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A magyar gyógyszerészi szaksajtó kialakulása és fejlődése 
a XIX. században 

R·IXER A:NDR.4:S 

(É1·I,:ezett: 1983 ápr l ) 

.Az írás szerepe a kultúra terjesztésében n1á1 régóta ó1iás1 lehetőséget rejt 
inagában. A fejlődésnek a kö11~,,:- n1egjelenésc utá11 egy n1ások fo11tos ál10111ása 
a szaksajtó kialakulása [1] 

.A. szaklapok és a tudon1án-yos eg\esületek kialakulási kö1üln1ényejhez 
tudnunk kell, hogy a XIX század: clslí évtizedeiben uralkodó mostoha politikai 
\;iszony-ok 111iatt az orvos- és te1111észettudo1nányok előző századbeli feJlendü
lése 111egakadt. „A. lati11 n~yelY 11asználata is erőse11 hátrá.Itatta a nen1zeti n1ŰY e
lőd:és fejlődését, de a legnagyobb hátráltató tényező a bécsi udvar politikája 
volt, mert a politikai ellenőizéssel, a külföldi látogatások korlátozásával, de 
főleg a cenzúra útján igyekezett inegakadályozni a tudo1nányos niűvel6dés 
eszközeinek és haladó eszn1éknek_ széleskörű terjedését. Nagyrészt ezeknek 
tulajdonítható, hogy a XIX. század: első három évtizedében az orrns- és 
ter1nészettudon1áiryok: n1Űyelése hanyatlásnak indult és a.z egyetemi oktatás 
színvona.Ia is süllyedt 

A refo11nkor jelentős orvos-gyógysze1észi ese1nérrye, 11ogy Bugát Pál és 
Toldy Ferenc 1831-ben kiadták az Orvos·i Tárt. Bugát Pál és Toldy mái előbb 
foglalkozott egy mvosi lap kiadásának gondolatával Bajza támogatásávai 
indíthatták meg lapjukat Foglalkoztak az onostud:ornány minden ágával, 
valamint a hozzá kapcsolódó természettudományokkal is Az önálló cikkek, 
kórtfüténetek mellett helyet biztosítottak a külföldi lapok és könyvek ismer
tetésének, vala111jnt a fontosabb haza.i 01vosi hírelt közlésének is Bugát 
hangsúlyozta: a.z Orvosi Tárnak az egységes magyar or·yosi tern1inológia 
kialakítását és elfogadtatását is biztosítani kell E lap „ elsősorban az 
gyakorlati 01vostudon1ányok tárháza" kívánt lenni, de állandóan közö]t 
„ eredeti értekezéseket elsőbbrend:ű tárgyakról és kivonatokat idegen 
lapokbul és munkákbul " [ 2] Ezenkívül természettudományos cikkeket is 
közölt egy ideig, míg az egyben a Természettudományi Társulat folyóirata is 
volt. Az új orvosi folyóirat tudományos szenzációt jelentett, de meg kellett 
ennek ellenére küzdenie a közönnyel, az önálló n1agya1 01 vosi kuJtúra ii:ánti 
nagyfokú bizalmatlansággal Mindezek mellett a szerkesztők mvosi szaknyel
'ünk kezdetlegessége miatt nyelvi nehézségekkel is küszködtek: új magyar 
műszavakat kellett teremteniök, hogy magyar nyelven hirdethessék a tud:o
n1ányoltat. A Magyar Tudon1ányos Akadé1nia megalakulása, vn lr;,nlint az 
erőteJjes 1nagya1osodási ára.n1latok, az egyre erősebb harc a szép 1nagyar 
beszédért, a tudon1ányok terén is ineghozta sokszor kétes gyün1ölcseit, 111ert 
inint az orvostudo1ná11yok te1ületén is, rájöttek, hogy a végletekig magya1osí
tott és erőltetett kifejezések nemhogy segítenék, hanem gyakran gátolták a 
helyes tudományos nyelv kialakítását 

Bár, n1int említetten1, az Orvosi Tá1 elsősorban 01 vosJ l;:; p volt, n1égis 
gyógyszerészi előfutárnak tekinthető, mert gyakran jelentek meg benne 
gyógyszerészi vonatkozású előadások:, é1tekezésekanyagai, valan1int a gyóg:y
szerészeti közélet hírei és egyéb tudományos rendezvényekről szóló értesítések, 
melyeken a gyógyszerészek is szerepeltek előadásokkal. Kutatásaim szerint 
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alapban 4 g,yóg,yszerész szerzőnel.;: csak I i közle1nénye jelent n1eg, ez is mutatja tehát, hogy •alójában ezek csak a kezdeti szárnypróbálgatásai a gyógyszerészeknek A szerzők között élen jár dr. Wágner Dániel, aki egyébként is több vonatkozásban örökítette meg nevét a magyar gyógysze1észet történetében, valan1int Láng A. Ferenc, a híres nJitrai gyógyszerész, aki 1848-ban megindí-· totta a Gyógyszerészeti Hírlapot, és aki egyúttal az MTA eddig egyetlen táia mellett dolgozó, gyakorló gyógyszerész tagja volt A lap 1849-ben ismert politik:aj okok 1niatt 111egszűnt -
A n1ásodik, 1ná1 fol:va1natosan n1egjelenő n1agya1 nyelvű orvosi szaklap a Balassa körül tömörülő haladó orvosok közlönye, az Orvosi Hetilap volt. 1nelynek elsó szán1a 1857-ben jelent n1eg Tulajdonosa és szer_kesztője Mark11,sovszky Lajos volt Helyet adott a lapjában minden új tudományos közlésnek, 

előrevi\ő gondolatnak Neki köszönhető, hogy Semmelweis legyőzte ellenszenvét az írással szen1ben és felisn1e1 te tanításai közlésének jelentőségét. Itt jelentek nleg Berri1nelice-i.s cikkei n1agyaru1, in11e11 isn1e1hették n1eg ta11ítá.sait a 111agya1 szakkörök. Szinte inindenki n1egszólalt az Orvosi Hetjla.pba11, ald jelentett 1; alan1it az 01 vostudo1nánv előrevitelében„ Fá1adhatatlan irodaln1i 
szervezőnek bizonyult M ark·usovszky. ~_Iegszá111Iálhatatlan a saját orvos], orvosképzési, felsőokta.tási, tudon1ánypolitikai cikkeü1ek szá111a. Kü1ö11ösen nőgyógyászati cjkkeivel tünt ki a szorosabban vett orvosi ,;·011atkozású írásai k:özül. De 111ég ezzel sen1 zá1l1ató le az 01 vosi szaksajtó kialak:ításában játszott szerepe: angliai tapasztalatai alapján 18G3--han Iétrel1ozta a Mag.var 01vosi Könyvkiadó Tá1sulatot [8] Az Orvosi Hetilap hosszú életű és folyamatosnak inondl1ató_ hiszen n1ég 1náig is fennáll és n1űködik. A szaklap első hat évfol.-ya-111át dolgoztan1 fel 1862-jg, a111ikor, n1int inajd a későbbiekben szó lesz - 111egindult a Schédy Sándor szeilrnsztette Gyógyszerészi Hetilap [3J Ettől kezdye a gyógyszeiészek már a saját lapjukban publikáltak E néhány év vizsgálata viszont n1ár azt n1uta.tta, l1ogy a gyógyszerészek aktivitása jelentősen 111eg11őtt, hiszen a hat év ah1tt nyolc gyógyszerész 91 közleményt publikált. A szerzők között kiemelkedik Kátai Gábor és J}[üller Bernát, Than Károly, Török József és Wágner Dániel [í] 

.A kronológiai sorrendben a következő Ia1) az 1861-ben létrehívott Gyógyászat, inely bár kifejezett or,,osi lap, de jelentős szán1ú gyógyszerészi vo11atkozású közleményt is találhatunk benne. A lap Poor Imre szerkesztésében indult meg. A lap tevékenységét J 888-ig, a II Gyógyszerkönyv megjelenéséig vizsgálta Keszei .IJ1ária, az 6 adatai alapján 9 gyógyszerész 54 közleményt publikált .. Ezek közül is kiemelkedik .Felletár Ernil gyógyszerészdoktor, a magyar tö1 vényszéki kémia megalapítója, aki 26 munkát publikált a lapban A Gyógyászat ciü:keinelt tudon1ányos színvonala az Orvosi Hetiiapéhoz hasonló de összességében kevesebb eiedetj cikket, több fordítást közölt a v·izsgált időszakban A lap szelleme sokkal konzervatívabb volt az Orvosi Hetilapéhoz viszonyítva., közlési lehetőséget adott olykor a n1ate1ializmus elleni kiroha11ásoknak is. A lap csak a század •égére szabadult meg negatív szemléletétől [5] 
E háron1, tulajdonképpen OI'i'"Osi szaklap adatai azt n1utatják, hog,Y a.z önálló 111agya1 gyógyszerészeti Rzaltsajtó 1862-es n1egjelenése előtt a 1ná1 önállósult gyógyszerészet n1ég 1ászo1ult az orvosi lapoJtban v-aJó 11ublikálásra A gyógyszerészek az or,,osi lapokon keresztül hallatták sza . ...-,r;_~kat, s a tudon1ányos és referáló közlen1ények szán1ának nö\rekedése ked'l-ezően és frissítően hatott az önálló gyógyszerészj szaksajtó kialakulására 
Ezek után bár a kronológiai sorrend követése lett volna célszerű - de 1nivel az el6bb en1lített há1on1 szakla11 orYosi yo]t, ezért együtt tárgyaltan1 azokat -

184 



visszatérünk a XIX. század közepéhez, hisze11 a kö\'etkező en1lítésre méltó 
dátum 184L amikor megindulnak a "'tI agym Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlései, és ezekről kiadott Munkálatok E Vándorgyűlések elindítója, 
és megszervezője Bene Ferenc, majd Bugát Pál volt" Jelentősége, hogy úja,bb 
fórun1 nyílt az ország nyilvá.nossága előtt a g·yógJ.: szerészek szán1á1a„ ~4..z 01 vosok 
és tern1észetvizsgálók vá11do1gyüléseinek alapszabálya szerint célja ezen 
gyűléseknek: szen1élyes isn1eretség, orvosi és te1111észettani isn1eretek, tapasz
ta,la,tok és új t&lálmányok, amennyiben lehetséges éli5szó általi rövid közlése és 
terjesztése, sőt a gyűlések helyének 'áltozta,tásáva.J a hazai vidékek helybeli 
isn1ertetése is "' 

A Vándorgyűlések üléseit kezdetben é\;·enként, n1ajd 2-4 é'i·enként 111inilig 
1nás helységben tartotta, nagy súlyt hel3:ez\:e az illető 01szágrész te11nészet
tudo1nányi jellegzetességeire, főként az ás\' áI1J'\'jzek, gyógy\:Ízek feltá1ására, 
kihasználására (E szer\,~ezetnek \'Olt köszönhető, hogy ~:íagya101s2ág a százacl 
végére európasze1 te híres lett fürdőkultú1ájá1 ól ) 

Nagy szerepe volt a vándo1g:yűléseknek a n1agya1 tern1észettudo1nányos 
nyelv kifejlesztésében is, részben a n1agya1 riyelvű előadások 1évén, i·észbe11 
egy periodika, a vándorgyűlések legkiválóbb előadásait tartalmazó "'tI unkála
tok"na,k megjelentetésével A :l'lunkálatok 1841-1848-ig jelentek meg, majd 
a szabadsághaic "és az azt követő idők miatt csak 1862-ben iendezték meg 
újra a gyűléseket és jelentették meg a, :\funkálatokat, egészen 1933-ig A 
Yándorgyűléseken elhangzott előadások a l\iunkálatok~on kí\rül gyakran 
megjelentek más folyóirntokban is, de leggyakrnbban a Gyógyszeiészí Heti
lapban 1841-1888-ig 77 előadást tartott Gl gyógyszerész, közöttük: Than 
Károly, Rozsnyai JJíátyás, Csippék Jár1,os, './_11ajá·novits Ágoston, Kátai Gábor 
stb. Ezek a gyűlések és előadások az ország nyi},;ánossága előtt is n1egisn1er
tették a gyógyszerészek komoly szakmai tevékenységét, publikálásukkal 
pedig a szaldrodalon1 gyógyszerészi n1unkáínak szán1át jelentősen növelték [4]. 

"A_ vándorgyűlések 1841-es n1egindulása után kronológia.i so1Jendhen az 
1848-49-cs fouadalom és a szabadságharc é'e következik. Láng Adolf Ferenc 
éppen ezekben a zűrza,varns időkben indította útjára 1848-ban Nyit1án az 
első n1agya1 nyelvű kifejezetten gyógyszerészi lapot, a Gyógyszerészi Hírlapot, 
1nel:y inü1den törekvése dacára még ugyanazon évben n1egszűnt Jelentősége 

abban áll, hogy Láng megmuta,tta, hogy létie lehet és kell hozni végre egy 
olyan sza,klapot, mely csak a, gyógyszerészek lapja s é1dekeik képviseletén 
túl, tudományos tevékenységet is kifejthetnek saját fórumokon Ebben is 
példát mutatott Láng, hiszen a, iendelkezésre álló, fennma,radt példányok 
alapján ő publikált a legtöbbet, szám szeiint 6 közleményt A lap tehát puszta 
n1egjelenésével is Jelkesítőleg hatott. s üj1 a fehnerült az jgény eg,y -.;,:égre n1á1 
folya1natosan működő, gyógyszeJészi szaklap n1egalapítására, de er1e inár 
csa,k 1862-ben kerülhetett sor A szabadságharc leverése, a, Ba<b korszak 
sötétsége 111inde11 politikai és szak1nai törekvést n1egbénított, csak a ha.tvanas 
évek felé kezdődött némi enyhülés, E politikai légkör enyhülése azonnal 
éreztette hatását 111inde11 területen. Gyóg:yszerészí szen1pontból a ko1 nagy 
eseménye, a gyógyszerészi szaksajtó újjászületése és fellendülése, melynek 
eiedménye lett a két új gyógyszerészi folyóirnt, a, Gyógyszerészi Hetilap és a 
\ 7egyészet és Gyógysze1észet Ez a szaksajtó 1nár inéltán nP-T':'zhető „önálló 
gyógyszerészi szaksajtó"-nak, hiszen n1ost alakul ki először a gyógyszerészek 
saját önálló, folya,matosan megjelenő lapja Ez egyben fórumot jelent mind 
tudon1ányos, mind társadahni téren, így a gyógyszerészet p1oblémái inegjele11-
hetnek a, lapokban, 
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A Gyógys.zerészi Hetilap 1862. januá1 2-án jelent meg először Pesten az 
oly sokak által méltatott Schédy Sándor szeikesztésében, a vállalkozás kimene
telét illetően igen bizonytalan körülmények között. Az európai színvonalhoz 
képest nagy1né1tékű szak1nai ehna1a.dottság és a szervezettség hiá11ya jelle
mezte akkoriban a magyar gyógyszerészi ka1 t 1860-ban a Bach korszak 
bukását jele11tő októberi diplon1a ugyan \i-isszaállította jogaiba a inagyaI 
nyelvet, a gyógyszerészek egyharmada azonban német ajkú volt, szakmai 
inűnyel,- ne1n létezett, több mint egy évtizede i)róbálkozás sen1 tö1t.ént 
magyar nyelvű gyógyszerészi szaklap alapítására Schédy felismei te, milyen 
égetően szüksége van a több, mint ezer tagot számláló karnak egy folyóiratia, 
mely lehető'é teszi, hogy megpróbáljon lépést tartani az egyre intenzívebb 
tudo1nányos fejlődéssel, s n1eginduljon a szakn1ai társulás, az eg_vüttn1űködés 
felé, és cselekedett 

A Gyógyszerészi Hetilap több évtizedes munkájáYal megfelelt a követel
ményeknek: nagy szerepet játszott a gyógyszerészi szakterületek és a gyakor
lat fejlődésében, a szakmai továbbképzésben, a szakmai műnyelv kialakításá
ba11, inegtere111tve egysze1s1nind a tudo111ányos 1nagyar gyógysze1észi szak-· 
irodalom alapjait, kibontakozásának lehetőségét. A Gyógyszerészi Hetilap 
mint a „gyógyszerészeti tudományok fejlődésének közlönye" Schédy „Elő
rajzunk" chnű cikke szerint célul tűzte h:i az egyes g,yógyszerészi tudo1nányok, 
főleg a 'egytm1 ered~ményeinek folyamatos közlését, a nemzeti nyelv útjának 
egyengetését, általában a gyógyszerészet ügyének előbbrevitelét. Ugyan
akko1 a gyógysze1 tári gyakorlat közlönye és az európai szakfolyóiratok 
egyetemes kivonata aka1t lenni [6] Felhhta a kollégákat a gyógyszerészet 
fejlődése szempontjából elengedhetetlen önálló gyógyszertári kutatásia, 
eredn1énycinek közlésére, és általában a lap cikkekkel va.Jó tá1nogatásá1a 
A magyar gyógyszerészet éidekében kifejtett tevékenysége alapján 1875-ben 
az Ornzágos Gyógyszerész Egylet hivatalos közlönyévé tette a hetilapot 
A folyóirat megindulásakor Schédy egyik főmunkatárna dr .. Felletár Emil, a 
Gyógyászat hasábjairól akkm már jól ismert gyógyszerész volt E folyóirat 
nagyszámú és é1tékes adatot közöl az egyes tudományágak fejlődéséről. 
iHetőleg a lap működése soxán kiemelkedő tevékenységet folytató gyógyszeti 
részekről és azok 111unkásságá1ól, valan1int publikációs te'\rékenységükről 
Az elsó gyógyszerkönyY megjelenéséig, mely újabb határkő volt a tudomány 
fejlődésében, a nagyszámú gyógyszerész közel 5000 közleményt és ,tudományos 
munkát adott le a lap számára. Ez 1890-ig újabb hatezer gyógyszerészei 
vonatkozású cikkel gyarapodott Ezek ter1nészetese11 11e111 n1ind öná11ó k:utató 
munkák voltak, hanem sok volt közöttük a fordítás is, de abban az időben ez is 
szinte önálló n1unkának szán1ított, hiszen sok tudon1ányos isn1eret csa.k ígJ 
Yálhatott a nlagvar gyógysze1észek szán1á1a közkii1ccsé„ Ez időszak legki
válóbbjai a már ismert nevek: Felletár Emil, Kátai Gábo1 'Than Károly, 
Kat01w Zsigmond, JIIolnár János, 1fiüller Beriuit, Rozsnyai .~Iátyás, Say JIIó1, 
Schédy Sándor, TÖiök János, '1.'rniánovits Ágoston, Wágner Dániel, Wartha 
Vince voltak [ 5] 

A körntkező év, 1863 újabb eseményt hozott a periodikák megjelenésének 
körében, Felletái Emil szerkesztette a Vegyészet és Gyógyszerészet című lapot, 
ezt azonba11 csak egy évig adták ki, inelynek oka Fellctá; sze1int a na.gyfokú 
részvétlenség \.olt. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy a gyógyszerészek 
az egy évvel korábban 1negjele11t és n1á1 általuk isn1ert Gyógyszerészi Heti
lapot kedvelték meg, és azt használták publikációs fórnmnak. Itt említem meg, 
hogy a \'egyészet és Gyógysze1észet a inaga korába11 egyedülálló volt a.bban, 

186 



hogy a1nikor anyagi okokból a 9. szá1ntól kezdve :hajlandó 'Tolt hirdetések 
felvételére, Felletár kikötötte: „csak oly gyógyszerek hirdetményeinek adok 
helyt, melyeknek célszerűségéről orvosi tekintélyek kezeskednek, melyeknek 
tudósítmányaiban ki van jelentve, hogy mit tartalmaznak, s melyek e szerint 
ne1n sorolhatók a nyegleség te1111ényei közé"„ E lap anyagi nehézségek iniatt 
szűnt meg [ 7] 

_A_ kiegyezés után a 1nagyar kor1nány ]cinevezésétől az orvosok és gyógy
szerészek egyaránt igen sokat vártak: a közegészségügyi helyzet 111egjavítását, 
anyagi hely:Zetük és jogviszonyaik rendezését És va.Ióban: a ~kiegyezés utáni 
évtizedekben az orvos és gyóg,yszertársa.dalonr lcövetkezetes harca, az illetékes 
korn1ánykörök pozitív- hozzáállása rév-ér1 a közegészségügy rendezése, az 
(HVostudon1ány reneszánsza és a inagyar gyógyszerészet történetének egy 
kiemelkedő korszaka következett 

E korszakban a gyógyszeiészcti szaksajtó is egyrn nagyobb mértékben 
kezdett erősödni, és fejlődni és rohamosan nőtt a különböző periodikák száma 

Aesculap 1884 január 24-én jelent meg először Pesten „Hetilap a gyógysze
részet é1dekébenn cÍlnmel. A laptulajdonos és felelős szerkesztő Kozárvári 
Rácz Károly gyógyszerész volt, kinek előszava szerint „nem akarja a lap 
elhódítani a Gyógyszerészi Hetilap olvasóit, csak hasznos akar lenni". A lap 
tudo1nányos szempo11tból alacsony szín-vonalú volt Kevés önálló kutatási 
eredn1ényt is1ne1t"ető közle1nény jelent 1neg benne Pozitívu111a a lapnak, hogy 
sokat foglalkozott szervezési kérdésekkel, emellett különböző témakörökben 
felhívásokat adott ki, például a helyi népgyógyszerek, a népi gyógyítási 
szokások összegyűjtésére,a Jnagyar gyógyszerészet történeténelc ápolására, 
egy gyógyszerészeti 1núzeum felállítására Egy évvel később, 1885-ben március 
28-án megindult a Gyóg1rzerészi Közlöny C.rn1,gay Kálmán szerkesztésében 
[5]. Csurgay szerint a gyógysze1észi kar szükségét érzi egy „bővebb tartalmú. 
szaktudo1nányainkat korszerűbben 111ű,:·elő. közös érdekű ügyeink_ben széle
sebb körű működést kifejtő gyógyszeJészi szaklapnak" A lapban 1888-ig 
32 gyógyszerész 296 cikket publikált Közöttük a legjelentősebb nevek: 
Karlovszky Geyza, Sztankay Aba, Winkler Lajos, valamint a legtöbb szeivezési 
kérdéssel foglalkozó cikk írója, Csurgay Kálmán. E lap a Gyógyszerészi Heti
lappal tehát jelentős mértékben hozzájárult a gyógyszerészi szakterületek 
fejlesztéséhez, a. szakinai együtt1nűködés erősödéséhez, vala1nint a gyógysze
részi szaknyelv kifejlődéséhez 

Az Orvos-gyógyszerészi Értesítő 1886 decemberében jelent meg Pesten. 
A szerkesztő és kiadó tulajdonos Telegdy Béla gyógyszerész volt. A lap rövid 
életű volt, hiszen következö évben, 1887~ben ineg is szünt, a fennmaradt 
néhány szá1n alapján ne1n képviselt 1nagas tudo1nányos színvonalat, de első
sorban nem is ez volt a célja„ Az orvosi és gyógyszerészi kar fennálló gazdasági 
problé1nái, a rossz anyagi helyzet és a nehézkes gyógyszerellátás n1ia.tt lett 
volna létjogosultsága a lapnak, s valószín{íleg a ltét kar közötti viszo11y további 
javításához is hozzájárulhatott volna 

A kiegyezést követő két évtizedben Magyarországon a kapitalista szabad
verseny kialalculása, valamint a létrejött belügyi és -oktatásügyi autonóni.ia 
következményeként nagy lendületet vett az önálló magyar teimészettudo
mányos élet kialakulása. A körülmények kedveztek az egym ""mészettudo
mányi ágakon belül a szakirodalom kialakulásának, ill. fejlődésének A gyógy
szerészeti tudo1nányokkal határos tudo1nányágak - orvostudon1ány, veg~yé
szet, botanika - közül a vizsgált időszakban az orvostudomány fejlődött a 
leggyorsabban. Eze11 belül kölcsönösen jelentős gyógyszerészeti sze1npontból 
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a gyógyszerészetnek is szakterületét képező gyógyszertan, toxikológia, köz
egészségtan, mik10biológia területén beköYetkezett haladás, mely jól tükrö
ződik az akkoriban 1negjelent 01-v-osi, gyógyszerészi és közegészségügyj lapok
ban 

Turlorná.n: ág 

Közegészségügy 

Xövénytan, botanika 

Természettudo1nán ~ 

Folyóiiat círne 

Közt:gészségi lapok 
Közegészségügyi kalauz 
Egészség 

N'öYén) tani Lapok 

Tc,rn1észEttudon1án \-i Közlön\· 
Tt1n1észf_ttudon1án\ i É\ kön~,-, 
01 \'OSi-tE:Imészt,ttudon1án"\ i Szen1lE 
()1 \·osi·-te11nészettudo1nán\. i Éi t 
Tt:11nészettudon1án;')-i Füzt.'.tek 

11t:gindulás 
é"\'b 

1874 
18 79 
1887 
1882 

1877 

1869 
1874 
1875 
18 76 
18 77 

E felsorolás után nézzük n1eg, hogya.n és n1ilyen intenzitással dolgoztak e 
lapokban a gyógyszerészek mert csak ennek alapján ne,ezhetők e lapok a 
gyógyszerészek működési területének is E periodikálmál célszerűbbnek 
1nutatkozik ne_n1 a kronológiai sorrend kö•,etése, hanen1 a tudon1án-yterületek 
szerinti csoportosítás, így ezek a kö-vetkez6k 

A vizsgált időszakban megjelent közegészségügyi folyóiratok célja elsősorban 
a közegészségügyi helyzet javítását célzó teendők és az egészségügyi felvilágo
sítás megszervezése volt A lakosság tényleges egészségügyi nevelését népszerű 
mellékletek kiadásával kívánták szolgálni Az 1874-ben megjelent Közegészségi 
Lapok tulajdonosa Széll Lajos volt Ezt követte 1879-től a Közegészségügyi 
kalauz, dr Lőririczi .Ferenc 01vos szerkesztésében és v·égül a har1nadik lap az 
Egészség, mely 1887-ben indult Podor József szerkesztésében. 

Az 1870-188-0-as évek_ben a kedvezőtlen közegészségüg-y"i ;,:iszonyok és a 
lakosság nagymértékű kulturális elmaradottsága miatt e hárem lapnak és 
111el1éltleteineh: nagy jelentősége volt, lényegében a hazai íiásos egészségügyi 
felvilágosítás első képviselőinek tekinthetiík. Az egészségügyi felvilágosítás' 
nevelés szervezett megindításában - 111elyet n1a szocialista egészségügyünk 
is alapvető fontosságúnak tekint - az Egészség cín1ű folyóiiat szerint gyógy
szerészek is résztvettek Az 1886-ban megalakult első egészségügyi felvilágosító 
intézmé11y, az Országos Közegészségügyi Egyesület, alapító és ;,.álaszt1nányi 
tagjai között gyógyszerészek is szerepeltek 

Than Károly, illetve az általa vezetett Budapesti Vegytani Intézet tevékeny
sége révén a magyar vegyészet fejlődésének üten1e e korszakban igen jelentős 
volt Bár a kémiai tudományok sokoldalú fejlődést mutattak, a nyugati 
országokkal szen1ben l\'fagyarországon továbbra is a szervefi(·:n-analítikai
törvényszéki és 1nezőgazdasági ké1nia állt előtérben. Különösen a szervetlen 
ké1nia analítika te1 ületén születtek akkoriban jelentős ered1nények Az e1npi
riára épülő gyógyszerkészítés n1elJett 111ár akkoJiban a gyógyszerészi működés 
fontos részét képezte a gyógys~ervizsgálat, az analízis E tevékenység külö
nösen előtérbe került az első két gyógyszerkönyv egy1e szigorúbb mi11őségi 
és mennyiségi előíratai révén„ 1882-ig a 1nag;yar vegyészetj i')?Jtklap hiányában 
a vegytani publikációk a különböző határterületi tudomállyágak folyóiratai
ban jelentek meg 1882-ben Kolozsyáron indult meg Pabi.nyi Rudolf vegyész
professzor szerkesztésében az első Inagyar nyelvű vegyészeti folyóirat, a 
Vegytarii Lapok, n1ely azonban inagas tudományos színvonala ellenére csak 
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1889-ig tudott fen111na1adni n1egfelelő a.11yagi és szelle1ni tá1nogatás hiányába.11, 
A lapban 8 gyógyszerész 58 cikke jelent meg. A lapban a leggyakrabban 
publikáló szerzők: Hintz György, Ilosvay Lajos, Issekntz Hugó, Nyiredi Géza 
és Than Károly [5], 

AXIX. század uto1sónegyedébena1nikroszkóp tök:életesedése 1évén a. botani
ka is jelentősfejlődésnekindult A Yizsgáltidőszakban jelent meg az első magyar 
növénytani folyóirat is, a Magyar Növénytani Lapok 1877-bcn Kánitz Ágost 
szer kesztésében„ E folyóiratbangyögynövényekkel csakige11 rjtkán foglalkoztak. 

A te11nészettudo1nányi folyóira.tok a te11nészettudon1ányok különböző 
ágaival foglalkoztak, részben a természettudományok fejlődésének elősegítése 
céljából, de elsf5sorban a te11nészettudon1ányok r1épszerűsítése érdekében. 
A már említett Vándorgyűlések M:unkálatai-ban, a Természettuddmányi 
Közlönyben, >alamint az előbb már felsorolt egyéb Évkönyv, Szemle és Értesí
tőben 11 gyógyszerésztől 50 közlemény jelent meg A legtöbb Ilosvay Lajostól 
és Than Károlytól. Jelentős tény tehát, hogy a gyógyszerészi szaklapokon 
kívül ezekben a periodikákban is jelentettek n1eg közle1nényeket a gyógysze-
1észek, 1 észt vállal-\:-a a te1n1észettudon19.nsok: népszerűsítésében és 1negked
ve1tetésében. 

Az eddigi adatok alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a gyógy
szerészeti szal{sajtó kialakulás?- és fejlődése i1en1 ,--olt független az adott 
politikai, társa<la-ln1i kö1 üln1ényektől azok nagyn1é1tékben alakították és 
befolyásolták kialakulási lehetőségeit, és fejlődését '\Iásik fontos tényező a 
magyar gyógysze1 észek öntudati-a éhre<léRe, s a n1agyar nyelv 11ivatalossá 
tétele, az .Akadén1ia lét1cjöttc és hatása volt. Ennek }{öszönhető a inagya.r 
nyelvű folyóiratok és szakirodalon1_ kialakulása, tern1észetesen i1emcsak a 
gyógyszerészet területén A vizsgálatok során feltárt adatok azt mutatják:, 
hogy a1nint a gyógyszerészet évszáza.do1{kal ezelőtt az orvosi tevékenység 
szerves része volt, majd k.ésőbb abból önálló foglalkozássá és tudo1nán11~y·á 
lett, úgy az orvosi szaklapuk, melyek először magukba foglalták a gyógyszeré
szet területét is, differenciálódtak a.z orvoslás és a. gyógyszerészet szakterüle
tére. Ez a differenciálódás azo11ban az eln1ondottak alapján ne1n volt teljes 
elzárk:ózottság inás tudon1ányte1ületektől, l1iszen láttuk, hogy éppen azért 
tárgyalhattuk a gyógyszerészeti szaksajtóban a határtmületek és egyéb 
tudoinányágal{ folyóiratait is, inert a gyógysze1 észek tevékenyen vettek részt 
ezek művelésébe11 és népszerűsítésében is 
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1\. PH t< e e p: BoJHUKH08eHue u pa"Jeun1ue ifjap.1iuz4ee1nuizeu{oi1 cneqAun1epan1}pb! e 
XX. ee1Ce 

/\BIOp CY.Hraer OJt:HHl\1 H3 !}lati'.IO)JOB pa3BHTH51 4JapMaU,eBIHi.JeCKHX HayK B03HHKHO-
BettHe H pa3BHTHe CHCU,JIHieparypbl llfO B BettrpHH HaY.aJIOCb B 19. BeJ(e e 60JlbIIJHi'\1: OTI03-
JJ,aHHeM no cpaBHeHHJO e ,u;pyfHMH crpatta.11IH EsponbI. CTpHtUiHY sToro CJ1e;a;ye1 nc1<aT& 
B TIQJIH1HY.eCKHX„ o6r.qecrBeHHblX o6CJ051TC!lbCrBax, KOIOpbre B nro6yIO snoxy B 60J!bllIOÍÍ 
Mepe BJIH.HIOT Ha B03MOWHOCfH B03HHKHOBeHHTl H pa3BHrne ttayK 

Tioc.JJe HCIOprrqeCKOro o6sopa ny6c1HU,HCTIUGI, B TOM Y.HC.iie nepHO,!J;HlieCKHX H3.IJ;3HHff, 
B03HHKHOBeHH51 cneQHJIHiepa1ypbI as rop n3yqae1 re BeHrepCKHe wypHaJihr, KOTOpble ŐbIJIH 
$opyMoM ny6nHKaU,nü: 11 pacnpocrpatteHH5:13HattHÜ: ipapMan:esraMH. ,UaHHbre pacKp1bIThre 
B xo.u;e nccne,a;osaHHH IIOK83bIB8JOT, 'ITO KaK qJap.MaLJ;JUI BCKaMH Hasa)]; ÓbIJia opraHHqecKOll 
qac1h10 1VIeJI.HU:HHCKOI'í npoqieccHH, 3areM cra.r1a caMocro51:rc.TJbHOii: npo!}leccneH n HayKoff, 
rax Me,lI.HU:IIHCKHe wypttaJibI, l(OTüpb1e BHaqaJlC BKJIIOi.JH.J1H B CC651 n 06Jiacrb qiap.Mau:nrr, 
,u,uqiqiepettu;HpoBaJIJICh na 06J1acrH 1'\1e.rrHU:HHhI H !}lapMan:rIH. TaKoe .D;H<fJ4JepeHU:HPOBaHrre 
O)lHaKo He 03Ha4aJIO o6oco6JieHH51 OT ,rrpyrrrx OŐ;1ac1eH HayKH, BC)lb II03T0l\1Y iliO)f(HQ 06-
CYJI.HTb s q,apMau;eBTH4CCKoll cneq.nHreparype wypnaJ1Lr norpatttt'IHhIX o6JiaCTeit H ,rr;pyrttx 
orpacJiell ttayKH, raK KRI< 4JapMau:esrbI npHH51.JHJ aKTHBHOe yqacrHe HB nx pa601e H no
nyrr51pnaau:ntt 

R. i x e r, .A.: Origin and develornnent of the H-ungarian phar1naQeutical p1e'3s in the 19th 
century 

The origin and development of the pha:nnaceutical press, which sta1ted in Hunga.ry 
in the 19th century, (relatively late co1npared to the other European countries) are 
considered one of the factors in the develop1nent of the pharmaceutica.1 sciences. 
The reason for this delayed development should be sought in the actusl politica1 and 
social conditions ,vhich in aU ages have a great influence on the possibilities and deve
lopment of the sciences. 

_After a historical review of pu blicistisn1 and, \vithin it, of the origin of the pharn1aoeu
tical press, the I-Iungarían periodica.Is ,vhich "\Vere the forums for the publications 
tical press, the Hungarian periodicals ,vhich 'vere the forums far the publications 
and information of the pharmacists are studied„ 'l'he data disclosed by this investiga
tion show that while centuries ago pharn1acy "\vas an organic part of the inedical 
profession, and later became an independent profession and science, the trade journals 
which first included the field of pharmacy too broke up into the fields of therapy and 
pharmacy„ This differentiation, however, 'vas not a seclusion from the other discipline, 
far the jo nals of the boundary scienses and other disciplines can be discussed in the 
pharmaceutical press too, as the pharmaciss take an active part in their \vork and 
popularisation 

A„ R i x e r: Ausbildung und Entwicklung de1 ungarischeii pha1tnazeituschen Fachpres9'iJ 
imXIX„ Jahrhunde1t 

I1n Werdegang der pharmazeutischen Wissenschaften spielten die Ausbifdung und 
Entwicklung der Fachpresse - deren Beginn in Ungarn, irn Vergleich zu <len übrigen 
europaischen Sta.aten mit zie1nlicher Verspiitung auf das 19 . .Jahrhundert fiel ·- eine 
nicht zu unterschatzende Relle. Die Erkliirung dieser Verspiitung liegt inden gegebenen 
politischen und gesellschaftlichen Verh8.ltnissen durch die die Entfaltungs· und Ent
v.'icklungsmöglichkeiten der Wissenschaften jederzeit beeinfluJ3t werden. 

Na.ch dem historischen Überblick der Entwicklung der periodischen Zeitschriften 
der Fachpresse werden jene ungarisehen Zeitschriften unter die Lupe genommen, 
die die publikations- und populiirwissenschaftlichen Foren der Pharmazeuten \varen, 
Die in1 Laufe der Untersuchungen ermittelten Daten haben es gezeigt, da13 ebenso, 
\Vie die Pharmazie vor .J ahrhunderten ein organischer Teil der l\iedizin wa.r und sich 
da.raus zu einem selbsstiindigen Beruf bz"\v einer \'Tissenschaft ent·wickelte, haben 
sich auch die n1edizinischen Zeitschriften - die zu Beginn au<.\L phar1na.zeutische 
Mitteilungen veröffentlichten - mit der Zeit auf die Gebiete der 1\Iedizin und der 
Pharmazie differenziert„ Diese Differenziel'ung bedeutete aber keine Isolierung von 
anderen Wissenschaftsgebieten, da ja in der pharmazeutischen ~~acthpresse - dank 
der a.ktiven Teilnahme der Pharmazeuten - auch die Literatur der Grenzgebiete eine 
ausführliche Besprechung findet. 
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