)Lban cg}·, önúJ16, 111agya.r
nyelv ü gyóµy szerés zeti sajt.óo rgá.nu n1 életre hívás a
segíte né eUí. 13úr az 18GO-ha-n rncgk ezd6c 1ött politikai konHz olidác ió idejét élte, a.kko riban rnég
n
l:Ielvt artóta .núcs en!:!edélve volt szüks éges ahhoz ,
hog~? lapot adjon ki. I\.él:vényérc 18GI.'~nove1nber
7-i leira.tá va-l pozití \- vúla-szt a.dott a IIclyt a.rtót
a-

nács. 1\:és6 hh -

ft

kieuv czést követ licn -

rninde z

erősen lihera lizúló <lotl ~ ()811 tfJUY f{ál111á nnak (18:3 81SD2). Schéd v t.anít\ ·únvií .nak. n1nikor 1SS5- bcn
önálló sított a ·rua.gá t és r~1e,i:::indította 11 GyÓ[!V
SzerDsz J(özlö nyt. 1;lár nern kC.Jiett enued élvf kÓ~rnie
:
elég yo]t cg}~ eg}'Sz críí bejele ntés ;~ polgú rrnest
erhcz.
J)c térjün k Yissza a J:[etila.p aln.11ítúsához. Ez
bátor , s{)t - anyaµ ilag - kockü zntos vúlla-lkozá.s
volt. .:-\z or.száS!:ban hntszázn{tl a.liu: tübb g\·ógvszortúr n1likö dütt :--a r.::yógy~zerészek fóré:-;ze ~l{~n~(~t:ajkú
\··olt. -~Z orHzá g k.oralieli politi kai \·iszon J·ait leginkáhh Scl1éd y visszacrnlékezésélili! idézh etjük
fel,
tunit a lap ncgyc dszúz ado8 juhilc urnúr a írt
[8]:
„ l8ü2- hen 1néµ iHindig nagyo ll szorn orü iclc'Sk jártak
~1la':!V<ll'ur:;zús::ha.n. . . ..:-\. költlJ szaya.
i ;.;zcrint ;·1
nHt~}·a.r en1h~~'r 111é.!.! rnindif! .. „ncn1 lelle honát e
hi:1zú han'"'. (J;.ü intéz1 nénye inket, a. nc1nz et újjúéh
rcdé::;ének korúh an léte::-;ített törvéu \·cjnk ct a.z i<leu:en hata.le nn lekötv e tartot ta. Ideu:~n hivata ]uok~erc'.2,· érvérP :csíte t te hcfol vá;.;á.t; bizi'il rnal lansúg volt
fent': alant : .S<l.jt1'Jszab,1d~.{1µnak se bíro, ~\e hi{Ín\·
a.
.J·~z eruhc•rc'l: C:rdekl\idését a 11olilika.i vi.sznn
}'Ok tartották leköt „.-e. :\ ne1nzet a pas.szí\- rcsistc ncia:
idejét élte. ()yor:-: változúst. várt rnindc uki. rnert n
rneglé \·lJnek n1ara da.nd úsúgá han ne1n hízott
sen-

ki. - . "

„C\~!otn

íi;;ztá n lelie.l! elt ;-;:z.~-rneirn elíitt. a·nnúl
tisztú bhan. 111c11116l e!tn(t raclnt tabha k Yolta.k sza.li:rnúnl<:. viszfJ nyai.. ,;-\ lap rne::.:inclítása-kor a hazai
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gyógy szerés zetne k ne1nz eti jcgyh en való fej]e:-;
ztését illot()J eg széles és cgé!-lzen purla. g 111íikiidó;:.:i
tért

trdá1t unk rnagu nk elütf '.
„-"- hatva nfts évek elején ugyan is a hazai r;y('1gy-

szerés zetnc k t(ilnyn 1núa.n nén1e t jelleg e Yo]t.
l\fég
kevés sel a.zel{Jtt a.z a.kkor on e[!vet len hazai C'!!\·etc
•1nen a,z okta.t úsi n.vc]\- nérn(t ( lévén , úgy ;-~~régi
.
1uint a.z újabb nernz edék sza.krnüveltségc nén1Ct
,-olt: se 1nau:v ar sznkiroclalo111. n1ég c;:.;ak Jll<H!\
'ar
1nííny clv fel~{t Bcn1 rende lkeztü nk. :\ n1agy or Cfe1n
a nHlQ:ya.rok-laJ.;:ta. vidék ekre Bzorttlt s 1116f! ott
St'lll
\·olt -t'űlnyon1ó".
,_,
.. l~lsiíben arra kellet t tehát törek ednün k. hCJ!!Y
11
nen1z eti nyelv nek a gyógy szerés zei i szak t udnn~;
{ny
terén útjait egycn gcssii k. Ez Iasst'i. sok úldoz<Lt
t:tl.
keserl íségge l és fúra<ltsá2!ga l egy hck{if (){ t ll i u
i 1kH

YoJt.".

A.rnint az az e],'íz(iekh/íl kitün ik: H('hédy l::-; !a11,ia
lÍttiir/ i szerep et jútsz( itt a-hha-n, hogy a ,uy1i,uyszeré
szeli tudo1 núnvo k nH1uva1· 11\·elven C!.!\·últa!úhn1
1
1n(h-c lhetók ké ;.últa k. '· ·
·
··
}.\ hntósáp-i cnu·cd élv hirtokúha.11 eu,- felhí,·ú.c;t
adott ki. n.rl~elyb'Cn el.ké.1Jzeléseit. pro.~i·a1nját
\·úzol t a. 1~ h h('í! idéz 0 n k néhún v cél kit íízésl -: „„A (i y('1u\·:-:zerúszi l-fetil ap fi,íinínya k:eud : az álta.!á nos o~·\·;~~
i.
µ:yúgy szerés zi sth. vegyl ant legúja bb úllásponljú1
1

terjes ztPni. ---· I.<l·flUllk kü!üni.i.:.;el! a ,u_v{)gy:-;zeré
szeti ura.ku rlaí J.:özliinve Jeend ... TúrC'<inkhan tért
nyii u'n-k n1indeH o!yar; közle1 11ény nek. rue!~· µyú:ory
Hzcré:-:zi rendü nk ii,u.vcit illeti. .
111iulá11 · 11edi,!I
iü.rvü nl\ fü]YiráS!zÚsúra núz0lü11k szerin t e;.;ak
az

o~:;:t.ás.).(i;.; uvó'.!vSzcrész~ezvlct lélesí thetés u adhatn<'t
n1eu ';1 ,.;:.l(ócÜ ·- !endület:e't ~ 1nind cn ürvek czet ünket
fi:ll~L~ználandjnk. hogy ezen ... ~~iiy re11dki1·i'd
üd\·ös tntézn 1ény ne tartoz zék a jú1nh or {Jbajt.ú
.-;(Jk

kiJzé. (h·köd ni f()gun k ~y<\~yszcrészi rendii nk jouai

fölött ".

·ilsrn ertetn i fogjuk n kii!- t'.·:.: hclfül dün n1es;jl ]ent

.sza.kJ.:ö11yvcket .'i

1

l\'cn1 té\·ed iink hiz.on vúnt- akkor . ha azt 1nu11d
-

juk: e:;,t a progra.n1nt 1;1il-:-..:<'u.;\.tl lehet ni! ,_-a!an1ely
rna. iudul ú szakl apunk i:;;.
..:1 (i/fÓ[!.IF!::cri!.)·:-::.i lfetifr tj) .~·:::ere111
l<1pszú1tdi;u1 .. 1i:J('.ira.jzunk" ('Ít1H:1 i irt
Yezér cikke vezeti hc a lap ta.rtal inút ..Ehhií!
idézünk: „.-\z irudal ou1. . azon egyed üli út. u1e!yl'l\
serke nthet ik a IIl~peket. bog:" hivatú suknn k elegei
tecncl tík a hn_!adó kor iµ:éH~reinek n1eµfelt:!filcg
-el-

..:\z

e!~/;

f()f:.'.]a.]júk a iühhi nernzC tek :::urúha.n a111a helye
t.
n1clv tíket rnc!:.::i!leti, s n1clvi{·;1 elinarad'>·{ui. a le!!ll<l
.!.!VOLb köziin~'<issé\!J~t ta;1ú:-;ítú ü1i:i:vilkolú:.:.i l1íít1t
ki> vetné k cl. „, ·
.. }fa.zai iroda! rnunk f)(tjnnkai e tekini ct:hen r.:Yünvürlí ~ikerreJ oJdúk Il1C~! neJi(z rü!ada tl!ki1t : 1H.'l"ll
e;ulít •:én a jelcsb nél jelesb iinillli.'1 inüve ket. e.-;1qJ{u1
11 tuclon1ány1J.:..; isn1er eteket terj('Szt{') K ízlést ne1nesít.r'i lapirodaln111nkra hívcit knzun k. n1ely - luíla a
uoncl\·isulé:::i1eli.
a. fi1lvto n uüvek ecl(i ré:-:zvét folvt:'tin ol v f()kra cnH:l kcd'Ct t. ÍHJUY ina rnftr hiiszk2;11
„ __

tekin thet U11k icl6sz aki .s:t.jló nl;·-fe rrnény einek ho::;zsoroz atúra. :\Iind nyája n a lu1Zil· jt'1lóteért küzdtek és küzde nek; fülver ék dcrrnedt:"'.ié)!:.éliiíl,;:.. tettre .
inu11küra. ös2tih 1zök a 11e1uzet.et; képu-zék a. lelkekn1

;.;zú
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ós szÍ\ Cket, széthintvén a. költészet virágait; kifejleszték csengő nyelYünk szépségeit, s egy új, roppant nagy osztályt nyertek 111eg a n1lível6dés szá1nára: a fi;özné1;el (eredeti kie1nelés ). "
.,.A szaklapok gyorsan követték cgyn1ást keletkezésökhen, s az or-:.;osi és ter1nészet-tudo111ányok.
gnzdásznt, 1nűvészet, kertészet és ipa.r újabb vÍY1nányainak terjesztését. t.üzték ki nen1es irányul.
--- Szaklapiroclaln1unkbnn 1ninclazáltal nagy hiány
érezhető, ne,·ezetesen a fövárosunk keblében 1negjelenö negyvennégy 1nagyar lap sorában nen1 lát~
jnk a gyógyszerészetet képviselve ... hazánk egyik
tuclonu.lnyos - hatszáznál több önálló tagot sz{untestületének nincs közlünye; petlig a tudolálö
1nányos osztályok közt éppen n gyógyszerészet
azon szak. 1nelvre nézve nélkülözhetetlen kellékké,
folvót:uclo1nányos
ilven
szül~sé!:;a~é
éaetö
J
•
•'
C·
._, t:' vált erry
„
• C
irat ... ·
Schéclv kezden1énvezését az orvosi kar is kedvezően fŰgadta. Err(Íl tanúskodik az az elisrnerő levél, ainit. ~néhány nappal n:z els6 Iapszárn n1eginclu1ása. ntán - Dr. Chvzer l(ornól. a.kkor 1néQ" bártfai f6orvos. de későh'i) n BeHl!:!Ytninisztéri;-nnban
hosszú esztendőkön át a rnagy~l.i· egészségügy irányítója írt hozzá. Ebben a levélben rá1nntatott
n.rra. horry 1nincl Q"ya.koribbá viilik az or,-osi rendelvények 'SOrában ~.~ ol5n:u1t arnely kén1iai alapanyagot tarlalrnaz n, régi, növényi-{tlla.ti erecletlí gaJenikun1ok helyett. Ezeknek a nlin6ségo csnk kis részben ::;zal1ül}rozott, hiszen EL gyógys~erkön:yv (nkkor
az "\/. Osztrák C+yógyszerkönyv volt érvényben
hazúnkhan is) nern tarthat azonnal lépést az új
kernikáliákkal. Ezért is tartotta nlv nagvon fontosnak azt. hogy az új szaklap - n1it;t el~d szárnába.n
tette - a.cljon teret a, különféle új Yegyü1etek ineghatározúsának, n1inőségi és n1ennyiségí vizsgálatá~
na.k. I.evelében arra is utalt, ho2:V az ilyen tárgvú
közlen1énvek ne1ncsa.k a. gyórrvS~erész~k sziin~Űra
hézag:pót.fók, de nélkülözh~feti~nek azon főorYosok
sz{unára is, a1\.iknek hi,-atali kötelezettsé_!!ük a
gyógyi-.izertárnk évenkénti hatósági ellenőrzés.e.
Schédv n1i11dvé;ziQ; híísér.i:esen és becsületesen
\·alósítof ta 111eg prOg'i·an1ját.'"" Ötéves küzdele1n után
elérkezett az a nap, an1il~or elóször h~vhat~ák öszsze a rnagyar gyogyszereszeket orszagos ertekezM
letre: ez 1867 H·lH:uszt:usába.n történt. Ez ,-olt nz
els6 or.szrí.aos sznkrnai 1ner:n1ozclulás hazánkban.
-~z ezt kö~et6 n1tlsodik ors~á~·o5 értekezleten inár
250 ,u:yói;ryszerész vett részt' [.DJ 1870-ben. ina.jel
1872.- 1111í.j11s G-án n1eg: is nla.ku1ha.tott az Orszúgos
(iyógyszerész Egylet. Érthetéí. ho!_!y a, lap ezt nagy
horclerejü. fényes ' Ívrnányfrént üdvözölte. l-Iáron1
é\-vel késlíhh. az 1875. évi közgyűlésen a. lapot az
egylet hivatalos lapjává nyil,~ií.nított{ik. Ezntún
rnúr biztosnhh any<tgi ala.pokon {dlhatott a Ifetilnp.
n1ert. az e).!yesület é\-i 300 forint tú111oga.túst hizto~
:-;ított. J(öZCl húsz é,~i.u ezt Ó\-cnto külö~1-külön szrt,-azták nieg. csrrk 18flü-lHH1 hozta-k olvan határozatot, hogy'-- ezt a. tisztelet.díjat 1nin(ladclig, a.1níg
Sc:hédy a lap élén úll, egyszer é.'i 1nindenkorra álla.n~
<lósílják.
Erre a. t{uno~utásra nagy szüksérro is Yolt, inert
~chédv anyaui' helyzete -i11indvérriIT inen uverure
\"Olt. Nc1n "ro1~-\1 an10Clott patikajogÓ1~t, ~1ert ct~zt _':___
7
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kollerráiva.I fizernben - n1óltánvt:a.\nnnak érezte.
Jellell1ző erre egyébként az az írZ1s, arni - 1nár jóval Schédy ha.Jtíla. után -1~115. április 18-ún. a lap
5-!. évfolya.n1ában jelent 1neg .11 ahlcr ()yu1a. - egykori fő1nunkatárs - to11áhól .. H.crnincscenciák a
régi jó időkből" cí1nen. HEgy igen n1a~a.s úllúsú úr
felszólította Schécly bácsit, ho;ry fnly>tmocljék
jogért Pesten. De ő, az 6 is1nert szerénységével,
elveire és lapjára hi,-atkozott, nen1 akart folya.n1oclni. Erre az a inagas állású úr azt rnondta neki.
hogy kérni kell a, jogot, a gyógyszertárt felállítttni
és elaclni. .t-\zntán is1nét kérni jogot és újra e1M
adni ... Ha 111errfogadta vo1na Schéd,,- bácsi ezt a
t[lnáesot, Ü!!y 11Űn1'"haJt Yolna. Inog olv szegényen,
hane1n gon21Üskoclhatott volna. az.._ 6 <.i'zveg:Yérdl is,
hogy legalább tisztességesen rncgólhessen és ne111
>.col na künyöradornúnyokrn. szorulva.' 1 • \„alóhan: az
üzvegy f-iZ~Í.rnára. az Órszúgos L1yó_uyszerész Egyesület sza.vazot:t- n1crr övr{'íf é\·re -i5o kurona keuY..
d~~.
~'1. lap száruos kari kél'déshcn vállalta. a-z élharco.'i
t-:zercpét. „Nincs a nu1gyar g}-(i,~yszerészi karnak ez
ideiu olva.n sikere Yauv törekvése. inc\yhcz az esz~
1nét': az~ i1npulznst ne ·Sché~ly adta volna 11102_( 1 Írták nekrológjában f l OJ. () Yolt az, a.ki 111egszüni.etie az országban szétszórtan rnükückí ~yógysze
részok ouyn1ústó1 Ynló clszi~zctclts6s::ét. közelebh
hozta. 6kÜÍ: egy1náshoz, iner..::tl•ren1tve ezzel a szer,-ezkeclés johl)~ feltételeit is:-

lfalálLt ulán dr. T'ctrsduh Zoltrí11 (lSGfl-liJ,56)
vette {tt a. lapot, 111iután elllt:te öt é\-ig - 1807-t{il segétlszerkesztőként inliküclütt <L lap11úl. I\.özcl
cgync~ycd szúzadon keresztül irúnyította n.. 1-fetilapot. _-\z {) irúnyítúsa a.Jatt - n.z e\:-;{-) é,-tizcdhen
különösen a Yidéki el6fizctők st:ún1a en1clkedett.
rncrt keclYclték szelleincs. s(Jk:-zor szatírikus írúsilit.
.:-\lap profilja. is - részben - változott. inert olötér1)c kerültek n kari. érrlek,,-éclelnli szon1pnnt:ok.
\ 7arsúQ"h dr. ter111észcte azonban ic:en heve~ ,-olt.
erniat:Í: sokszor kellet~ sn..jt6per elé-néznie. és ncn1
egyszer párbajozott. I.r.:.i:y idö\-cl rt szakrnai közéletbCn betöltött. szerepe is sokat csükkent. 1024-ben
,-ált 1110µ a. laptól. 1ncl.vet ót küvetóen f{aritsá1t:J;:.ky
()t!ó (1882-1852) írúnyítotL Szeiné\yéhcn a n1n~
;.:yar gyógy:;;zerészet e~yik leµtekintél:ve3ehb kóp,·iSel6je- került a felelós ;;zerl~eHztJH székbe. hiszen
kYalitií.s,d alapJún (i volt az cLsl> -·-és Zalai profeszsz.or 111e!.:;'í-{dasztásáiu a.z errvei.lcn - nHlS!'Yttr alel~
nöke a i\ernzetközi (~vó!!v'S~erészeti Sz()\:C~tsérrnek.
n..IT!.I.1-nek (]fl30). J:(c;rit~s.á11.;;zJ.;y azonban io:3ü-tó!
kezcl(icl/ien {tt Vet-te a (-.:-\"Ó$!1/SZC~·észi }\:,i"1z]Üll\.' SZCI'M
kesztését. így a I-Ietilap' Iiéfhc1yi .Józ.::,·r_:f' vezoÍ.ésévt•l
inüködölJ· (ovábh. -'.-\ felszahadulás ntún u-n)hé 11e1n
jelent 1neg:.
}lez kell cinlítenünk, hoi.:Y az e!;-.:t; yi!ác:húhnrút
ki:íYet~(i f!azdasár:i nehézsé'~Ck arra indíTottúk u
tlctilap."a. l(özÜlny és az is93-ba.n L11kréc8 Jst1:án
rí.Ital alapított Gyógyszerészi l!~rtP.sít 6 Yezctdit, hogy
- a.kkor azt hitték. útn1e11ciileg .„_ egyesítsék gazclnsúgi erejüket. 3-lcµúllapocltak ttbhn.H, ho~y a. húru1n hetila.p ezutún fe1vúltYa. jeleuik rneg. l\.és1:a_)b ü·
I\:.özlöny kivúlt eblJéíl a szerYezotb61, hclyotto pedig
ügy 1H27-ben indult. új lap 11 „:\íar;yar C+yógyszeM
rész:' lépett he. ?1Iogcn:11ítésre érclenH;:-;, hogy niind
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a Közlönyt alapító Csurgay, mind az Értesítőt alapító Lukács eayaránt Schédynél kezdték szakírói
működésüket, "'az ő tanítványai voltak.
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1987. rniíjus

E:. E: e 1n p le r: 1 1hc 125 annivcrsary oj tlwjiréit cdition oj the "Gyógys::.crés::.i H ctilap" (a pha1'n1accutical pcriodical)
The first phnrn1uceuticnl perioclical, "C+yógyszerészi
1-Iirlup", eclitecl in 1848 couldn't survivc, but "(-{yógyszerészi Hetilap" uppeurecl continuously ufter its first
edition in 1862 until 1945.
..:-\ survey is given on tbc circun1slunces of tho initintion of this journul as 1\·ell ns its tasks und devclop1nent, tuking into considcrution the professionnl-híst oricnl chnnges of the different periods.
Dr. l{. I\: e 1n p le r: 125. Jahrestag der (Teburt der
Zeitschrijt „Gyógys:erés::.et.i flctilap" ( Phor111aze11tischc
Jf oche11:cit 11 ng)
J)io Zcitschrift ,,Gyógyszerésze ti I-:Ietilup" ist nicht
clie erslc, sondern dic Z\vcite in ungnrischer Spracho ersehicnonc Fachzeitschrift; \\'Ührencl sich nbor die orstc'.
1848 gcgrilndeto Zcitsi:;hrift „Gyóg,vszcrészo ti Il eiílap"
nls kurz!cbig er,,·ies, erschicn clic \V nchcnzeit ung von
ihrer crstC!n l·lornnsgnbc, 1SG2 nn kontinuierlich lJis zur
l)efrcinng. ln dor Arbeit findcu itn l=:.f,hnicn der :Erlüut.orung dcrj_ndorttngen clcr allgcinoinon Phnrrnaziogcschichto, dio lJ1nstiinde dcr C~ri.indung, so\vic dio .:\ufgnben und dio Ent\vicklung clcr Zcitschrift eine B0sprcchung.
7\ J?er.;iono en Jt'spcranto:
D-ro K. l{ e n1 p l e r: i2;j-u drltrcueno dc iniciat0
dc la I'arniacii;sta 8cniajnrcruo

La Farinaciista SernujnrO\'UO ne estns ln unun, scd gi
estns lu dun hnngarlingva fnrinn<.:iistn fnkrevno; scd
c.lutne lu unua - fondita en lu juro 18,.!8 Farrnnciista
J urnulo - ne povis postvivi, lu So1nujnrevuo post sin
iniciato en ln j11ro 1862 scnintorroinpe aperis {;is lu Liberigo. J_.a nútoro konigus ln cirkonstnncojn de ln fonrligo: la t:nskon knj evotuon dc ln revuo, enrnctinte tiujn
en h1 genernlnjn ínk-hist.oriajn flnngojn cle lu epokoj .

(Lakcím: Budapest, Tigris ii. 21. -1016)
Érkezett,: 1986. XII. l.
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i\. foly111nat:os órninlásos nnn!ízis új n1ódsz0re a l"l..:\.
El6nye a többi úrnrnlásos analitikai eljii.rássnl szeinben,
hogy a vizsgó.lundó ko1nponensoket clózetcsen nen1 szükséges (dit1lízissel, sziírésscl, deknntülássnl, desztillálással)
elvii.tuszt.i1ni. ll„ rnóclszer nlnpju, hogy folyf11uatosnn bcfecskendezzük a szuszpendó.lt reagenst, vagy folyékon:y'
vivönnyagot, az ellonőrizond6 rnintukcvoréket, va!anlint
az összehasonlító vivónnyagot rnely u. detektorhoz to·
vábhít,ji1 u n1érenc.l6 nnyngot. .:\ 1nóflszer sokoldttlús!iga
n1cllott előnye n1óg ogyszerliségo ós guzchiságossüga.
Ez az ltj analitikai rneghatúrozás rövid idő ulatt hozzá-

jliru\L nnnlilikni és rnás tudon1üuyúgnk fejl<'idésóhcz.
.J elenlcg négy terilloten ltlku!n1uzzúk; kürnyczot\·ódele rn,
klinikai u.nu!ízis, ngt·árkultúra és gyógyszorcllcnőrzés.
A liri.zilng készült Ji'!:\ npparé.tushnz a rendc!kozl:::H"o álló
dotektornk nlkn!innzhaiók. "·\ dctoklúlüsboz <CZ l}V- lJ
npektrofotornctr ia, u fluori1not.rit1, volt.arnctrin, 1irnpc·ro1notria, potontionictriu, cnziinat.ikus inieollóris (1110111L·
n:inos) inóJszcr husználhutó. Főleg kodein, steroiJok,
fehérjék, penicillin szürinnzókok, vércukor, íoszfo!ipidek,
nszkorbinsuv, gh1kóz, t.inn1in zncghntározásiirn szolgál
nz eljárás. 1\ gyóg_yszorószeti analízis fejlödési sorrendjúben táblázutott óJlítottak össze, 1nBlybcn u rneghaüirozandó gyógyszer nevét, a vizsgálati rnódszert, a detektri·
lási huté.rt, az érzékonyaégct, e, sebességhatárt és irodnlini 'lO!HtLkozást. közlik (133).
Bivztrián 8Zh 11né

