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A Pharrnacopoea Austdaco-Provinciálisdok 
RADOCZY GYULA 

A „YVIII. század végétöl a. XIX. század elejéig, a 
Habsburg-biroclalo111. teriiletén - így IVIagyaror
szágon is - hivatalos gyógyszerkönyvek soroza
tát mutatja be a szerző. Rcbnntat. arra, hogy a III. 
kiadásként isn1eretes pélclányolc az L kiadás után
nyomatai. rl Dispensatoriu.ni Viennerise szelleni.ével 
csak az 1780. évi lciaclás szakít. a követlcezf.i -
1794. é-vi - hiaclás pedig 111ár az elözőektiil n1.ind 
lcilllernében. 1nü1d bels6 tartalnuíban a7ap1Jetöen 
eltér(), kors:::crfí oyrigys:::crkiinyv, r11ncl-11hen viiáo
viszonylatban clsö ízben }clennclc n1eg. az antifl~
giszti.Tcus kén?'lai irányzat: erecl1nényeit tfil,;:rö::ö 
D yóoys::crel nc·1;czc~se k. 

:'\ GYÓGYSZERÉSZE1' 19Gl. októberi szúrn<:'iban 
1nár beszoín1olta111 arról. hogy ha „de ,iure" vitat
hat() is. azonban .. dc facto" n1égis a Dispensato
rium \liennense volt- az első hivat:a1o.s .t:n'óg;.rszer
könyv l\!Iagyarorszúgon. an1ely 1729-töl kezdődően 
háron1 kiachíst Crl· n1cg. Ezeket követték 1774-töl a 
Phannacopoea :\u.striaco-Provincia1is-ok. mivel a 
gyóg,vszcrészcl:. dc főleg ennek !:{1rstudon1ánvai: a 
kén1in .. tt botanik;:i. 01z nr\'nst:ucln1nánvok stb .. clörc
halacl t<lval szüksé.r::cssé vált. n dispen.satoríun1ok el
avul!- {:s terjenc;ős f\ss7.eil~f:elü r;yó.c;yszercinek a 
felülvizsc:álat:n, azok e1őirni"<tinak n1ec;v.:ílt·oztaf'<-í.sa. 
cseflc.c: elha.c:y:c·isél. v;1l:nnint újabb gyó!!::szerck be
vezetése a ,r.;.vó.c::.rú:;~,:a ! b!l. 

A Gencrale Nnrrnaíivun1 Snnital:cs. <i gvnkor1ó 
orvosok sz{1n1úra ír!- utasításainak 4. ~-úban. va-
1an1in!: a _r:;;.tfiQ:;.'SZ(:n~szck s:;:;:í.n1cí.ra írt u!.asíi:ásain<lk 
2, q-ában n1i1r 1770-bC'n ul:al c-;f!v - a köze1ji.ivfí
bcn n1ec:iclencnc16 - C.ndex Pharrnacnnocus-ra, 
<1n1c1:.' vér.:t.il is. n1int Ph;i1·n1acopnea 1\usf:riaco-Pro
vincialis 1fd:nl'l: nanvil<-'ü:rnt. Ezeknek ne1ncsctk a ne
vébfil tűnik ki. dc ~17. c1fiszn\·a is ír.ia. hn!"l~v· ere
detileg csupán az ns·;;trúk iirökf\s l:nrf:on1ánvnk vi
déki vúrnsainnk {'S közs6r~C'inck a nnf'ikái s::án1ú
ra k6szü1f:ck. ii:r.v a:;: esC'l·Ier:rcs félrc{:rf:ésck elkerü
lése v(~gett szi.ik.c;óc:cssé vúlt. hni::y nz 1770. n1ár
cius 20-ún kelt 1'.1:1:1. sz. h01:.cb1rl:ótanúcsi rendelci:
!:cl. visszan1cnt1leges {~rvc~n1i:\·c1 177„1-ttíl kezclőclőcn. 
l'vTagyarorszá_o; patik{ti l•s patikusai szá111ára is hi
vatalossá l:er.:ryék a Phar111;1cnpoca J\usf:riaco-Prn
vincialis kiilönbö:~ti kinclús;:liL (i'r'Tint lútni fo.G"juk. 
c-zze1 a rcnclel.;::-:Ltel kapc.so-lato.s az 1778. évj bl>Csi 
z~.'> a~,: 1770. {·v·i pnz.<nnyi utúnnyon1ú.::;). Ezt <i ren
dc1etct erösítct te n1c::: nz 1301. szepten1bcr 13-án 
kelt. 11.2·!6. sz. kirúl:-"i 1{;i.ra1 Í'.s ;:1z 1801. dccen1ber 
1-6n ke1!. :2G.:1o:i. ~z. h.-_~1:-'L<1dti innác~::.-i rendelet i.~. 

Ercclct.ilc.!~ tl Ph<~rn1nenpnca l\ustriacn-Provincia-
1i.c;okcit C$tipán a DLspen,c;aínriun1 \Ticnnens·:: rnel1é 
rPnc1'21i'. n1ú.sndtT:ndü ~yh~r:\·;;zcrki:"'lny··v11ck ;:;;zántúk. 
UgynnL0: a prn\·inci:\lis .~:yóL;v;;zerkf'1nyvC'k c16~zavú
bnn tli: úll. ho,g;.· ;1 c1ispcn:~a111J"iu1n ;;:~c:rint kl~;;z
lctben tc1rt.;indt1. r1(' "l.'irlékon inkurrens gyórryszc
rek a kisebb fnrga1n1ú vidéki patikákban, az ot-

tani csekélyebb keresettség miatt az állás során 
tönkrementek, használhatatlanná váltak. Ennek el
kerillése végett ezután a vid-éki pati'kákban csalt a 
Provinciális Gyógyszerkönyvben hivatalos, gyak
rabban használatos gyógyszereket kellett készlet
ben tcirtani. Viszont ugyanez az előszó azt is le
szögezi, hogy bár a nagyvárosok szá1nára tovább
ra Ls a Bécsi DJspensatoriu111ban leírtak a kötele
zó érvényüek, azonban a Pharn1acopoea i\ustria
co-Provincialis-ban n1egváltozott előirHtok, össze
lételek és az oi.l: bevezetett új gyógyszerek ugyan
úgy kötelező érvényüek a nagyvárosi, n1int a vi
déki patikák szán1ára. J-\ gyógyszertárak tulajdo
nosait pedig kötelezték arra. hogy· a Provinciális 
Gyógyszerkönyv egy példányát a patika, további 
egy-egy példányát pedig az ott dolgozó gyógysze
részsegédek é::; gyakornokok szún1ára is biztosít
.sák. Ezzel tehát a Dispers<1torh..tn1 Viennense he
lyébe a Phat'n1acopoe-a :\ustriaco-Provincialis Jé--
pett. · 

Itt kell n1cgen11iteni a?. alapvetö különbsl:get. a 
di.spensatorltnnok és a phannacopoeak között: atníg 
a clispensato1-iun1ok a koruk teljes (vagy t;elje-.snék 
vélt) n1ateria n1edica-ját írtúk le, addig a phar
n1acopocak csupán a kötelezően készletben i ar
tancló gyógyszerek leírását tart:aln1aztúk. 

A„ Dispensatoriun1 Viennenst-lől e-zenJ;;ívül 1Ttég 
abban is kü1önbözte a Pharn1acopoea Austriaco-Pro
vincia1isok. hogy ez utóbbiakban n1ár szerepel
tek a sin1pliciák is. rnégpedig a kor gyakorlatá
nak n1egfe1elöen. h<lrtnas csoportositásban: e1öl a 
kl!1niai anyagok (n1ineralia), inajd a növényi ere
de!.ü drogo1;; (plantae) és végül a;~ állati erecletü 
drogok (aniinalia) következtek. Ezután a dispen
satoriun1okból is 111ár jól isn1ert n1Üveletek, gyógy
szerforn1úk, n:iérlékegységek és az alkin1ista je
lekből kifejlődött gyógyszerészi jelrendszer leírá
sai. is1nerletései és feloldásai következnek. \Tégül 
a gyógyszerkönyv legnagyobb részét jelen!:ö gale
nusi gyógyszerek (con1positák) vényelőiralaival fe
jeződik be a sor. J\ clispensatoriun1ok gyakorlató
val ellentétben. itt már ezeket: nen1 a gyúgyszer
forn1ák szerinti csoportosításban írták le. hanen1 
<l nevük szerinti alfabetikus sorrendben. De nen1-
csak larlaln1ukban. hanen1 külle1nükben is külön
böztek egyn1ástól: an1íg a dispensatoriurnok nagy. 
fúliúns n1érel:üek, addig a provinciális gyógyszer
könyvek kis forr11át:un1úak és ez utóbbiakban n1ár 
nen1 találunk rézn1etszeteket se111. 
1.\ Pharn1accJpo·2a J-\ustriaco-Provincialisoknak négy 
kiadúsa, ezen belül pedig több - részint lat.in. 
részint nén1eL söt holland nyelvü - utánnyon1ása 
is jelent n1eg. f-\ né111et nyelvü utúnnyo1nások, n1in!. 
ezt. az cléis:;;avuk is leszögezí, a vidéki sebész fel
cserek 0.s a hadsereg igényeit elégítették ki, n1ivel 
azoktól a latin nyc:lv is111erel:él: nen1 lehetett rneg
kívánni. 

1 
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IVIindezek ut.ún veg,yük sorra a különböző ki- Lekintctlék és ez letL vu!na a:-: .. Ecli!in il:rlia·'. 
adúsokat. 

~4z I. kiadás 1774-ben jelenl n1eg Bécsben. Elősza
vának keltezése 1774. augusztus 1. ICét nén1el nyelvü 
fordítását (Bécs, 1776 és 1778), vala111int két latin 
nye1vü (Béc.s. 1778 és Pozsony. 1779) utánnyon1ú
sát isn1erjük. Tekintet nélkül arra. hogy ezek az 
utánnyon1ások n1ár niincl a II. kiaclús rnegjelenése 
után láttak napvilágot, 1négis az I. kiadásnak a 
hü másai. Neincsak szöveghüség tekintetében és az 
elöszavuknak egyöntetüen 1774. augusztus 1-i kel
tezésével, de n1ég a szerkesztési és sajtóhibák te
rén is. Ezeket ugyanis az utánnyon1ásokban nen1 
javitották ki. hanein a kötet vógén ugyanúgy kö
zölték a javitúsokal. az olvasó eln&zését és n1eg
érté.sét kérve t:rtük. n1int az I. kiaclúsban. Ezzel 
sze1nben a II. kiadásban ezeket n1úr kijavit.ollúk. 

líugy ezek az ul~tnnyo1núsnk 1niért nen1 az 1-77;:i. 
l:vL II. kiadús szö\·eget követik. arra csupán egyel
len n1agyarázat !.alálhaló. inégpedig az 1335. sz. 
helylarló tanúcsi rendelet, an1elynek kellez&se 177H. 
n1úrcius 20. Ez a 1nagyarorszúgi patikák és patiku
sok szún1ár\1 :kötelező érvén;yüvé tette a Phan11aco
poea i\u,;\rlnca-l:::irnv-incialisokat, n1égpedig az I. ki
adús 1negjelenésété51. 1774-töl kezdve, visszan1enö
leges hatállyal. ;.\ n1agyarországi (pozsonyi) kiadás 
tehút ennek a rendeletnek az érteln1ében jelent 
n1eg. l'vlivel azonban a rendelet az 1774. évi I. ki
aclústól kezdődően. visszan1enöleges ervényü. így 
ezt a kiadást követte a lVIagyarország szán1ára ké
szCtlt. pozsonyi utúnnyon1ús is. 

/\z 1778. évi. J3E-csben készült, latin nyelvü után
nyo1nús is valószinlíleg ezzel a rendelettel kap
csolatos. n1&gpeclíg úgy. hogy eredetileg ez az 
utánnyo1nús készült lVIagyarország szán1ára. a hely
taru·1 tanúcsi rendelet elökészít&si szakában. egy 
e\·vel a pozsonyi ulánn;.'on1ás n1egjelenése elölt. 
Ehelyetl azonban végül is a pozsonyi utánnyoinás 
került " n1agynr patikúkba. lgy a bécsi utúnnyo
n1ást. n1inl feleslegeset. n1egsen1n1isitették. E1nel
lett szól a rendkívüli ritkasága, szen1ben a vi
szonylag gyakori pozsonyi ut.únnyon1ö.ssal. \Tiszont 
ezt az ut.únnyon1úst. 1nivel Becsben készült és la
tin nyclvú. ezert késóbb új kiaclúsnak tekintettek. 
holott ezt nen1 indokolta se1nrni sen1. süt a cí1nlap
jún scn1 törl0nt erre vonatkozó utalás. lgy tehát. ez 
1nindenféleképpen csupán utánnyon1ásnak tekint
het.ö. 

.4 II. kiaclás csakhan1ar kövelle az elsül. niivcl 
az nyilvún gyorsan cl[ogyhatott. Igy n1úr az I. ki
adás n1egjelenéset követő evben. 1776-ben. n1eg
jelent Bécsben a II. kiadás is. Elósz;rv·únak kelte
zése 1775. augusztus 1.. a cín1lapján fel van tün
tetve. hogy „Editio secunda ··. Utánnyo1núsairöl nen1 
tudunk. Ebben a kiadúsban n1ár az I. kiadús hi
báit ld,iavitotlúk 0s új gyógyszerként szerepel ben
ne az :\llii bulbus é;;; a Flores sulfuris. Elhagyták 
viszont ebból a kiadúsból (és az ezután következ{j 
össze.s kiadúsból is) az Oleun1 raparu1110L Egye
bekben 1ninclenben 1negegyezik az I. kiadással. 

.4 III. kiaclás 1780-ban jelent n1eg Bécsben, a 
cín11apjún t.éve;;;en .. Editio quarta'~ n1egje1öléssel. 
Ez úgy lörl6nhele!.t - n1int. ezt n1úr az elöbb is 
lúiiuk -. hogy az 1778. Cvi. Bécsben készült. la
tin nyelvü utánnyon1úst utólag önálló kiac1úsna1.:; 

i\. n1ost szóban forg(i kiadás (;l{iszavúnak kc:li.e
zése 1780. október 1. 1'ulajc1onképpen csak ez a 
kiaclú.s szakít véglegesen a Dispensnioriu1n \/ien
nense szellen1ével. Utúnnyon1úsai is· készültek. 1nég
pedig 3 nén1et nyelvü (Bécs. líH:L. 17B7. l~s 17HO). 
3 latin nyelvü (Bécs. 1784 .. 1787. és 17}!0.). sót a 
nérnelal földi lr.trto1núny·ok szún1úra egy holland 
nyelvü is (Rott.erdarn. 1780). Tartalon1jegyzE-kében 
inár ne1ncsak a gyógyszereket sorolja fel. ininl a 
korábbi kiadúsok, hanen1 az ehiforcluló gyógysi:e
részi fogalinakat. n1üvelelekct. is. Szövegében ncn1-
csak új gyógyszerek SZí~repelnek. hanen1 új n1ü
veletek és új gyógyszerfonn<-'1k is. Itt sen1 szere
pel luvúbbra sen1 a II. kiadásból elhagyott Oleun1 
raparun1. viszont az <.,ii.t. újonnan felvett kl~t anyag. 
a:.-: J-\l!íi bulbus (,>:-; cl fl(1l't>:-> sulfuri:-i ll·ini.;út s:.-:(i 
szl:rinti szöveggel v0tle út ez ;1 ki<iclú:-::. 

l(ibövült ebben a kiadásbcin az EFF'Eíl.\7EN1'L.-:\ 
0s a LIQU:\1'IO SI'ilE FUSIO 1nüveletek lt:~irása. 
vodan1inl a n1ineraliak közül az :-\LUi\IEi'T PLU-
1\-IOSUlVI. a BOR.-\X {~s a NIHILU!\'f :\Ll3Ul\[ (Zin
cun1 n;-~yclatun1) leírú::::a, u nii\·~:nyi lTl.:'d(j_(i dru
!iok küzül pedig a C:-\"CECI.fli. a CIN:\. a S:\LEP. 
il SANTALUM RUBRUM (os u Tc\l'AIIL\IL\C•\ le
irú;:;u. vl:gül pedig az úllnii erecle1 ú dnig(1k kiizül 
a GALL!Nc\ és a HUSO Jeírúsil. 

Új leirúskl•ni. jelent l11í.'g" az úl1.alúnti:; n:•:;zbl'n 
" FUNGUS. a B.•\LSAMUIVI. a CERI :\UT CEHE
OLI es a L.:\E\iIG:\"I'IO. :\ ni·1vl:n:;i eredetü dro
gok között. az :\G.:\RlCUS CI-Ill1URC;ORUl\·1. a 
SOLA„NUivl FURIOSU1\í (BL'l!adunnH). a C:F:.:\1'10-
LAE HADIX (a herba mdlet!) a MEZEHEI CORTEX 
(n Laureolae co1·i.ex helyett). a l\'lentha crisp<.; n1cl
leli. a MENTHA PIPEEI'L\ i; (.; vé·gül « S,\LJCIS 
\ 7ULG.t\RIS COFL1'E:\:. :-\ cur11pnsiLúk küzüu az 
:\C~U.'--\ Cf"l:\EFLEFOLii. (az ,\qua n1cnthac ct·ispea 
mdlelt). az AQU:\ MENTHAE PWEHITAE. il CE
REOLI Ec\LSi\i\llC!. a CEREOLI DIGESTIVI mind 
az cnyhebb. niincl az c:-ií:-:.ehb \·ú!lozoltbHn. ~·, CJ'.:
REOLI EXS!CCANTES. a CEHEOLl LENIENTES. 
az EL!Xl!UUi\l VITHIOLI SliVIPLEX. az Ei\IPLAST
FtUl\'I ;\f\J(;LIC:\f\)Ul\L az ElVIPL:\Sri'f-llíLVl IJE CI
CUTA Sii\IPLEX. az ESSENTL\ GU:\Jc\Cl. az 
E:(rfFL\C"flll\'f :\Rl':IC.:\E FL()S 0:; HEf{U.:\. ;:1:„: E:~~

TRACTUí\l LACTUC\E V!HOS..\E. az EXTHAC
TUllJ SOLANí FUR!OSI (Ext r. bzllacl.). a GLOBU
Ll il!ARTL\LES. il L!i\L\TU!c·\ MAHTIS. il Ll
QU,\MEN HEPATIS i\il_iSTELL\E FLUVL\TILIS. 
ct i\L-\GIS1'EHILil\I I3fSl\IV'l'I-Il (I3i:-:rnulhun1 sub
nill'icu1n). az Oleun1 tnenth<ll' crispou.: 111ellett az 
OLEUM i\IENTHA!c P!PEH!T,\E. a P.-\ST,\ DE 
ALTAEAE. a HOTULAE :HENTJ-L\E PIPERIT.•\E. 
a SPIH.I'I'US NI1'1-tJ Flíi\·L\NS. tt S'IIiUPUS /1,CE
Tl. a SYHUPUS ARNIC\E FLOHUiVí. a SYFlUPUS 
,\UHANTIAE FLOHUM. a SYHUPUS CHIN,\E. a 
TROCHISCI ABSOHBENTES. a T!WCIIISCI DE 
CASTOREO. a TFtOCHISCI MOSCIL\Tl i·' ,·i·gül 
a:.: UNGUENTUM OP!YL•\LMICUIVL 

Elhagyla vl::;zoní. ez a kiaclú." ct nii\·l:nyi L'!'cdc·
lú drogok közül a L:\lTii.EOL:\E CC)f:;,'TE:'\:-et. ht:~ 
lyt..:tl.e a 0.Ie:.::ert..:i cortex-ei: \'l'.ii.c fel U,~y:;zintt::n el
hagyta a galenusi készíi n1ón;.'cÍ ,c.:nrúhi'il a:,: F::\:'['
HACTUM COCHLEAHL\E-t. 
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A [\!, kiadás 17D-:!-ben jeleni rneg Bécsben. Cí111-
lapján nincs jelezve. h()gy a sutTenclben ezt há
nyadik kiadásnak tekintik, csupán nnnyi, hogy 
„E1nendata:'. Előszavának keltezése 1793. noven1-
ber 10. Utánnyo1nták Bécsben, 1795-ben, nérnet 
nyelven és az olasz területek szá1nára lVIilánóban, 
1794-ben, latin nyelven. Ez a kiadás a korábbi
hoz képest rnind küllen1ébcn. 111incl pedig b1rtaln1á
ban alapvető változúsoknn esetl út. Inkább ha
sonlít a XIX. századi Pharn1acopoea .t\ustriaca el
ső négy kiadásához, rnint saját korábbi kiadásai
hoz. Ezeket az alapvető változásokat részint annak 
köszönheti, hogy itt n1ár érvényesültek I-Iuszty Za
kariás ,J{ritikai ko1n1nentúr"-jának indítvúl\'l~li és 
elképzelései, valan1int a. kén1ia terén Franz .Ja
cquin-nak a hat:úsúra. a korra jellen1:-:ó antiflogisz
tikus eln1életek. 

i\„ Pharn1ac:opoea .:\ustriaco-I'rovincialis szer
kesztő bizott.súgban az 1787-ben elhunyt .J ohann 
\Vell helyébe az ifjabb Jacquin lépett. .:-\z ö in
dítványiira jelenlek itt n1eg a korának kénüai ha
ladását t:ükrö1;ő anliflogisztikus el1110leten alapulú 
elnevezések, ha nen1 is n1indig a fócin1ekben, de 
legalább, nünt szinonin1 elnevezések. lgy e téren 
ez lett az első gyógyszerl.::önyv, ahol ezeket a ké
n1iai összetételre utnló elnevezéseket alkaln1azták a 
korábbi fantáziane\lek helyett. Ez azt jelentette) 
hogy a negativ gyökből képzett: név úllt elöl, n1Ü
götte pedig birtokos eselben n pozitív alkolórész 
neve. 

Ebben a kiadúsban inár elhngytúk a n1üveletek 
és gyógyszerforrnúk leírúsúL úgyszintén az alki
n1ist:a jelekből kifejlesztett gyógyszerés:á jelrend
szer feloldását is, n1ivel ez utóbbiak hasznúlatat 
akkor n1i11· királyi rendelettel tiltották 1neg. Nen1 
követik továbbit a silnpliciúknúl a korúbbi hár1nas 
beosztást (1nineralia, plantae, anin1alia), hanen1 a 
neveik szerinti szigorú alfabetikus snrrenclben kö
vetkeznek egyrnús utún az egyes an:yagok, lekin
tel nélkül arra, hogy 1nelyik c::;uportho::-: tartozik 
az illető szer . .t\z lisszeieti. szereknél n1úr nen1 kü
lönböztet n1eg essenliút és Unciurát., hane111 egy
ségesen tincturúnak nevezi c1zukat:. 

l~. ph;:u·n1<:u.:upuea vl-gt~n, az .. ~'\ppencli:-:"'-ben h~
ír rnég í si111pliciál: és :23 cu1npusitúL an1elyek az 
elószó tunúsúga szerint rést::int n1t'~g nl~n1 lelje.-:;en 
lisztúzott halúsú anyagok, r~:;zint pedig éppen 
ezért, rilkiln rendelik 1;;zekeL Ebbéil a 1negfuntu
lúsból ezeket nen1 kellet készlelb1;;n iarh1ni, ha
nen1 rendelés esetén „ex i:e111pore·' készültek. 

Újdonságot jelenlett 111ég a ph<irtnacopoea vé
gen levő két túblázat, a1nclyek közül az egyik egy 
oldódási táblázat 10 °R-os vízre vnnatknzlatva, a 
n1ásik pedig külünbözó készítinc'.~nyek higany-, an
tin1on- és (·Jpii..untartaln1út n1utatja. 

i\nnak ellenére, hogy ebben a kiaclúsban szere
pel a legtöbb újonnan Iclvell gyr'lgy·szer, rnégis a 
korábbiakhoz képest lényegesen kevesebb anya
got i.arialn1az. Ugyanis az elözl) kiaclúsuk elavult 
.szL:rei közül igen sokat cihagytak„ Így· az cg;ysze
rü anyugok (silnpliciae) k(2n1iai készilinén,vei kii
zé 3 új anyagot vettek í'L'L <~zonban :2;J-nt clhag~-
tuk közi..llük„ 1\ nü\·l:nyi t..~rech:tü drugoko:t :_·l:.:-\'e! 
gyarapítottúk ugyan, dc :.:1:3-1nal csökkent ~-.. szú
inuk az elüzö kiadásban szereplúk közül. 'Végül pe-

dig az úllati ereclet.ü drogok szú1na 1-g;yel növcke
dclt, viszont :~5-üt elhagylak kiizülük. Ugyanez a 
helyzet az összetett szerek (cnn1positae) esetében 
is: bár 73-cal gyarapították szá111ukat, azonban 
192 elavult előiratot: 1nár nen1 vcltek fel közéjük. 

Nézzük n1eg táblázatban kilnutatva. hogy a 
pharn1acopoea austriaco-provincialisokban leírt 
gyógyszerek szún1a hogyan alakult az egyes ki
adásokban: 

I. II. Ill. IV. 

SIMPL!CIAE 
l\'Iincralia 51 51 51 31 
Plantac 4:l3 43D 44;'j 2G4 
/\.nin1alia 55 55 55 21 

Őss::esen: :J·l·l iJ-1:) :);) 1 316 
COMPOSIT ,\E 506 5111i 5:-l-l 4'.!.0 

Ezek voltak tehút a pharn1acopnea auslriaco
provincialisok egyes kiadúsai. a1nelyek a különbö
zli clispensatoriuinnk ulán 111egnyilottúk a pharina
cnpocák sorút: a I-fabsburg-biroclalon1 területén, és 
ill11el;vek l\-'Iagyaro1·szúg terü1el6n · is kötelcz(í érve
n;,'Ül'k \·oltak. 

Ezeli:et kövcllék 131:!.-löl kezelve a Phar1nacopoea 
.:-\ustrioH:a különbözö khiclúsai. Érdeines talún n1ég 
küliin kihangsúlyozni. hogy a pharrnacopoea aust:
riaco-provincialisok első két. kiadásával párhuza
n1usan, tehút iclübcn 1730-ig. n1ég a Dispensaloriun1 
\'iennense is érvényben volt:, viszont az oszlrúk 
gy(1gyszerkönyvek első két kindúsa n1ellett. 1820-ig. 
a Provinciúlis Gyógyszerkönyv is 1nég érv~nybcn 
J11<ll'(lclt. 

JL P a ll o It u: Ph;:innncopoea Austriaco-Provincialls 
( .--\fiC T!I f1lfÚCl."11 t'- f f [!Oli 111 !lf Il ti- Ibi /l.H' </Ju fU/(l!lO fii' ll.) • 

;\UTOP 11pc;\C'l'i11l.'l5!CT {jlap.il<!!(Ul!CJO 01juf1Jl[{l!él:lbllYHl 
n !\O!!HC XVlII-ro ir B Ha'1<u1c XIX-rn CTOJICT!Ul Ha Tcpp11-
·fop1111 f'aúc1lypn.:1uiii l'LiHiepH!! (Tél!\ u To:-.1 1111cJ1c 11 B Btnr
p1n1). 0TJlC.'Jbl!fl ;:aJlll~léll~TC51 (JTJJCJll,fll,[~\ll u:i;té!H!IJL'\lll !! 
H _\(IJ(e :1T(l['(l oC1p<lU!<lCT !J!!!l.il<llll!C !Ja TO. 'lTO !!Cl.JCl(OC ll:l
I!<lH!le l Tf,<..:..„ n1;u:i 11c 111>1:10 11 i-JL\1 11:1.:tau11c.\1 q1ap.'1é11\0-
11c11, a 1<11n11,;1 n::;\i!!lllíl 11p11r0Tou:ren11a;;1 ..'II!íl Be11rp1111 
( l-r-il J!:J:l.'.l!í!líl ((!f'J!<!C!!O !!:1;1tl!!IHl.ilY 'J'(l!'Jta !HICTal!O!l.'IC
!!!!HL '.'-'Ka:i1.1naeT 11<! TII, llTU TO!!b!(O l!:J/(<l!l!IC 17KO I'O..'\<l 
!ITjlUHa1.:Tc11 11T Jly:-.:a BeHCJ\11;.; J-l11cne11caTop11ii: ~'. c:ie~ 
;1YmUlCC 11::;tt11111t (17~1.L roHa) 11pe;teran:u1:iu cn11011 Y)!\e 
((-!HCC.'\l J!(l!l\'Hl. coope,>lCllfJ}'IO H '['(l nep:\17! !jJap,il<l!\OllCIO, 
n J((1Topoii ·\„ji.:e 11.>\l':r!! cn:iy iipe;u1o;!(e!l!01 d{pi!T!JllCC
Foro I{r1:'ID1C11Tap11;;L· :3aizap11au1a Xycru. JJ cpe;u1 11a:1na
!!l1iíx tjiap.>li"!J\(l!JC!!, !ll'jl!ll,!.\l !!~! !J[11J(jll'CC!!O!!i:J:!l1l!J.!X J!:l!Hl
!!lfii 1!iyry1111p)'!OT 1Ja:1U(!JJ!!5! OTp<lil\<lfllU\lle HOIJJ,[C aHTll
(jJ;JOrlJCTl!l!eCJ(!!e X!Dl!JtJCC!\llC T'..'.llpllH, no;( IJIJH51Hl!C,\l 
H1.:n1n<ie111H1ro ii pe;tFu:r:1er1110 ([1panua /l\aF1J11<1. 

(:\' f~ ú d (,ez,.: (}ti thc iss11(s nj !l1r_· „Pli11n11111:rJjJ0'-..'1/ 
~· [ 11 .~·i r /,u't/ · JJ 1·111· i n (' ~1tl is" 

.. \ IT\·i(•\\' Í:-i i1n•S('l\i1,d on t!u~ offí('ial :J!!innnacopneins 
Jin,·inE lind 111·<'11 i:-;~•ocd nl ilir~ \'11'1 uf ilit' ~\.flt.!1 nnd 
nt tl1{: l1Pgiunin!.! uf ih<.1 XIXth !'Ullt\ll',\' Tlu~ single 
is,..;11e,; \Vlii1·h \\'Cl',e offival io i!u: [H'ovi1H'('S of the _l_-fab::;
l;HJ'f.Úan .Enipirt• (nn1! a!:so i11 Hungai·yJ lll'P St'IHH'1ti.ely 
diseÍ1S:-i(:d ruul a1inn!lon is din•(·(t<il 011 !he fnl't funtthe 
cdditio!l is,..;ucd iit i/ienna in 17;..,s \\'ll:' uot í.111· :l[Jrd edi
tiuu nf i!t(· l'h1L!'l!l:t(~(JfJOt:iu, bulin n:priHt uf thc l~t. OtH; . 
is,..;u1·d spc(:inll;.· fur llununry (111 tlie !JU\\'l'r of nn ot·dl'!' 
cditl'd nt tlini ti111c. ft- is uuintcd nut tliut- on!y tlH~ 
uditl1111 is::;u,~d in l7SO !1rPnk~ niih thc !llL'Hlnlit.v o tlic 
\"ien11a IJi~rH-·n~arit):-i, and 1 he ~ub~eq111-~u!. ~:ddi! iun 
{of 17\J._I) \\"1t:-i a!ready .'l quite nr)\\. J'!Htl'llHH·opíH~ia, 
up tn it~ drd1'. in \\·hi(:b dH~ ~11[.n;1:~tiot1:,; of U1u „Criticul 
Cotll!HC!lt.ar~„" of Zsiu;nond 1I11s-::.ty caino u!ruady to 
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cffcoL und as first.. n1no11g thP profvssionnl Looks, tho 
non1e11clnt11ru reflncj.ing f.ho no\\., nnt irlhlogist;ic U1eory 
of chcrnistry had bcen ndoptt~d 011 t:he proposnl of 
l''ranz Jncr_111i11, \Yho \\'US u ne\\. 111e1nbcr o[ the Ediloriul 
J3onrd. 

(}y, ]\, á dú 1· z y: /Jic ! 1h11ri111u·n1ir11:11 .·l1u;/riuc11-l-'ro
vinc/aic 

\Terfasscr beriehtot- übcr dcs 1un ]~nde dr~s X\T[IL 
und .nnfnngs <les XIX .. Juhrhundcrts n1tf durn Ch,bictu 
clcs I:Inbshurg 1\.uichcs (so HlH~h in Ungun1) offiziellc 
.:\.rzneibnch .. Dí1::t\YCÍi:eren boricht:ct: t~r sepnt·ic!'L über 
dic cinzclnun .Ausga\Jull 11ntl in discc1n \T erlnuf rnncht-. 
er daru.uf unfr11erksn1n, <lass die \ViPnL•r .Ans:„u1bc vo1n 
Juhre 1778 nicht. die dt·iUc :\usgnbu, :-;ondcr71 der fiir 
Ungnru -:;;u(o[ge dPJ' ( !a1nn!s er:.k'.llierH~tH·n V"t.:ro1·(! nung
hcrgesst e!li e Nachdrnek "·nr. I~1· \"t)t'\\"eis!! clar·nnf. 
dass init llern (h_dstt! dr•r \-Viencr Disp1•nsatori, t'!':H· 
dic irn J'nhre l 7SO (•rschienene :\t1s!.1;al)(! l'!ld!!iilti!! 
gclJroehen hnt; di1• frdgc1ule :\usgalH~ ( 1 (\7.1) ahP!' ·~(~!10_1,1 
cin vollko111111en iieHartiges, 1110([1)r!lt~s :\1·1.1H~i!Jtlcl1 
sinet• Zeit \\"Hl', ín \n•l(.:lu::rn die \"o!'S(·ldii!!(! von Zs. 
f:[11szty's ,,I\'.rilisclu·:; l\'.01tune11tnr'', j,\·a in ;ier ::\'0111en
klniur de;.; :\.TZl\('iliuc!ies zu111 erst\'nr111tle n1H·li di1.1 
ncltf..'ll nnti1lldogistisc!1t.~11 'l'!teoricn \\"Íderspit)gt•l tHli·n 

J~euennungl~n ZtH' U1dtt1ng 
\drkuuL; dt·s da1nn!s in 
gt>lnngt;·n F r11 nz ,J a('q 11i n, 

* Hes111no cn !iJsp1.:rr1n/0: 

kn11H·n 11.. '/,\\". z11f(lh!I' J-:in
diu l~1·•lakii11nsko111111is:-don 

Ch·._!{. il d r'l 1· z ;.·: /,,1 l'li11r11uu·u11ocrt .·l 11stri11c11·f'r11-
t'inc0irtl is" -11 j 

La nüt.ot·n pn~zent.n~ ln }'nnnakop(~011 oficin!an sur 
t.E~ritorio dc ln l·ialisburgn J1npet·io (knj tiel unkaC1 eri 
1·11111g-nrio) fin(~ dt! la X\1 1 ff-a kaj kotncncc dt! !11 XTX-a 
jnrccl-tl'o„ Li apnl'ie konigus ln ll!IUopajn cldnnoj11 knj 
dnnH~ li nh·okns ln nt\•nton ankaü ni Liu fnkto. ko la 
1778-n. vil'tlH t'!dono llJ' ('~t.is ln :r rr-a cldr)!1() di; ln I•'ar
llll\kopuo, sr:d lllll' l'VJl!'f•:-'o (lo [!ia [-a eklono pn·tigit.a. 
por J-[ungario surhazf! du ln tiarn apt•rinia df·krnto. 
Li nhnorit:.ras, ku 1111r !n t'ldono npet'intn eu 1780 ronipas 
iute la interri!atojn kun ln spirito dc la \-1 iuuaj J)is
[H~ns1tto1·ioj„ knj !a sek\"litlla, 1 iD.t-a 1'ldo110 jarn lute 
!l<')'\'!l, 1nodc·n1n .Fnnnakopeo dl~ :-:ia ('poko, <'!! kiu jn111 
\",tlidi!'.;is l1L pru11onr1j dr· ln .„l(ritiknj J((l11!!~fltariuj" 
!]„ Zs. 11u8:;l!I· l'l· upr~ri:' tlll\1a!'oj<' el irtti~1· la fnklihroj 
f'!l la 1101nunk!ai11ro d1· !a Fnnnnkopcn ln nni11•lonoj 
n·s!Jl!:!Ulantaj la 1111\"njn nntif!o:!i:'iíknjn kvniiajn i<·oriojn 
pro la efiko dn Fri111:: .!111:1111i11, !HJ\"!l 1ncllihr11 d(~ llL 
l~r·dnkla !(r1i1li:'io110„ 

(Se111111.eltveís 01'1.:ustiirténet i AJ 1í.::eu n1, Buclupcsí. 
~:lprócl utca 1-3„ -1013) 
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