
Könyvajánló 

Megjelent Péter H. Mária Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai c. könyve 

első kiadásának (2002) 2. javított és bővített közreadása, két kötetben összesen 886 

oldalon, 2013-ban Kolozsvárt, ismét az EME kiadásában. A szöveg szerkesztését, 

tördelését az EME kiadója, míg a nyomdai munkálatokat a kolozsvári Gloria nyomda 

végezte jó minőségben. A második kiadás előszavát prof. dr. Kapronczay Károly, az 

MTA doktora, r.k. egyetemi tanár jegyzi.   

 

 Az I. kötet 391 oldalon 3 fő fejezetre tagolt:   

-1. Az erdélyi gyógyszertári hálózat kialakulása c. fejezet a kezdetektől (tábori, udvari, egyházi, 

városi, egyetemi) 1949-ig, a gyógyszertárak államosításáig 722 gyógyszertárt sorol fel alapításuk 

kronológiai sorrendjében. Kiemelten 3 város (Marosvásárhely, Nagyvárad és Temesvár), egy megye 

(Szilágy) gyógyszertárainak és gyógyszerészeinek bővebb bemutatásaszerepel. Ismertetésre kerül 

több gyógyszertári ellenőrzés eredménye is, valamint különböző gyógyszerészi eskük szövege. 

- 2. A gyógyszerészképzés c. fejezetben az egyetemi oktatást megelőző képzés, a külföldön szerzett 

oklevelesek, valamint a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen (1872-1919), majd a trianon 

utáni kolozsvári, bukaresti román egyetemek, és párhuzamosan a szegedi és budapesti egyetemen 

oklevelet szerzett erdélyi származású gyógyszerészek adatainak bemutatására kerül sor, összesen 888 

gyógyszerésznél. Ezt követik az 1945 utáni, Marosvásárhelyen folytatódó előbb karközi, majd 

1948-tól az önálló Gyógyszerészeti Kar megalakulásától történt gyógyszerészképzéssel kapcsolatos 

adatok. Az oktatást megalapozó tanárok és az egyes diszciplínákon dolgozók bemutatásán kívül az itt 

végzett több mint 1500 gyógyszerésznek a névsora is megtalálható a 2000-es évvel bezárólag.  A 

továbbiakban 198 erdélyi, magyar nemzetiségű, doktori fokozatot is elnyert gyógyszerész neve kerül 

felsorolásra, akik 1863-tól a 2000-es évek elejéig, különböző európai, valamint hazai egyetemeken 

doktoráltak, megjelölve értekezésük címe is. 

-3. A gyógyszerészek egyesületi tevékenysége és magyar nyelvű írásbelisége c. fejezetben az 

erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületeik megalapításáravonatkozó törekvései és 

megvalósításai, megjelentetett szaklapjaik, kiadványaik (szak- és szépirodalmi írások) felsorolása 

következik. Külön alfejezet foglalkozik a gyógyszerésznők bemutatásával, számuk növekedésével, 

valamint az 1848-as szabadságharcban résztvevő gyógyszerészekkel. 

 

A 493 oldalas II. kötet, 261 erdélyi származású vagy Erdélyben dolgozó magyar gyógyszerész 

részletes életútját és tevékenységét ismerteti, számos dokumentum bemutatásával. Ezeken kívül még 

1063 gyógyszerész személyi adatait (születés, oklevél megszerzésének helye, ideje, munkahelye, 

esetenként elhalálozás időpontja) tartalmazó mellékletet is tartalmaz. 

Mindkét kötetben az egyes fejezetek és alfejezetek után irodalmi jegyzék van csatolva. A szöveg 

közötti 199 számozott ábrán kívül még számos fénykép illetve gyógyszertári reklámanyag is 

található. A feldolgozott adatokat71 táblázat teszi áttekinthetőbbé. Az adatgyűjtés levéltárakban 

(Magyar Országos Levéltár, szegedi és budapesti egyetemi levéltárak, Kolozsvári és Marosvásárhelyi 

Nemzeti Levéltár), könyvtárakban (OSZK, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár), valamint a 

leszármazottak által megőrzött és rendelkezésemre bocsátott irattárak anyagának (személyes 

okmányok, diplomák) felhasználásával és 91 adatközlő segítségéveltörtént. A nem magyar nyelvű 

olvasók tájékozódását szolgálják a román-, angol- és németnyelvű összefoglalók és 

tartalomjegyzékek. Mindkét kötetben külön névjegyzéktalálható, összesen mintegy 2458 személy 

nevével. A II. kötet végén a szerző röviden ismerteti szakmai tevékenységét és gyógyszerésztörténeti 

dolgozatainak jegyzékét. 



A könyv megjelenését magyarországi szakmai társaságok, intézmények és magántulajdonú 

gyógyszertárak, erdélyi származású gyógyszerészek leszármazottjai valamint erdélyi 

gyógyszergyárak és magán gyógyszertárak tulajdonosai anyagilag támogatták. Köszönet érte. 

             

  

A könyv magyarországi forgalmazói: 

Xantusz Könyvkereskedelmi Kft  

Postacím: 
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Romániai megrendelési lehetőség az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójánál 

 

A kiadó címe: 400009 Kolozsvár/Cluj-Napoca 

str. Napoca/Jókai u. 2-4 

Postafiók: 400750 Cluj OP.1 CP.191 

Tel/Fax: 00-40-264-595176 

Email: kiado@eme.ro (könyvrendelés) 

biro.annamaria@eme.ro 

Honlap: www.eme.ro 

Tel/Fax: 00-40-264-595176 

az EME adószáma: 5566931 

Bankszámlák: SocietateaMuzeuluiArdelean , 

BCR SucursalaCluj 

RON: RO14 RNCB 0106 0159 8508 0001 

USD: RO84 RNCB 0106 0159 8508 0002 
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·     A könyvek elküldése a Román Posta utánvétel szolgáltatásával (ramburs) történik, legkésőbb a 

rendeléstől számított 5 munkanapon belül.   

·     A könyvek elküldésének pontos időpontjáról e-mailen tájékoztatják a megrendelőt.  

·     A könyvek árát (70 lej) és a szállítási költséget,mely a súly függvényében módosul 

(kilogrammonként körülbelül 7 lej) a postán kell fizetni átvételkor, készpénzben. 
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