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GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 
GJőgysicrCsze1 43. 2.29-:!.3::!.1999. 

Orient Gyula professzor munkássága a gyógyszerésztörténeti irodalomban* 

Dl: d1: h e. Zalai KároZv és Orient Tibor 

A szerzők a g)'Ógyszerészförténeti s=akiroda!o111banfellelhető, Orient G_vula n1unkássá
gára utaló közléseket, idézeteket gyiijtöttek össze. Ezeket felhasználva nenzcsak a pro
fesszor 111unkásságát, de annak az irodalouzra g;'akorolt hatását is be11111tatja. 

Orient Gyttlll professzor portréja. 
(Dr. Békt!s.~y !úiro(I• profess:orttírsa a/korti.Ht} 

Orient Gyula professzor születése ( 1869. l 0. 21.) cen
tenáriu1nán - an1i csaknen1 egybeesett halála ( 1940. l 0. 
09.) 30 éves évfordulójával - összefoglaltuk kien1elkedö 
p<ilyafutását. tudo111ányos és oktatói n1unkásságát Megál
lapítottuk, hogy egész életén át saját erejére és tudására 
tán1aszkodva fáradhatatlan szorgalo1n111al küzdött a 
gyógyszerészeti tudo1nányok és gyakorlat előbbre vitelé
ért, a tudo1nányos körök polihisztorává vált [l]. Vizsgála
tunkkal - n1ost - elsősorban gyógyszerésztörténeti fö1nü
vének [2]. az erdélyi és bánáti gyógyszerészet történetét 
be111utató könyvének tükröződését - az utókor adatai 
alapján - kíséreljük rncg értékelni helyi és nen1zetközi vo
natkozásban. 

* * * 

"Az Erdélyi i'v!úzeum Egyesület Orvostudomúnyi Szakosztúly Bi
har mt:gyei szervezete tudomány(15 ü!ésszakún Nagyvúradon 1998. má
jus 30-ún tartott elöadás alapján 

Orient Gyula szülöhazájának Erdélyt tartana, de mun
kássága eredn1ényeivel átlépte ennek határait; erre 1nár 
neveltetése és életpályája predesztinálta. A Máran1aros 
várn1egyei, ruszin és nén1et többségi lakosságú tiszaparti 
Nagy-Bocskón született. Édesapja a nagyobbrészt görög
katolikus lakosság lelkésze volt Itt végezte az e1e1ni isko
la 4 osztályát, giI11náziu1ni tanuhnányait pedig Márama
rosszigeten. Édesapja halála n1iatt a Bácskába került 
nagybátyja révén gyógyszerészgyakornok lett. Tanfolya1n 
elvégzése nélkül tette le gyakornoki vizsgáját Pesten, 
1najd itt beiratkozott az egyeten1re gyógyszerészhallgató
nak. Egyidejűleg 111unkát is vállalt Filó János neves 
gyógyszerész iv1átyás téri gyógyszertárában. l(eresetébö! 
tartotta fenn n1agát és édesanyját is tán1ogatta. Gyógysze
részi oklevelét 1891-ben szerezte 111eg, és ezt követően 
111ég egy évet dolgozott Pesten gyakon1okJ.;:ént Than Kár
oh' intézetében. Ezután 1negvette a Gömör megyei Cser
nek község gyógyszertárát. Itt a gyógyszerellátási 111unka 
n1ellett 111uzeális értékű gyógyszertári tárgyakat és 
anyagokat gyűjtött. 1894-ben írta elsö költen1ényét „Egy 
érdekes régi gyógyszertár" cü11111el. A kőszegi jezsuita 
gyógyszertár n1uzeális értékéről Íl1, 111elynek n1egőrzését 
javasolta [3]. (Nyolcvan évvel később, 1974-ben a Ma
gyar Gyógyszerészeti Társaság, alapításának 50. évfordu
lójára a gyógyszertár barokk officinájának képét ábrázoló 
ezüst és bronz énnéket bocsátott ki. A kőszegi gyógyszer
tár officinai bútorzata az eredeti épületben lévő Gyógy
szerészeti Múzeum legértékesebb darabja (4]). 

1898-ban eladta a csetneki ,. A!inerva Gyógys:ertá
rát ", és visszatért Erdélybe, l(olozsvárra az Egyeten1 l(é
iniai Intézetébe gyakornoknak, ahol Fabinyi Rudolf veze
tésével elkészítette gyógyszerészdoktori értekezését. 
1900-ban avatták doktorrá. Feladatai ellátása niellett or
vosi tanuln1ányokat ís folytatott, 1906-ban orvosdoktorrá 
avatták, 1918-ban pedig 1nagántanárrá habilitálták. A Kar 
Biológiai és ·roxikológiai Tanszékére nevezték ki. A 
gyógyszerészhallgatóknak ideiglenesen gyógyszerismere
tet is előadott [3]. 

* * * 

Az előzőekben is111ertetett nlunkássága, tanuhnánya 
1nellett Orient gyógyszerészet-történeti kutató és publiká
ciós tevékenysége tovább fokozódott. Erröl tanúskodnak 
/1Iatolcs:i-· J\liklós 1910-ben kiadott „l(önyv és irodalon1 
gyűjten1ény a tnagyarországi gyógyszerészeti n1unkákról 
1578-1909'" cimű munkájában [5] az alábbi adatok: 

- Tudo111ányos 111iivek: Orienttöl 11 közlen1ény 
1891-1904. között (kén1iai anyagok, galeniku1nok, köt
szerek leírása és vizsgálata). 



230 GYÓGYSZERÉSZET 1999. 

- Gyakorlati gyó:;_;,_vs::::crés:i irudalon1: Orienttöl 4 köz
le111ény 1892-1902. között (egyes galeniku111ok elöállitá
sa. stabilitása, inkon1patibilitások). 

- Gyógys:erés::::kép::::és: Oricnttöl ! közlc1nény ! 894 
(gyakornoki tan fülya111 ). 

- (~l·ÓgJ's:::erés::::történet: Oricnttöl 5 közlcn1ény 
1895-1903 között (a gyógyszerészet, a gyógyszertárak 
története, gyógyszerészeti n1úzeun1i tárgyú közlen1ény). 

/\z adatok összesítve azt rnutatják, hogy Orientnek fia
tal korában (22-35 évei között) négy év alatt 21 közlcn1é
nye jelent 111eg. an1i kutató és irodahni adottságainak elsö je
leként értékelhető. A közlc111ények tárgyköre n1intcgy 251~/(1-

ban a gyógyszcrészeti-történclen1 tudo1niínytcrük:tére esik. 
Orient orvos- és gyógyszerészet-történeti kutató és 

publikációs tevékenységének értékeléséhez felhasznál
tarn d1: E'/ekes C~r/jrgY egyeteini 111rigúntanúr irattári anya
gút. a1ncl~i ()ricnt 19~10. októberében bekövetkezett halú
\a egy éves Cvfordulója a!ka!tnúból tartott 1néltató clö
adús<it Cs dolgozatainak jegyzCkCt is tartalrnazza [6]. "\ 
jegyzékben 70 közlc111ény·t szerepel. ezeknek 701!--(i-a or
vos-gyóg;'szerészct történeti és gyógyszerészeti 1núzcoló
giai túrgyú. Orient legjclcntösebb 1nunkái háron1 nyelven 
jelentek 111eg. a111i jelzi haladó szellcinü. c!örc1nutató 
szc1nlélctét és elösegiti köz!c111ényci szélesebb körü 111cg
isrncrését. J\ köz!en1Cnyek -l(Jt~··ó-a rnagy;:ir, 25-25(hi-a ro-
111án illetve nén1et és 10(~·(1-a francia illetve angol nyelven 
jelentek 1neg. 

Egyetértve Péter fi. i\Iária gyógyszerCszet-türténeti 
kutató n1cgállapitásúva! Orient !egl'ontosabb közlcn1Cnyc
inck a következőket tartorn: - /\z crdély·i és bánáti gyógy
szcrCszet története. J(olozsvür. l 926. Erdélyi 
alchc111istók. Bethlen Gúbor fejedelc111 alchc111iüja. J(o
lozsvár. 1927. - Szerzetes és orvospapok kórházainak és 
gyóg)..-szertárainak keletkezése Erdélyben. J(olozsvúr. 
1933. - Rö111ische chirurgische Jnstru111ente aus dc111 
Randgebiet Pannoniens. Lcipzig, Sudhoff's ;\re hív. 1939: 
1-2. flizct. P. 136. EinlítCst érde1nel. hogy ez a küzlciné
nye az 1937-bcn Tordún. az Erdély·i iVlúzeu111 Eg,ylct ván
clorgyülésén elhangzott azonos té1nújú clöadás anyagóra 
épült. ainely egyben Orient utolsó nyilvános elöaclása volt 

l3l 
,1\ hazai szakirodalon1ban a 111agyarországi gyógysze

részet történetének rncgírásút elöszür Kurlo\·s::./1~1· Gey::::a 

vetette fel s ni<ír 1927-bcn fJaradh~1· .fánossol és J::rnyey 
. l<í::::seJfi.:I együtt iervczték ennek elkészítését. \'égü! is Er
nyey 1nás clfúgla!tság n1iatt ncn1 vúl!alta cl a n1unkúl. így 
a ivtagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület elnöke 1928-
ban ch: Baradlc{\' Jánosnak és Búrsony Ele111ér11ek adta ki 
a rncgbízúst a kétkötetes n1unka elkészítésére.;\ hatahnas, 
! 2.52 oldal tc1jedehnü n1unka ! 9JO-ban n íVlagyarorszúgi 
Gyógyszerész Egyesület kiadúsában jelent tncg [7J. 

rvtunkónk sor<ln vizsgálat tí.lrgyúvú tettük. hogy a nein
zctküzi!eg elisn1crt kutató. Burodlc~v János is111erte-e Ori
ent erdélyi és bánáti gyógyszerészeti kutJtási ercdtnénye
it és azokat n1ilyen n1értCkbcn hasznúlta rt:l. ivlcg<l\Japitot
tuk, hogy I.3aradla.y az clsö kötet clöszavóban erröl igy· irt: 
„egyes helyeken, ahol s:iikségesnek 111utaíko:::otf ... kli::.le-
111é11yekct veuen1 át nuís s:::er:::úk 111unkáibál. D1: ()rient 
G):ufának, aje!e.Y s:yó,R,vszerés;:: historikusnak érr1..7fa.~s kli:::-

/e111é11ycit s:iluén j(.•//Jus::::nálta111.. igr k/auksch Ti:1111ás 
i11str11kc:ióit is" ( 11. oldal). 

Baradlay írúsában, Orient kutatásai alapján is1nerteti a 
városi gyógyszerészek és gyógyszertárak adntait és hely
zetét a 16. század első ft.~lében. Néhúny felvidéki város 
gyógyszertárait is 111cgen1líti (67-68. oldalakon). 

Hasonlóan Orient adatai alapján Jüglalkozik Baradlay 
a 16. századi orvosgyógyszerészek közül a Nagyszö!lö
sön született Joel Ferenc ( 1.508-1.579) orvosgyógysz
crésszel Cs két azonos nevü leszánnazottjúval (94. olda
lon). 

;\tveszi Orient alábbi adatait is: Bethlen Gábor 1naga 
is nagyn1üveltségü J'0rflll volt. tekintélyes tudós orvossal 
és patikúriussal rendelkezett. ;\!ké1nistúk és n1cgfordultak 
udvarúban. s a fejede!en1 1naga is érdeklődött az alké1nia 
irúnt. ·re1~jcdcln1cs kézikönyv0t rnagyar nyelvről be!sö ka
rnarúsúval nén1ctre rordíttatta (97-98. oldalak). 

1\ skolasztikus kor gyógyszerkincse is1ncrtetésénél 
Baradlay idézi Orient incgá!lapításút. n1iszerint a gyógy
szerészetben a 16. szúzad közepén 98 szörp (szirup) volt 
hasznú latos ( 106. oldalon). 

·- Baradlay átveszi Orienttől a recept invokúció törtC
neti kialakulását. Eredeti !cg -J.-es volt: „Ju1·ate .lovi", ain i 
a kereszténység kora a!au: ,,.luvatc Jcsu" lett, n1ajd ,,Reci
po: Rp." ( 126. oldalon). 

Orientlö\ veszi át Baradlay azt a 1ncgállapítúst is, hogy 
az orvosi és gyógyszcr~szi hivatás különválása 111indin
kúbb szükségessé lett. dc a 17. század 1násodik felében 
1nég 1nindig ne1n ICjczödött be. l'\•legállapította az •. orvos
gyógyszerész", ill. a „gyógyszerész-orvos'· tevékenységét 
a képesítés és a gyakorlat függvényében ( ! 66. oldal). 

.<\ ! S. század erdélyi és fClvidéki gyógyszertára inak 
jogviszonyairól. a tulajdonosok. bér!ök. gondnokok szc
rnélyéről Orient adatai alapj{u1 Baradlay gazdagon beszú-
1110!. így többek között 111cgc1nlékczik: Foith Jakab. 
1\/a11ksch Ti:'jbiás, di: flint:::: Gyúr,g_I'. Sclnrart:::: Sá11do1; 
/Jur~\' Jó::::scj," Stachó János. d1: 1\loeller Káro(\', S'chuster 
Frigyes, /(:/i1s f{úroly, 7/·estyáns::::ky Pál, Klapka !\áro~1· 

./r}::::sc:/gyógyszerészckröl (249-:25-t. o!clalak). 
i\ katonai gyógyszcrellátús szervczésCrö! Baradlay 

könyvében külön fejezetben ír és változatlan fonnúban <Ít
vcszi, iltct\'c idézi Orient rnintegy két oldalnyi írúsút 
„Natorp Ferenc \ 1ilnlos kaiserlichc-königliche priviligicn
cr Grosshündler„ (nagykcrcskedö) szabadaltnazott g~yógy
szcrész ! 76(Í-.. [ 79-l. küzütl i Tc1nesvúri tcvCkcnységéről . 
Baracllay 1ncgjcgyzi: „ott ahol hasznot erkölcsileg és jog
gal csak a közérdek li:'1thatott volna. pénzéhes kereskcdök 
szedtek a betegeken vú1not. tch'"it tnég a katonai -- Cs a köz
kórhúzakban is." (259--26 l. oldalak). 

iV10g tOkozottabb 1nért0kben tú1naszkoclik Baracl!ay 
„ „\Ja11ksch Tóbiás insu·ukch!ju, l 7Y3 ··fejezetében Orient 
inunkújúra, aki az eredetileg 11é111et nyelven írt rendkivül 
értékes anyagot egyik szúsz tanítványúval 1nagyarra forclí
ttalla. az anyag 30 o!clal tc1:iedclinü (26.5---295. oldalak). 

\.i0gczetü! nh:g kívúnorn cinlítcni. hogy Baradlay 
klinyvébl'.n kie1ncltcn sokra értékeli Orient 111unk{~júL a 
111uzcúlis t'.nékü gyógyszerészeti túrgyak és anyagok gyüj
tését. an1it egész Clctén út folytatott. arnivel éleire hívta a 
kolozsvúri gyógyszcrészettörténeti gyüjtc111Cnyt, s ezzel 
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1ncgvetette a hazai gyógyszerészeti 111úzeológia alapjait. 
Ezzel is segítséget biztositott a tárgykör kutatói szún1án1 
(342. oldal). 

Baradlay az Oricnttöl és egyéb szerzőktől átvett ada
tokat 111inden t.!sctbcn lábjegyzetben pontosan n1cgadta. 
arni lehetőséget ad az irodahni hivatkozások inennyiségi 
értékelésére is. Mcgállapitáson1 szerint a lábjegyzetekben 
szereplő irodahni hivatkozások szfi1na a fontosnbb szer
zők szerint az alübbi: f)en1kó Ká/Juán 01-vos1ör1é11és= -16, 
Orient Gyula gyó~zys=erés::lörténés:: 32. Schelen::, f-ler-
111c1nn 31, Ernyey .ló::sej· J 7. ;\ hivatkozott iroda!ini adatok 
szárnában Orient jelentős helyet foglal cL rv1cgítélésc111 
szerint Orient adatainak f~lhasználúsa. bcepít0sc Barad
lay 1930-ban kiadott könyvébe növelte unnak tuclo111ú
nyos érték0t. ;\két könyv rncgjclcnésc között-· l 926. il
lt:tvc ! 930. - 111inJösszc nCgy év különbség volt. 

()ricnt gyógyszcr0sztürténcti 111unkússúga hatékonysá
gúnak ért0kclés0hcz tovübbi adatokat kcrcstc111 (/11ido 
f'ahrilius g_1·!íg1·s:crés:. g,1·ág_rs:erés:f/jrfénés::: és négy 
társszt:rzö által írt 1985-bcn és 1989-bcn rncgjelcnt, az er
délyi né111et gyógyszcrtórak és gyógyszerészek történcté
röl szóló két je!entös könyvében [S. 9]. /\ szerzö Erdély
ben. Nagyszebenben született. gyógyszerészi tanuhnú
nyait K.olozsváron végezte ! 932-bcn. 

1\pja nagyszebeni „tvlcdvc gyógyszcrtár"-óban 4 éves 
gyakorlatot folytatott. 111ajd átvette annak tulajcionút és 
vezctéséL 1\ háború alatt ro111án és né111ct katonai szolgó
latot teljesített. 1najd fogsügba kerlilt. 1946-tól bonni 
gyógyszertárakban a!kaln1azott gyógyszerész. bérlö. n1ajci 
a .. Nap gyógyszertár" tulajdonosa, ahonnét 198...J.-bcn vo
nult nyugdíjba . .Jelenleg volt hazája. Erdély g:yógyszc
résztörtCneti kutatásúval foglalkozik. 

Fabritius az erdélyi szász települések szerint is1ncrteti 
az általa fClkutatott iratokat. adatokat. fCnyképckct. és 
nagy pontossúggnl 111utatja be a jclcntös szá1nú né1nct 
gyógyszcrtúr és gyógyszerész adatait. ;\z iro(l;:iln1i hivat
kozások között többszörösen szerepelnek Orient közlc
inényci. clsösorban a „Gcschichtc dcr Phannazic in 
Sicbcnbürgcn und Banat." cín1ü rnunkúja. Ez azt 1nutatja. 
hogy Orient gyógyszcrésztörténeti kutatúsi crccln1én:yci 
1nég szcizadunk ,·égén is szcn::pclnck a külföldi g,yóg;..'szc
részi szakiroda!ornban. 

\ 1égczctül Orient professzor legisn1ertcbb inunkújút 
nc1nzctközi szinten közép- és kelet-európai vonatkoz<ls
ban rnegkiséreltük hasonló út fogó jellegü kiad,·ányokkal 
összehasonlítani H: Schneider adatai alapjün ! 10·1. 1\z 
alapvctö ús átfogó gyógyszer0szettörténcli nn1nkák a 20. 
szúzadban jelentek r11cg. Európai vonatkozúsban ilye
nck: 

- f/er11uu111 Schc/cn:: „Gcschichte cier Pharrnazit~" cí
rnü. Berlinben 190~1-ben 1negjelcnt könyve. 

- Az időrcndiségt:t ligy·cle111bt: véve itt kívánok visz
szatérni !Jarad!c~r János és Bársony E/e1111..;r: . .1\ iVlagyar
orszúgi Gyógyszerészet "rönCnete" ci111ü Budapesten 
1930-ban 111cgjclcnt könyvére. K.iadó: i'vlagyarorszúgi 
Gyógyszerész Egyesület. 

- ;\z olasz Ciiu/io C'onci: „Pagine di Storia delln Far
n1acia··. A cura dcllc Edicione \liuoria. !Vlilano 193-l. 

.-1. ,·1d/1111g und (i. Lirdang: „Grundriss der 

Gcschichtc dt.:r Dcutschen Phannazic". GGP kiadványa, 
Berlin. 1935. 

- l..:..'re111crs - Urdang: „History of Phannacy'' First 
edition. London. 19...J.O. Angol nyelven ez az első ilyen jcl
legü n1unka . 

.-1. Viío/o: „Bcitrag.e fiir Geschichte der Phannazie" 
Pisa. 1953. 

-· II. Tarlag/ia: „Histoire de la Phannacie en 
Yogoslavic et sa Situation ;\ctue!ie.'' Zagreb. 1959. 

- G. Sonnedeckcr: .,1'.c1ncrs and Urdang's: ,,Hislory 
of Phannacy. Fourth Edition.'' Lippin cott. Co1np. 
Philadelphia. Toronto. 1976. 

- /\.. R.1·slcn'.F: ,,i'vtalcrialicn zur Gcschiclnc cier 
;\potheken und .Apothckcr in Burgenland''. BurgcnHindische 
Lanch:sarchiv. HeCt. 68. Eisenstadt. 1979. 

- S. /:súk: „Fannacia cica Lungul Secul.:!or". Edit. 
Sciintifica ~i Enciclopt:dica. Bucarcst, 1979. 

·-· !~ IJ011sscl, - /-!. Bo11nc11uli11: .J-!istoirc dc la Phar-
1nac1c„ Edition dc la Porte \lcrtc. Lausannc ct Paris. 
1978. 

~ R. Rc111hiclliJ1ski -- 13. /..·i::.nicka: .,l-listoria Fannacja.'· 
\Varsza\va. 1987. 

..!. /Fa11kn1iillcr: „Beitrag.: zur \Vürtcnbcrgischcn 
i\pothckengeschichte„. 1950-1997 ín ! 9 Bünden. \Vürt
tenbcrg ·rartoinány g:yóg:yszcrtúrainak történetével rolya
!llatosan foglalkozik a szt:rzö. 

;\z e!özöekben isn1ertctett adatok r;:lrnutatnak a fehér 
foltokra is. igy inegú!lapitható. hogy a Habsburg tv!onar
chia tcrületérö\ Csehorszúg. Lcngyctorszúg. Szlovénia 
n.:111 rendclkt:zik alapvetö és ótfogó gyógyszcrésztörténe
ti rnunkúv11L lcgf~ljebb részletek feldolgozásával. Bécs
ben scn1 is111enek ezek gyógyszcrésztürténeti adatai. 
:\usztria vonatkozús<'iban eddig csak (). Zcckcrl és f:. 
(/an:inger 1irr~/i.:ss::uruk is csak egycs részterületekkel 
fogJaJkoztak. teljes fcldo]gozússaJ nenl. /\z <1USZlriai 
gyógyszerészet történetét a kezdett öl ! 990-ig kéziratban 
Prr!/Css:or ,\/ug. /1hor111. [)1: phi/. ()tto 1Vorut11y, ncn1zet
közi vonatkozúsb;1n is elisn1L'rt gyögyszcrészcttörténész 
készitcttc e!. de ennck kiadúsa 1110g vúrat rn;1gi'ira kiadó hi
únyúban. 1\ 111unka incgjelen0se szi.Í111unkra különösen 
fontos. n1t.'r! az a kieg;.-'ezésig. 1867-ig a inag)--'íff és crd0-
lyi vonatkoz~isokat is tart;_i!111azza. 

;\ sv<.tjci gyög_yszerészcttörtént:ti 111unkúk jelcntös 
szú111ba11 a gyógyszerészet egyes részkérdéscivcl f{)glal
koznak. útfugó ki;.1dv;'1ny kt:vés van. Ide sorolon1 1'~ Led
ern1a1111: „,)'cl11rci:::er .·l1iotheker-!Jiogro1Jhie" cÍ!nrnel 
111cgjelent inunkájút. Bernben 1993-ban. 

II R. f'chh11an11 gyógyszerész. a Svájci Gyógysze
résztlirtl·neti -r~trsasóg clnökt: 1982-bcn alapitotta és incli
totta cl a „ l('rl~f/(.'11tlichu11gcn der SclnFci:::erischcn Ge
se/lsclurfi jlir Cicschiclzte der fl/zur11ucie" cín1111el azt a 
sorozatot. rnelynt:k 1998-ig 18 kötete jt::!cnt 1ncg. 

<)sszcfug!alva n1unkúnk feltúrt t'.s isincrtctett <..:rt:dn1C
nyeit. 111cgúllapítható. hogy (Jrie11t (/yula professzor je
lcntös 0s kiérdc111elt helyt:t rogla! cl i.l gyógyszcrészcttör
ténclcn11nel foglalkozók 0s kutatók-oktatók sorúban ncrn-
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zetközi vonatkozásban is „f\z erd~lyi 0s biináti gyógysze
részet története" és egyéb n1unkáiva!. A gyógyszerészi hi
vatásra épülő, tudo1nányos. átfogó és több nyelven n1eg
jelent gyógyszerészettörténeti n1unka a 10. században kö
vetőkre talált és ezzel hozzájárult a tudon1ánytcrli\ct alap
jainak 1negvalósításához és fejlesztéséhez. 
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K. Zalai and T. Orlcnt:Ac:th'ityofprofessorGyu/aOr;
e11/ iu the lilenlfure of ltisto1)' o.fplu1n1uu.:i· 

Pub!ications and citations !"L'.traceahlc in thc !i1era!un: of history 
of pharn1acy conccrning thc acli\'ity of (iyula Orient have hccn 
cnllccted. 
By rncans or thosc data authors givc a presentation of the life
\vork uf tht: professor as wcll as thai or h!s intluence on thc !i
tcrature. 

D1: eb: h. e. Zalai f: . ."áro(\'. !JudujJCSf, !)/pesti rkp. / /. - 113::7" 


