CSURGAY KÁLMÁN GYÓGYSZERÉSZI
KÖZLÖNYE
FAZEKAS

ÁRPÁD

í í a r m i n c n é g y éves volt Csurgay Kálmán (1858—1892), gyógyszerész, a magyar
gyógyszerészeti szakirodalom jelentős alakja, amikor 1892. február 13-án — gyógyíthatatlannak vélvén megrendült idegállapotát— főbe lőtte magát [1]. Az eltelt idő alatt
mind személye, mind pedig úttörő szakirodalmi szervező és írói tevékenysége teljesen
feledésbe ment. Az utolsó két év szerencsés adatgyűjtései azonban lehetővé tették,
hogy a következőkben bemutassam Csurgay Kálmánt és megbecsülésre méltó munkásságát [2, 3, 4, 5, 8].

ÉLETRAJZI ADATOK
Apja, dr. Csurgay József (1819—1895) 1854-ben a pesti egyetemen szerzett sebészdoktori, szemészeti és szülész oklevelet. Sok közleménye jelent meg orvosi lapokban,
de voltak egészségügyi felvilágosító, sőt néprajzi írásai is. Öt gyermeke közül K á l m á n
volt az első, aki Arad vármegyében, Gyorok községben született 1858. november
22-én.
Az ifjú Csurgay elvégezvén Késmárkon a gimnázium V. osztályát 1873-ban belépett
gyakornoki minőségben Lukács Ferenc bűdszentmihályi [ma: Tiszavasvári] gyógyszerész patikájába. Ezután nemokleveles segédi idejét a jolsvai (Gömör vm.) gyógyszertárban töltötte, majd 1877-ben beiratkozott a budapesti Egyetemre. Itt 2 év múlva
elnyerte a gyógyszerészmesteri oklevelet, s utána leszolgálta katonai önkéntes évét.
Gyógyszertárban azonban csak rövid ideig dolgozott (1881-ben Dunaszekcsőn),
mert már egyetemi hallgató korában elkötelezte magát a gyógyszerészi szakirodalommal. Már ekkor belépett a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztőségébe, ahol az eltöltött
öt és fél év alatt főmunkatárs (1883-ban), majd társszerkesztő lett. Itt megjelent nagyobb cikkei közül jelentősebbek a következők: ,,A felmangánsavas kálium alkalmazása a térfogati elemzésben" (Gyógyszerészi Hetilap, 1879); „A magyar gyógyszerkönyv rendelkezéseinek magyarázata néhány fontosabb vegyi és gyógyszerkészítménynél" (Gyógyszerészek Naptára, 1880); „A chemiában mily mérvű jártasság kívántassák meg a tyrocinalis vizsgát tevő gyakornoktól?" (Gyógyszerészi Hetilap, 1880).
Az országos gyógyszerészegylet 1882. évi közgyűlésének megbízásából írta 1883-ban
megjelent és legértékesebb művét: „Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok
számára",
amelyet az egylet 1884. évi közgyűlése 1000 forint tiszteletdíjjal is megjutalmazott.
Csurgay Kálmán önálló működésének második évében (1886) megnősült, elvette
Bertalan Pál volt nyíregyházi gyógyszerész és a „Margif'-forrás tulajdonosának Róza
nevű leányát, kitől István és Béla nevű fia született.
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Pályafutásának csúcspontját az önállóan szerkesztett és kiadott „Gyógyszerészi
Közlöny" jelentette.

A „GYÓGYSZERÉSZI

KÖZLÖNY"

Már „Orvosi emlékek Szabolcs-Szatmárban" c. munkámban utaltam arra [2], hogy
dr. Csurgay József büdszentmihályi orvos gyógyszerészfia, Kálmán alapította és
szerkesztette a „Gyógyszerészi Közlöny"-t. Ehhez Molnár megyei adatgyűjtése [5]
nyújtott támpontot, valamint irodalomtörténeti és életrajzi szempontból használhatóak Gulyás [4] és Szinnyei [8] utalásai. Mindenesetre a folyóirat pontos címét is (ui.
Gyógyszerészi helyett sok esetben Gyógyszerészeti Közlöny-t használtak) csak akkor
tudhattam meg, amikor eredetiben átnézhettem [3] az egyes évfolyamait.
A folyóirat a gyógyszerészet tudományos szolgálatát és a gyógyszerészek érdekvédelmét tűzte ki célul. Szerkesztette és kiadta: Csurgay Kálmán, aki a hetilap 1885.
március 28-án megjelent I. évf. 1. számában az „„Előfizetési felhívás"-ban így írt:
„Igen tisztelt Kartársak/ A gyógyszerészi szaklapirodalom terén 8-ik éves, a Gyógyszerészi Hetilapnál főmunkatársi, majd társszerkesztői minőségben töltött működésem alatt
megismerve azon az idő haladásával fokozódó igényeket, melyeket kartársaim a gyógyszerészi szaklapok iránt ma jogosan támasztanak, meggyőződésből állíthatom, hogy a
hazai gyógyszerészi kar e téren való igényei kielégítésére hiányát érzi a létezőkön kívül
még egy bővebb tartalmú, szaktudományainkat
korszerűbben művelő, közös érdekű,
ügyeinkben szélesebb körű működést kifejtő gyógyszerészi
szaklapnak.
Támaszkodva jelzett valamint a Magyarországi gyógyszerész egylet megbízásából
Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok számára címen írott művem által is tanúsított
szakirodalmi működésemre, a nevezett laptól megválván, önállóan e Gyógyszerészi
Közlöny megalapítása által kívánom az említett hiányt pótolni s korszerűen
szerkesztett szaklapot nyújtani igen tisztelt kartársaimnak, mely egyrészről úgy az elméleti, mint
a gyakorlati gyógyszerészi tudományok haladásának ismertetője legyen, másrészt a
gyógyszerészi kar ügyeinek előmozdításában teljes odaadással
közreműködjék.
A szerkesztőség részére szakavatott munkatársakat már ez ideig is sikerült megnyernem, kik velem együtt fognak működni a kitűzött cél elérésére."
A lap szombatonként jelent meg, mérete: 18 c m × 2 6 cm (azaz „egy nagy nyolczadrét ív") volt. A kezdetben heti 12 oldal terjedelemben megnőtt, ami kitűnik az egyes
évfolyamok oldalszámaiból is:
1885.
1886.
1887.
1888.

I. évf
II. évf
III. évf
IV. évf

482
624
648
844

old.
old.
old.
old.

1889.
1890.
1891.
1892.

V. évf
VI. évf
VII. évf
VIII. évf

834
848
844
840

old.
old.
old.
old.

A tartalomjegyzék illetve, tárgymutató rendszerint a következő rovatokat tüntette
fel: Hivatalos, Egyleti ügyek, Vezérczikkek, Tudományos közlemények, Irodalom,
Kereskedelmi közlemények, Tárcza, Vegyesek, Szerkesztői levelező, Nyílttér, Hirdetések.
A hetilap első számát „Mutatvány"-ként megküldték az összes hazai gyógyszerésznek. A nem önálló okleveles gyógyszerészek, a nem okleveles segédek, a gyakornokok
és az egyetemi gyógyszerészhallgatók féláron kapták a Gyógyszerészi Közlönyt.
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/. ábra A Gyógyszerészi Közlöny első évfolyamának borítólapja

2. ábra A korszak kiválóságai a Gyógyszerészi Közlöny 1892. évfolyamában
(Karlovszky Géza, Rozsñÿaÿ Mátyás,
Réthy Béla, Than Károly, Winkler Lajos)

A szerkesztőség előbb a IV. ker. Lipót utca 21. szám alatt, utóbb a VI. ker. Eötvös
utca 26/b szám alatt volt. Ez utóbbi halyen a magánlakása együtt volt a szerkesztőségi
hivatallal (ahol a n n a k idején felravatalozták Csurgaÿt).
Csurgay K á l m á n a folyóirat első évfolyamát Szigeti M. könyvnyomdájában, a másodikat Schlesinger J a k a b könyvnyomdájában nyomatta, míg a többi évfolyam a
Pallas n y o m d á b a n készült.
A Gyógyszerészi Közlöny első 8 évfolyamának 5964 oldalát természetesen lehetetlen most áttekinteni, azonban megkíséreljük meghatározni a folyóirat főbb jellemzőit.
A szakmai tudományos színvonalat Csurgay K á l m á n o n kívül a kornak legjobb szakemberei biztosították, hiszen a gyakori cikkírók között találjuk Rozsñÿai Mátyás,
Karlovszky Géza, Réthy Béla, dr. T h a n Károly és mindenekelőtt dr. Winkler Lajos
nevét. Sőt dr. Winkler Lajos egyetemi tanársegéd az 1892. évi 3. számtól kezdve a lap
f ő m u n k a t á r s a lett s így Kende István segédszerkesztővel együtt h á r m a n határozták
meg a lap irányvonalát. A tudományos vonallal teljesen egyenértékű az az érdekvédelmi tevékenység, amit a Gyógyszerészi Közlöny kifejtett a magyar gyógyszerészekés gyógyszerészet érdekében. A lap rendszeresen tudósított a gyógyszerészegylet értekezleteiről s évente értékelte a magyar gyógyszerészek helyzetét. A 1891. évre vonat
kozó „Évi szemle" egyebek között ezeket tartalmazta: „A gyógyszerészet a magukat
ki nem forrott pályák közé tartozik. .. .Koch tuberculinja ugyan nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, de az orvosi tudományt és vele a gyógyszerészetet
is alapjában átalakító felfedezés...
Míg minden erőnkkel a Gyógyszerészetñek
tudományos
tekintet-
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4. ábra A Gyógyszerészek Évkönyvének hirdetése a Gyógyszerészi Közlönyben
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ben való emelésén működtünk, addig illetékes minisztériumunk éppen megfordítva az
előképzettségi cenzus leszállításával tette az évet
emlékezetessé..."
Ugyancsak a gyógyszerészek tájékoztatását és érdekvédelmét segítette elő a „Gyógyszerészi Közlöny" szerkesztősége által évről évre kiadott „Gyógyszerészek évkönyve".
Mindenkor nyitva voltak a lap hasábjai „minden közérdekű ügyet illető komoly
nyilváníthatásának."
eszmecserének, pro és contra nézetek
A gyógyszerészgyakornokok „önképzési igyekezetének serkentésére" ebben az időben három díj volt: a Gyógyszerészegylet saját díja, a Rozsñÿai Mátyás-díj és a
Csurgay Kálmán-díj, s mindez a Gyógyszerészi Közlöny 1892. évi 3. számából derül
ki. De nemcsak az orvos-gyógyszerésztörténelem, hanem a kultúrtörténelem szempontjából is „aranybánya" a mai orvostörténész vagy olvasó számára a Gyógyszerészi Közlöny, hiszen más régi jelentős periodikához hasonlóan „egyben a kor
krónikája is" [7]. Feltétlenül méltó alapos és részletes tanulmányozásra e folyóirat
feledésbe ment első 8 évfolyama.
CSURGAY KÁLMÁN
ÉS S Z A B O L C S I

JELENTŐSÉGE

VONATKOZÁSOK

Az első magyar nyelvű gyógyszerészeti [7] folyóiratot 1848-ban Nyitrán indította
el Láng gyógyszerész Gyógyszerészi Hírlap címen. Ezen úttörő periodika még ugyanazon évben megszűnt.
Az első folyamatosan megjelenő gyógyszerészeti periodika, a Gyógyszerészi Hetilap
1862. január 2-án jelent meg először Pesten Schédy Sándor szerkesztésében. Az önálló
gyógyszerészeti szaksajtó kialakulását megelőzően a gyógyszerészek az orvosi periodikákban (Orvosi Tár, 1831; Orvosi Hetilap, 1857) publikáltak. Nemcsak a régebbi,
illetve újabb életrajzi lexikonok, hanem a Gyógyszerésztörténeti Diárium 1974. évi
ünnepi [XXIV. Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus, 1974. aug. 25—31, Budapest; VI. Magyar Gyógyszerésztudományi Kongr., Bpest., 1974. szept. 24—27.] száma
(III. évf., 2. szám, 236. oldal) sem utalt már a Gyógyszerészi Közlöny 1885—1892
közötti periódusára és nevezetes szerkesztőjére, Csurgay Kálmánra. Nevezték pedig
Csurgay Kálmánt annak idején [1] a gyógyszerészeti „szakirodalom b a j n o k á n a k " is.
Ugyanis már egyetemi évei alatt belépett 1877-ben a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztőségébe, majd pedig 1885. március 28. és 1892. február 13. között már önállóan szerkesztette és kiadta a Gyógyszerészi Közlönyt. Ez utóbbi folyóirat megindításakor a
lap szinte egészében az ő tolla alól került ki. Rövid élete során is rengeteget alkotott,
„erkölcsi szükségből fáradhatatlanul munkálkodott, mert nyughatatlan szelleme folyton
sarkalta, dolgozott, mert ambíciója volt, hogy szakmájának minél többet használhasson." [1]
Csurgay Kálmán pályájának szabolcsi vonatkozásai közül meg kell említenünk,
hogy a Gyógyszerészi Közlöny Bessenyei Györgyre vonatkozó és Szabolcs megye
számára értékes kultúrtörténeti adatot közölt egy gyószerésztörténeti utalás formájában (1885., 14. 166—167). Ugyanis a Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerésztestület
1885. április 18-án Nagyváradon tartott közgyűlésén Tamássy Géza az 1883. július
24-én meghalt Nagybessenyői Vass Jenő berettyóújfalui gyógyszerész felett mondott
emlékbeszédében egyebek között így szólt: „neki volt főérdeme, hogy a múlt század
egyik irodalmi nagyságának Bessenyői Györgynek sírját Puszta-Kovácsiban ma díszes
emlékkő jelöli.'''' (Puszta-Kovácsi ma Bakonszeg községhez tartozik.)
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146

Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 9—10 (1977jr

Csurgay Kálmán temetése [6] a magyar gyógyszerész-társadalom nagy demonstrációja volt: „csak itt nyilvánult valóban az a tisztelet és szeretet, melyet mindenki érzett
iránta.'''' A budapesti gyógyszerészi kar, a gyógyszerészettan hallgatók testületileg, a
magyar gyógyszerészképzés vezetői és a gyógyszerészi szakirodalom valamennyi számottevő reprezentánsa megjelent a Kerepesi temetőben.
Csurgay Kálmán j ó magot vetett, amely szárba szökkent és megerősödött. A Gyógyszerészi Közlöny nem szűnt meg halálával, a tulajdonjogot „Csurgay Kálmán örökösei" vették át, akik nevében az 1892. évi 8. szám előfizetői felhívásában így írt Kende
István szerkesztő és kiadó: „ . . .egész erőmmel oda fogok törekedni, hogy a 'Gyógyszerészi Közlönÿ ezután is az maradjon, ami volt: a szaktudományokat korszerűen művelő
s a szakérdekeket mindig megvédelmező gyógyszerészi
szaklap!"
Csurgay Kálmánt sok szál kötötte Bűdszentmihályhoz, illetve Szabolcs megyéhez.
Ennek ellenére jelentősége messze túlnő a helyi vonatkozásokon és az egyetemes magyar orvos-gyógyszerésztörténelem jelentős alakjának kell tekinteni. Feledésbe ment
Gyógyszerészi Közlönye a magyar gyógyszerészi szaksajtó egyik jelentős reprezentánsa.
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Zusammenfassung
Kálmán Csurgay (1858—1892), eine hervorragende Gestalt in der ungarischen pharmazeutischen Literatur, hatte die Ansicht, daß das von Sándor Schédy redigierte „Gyógyszerészi
Hetilap" (Pharmazeutisches Wochenblatt) nicht genug zeitgemäß sei und die Interessen der
Apotheker ungenügend vertrete. Deshalb trat er aus dessen Schriftleitung heraus und gründete eine andere Fachzeitschrift „Gyógyszerészi Közlöny" (Pharmazeutisches Mitteilungsblatt), die er vom 28. März 1885 bis den 13. Februar 1892 redigiert und verlegt hat. Redakteur
und Zeitschrift sind leider gleicherweise in Vergessenheit geraten, obwohl sie beide nicht nur
vom medizin- und pharmaziegeschichtlichen, sondern auch von kulturhistorischen Gesichtspunkt aus bedeutend sind.
Csurgays Vater, Dr. med. József Csurgay war in den letzten 30 Jahren seines Lebens als
bemerkenswerter Arzt in Büdszentmihály (heute: Tiszavasvári, Komitat Szabolcs-Szatmár,
Ungarn) tätig.
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