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Nála ismeretl en volt a kenyérir igység Izig-véri g
gavallér volt gondolk ozásban és magatar tásban,
művészlélek volt" írja róla egykmi tarútván ya
Bernhar t Ernő gyógysze rész Nagybar acskán
PE3IOME
iloKOi1Hhlií ipapMaueBI H3 ropo,IJ;a EaR E.u;ett nosawH,
KOTüpbIH YMe.JI xoporno pttconaTb, rrpHrOTOBHJI ŐO.JiblllOe
KO.J!HqecTBO rrpexpaCHhIX K3pHKaTYP H B 1930 fOAY B ropo.ile Ba.51 Ha cai\-top;ellbHOM oipoprtto-rrpo6orreqarnoM c1aHKC BbIIIYc1·11.JI nepsoe 113;::i;atttte „Pharmac opoea Humorica ".
ÜH oI'JIHl!HhIM qy1nC1'1 nao6pasHJ1 ornenbHhie onepaurnr
rrpHMCHCHHbIC B ipapMaUeBIHKC, CTapHHHbIC H33B3HH5I ;1CKaPCl'B H npocpecc110HaJibHbIC Bbipa)f(CHH.H, cflHrYpaMH H B
cpe;::i;e K010PhIC COOTBeI'CfBOBa.nH IüMOPHCTHllCCKOMY }~YXY
srroxH Ha 12 n11crax 11ao6pa)f(eHhI cne,r:r;Y10rn;i1e IeMhI: _Dtl-
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sis maxi1nali s, Vitrun1 adiatum, Mercurius dulcis, Aquila
alba, Liniment um volatile, Nitritum album 11 ero )J.{CHa
Draco 1nitigatus , I{alICCTBCHHhIH anajJH3, I{oJIHlleCTBeHHhIH atta.nu3, Decoctum , Infusu1n, Statim, CneKTpa.nhHbiit
aHaITH3
ZUSA:líM ENF ASSUNG
Ödön Lovasy, ehemalige r „A„potheker von Baja, vvar
ein hervor:i:?t gendcr Karikatu rist. l\íit seiner selbstkon struierten Atzmasc: hine &;elit e er 1930 in Baja die I„ AufIage der Pharmac.: opoea Rumorioa zusamme n, in "'elcher
die einzelnen Arheitsvo rgánge und Bisgriffe der Pharmazie in einer zeitgemii ssen humorist ischen -\Vcise veranschauli cht Vi'llrden (z. 13. Dosis maximali s, 1/itrum
adlatum, J\feTourius dulcis, ~4-quila alba, J_,inimen tum
volatile, Nihilurn albu1n und Gernahlin , Drabo mitigatus, Qualitati vc Analyse, Q.uantita tive Analyse, Decoctum, Infusum, Statim, Spectralan a.Iyse us\v„).

(Budape sti Orvostud ományi Egyetem, Gyógynövény és Drogism ereti Intézet, Bpest,
V III, Üllői út 26)
Érkezet t: 1966II 18

EGY 170 ÉVES KATONAI PtJARMACOPOEÁRÓL
DR TAKÁTS LÁSZLÓ

A volt osztrák- magyar mona1ch iában az állandó
hadsereg megszerv ezése a XVIII sz. közepén fejeződött be, a hadsereg egészség ügyi szolgála té az
1780-as évek végén A katonai gyógysz erellátás
rendszer ét csak a század utolsó évtizedé ben építették ki. Megelőzőleg a hadsereg nek nemcsak gyógyszerrel, hanen1 háború esetén 1nég gyógysze részekkel tö1 ténő ellátása is polgári szervek: részéről történt (Ki r eh e n be r g e r, Takát s [12, 24])
A néhány katonai- és ·várkórh áz gyógysz ertára
nem tudta az igényeke t kielégíte ni, így a csapatok
beszerzé seiket nagyrész t polgári gyógysz ertárakból eszközö lték 1779-ben az udvaii haditaná cs
szerződést kötött Natorp gyógyár n nagykere skedővel és ettől kezdve az ő lernkata iból, patikáib ól
kellett a szüksége s egészség ügyi anyagok at beszerezni [5] A polgári részről történő gyógysz erellátás
tern1észetesen magával hozta, 11ogy a hadsereg
orvosai és gyógysze részei minder1 vonatko zásban a
polgári pharmac opoeára voltak utalva.
A különböző ezredek gyógysz erládáiba n, de még
a kórházak ban sem volt egységes összeállí tású
gyógysze rkészlet. Egy-egy nagyobb gyakorla ttal
rendelkező orvos vagy chirurgu s jegyzékszerűen
(Mi s k o 1 t z y [17]), vagy betegség nemenké nt sorolja föl a katonasá gnál alkalma zott szereket (lVI i nd e 1 e r, Pringl e, Schaa rsehm idt[16 ,
21, 22]). 0 eh m e n már nemcsak a szüksége s
gyógysz ereket írja le, hanem egy kis gyógysze rrendelési útmutat ót is ad (Ein kurzgefasstes Dis:pensatori'um), amelybe n a recept, a készítés és az
mdikáció k is megtalá lhatók [18] Az önálló és egységesen szerveze tt gyóg:ysz erellátásh oz az első komolvabb lépést a hivatalo s katonai gyógysz erkatalógus kiadása jelentette .. S ch u 1 t h eisz és
Tardy [23] li65-ből ismeitet i a magyar származású P eke n (Paeken, Pecken) által összeállított első mosz katonai pharmac opoeát, amely lé_nyegéb en az ezredek gvógvsz erkészle tét foglalt.a
magában . Font a na [3] kö,etkez etesen katalógusnak nevezi, anr1ak ellenére, hogy az ezredek-

nél haszr1ált receptek és a sebészi műszerük: leÍl ását
is tartaln1a zta. Az első hivatalo s orosz polgári
gyógysz erkönvv 1778-ban jelent meg, Magy a r y
Kos s a [15] szeiint, ugyancs ak P eke n szerkesztésé ben Egy évvel később már ezzel együtt
adták ki aZ új Plta11nacopoea Oast1ensis Rossica- t,
tov-ábbr a is csa.k az ezred gyógysz erkészle tét tarta.Irnazó cikk- és á1jegyzé ket (destinat ur nartlipr;1:ú;;singularu1n legion„u11i). Pársoros bevezeté s szerint,
nagyobb katonaig yógysze i tárnkna ka polgári pharmacopoe a szerint kellett dolgozni Az osztráko k
17 78-ban megjelen t katalógu sa (Catalogr;s derer
inden Feldapotheken bejindlichen 1.fedicamenten ..
[6]) már a hadsereg teljes gyógysz eikincsé t felöleli.
\?'éleményem szerint, az első orosz és a későbbi
osztrák katalógu s is a gyógysz erkönyv kialakul ásába.n csak egy-egy fok:ozatot jelentene k, de még nem
tekinthetők katonai pharmac opoeákn ak
A katonai gyógysz erügy irányítá sát és ellátását
fokozato san vette kezébe a hadsereg A bécsi Katonasebé szi Akadém ia (Josephi num) kémia-b otanilrn tanárát 1784-ben a gyógysz ertárak igazgatójának nevezték ki (Apothe ken-Dile ktor), akinek
megbatá rnzott időközökben a nagyobb gyógysz erlernkato kat és a kórházi patikáka t ellenlíriznie kellett (B r a m b i l 1 a [2]) . Katalógu sok a későbbiek
ben is jelentek meg, mégis az önálló pharmac opoea kialalútá sa felé újabb előrehaladás 1 789-ben
történik, amikor B r a rn b i 11 a összeállításába11
megjelen t az első egészség ügyi szolgálat i szabályzat[!] Az új szabályz at 1. kötet XIV. fejezetéb en
a hadsereg nél működő gyógysze részek kötelme it
rögzített ék, a U kötet azonos fejezetéb en pedig
elég részletes utasításo kat adtak a katonaor vosok
szán1ára a gyógysze rrendelés re, tárolásra , elszámolásra és igénylés re vonatko zóan Újításké nt jelerúk meg 62 típusrec ept (formulae medicinales,
Arzneyfo rmeln) a bécsi fö-katon akórház bevált
gyakorla tából, amcl3Tek használa tát a szu,bá.lyz:it
más katonakó 1házak iészére is előírta A szabályzathoz csatolt katalógu s az előzőkkel szemben csök-
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kentett számú gyógyszert tartalmaz Utalást találunk itt a Pharmacopoea Austriaco-provincialis-Ia,
mint akkor a katonaságnál is lúvatalos használatban levő gyógyszerkönyvre.
A Katonasebészi Akadémiának az a törekvése,
hogy a gyógyszerellátás te!j esen katonai kéz be ke1 ülj ön, csak a napóleoni háborúk alatt valósult
meg A polgári szállítók 1793-ban felmondták a
kincstárral kötött szerződésüket, mivel a szállítás,
a tengere11túli beszerzés nehézsége miatt nem tudtak megfelelni vállalt kötelezettségüknek (0 1 ie n t [19]). A haditanács 1794-től az egész gyógyszer és egészségügyi anyagi ellátási komplexust katonai kezelésbe vette. Ugyanebben az évben pályadíjakat tűztek ki a katonai gyógyszerügy korszerű
sítését célzó javaslatokra [14J A sikeres pályamunkák között volt Huszty Z. G pozsonyi tudósé
is [lOJ Az 1794-ben kiadott Pharmacopoea Austriaco-pwvincialis és a beérkezett javaslatok felhasználásával dolgozták ki, a J oseplúnum irányításával, az első katonai gyógyszerkönyvet Az új
pharmacopoea nem volt a tartományinak sem rövidített, sem egyszerűsített formája, vagy másolata,
hanem a tudomány akkori állása szerint, a katonai
sajátosságokat figyelembe véve, sok újat is tar-

,4.ufBcfehl.11ncl mit al!erhllchffiem Privi_.
!egiu111 $.r• !<, k, Apol.t .MaJell~~

'2

áb1a. Gyógy.~zeTl1önyi:-1'ilnL1IEIŐ

talmazott A pályadíj1i-vertcsck között 8zcrep1ő
Huszty 1 is-l7-ben azt i1j<i, hog~,- a katonaihoz
Yiszonvít\'a eln1a1adottnak te]dnthct{í az l 7U4-hen
kiadott ta1ton1án\ i ja1iit.ott g)' óg"\·sze1kö1i-yv Javaslatot is tesz ennek át(lolgozáRára [11]
Az új Pha1Tnaco7Joea Austiiaco-casflen.sist 1795
nov 18-án juttatta el az ud\:a1i haditanáes 3:- hadsereg OI"\'-osai, sebéHzci és gyóg\ sze1é8zei számára
(L ábrn [<]) azzal. hogv 1196. íeb1 l-én lép ha„
tál-yba, addig pedig az Órintettek tt:i_11uhná11y-ozzák
és sajátítsák cl Alig egy hónapp1ü késéíbb, dec,
16-án az 01 \ osokat és sebészeket eg,y kön:vvalaku
gyógysze1 könyT-ismcr tetéíyel látták el (2 ábra
[S]) Akötclezóen be,ezetésre kerülő új gyógvsze;:
ellátást (Drnpensatmial-Arl) és ezen belül az U!
katonai gyógvszerkönvvet a 1e11delet a k_atonaI
gyóg-y-ítási rendszer alapjának ne-vezi („
af~ l},a··
sis
dieses
beruhen hat [1])
}fi~lőtt a
katonai ph~1~naeopoeá::l~-. ·1
1„ áb1a. 1795-ös katonai gyógyszerkönyv
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A katonai gyógys zerellát ásban rendelk ezni kell
azokkal a hatásos belső és külső szerekk el, amelye k
a nagy értéket képviselő katona egészségi állapotá nak helyreá llításáh oz szükség esek Mellőzni kell
viszont minden felesleges szert, főleg azokat, amelyeknek beszerzése háború s viszony ok között nehézsége ket okoz A gyógysz erek összevá logatásá nál olyan katonai követel mények et sem lehetet t
figyelm en kívül hagyrú, mint a szállíth atóság, kis
térfoga t, lúdeg-m eleg behatás sal szembe ni ellenállóképesség stb- Kiemel i, hogy a száraz alapany agok és készítm ények jobban tárolha tók, kevésbé
romlana k, kömiye n szállíth atók - Azonos hatású
szerekből az olcsóbb akat tartottá k meg
Az „Ismertető" 3-58. oldalán a katonai szolgálat sajátoss ágai alapján mérlege li a korszerű gyógyítási elveket . Nagy súlyt helyez a megelőzésre, a
higiéniá s követel mények betartá sára: a hadsere g
ütőképessége múlik azon, hogy magasa bb és alacsonyab b parancs nok minde11t megteg yen a katona egészségének megóvására ..Ez a rész tükrözi
a katonao rvosi körökbe n akkor általáno san használt P ring l_e-féle belgyóg yászati könyv [21] megállapítá sait Erdeme s megem líteni a polypra gmasia
elleni harcát: felesleges gyógysz erelés nemcsa k pazarlás, de ártalmas is az egészséges emberre. Kapja
meg a beteg szükség es gyógys zerét, de az orvos ne
ártson divatos szerekkel
Ismerte ti azokat a szereke t és készítm ényeket ,
amelye ket hatásta lanságu k miatt kihagy tak a katonai gyógyszerkönyvből, meg is indokol ja nélküllözhetőségüket A megtar tott és újonnan felvett
egyszerű és összete tt készítm ények farmako lógiáját részlete sen taglalja Ilyen módon a 105-18 6.
oldal közötti rész gyógys zerhatá stani összefoglalónak tekinthető anélkül , hogy pontos receptm át
tartalm azna. Elsősorban fiatalab b, kevés gyakorlattal rendelkező orvosok vademe cum-ján ak szánták; talán ezért i1incs itt semmi utalás a kó1házban
használ atos gyógys zerkész ítménye kre (farm. medic.)
Az utolsó részekben a katonasebészi n1űszerekről
ad szán1ot . Felsorol jónéhán y ol:ya11 műszert,ame
lyek már elavulta k, ezért nem vették fel az új mű
szer katalóg usba Ismerte ti az akkori szabván yos
amputációs-, trepanációs- és vegyes műszeJ"-kész
letek eszköze it .Pár oldalon még kötözés tamól is
szól, de inkább csak azokat a rögtönz ési lel1etősége
ket sorolja fel, amelye ket a csapato rvos jól használhat, mégis takarók oskodh atik
A Phar·1nacopoea Austriac o-cast'le nsis l 795-be11
jelent meg a bécsi Patzow sky nyomdá ban. Ki rch en be r g e r által tévesen közöltl 796-osk iadási
é': egy nén1et 11:_v-elvű utánny omásra v·onatkozik
(Österteichi,che _7Vfilitiir-Pharmacopoe [13]) A segédlet alapjáb an véye gyógysz erészek nek szól,
megkapták azonba n az orvosok és sebészek is, mivel ezredek nél, tovább á kis kórháza knál közülük
megbiz ott személy foglalk ozott a gyógysz er készítésével (Zubere itung) Megkül dték azokna k a polgári gyógys zertárak nak is, amélye k még szerző
désben voltak katonai raktártó l, vagy patikát ól
távol eső csapato kkal.
A könyv beosztá sa némileg hasonló az osztrák
tartomá nyi gyógys zerköny véhez A gyógysz er alap-
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anyago kat (materi a medica) , majd a prepará lással
készült szereke t, végül a compos itumok at sorolja
fel Közöl néhány állatgyó gyászat i szert is, mivel
határőrvidéken és. kisebb helyőrségekben az állatorvoslá st is sebész végezte . A könyv egyik része
tehát azokat a gyógys zereket tartalm azza, amelyekkel minden katonai patika rendelk ezik, ill.
elő tud állítani. A tovább iakban pedig a készítm ényeket úgy ismerte ti (általán os formulá k), ahogy
az orvosok felírhat ják Itt a különböző szerekn ek
nemcsa k az összeté telét találjuk meg, hanem készítési módjuk at is. Tábláza tos összeál lításoka t közöl még néhány sóféleség oldható ságáról , tovább á
néhány erős hatású gyógysz er hatóa,ny ag hányadáról, a használ atos gyógysz ersúlyo król, végül
azokról a gyógyít ó hatású anyagok ról, amelye ket
nem a patikáb ól, hanem házilag kell biztosít ani
(vaj, citrom, borókab ogyó, mész stb . )
A gyógys zerköny v 93-110 - oldalán a katonakórháza kban használ t 59 készítm ény receptj ét
(forrnulae rnedicinales) találjuk , készítés i módjukat azonba n nem. Nyilván valóan csak gyógysz erésszel rendelkező intézmé nyekbe n alkalma zták, fo-
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lesleges lett volna a készítés technikáját is megadni
Az udvari haditanács kisé1ő irata szerint a pharmacopoeát nem tartották csalhatatlannak, örökértékűnek. Az akadémia katonai egészségügyi bizottsága (MiL San Kommission) fenntartotta magának a jogot, hogy a későbbiekben töröljön, vagy
felvegyen egyes cikkeket. Felhatalnrazta az orvosokat, hogy újabb gy6gyszerekre, vagy régi gyógyszer újra felvételéré szolgála.ti úton tegyenek javaslatokat az akadémiának Későbbi években kiadott j6néhány intézkedés bizonyítja, hogy alulról jött javaslat alapján változtattak a hivatalos
gyógyszerkészleten [9J Az orvosok részére viszont
meg volt tiltva) hogy az előírástól eltérő, önkényes
gyógyszerelést alkalmazzanak
1795-ben kiadtak még egy új Katalógust is (3.
ábra), azoknak a gy6gyszereknek jegyzékét, amelyek megmaradtak, m felvételt nyertek az új
gy6gyszerkönyvbe_ Fel vannak tüntetve az árak
is, tehát - az eddigi katalógusokhoz hasonlóan katonai gyógyszertaxa is volt Az utóbbira részben
azért volt szükség, hogy a tisztek ~s sürgős esetben polgári betegek részére kiadott gyógyszerek
térítési ára felszámítható legyen. Másrészről csak
az árak ismeretében tudták elkészíteni az orvosok
féléves gyógyszerelszámol ásukat, amelyben a menynyiségek mellett az árakat is fel kellett tüntetni
Az elszámolást az előírt normatívák tették szükségessé
A közel egyidőben kiadott Pharmacopoea,
Gyógyszerkönyv-ismertető és Katalógus alapján
igyekeztek tudományosan és egyben feszesen megszervezni a katonai gyógyszerellátást és gyógysze-·
relést. Ez felelt meg a J osephinum által bevezetett,
egységes és jobb gyógyításra való törekvésnek
(„ . ... Einführung einer einförmig verbesserten Kurarth" [4])
Az osztrák katonai pharmacopoea ismertetését
nemcsak azért tartottam érdemesnek, mert levéltárakban, könyvtárakban a kutatók gyakran találkozhatnak idevágó anyaggal, de szerettem volna
azt a fejlődést is megmutatni, amely a hadsereg
egészségügyí szolgálatában a teljesen polgári elvek
és szabályok szerinti gyógyszerellátástól az önálló
ka~onai pharmacopoea megalkotásáig végbement.
Ertekezésemnek nem volt célja a katonai pharmacopoeák történetének feltárása, ezért a gyógy-szerkönyvek prioritási kérdéseivel sem foglalkozom. A volt monarnhia katonai gyógyszerellátásával foglalkozó három mű gondosan és tudományosan összeállított egységet képez, gyógyszerésztörténeti érdekessége vitathatatlan.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A munka a volt Osztrák-Magyar Monarchia
1795-ben megjelent első katonai pharmacopoeájával foglalkozik Az egyidejűleg kiadott Gyógyszer-·
könyv-ismertet6 alapján elemzi a pharmacopoea
összeállításakor alkalmazott elvi és katonailag fontos gyakorlati szempontokat. Ismerteti az ugyanakkor megjelent Katonai gyógyszerkatalógu st és
taxát is„ A tudo1nányosan összeállított gyógyszerkönyv az egy évvel előbb kiadott Pharmacopoea
A ustr iaco-provincialisná l kor szerűbb, értékesebb.
PE3!0ME
Paóora saHHMaerc51 nepBoii: soeHHOH cpapMaKorreeJ1 BolnYII{eHHOil ÓbIBillefÍ ABCTpo-BeHrepcKoH Nlottapx11eti B
1795 ro)J;Y. Ha OCHOBaHHH BbIOYIIJ;eHHoro B TO we BpeM5I
cnpaBOllHHKa o Q>apM:aKonee asrop aHaJJ11311pyer rrpHHu11nb1 H Ba)KHbie B BOeHHOM OTHOlll8Hl1l1 npaKJHqeCKHe
TOllKH speHH5I l(OTüpbI'IHI pYKOBO)JJ1JIHCb cocras11ren11 Q1apMaKone11. Anrop H3narae1 BhIIIIen;un1H n ro )Ke Bpe~u1 BOeHHhrH Karanor H TaKCY JieKapcrs. HaYqHo cocraB.Jrett11aB
(j:lapMaKOilC5I 5IBJI5IeTC51 6onee COBpeMCHHbIM, ŐOJTCe UCHHb!M: l!eM BbIITYrn;ettHa5I Ha ro.u; pattbn1e Pharmacopoea
Austr iaco-provincialis

ZUSAMMENFASSU NG
Die vorliegende Ar beit befasst sich mit dem ersten
1795 veröffentlichten :J.filitar-A1zneibuch der ehernaligen
Österreichisch-Ungar ischen Monarchie„ Aufgrund des
gleichzeitig veröffentlichten Kommentars bespricht der
\lerfasser die bei Zusammenstellung der Pharmacopoea
verwendeten >vichtigsten prinzipiellen und aus rnilitarer
Sicht wichtigen, p1aktischen Gesichtspunkte -~uch bespricht der \T crfasser <len in gleicher Zeit publizierten
J'dilitii.r-Arzneikatalog und die Arzneitaxe. Das >vissen·
schaftlich >vohl fundierte Arzneibuch ist der ein Jahr
spfiter herausgegebener Pharrnacopoea Austriaco-Pro„
vincialis zeitgemfisser und >vertvoller

(Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata)
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