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GYÓGYSZERÉSZET

GYÓGYSZERÉSZ ETTÖRTÉNETI l{ÖZLEMÉNYEK
A polgári és katonai gyógyszertárak gyógyszer beszerzéséről és a Natorp cég ebben viselt
szerepéről a XVIII. század utolsó évtizedeiben. I. rész
A katonai gyógyszer-kötszer ellátásról
D1: Sági Er::sébel
;\ XVIII. századi polgári és katonai gyógyszertárak
gyógyszerbeszerzését vizsgálva azt tapasztaltan1. hogy az
nincs a szakiroda!on1ban kellöképpen feltárva, azonkívül
a Natorp cég olyan nagy szerepet játszott ebben. hogy érdetnesnel( találtan1 arra. hogy tevékenységét 1ninél teljesebben be111utassan1.
f\z <illandó hadsereget ///. Kúro~r király szervezte
n1eg az 1715: VIII. törvénycikk elfogadtatásával.
Az 1716. évtől fo!yan1atosan n1egtalálhatók az évi !étszá111ki111utat<isok és az ellátási utasítások. Ezek évtizedeken keresztül az elvek tekintetében nern változnak. csak
csekély eltérést n1utatnak. 1716-ban 118 OOO porcióval
szán10\tak, ez a következö években valan1elyest lefelé
111ozgott. A seregnek kezdetben negyven-egynéhány sz8.za!éka ál!on1ásozott ivlag:yarországon. A század közepén
az állandó hadsereg létszúrna 108 OOO fö volt. //. Jó::.se.l
ha\a\akor a haderő 300 OOO főből úllt.
A rendek 111egkövetclték, hogy a 1nagyarországi katonaság részére 1nindent pénzért vásároljanak. hogy ezzel a
pénzt az országban tartsák és így élénkítsék a pénzforgal111at. Ez főként az élehniszcr beszerzésére vonatkozott.
inert keilö ipar híjün az orszüg az egyéb hadfelszerelést
nen1 tudta 1negtennelni [ 1. 2, 3]. ;\tábori gyógyszertárakat közvetlenül netn a hadsereg tartotta fenn. hanein azokat vállalkozásban n1üködtették. Gyógyszerészt az állandó katonai kórhúzban, a helyörségeknél. valan1int a koronként változó helyen levő tábori patikákban ta!áltarn.
Ezeknek n1egvolt az ell{itási körzetük, és ahol volt polgári gyógyszertár, ott tilos volt a polgári lakosságot kiszolg<'1lniuk. viszont a sereg részére sen1 volt szabad gyógyszert polgúri patikából beszerezni. Az úgynevezett tóbori
kórházakban - atnelyek alatt n1i csapatsegélyhe\yet értünk - ne1n volt gyógyszerész. Ez nen1 jelenti azt. hogy
nen1 volt ellátásuk. n1ert az ott szolgálatot teljesítő sebészeknek volt gyógyszeres-kötszeres ládtljuk és n1üszerkészletük. I-lelyváltoztatás esetén az ezredek gyógy'szeres
szekrényét négyökrös szekérrel költöztették [4].
Arra vonatkozóan. hogy a tábori gyógyszertár inindenkor több fös 111unkacsoportot jelentett, bizonyítékul
szolgtll egy 1747. évi éves il1C:t1nény kiszabat a vezérkarntll:
hadi tl'idoktornak (protorncdicus castrcnsisl
inúsodik hadi doktornak (n1cdicus castrt:nsis)
borbélynak (chyrurgus praetorius st:u status gencra!is)
hadi patikiiriusnak (phar111acopocus can1pcstris)

2·1-1 frt
19-i fn
150 fn
35-1 frt

Ugyanezt n1utatja a háború és hadgyakorlat idejére
szóló tennészetbeni e\lrit;:is a vezérkarnál [5]:
Nonna
szc1nélynck
Hadi fö doktornak
ivlúsodik hadi doktornak
Borbélynak a segédeivel
Borbdynak a segédei nélkül
:\
beosztottaival

10

Nonna
lónak
6

-1

18

Szórvány adatot talá!ta111 arról, hogy n1ikor. hol tartózkodott tábori gyógyszertár. Ezek olykor évtizedekig nen1
változtatták a helyüket.
Budán, a v{1ros visszavívása utan. az 1761. évben történt eladásig folyainatosan volt [6], l(assún 1712-ben n1ár
volt [7] ttlbori gyógyszertár, Szegeden a század húszas
éveiben az instabil viszonyok, a török közelsége n1iatt
ne111 volt civil patika, így a város kérte. hogy telepítsenek
hozz•'1juk tábori patikát [8}. Pesten az invalidus házban az
irgalrnas rend 1732-töl szerződött a sereggel gyógyszerellátúsra [9].
/\ tábori patiktlkban a jó c!lütús és a szakképzett
gyógyszerész tninclenkor a 1nüködés feltétele volt. "J'übb
tábori patikus esetében 111cggyözödte1n arról, hogy a
nagyszo1nbati egyetetn orvosi karának létesitést! elölt a
bécsi egyetcn1en végeztek [ 1O].
A t3bori patikák a katonaorvosok fe!Dgye!ete és ellenőrzése alatt allottak [ 11 ]. A II. .Jo:s~(últal alapitott katonai
sebészi akaclén1ia hattlsára a hadsereg egészségügyi e!látásúnak színvonala jelentősen javult. Ez idötö! kezdve a tábori patikák igazgatója a Josephinun1 botanika és kén1i3
professzora lett. ö volt a vezérkar fősebcisze, ö ellenörizte
a tábori kórhtlzakat és a tábori patikákat Az ellenőrzés
évente kétszer. április és október végén történt [12].
1\z utasitás 111egszabta a tábori patikákból való vételezés rendjét és a felhasználásról az e!szan1oltlst. Az állandó- és a csapatkórhúznkban volt gyógyszerszoba, a betegek napi gyógyszerrel való e!\Jtástlt, az elszí.Ítno!Jst, az
utánpótlúst a szakszen1élyzet végezte. Gyógyszert csak
orvos vagy sebész rendelhetett, a felhasznrilást a főorvos,
vagy a fősebész ellenőrizte.
/\ kadét alatti beosztású katonúknak ingyen volt a
gyógyszer. 1\ köztudottan egészségtelen térségben tartózkodók - n1int rvtantua, Eszék, Pétervárad. Gyulafehérvár,
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Te1nesvár, Ó-Gradiska - továbbá háború esetén kadétok
vagy 111agasabb beosztásúak is ingyen jutottak a szükséges gyógyszerekhez. I-Ia a beteg tiszt ne1n a kórházban
feküdt. vagy ne1n a katonaorvos által szükségesnek tartott
gyógyszert fogyasztotta, azén fizetnie kellett. A hadifoglyok ellátását külön kellett jelenteni, 1nivel arról a béketárgyaláskor benyújtották a szá111lát [ 13 ).
A katonaság gyógyszerre! való ellátásánál n1indig 1negfogahnazták azt az igényt hogy az a szükséges és hatékony
gyógyszerekre szorítkozzék. Ruland János 1644-ben 1negje\ent Pharn1acopoea nova-jának használata soha fel nen1
1nerült. bár a círnlap közli, hogy kiknek szánja: „ ... a szegényeknek, a katonáknak stb., akik egyéb gyógyszerekhez
ne111 jutnak hozzá." (Napjainkban a leggazdagabb orszigok katona-egészségügyi szervezöi is kiadják azon szerek
!istD.jút. 111elyeket a csnpat í'clhasználásban engedély·eznek.)
A föhadparancsnokság 1778-ban küldte széjjel az engedélyezett gyógy'szerek list{~ját, ez 3 l 6 egyszerü és öszszetett gyógyszert tartaln1az [ 14]. A következö, 1784. évi
jegyzék 282 !~le gyógyszert sorol fel [ 15].
A.z ! 789. évi Bran1bi!!a (katonai fösebész)- l"éle utasitás 1. kötete „1\ cs. és kir. tábori sebészek részére békeidőben·· 286 féle gyógyszert tartalinaz. Az utasítás II. kötete „Fonnulae n1cdicinales'· cin1ü fliggelékként közzéteszi azon nosoconli31is szerek elöirat3t. 111ely'et a bécsi
központi katonai kórház <illított össze. és javasolja ezek
használatát. Ez 62 e!őirat. Ez a kezde1nényezés a katonai
gyógyszerkönyvet 111egelőzö időben keletkezett, a jobbítús igényét és a célszerüségre való törekvést 111utatja. Figyele1nre érde111es az, hogy aki olyan gyógyszert rendelt.
an1i ne111 szerepelt n kiadon katalógusban, annak az arát
büntetésképpen be kellett fizesse a hadikasszába [ 16].
/\Z ezt követő lépés a t3bori gyógyszerkönyv iránti
igény 111egtügaltnazása volt. 1794. évvégi határidővel pályúzatot írtak ki a tábori gyógyszerellátás rendszerének
kiclolgoz<lsára l 17]. i\ föbb célok a következők voltak:
- az eddig haszn<l!t<ik közli! a felesleges szerek elhagyása.
- a külföldinek hazaival való kivaltasa.
-- a költséges gyógyszer olcsóbbal való lecserélése,
- az összetett készíttnények közül a 1nunkaigényesebbek e!készitésének egyszcrübb inóclja.
- új készítinények felvételének javaslata.
- végül javaslat kidolgozása n Josephinu111 oktatasi
rendszerének tncgváltoztatásúra, a szükséges is1neretanyag könnyebb elsajátítása és ezáltal a gyakorlatba való
h3tékony 3tvitele érdekében. A jnvasolt változtatások \egyenek összhangban az ! 79.:.J.. évi hivatalos gyógyszcrkönyvvel [18]. ;\z öt legjobb 111unkát 100, 70, 50, és 40-40
aranny·a! jutahnazta az uralkodó. Az 1795. évben rnegje!ent a Phannacopoea r'\ustriaco Castrensis. Négy egyete1ni
tanar és hD.ron1 gyógyszerész szerkesztette. ugyanazok,
akik a hivatalos gyógyszerkönyvet egy évvel korábban
szerkesztették. élükön .-11llo11 von Stürck proton1edicussa\.
;\ katonai gyógyszerkön~yv tartahnazza
- az egyszerü gyóg}'szerekct - 10 l db,
- az á\latorvos\ásban használt szereket, inelyeket az
előzö jegyzékek nern tartahnaztak - 7 db,

- az összetett gyógyszerek felsorolását - 74 db,
- a receptúrát - 83 féle.
- a tábori patikákból beszerezhető gyógyszereket
143 féle,
- azokat, a111ik nen1 vételezhetők csapatel!átásra - 14
tétel,

- az erős hatású anyagot tartaln1azó összetett gyógyszereket.
- a katonai nosocon1iális gyógyszerek előirarát - 59 tétel.

Az !. ttíbltízatban ben1utato111 néhány gyakran a!kaln1azott gyógyszerforn1áról, hogy az n1ilyen gyakoriságban
található az 1780. évi hivatalos gyógyszerkönyv, az l 784.
évi katonai lista, az 1794. évi hivatalos gyógyszerkönyv,
valan1int az 1795. évi katonai gyógyszerkönJ'V e!őiratai
között.
/. ttiblá:at
G)•akrabba11 alka/J11a;,ott g_1'Óf{._)'s:e1j(Jr11uík iisszehasoulítása

1780
po!gúri

aqua
en1plas1run1
oleun1
pulvis
syrupus
unguentun1

5:;
28

67
3:1

39
26

1784
ka!Dnai
7
13
9

179·1
polgúri

t79·1
katonai

38
21

2
J
6

J3

(,

16

J
1-1

3.1
31

7

Sze1nbetünö. hogy a hivatalos gyógyszerkönyv is
csökkentette az egyes gyógyszerfünnákon belül a tételek
szán1át. és n1ég sze1nbetünöbb a katonai gyógyszere!ID.tásban a célszerüségre való törekvés.
/\ katonai g)'Ógyszerkönyv hatálybalépCsc 1796. február l-je volt. Az alárendelteknek ! 795. noven1ber végén
szétküldték az elosztó szerint. Az elöljáró sebésznek havonta ellenőriznie kellett az új gyógyszerkönyv is1neretét.
Január vége utún nen1 lehetett készletben olyan g)/ógyszer. atni ebben nen1 szerepel r 19].
/\rra a kérdésre. hogy honnan történt a tábori patikák
gyóg)'Szerrel való ellátúsa. az a válasz. hogy terrnészetesen bécsi nagykereskedőktől.
i\z 1764. 0vben egy tc1ncsvári székhe!yü „ Privi!egierte Hancllungs-Co111pagnie''-val kötött szerzödést a
,.!<.. [(. l-!of'.-Con1ercien-Rath'. arra nézve, hogy Ten1esvár,
Gyulafehérv;:ir. Nagyszeben. Eszék. Pétervárad városokban a tábori gyógyszertúrak jogát 40 OOO frt-ért 1negveszi.
A szövetség köteles volt a vétel arat a cs. kir. katonai pénztárnak négy egyenlő részletben 1ncgfizetni és a gyógyszereket a katonaságnak állandóan fél áron szállítani..!\. szövetség huszonöt évre kapta a privilégiun1ot. a katonasúg
pedig az idö alatt a szövetség gyógyszertáraiból volt köteles a gyógyszerszükségletél beszerezni [20].
Ez a ten1esvári kereskedeln1i részvénytérsaság a királynőtől 1759. augusztus 23-án várnkedvezn1ényt, részleges ván11nentességet kapott, azonban a 60-as években föleg hozzá nen1 értés következtében - nagyobb veszteségek álltak elő. A gazdasági tanács. sőt n1ég az úllanltanács
is roglalkozott a kereskedehni társaság rendbehozatalúval. Ne1n érdektelen, hogy az igazgatósüg tagjai között
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szereplő Borii: báró á!lanitanácsos, Degehnann pedig udvari kercskedehni tanúcsos volt. 1nindketten Bécsben él-

tek [21].
Ezt az évek óta gondokkal küzdő társaságot vette át
1\ia1orp !·-erenc Vi/Jnos bécsi nagykereskedő 1766. auguszlUS 8-<ln kelt szerződéssel, ugyanazon feltételek tnel!ett és
a továbbiakban - 111int 111~jd látni fogjuk - eredn1ényesen
mliködtette [22].
A szerződés hatálya rneglehetösen nagy területre szóló ell<itást jelentett. Az 1768. évben a katonai határőrvidé
ken kitört járványkor, arra a kérdésre, hogy honnan szerezzenek be gyógyszert válaszul a fenti öt helyőrséget
nevezték llK:g, n1int an1elyckhcz fordulni lehet [23].
1\luturp Ferenc 1:11111ossal a hadi szállitói szerzödést

1779. 111árcius !5-i érvénnyel kibövítctték [24}. rviegvan a
cs. kir. Haditanúcs leirata „a cs. kir. Katonai Föparancsnoksúg.hoz a l'vlagyar kirúlysúgban". n1elyben értesíti azt.
hogy a hadsereg. illetve a sereghez tartozó csapatok részére J\1atorp bécsi nagykereskedő veszi út a gyógyszer
szállítást. 1\ szükséges gyógyszereket a Cseh- és !Vlorvaorszúgban levő Natorp lerakatokbóL vala1nint a bécsi laboratóriurnból kell hogy vétclezzék.
Nyilvánvalóan ezzel a szerződéssel hozható kapcsolatba az. hogy a Natorp cég ! 780-ban Pesten lcúnyválla\atot és raktárat telepített n1clyn-: rnajd visszatérek. Ezt
követően a pesti invalidus ház patikúját is átvette a
Natorp-féle vállalkozús. és e111iatt az irgahnas rendiek
178 l-ben a pesti rendhúz<it elhagyták. 1\z ott levő anyag
át<Jdásáról szóló irat is n1egvan [25}.
;\ Bn:unbilla-í~lc utasítás közli a gyógyszcrszállító kötelezettségeit és a tábori patikák provizorainak a teenclöit.
Ezt kivonatosan isn1erteten1.
L r\ gyógyszert szúllító köteles 111agút 111indenben a
szerzödéshez tartani. ,1\ provizor 1nindcn év április és október hónapban jelentést kell küldjön a katonai elöljáróinak a felhasználásról és a 111cglevö készletröl.
2. Nen1csak a legjobb 111inöségü gyógyszcrröl és
egyéb anyagról köteles a szú!!itó kel!ö n1cnnyiségben
gondoskodni. hane111 arról is. hogy a legjobb és legügyesebb szen1élyeket fogja a patikákban a!kaln1azni. ;\n1enynyibcn czckt:t a szcn1élyekct az elöUáró tudás, vagy szorga!on1 tekintetében ncin találja 111egfele!önek, a vállalkozó köteles őket a\kahnasabb szcinéllyel f'elvúltani. ;\kellő készlet ki.ilakitása a provizor gondja.
3. 1\ szállítónak nen1csak békcidöben kell a helyörségi túbori patikúkban és a katonai kórhúzakban a legjobban
vizsgázon provizorokat. beosztott gyógyszt:részeket és
egy·éb a!kahnazottakat tartani. hancn1 húború idején ki
kell állítania a inegnüvclt állotnányt és azt a sajút költségén fenn kell tartania. 1\ f('iseregnél jól f'clszerelt patikúnak kell lennie és ha több hadtest van. azoknál is legyen
tábori patika provizorra! és beosztottal.
4. i\ fentieknek a sebészek igényeinek 1negfCJe!öen
kötszereket. síneket stb. is készletben kell t<Jrt<ini.
/\továbbiakban rendelkezik az cxpediálús és az c!szúmol<is !elöl [26].
1\rra nézve. hogy hol is voltak az ellátandók. az alábbi
vólaszt tuc\0111 adni: az öt hclvőrsé~ inc~e~vczik azzal
a111it n1Cg l 766-ban vett út cllÍLtásn:~ Esz~k~„ Pétervúrad:
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"fc1ncsvár, Gyulafehérvár, Nagyszeben, vala1nint a győri.
lipótvári. ko111áro111i, budai, szegedi, aradi, kassai vúrparancsnokság a hozzájuk utalt alakulatokkal. 'föle kapott
gyógyszert, kötszert, egészségügyi felszerelést az invalidus ház Pesten. n1ajd átköltöztetése utún Nagyszornbatban, továbbá a n1ezöhegyesi 111énte!cp [27].
Szórvány adatok találhatók, n1egn1aradt néhány szállítólevél. Két példa:
! . Az aradi vár gyógyszert kér a budai parancsnokság-

tól. az kiadja az utHsítást. hogy Natorp nagykereskedő azt
tizennégy napon belli! küldje el.
2. Nyomtatott szúllilólevél 9. sz. Pest. 1788 .... hó
. .. nap. délelön 3/4 10-kor gyorsfutárral X. alezredesnek
gyógyszert küldötl Óbudúra. az délután két órakor átvette. a bizonylatot alúírta [28].
1VatorJJ Ferc11c az 1766-ban kötött. 111ajd l 779-ben
f\·lagyarorszflg egész területére szóló hadsercgszállítói
szt:rzöclését 1793. augusztus 20-án J'elbontotta.
Ennek okai az alábbiak lehettek:
·~ Béke idején a sereg létszún1a évtizedeken keresztül
úllandó volt. iníg h(iborús időben a hadrakelt osztrák seregek ú!lon1únya lényegesen 111eghalaclta a béke \étszá111ot. 1792. óprilis :20-án üzent hadat Franciaország//. Fere11c csúszárnak (/. Fen.:11c 111agyar kinílynak). 1795. n1újus 20-ün 1\usztria szerzödést kötött Angliával. ebben kötelezettséget vállalt arra. hogy 200 OOO fös hadsereget tart
fegyverben Franciaország ellen. r\ szcrzödés értelrnében a
111egnövekedett igény kielégítését, a 111cgCelelö tábori
gyógyszerészi sze111élyi tí!\0111úny kiúllitósút is vállalni
kelk:tt volna.
f\ gyógyszerek között sok volt a gyannatáru, n1elyeknek európai tcnnékkel való kiváltúsára volt ugyan
kczdcn1ényezés. de teljes incgoldást nen1 találtak. Ezekből agg<:'llyosnak tünt a folya111atos ellátás biztosítúsa.
- 1\ húborúval inindig együtt júr az infláció. A kincstúr
n1indig késedc\inesen fizetett. ez infláció esetén a kereskedőnek súlyos anyagi veszteséget jelenthet Elöfordult,
hogy a hadiszú!litó tönkre1ncnt. és volt. aki a kockúzatos
években szilnctcltctte az üzleti tevékenységét l29, 30.
31 j.
! 79-!-bcn a tábori gyógyszertárakat lcltúrozták. a
gyógyszerek és a felszerelés értékét incg,határozták, 1najd
azokat árverésen eladtúk.
Úgy !útoni. hogy n1indenütt az ott lcvö, e!özöleg
Natorp a!kalinazottként dolgozó gyógyszr.:rész lett a tu!<1jUonos. aki a továbbiakban szerzödéscs vállalkozóként tartotta lt:nn a tábori patikút. Ilyen volt:
-- ('ichiny .JU.:st:::/"1\raclon.
J.:lapka Kúro(F Tc111csváron.
~ A."rieg1.,:r Jcí::se.l Pétevúradon.
- Fat:: Jó::sej.Eszéken,
~ Fi·ika1:: Antal Nagyszebenben.
·- Sin1011 f-lórián G~·.'ti!afehérvúron [32].
Nincsen nyorna annak. hogy az ellát<.lsban bónnilyen
fenn<1kadás lett volna. 1\ katonai gyógyszerkönyv bcvczctésCröl szóló leirat úgy foga!inaz, hogy a Natorp nagykereskcdö által eladott polgári patikák (sic): 1\racl, Pétcrvúrad. EszCk. 1-cincsvúr. Nagyszeben, Gyulafehérvár. Lcn1berg. "Hirnov készítenek gyógyszert a seregnek [33 ].

1999. október

GYÓGYSZERÉSZET

/\. Natorp cég 111űködési ideje alatt 1ninden bizonnyal
111egfelelt az elvárásnak, legalábbis egyetlen panaszt,
vagy arra utalást nen1 találtam az egykorú iratok között.
Ilyen a n1ásodlagos irodalon1ban scn1 jelenik 111eg. BizonyítCkot találtam arra, hogy a szállító valóban pontosan
111egfogaln1azta azt, hogy alárendeltjei részéröl n1egkövcteli a szakszerű, a gyógyszerkönyv szerint végzett lelkiismeretes munkát, az előírások betartását és a korrekt elszámolást, továbbá négy havonként n1inösitteti a beosztottakat a főnökeikkel. A szétküldött nyomtatvány cime: „lsn1étclt útmutatás a tábori patikai állomány részére a seregben és a helyőrségekben az utasítás betartására.". !(cJtc: 1793.június 1. [34]. Jcllcn1zö, hogy a fenti utasítást az
udvari haditanács útján juttatta cl a chnzetteknek.
A Natorp-fé!c vállalkozás azáltal, hogy Pesten !cúnyvállalatot hozott létre, 1ncgtcrc1ntctlc annak feltételét,
hogy 1nint gyógyszer-nagykereskedő az ország patikáít is
ellássa. A cég pesti kcrcskcdehni tevékenységét a
kövctkezö részben kívilnorn is1ncrtctni.
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GYÓGYSZERÉSZEK, EGÉSZSÉGÜGYI BNTÉZMÉl\IYEK!
Legolcsóbban a gyártótól:

Gyógyszertári porcelán, állvány és raktári üvegedényzet
teljes választéka
<iD Az edényzetek szignálása
® Laboratóriumi porcelán és üvegeszközök
<iD Porcelán és üveg díszműáru
® Konyhai felszerelés
® Beégethető matrica gyártása üveg-, porcelán és zománctermékekre
Gyártó cégünk termelői áraival várja kedves vevői megrendeléseit. A 20-50-100 eFt feletti vásárlóinkat különböző mértékű árengedményben részesítjük.
A hirdetmény felmutatóit vásárlás esetén további engedményben
részesítjük. Minden kedves vevőnket megajándékozzuk.
®
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