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Nála ismeretlen volt a kenyéririgység Izig-vérig 
gavallér volt gondolkozásban és magatartásban, 
művészlélek volt" írja róla egykmi tarútványa 
Bernhart Ernő gyógyszerész Nagybaracskán 

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 ro
po.ile Ba.51 Ha cai\-top;ellbHOM oipoprtto-rrpo6orreqarnoM c1aH
KC BbIIIYc1·11.JI nepsoe 113;::i;atttte „Pharmacopoea Humorica". 
ÜH oI'JIHl!HhIM qy1nC1'1 nao6pasHJ1 ornenbHhie onepaurnr 
rrpHMCHCHHbIC B ipapMaUeBIHKC, CTapHHHbIC H33B3HH5I ;1C
KaPCl'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-

sis maxi1nalis, Vitrun1 adiatum, Mercurius dulcis, Aquila 
alba, Linimentum volatile, Nitritum album 11 ero )J.{CHa 
Draco 1nitigatus, I{alICCTBCHHhIH anajJH3, I{oJIHlleCTBeH
HhIH atta.nu3, Decoctum, Infusu1n, Statim, CneKTpa.nhHbiit 
aHaITH3 

ZUSA:líMENF ASSUNG 
Ödön Lovasy, ehemaliger „A„potheker von Baja, vvar 

ein hervor:i:?tgendcr Karikaturist. l\íit seiner selbstkon
struierten Atzmasc:hine &;elit e er 1930 in Baja die I„ Auf
Iage der Pharmac.:opoea Rumorioa zusammen, in "'elcher 
die einzelnen Arheitsvorgánge und Bisgriffe der Phar
mazie in einer zeitgemiissen humoristischen -\Vcise ver
anschaulicht Vi'llrden (z. 13. Dosis maximalis, 1/itrum 
adlatum, J\feTourius dulcis, ~4-quila alba, J_,inimentum 
volatile, Nihilurn albu1n und Gernahlin, Drabo mitiga
tus, Qualitativc Analyse, Q.uantitative Analyse, Decoc
tum, Infusum, Statim, Spectralana.Iyse us\v„). 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem, Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Bpest, V III, Üllői út 26) 
Érkezett: 1966II 18 

EGY 170 ÉVES KATONAI PtJARMACOPOEÁRÓL 
DR TAKÁTS LÁSZLÓ 

A volt osztrák-magyar mona1chiában az állandó 
hadsereg megszervezése a XVIII sz. közepén feje
ződött be, a hadsereg egészségügyi szolgálaté az 
1780-as évek végén A katonai gyógyszerellátás 
rendszerét csak a század utolsó évtizedében építet-
ték ki. Megelőzőleg a hadseregnek nemcsak gyógy
szerrel, hanen1 háború esetén 1nég gyógyszerészek
kel tö1 ténő ellátása is polgári szervek: részéről tör
tént (Ki r eh e n be r g e r, Takáts [12, 24]) 
A néhány katonai- és ·várkórház gyógyszertára 
nem tudta az igényeket kielégíteni, így a csapatok 
beszerzéseiket nagyrészt polgári gyógyszertárak
ból eszközölték 1779-ben az udvaii haditanács 
szerződést kötött Natorp gyógyárn nagykereske
dővel és ettől kezdve az ő lernkataiból, patikáiból 
kellett a szükséges egészségügyi anyagokat besze
rezni [5] A polgári részről történő gyógyszerellátás 
tern1észetesen magával hozta, 11ogy a hadsereg 
orvosai és gyógyszerészei minder1 vonatkozásban a 
polgári pharmacopoeára voltak utalva. 

A különböző ezredek gyógyszerládáiban, de még 
a kórházakban sem volt egységes összeállítású 
gyógyszerkészlet. Egy-egy nagyobb gyakorlattal 
rendelkező orvos vagy chirurgus jegyzékszerűen 
(Mi s k o 1 t z y [17]), vagy betegségnemenként so
rolja föl a katonaságnál alkalmazott szereket (lVI i n
d e 1 e r, Pringle, Schaarsehmidt[16, 
21, 22]). 0 eh m e n már nemcsak a szükséges 
gyógyszereket írja le, hanem egy kis gyógyszer
rendelési útmutatót is ad (Ein kurzgefasstes Dis
:pensatori'um), amelyben a recept, a készítés és az 
mdikációk is megtalálhatók [18] Az önálló és egy
ségesen szervezett gyóg:yszerellátáshoz az első ko
molvabb lépést a hivatalos katonai gyógyszerka
talógus kiadása jelentette.. S ch u 1 t h eisz és 
Tardy [23] li65-ből ismeiteti a magyar szár
mazású P eke n (Paeken, Pecken) által összeállí
tott első mosz katonai pharmacopoeát, amely lé-

_nyegében az ezredek gvógvszerkészletét foglalt.a 
magában. Font a na [3] kö,etkezetesen kata
lógusnak nevezi, anr1ak ellenére, hogy az ezredek-

nél haszr1ált receptek és a sebészi műszerük: leÍl ását 
is tartaln1azta. Az első hivatalos orosz polgári 
gyógyszerkönvv 1778-ban jelent meg, Magy a r y 
Kos s a [15] szeiint, ugyancsak P eke n szer
kesztésében Egy évvel később már ezzel együtt 
adták ki aZ új Plta11nacopoea Oast1ensis Rossica-t, 
tov-ábbra is csa.k az ezred gyógyszerkészletét tar
ta.Irnazó cikk- és á1jegyzéket (destinatur nartlipr;1:ú;;
singularu1n legion„u11i). Pársoros bevezetés szerint, 
nagyobb katonaigyógyszei tárnknaka polgári phar
macopoea szerint kellett dolgozni Az osztrákok 
17 78-ban megjelent katalógusa (Catalogr;s derer 
inden Feldapotheken bejindlichen 1.fedicamenten .. 
[6]) már a hadsereg teljes gyógyszeikincsét felöleli. 
\?'éleményem szerint, az első orosz és a későbbi 
osztrák katalógus is a gyógyszerkönyv kialakulásá
ba.n csak egy-egy fok:ozatot jelentenek, de még nem 
tekinthetők katonai pharmacopoeáknak 

A katonai gyógyszerügy irányítását és ellátását 
fokozatosan vette kezébe a hadsereg A bécsi Ka
tonasebészi Akadémia (Josephinum) kémia-bota
nilrn tanárát 1784-ben a gyógyszertárak igazga
tójának nevezték ki (Apotheken-Dilektor), akinek 
megbatárnzott időközökben a nagyobb gyógyszer
lernkatokat és a kórházi patikákat ellenlíriznie kel
lett (B r a m b i l 1 a [2]) .. Katalógusok a későbbiek
ben is jelentek meg, mégis az önálló pharmaco
poea kialalútása felé újabb előrehaladás 1 789-ben 
történik, amikor B r a rn b i 11 a összeállításába11 
megjelent az első egészségügyi szolgálati szabály
zat[!] Az új szabályzat 1. kötet XIV. fejezetében 
a hadseregnél működő gyógyszerészek kötelmeit 
rögzítették, a U kötet azonos fejezetében pedig 
elég részletes utasításokat adtak a katonaorvosok 
szán1ára a gyógyszerrendelésre, tárolásra, elszámo
lásra és igénylésre vonatkozóan Újításként jele
rúk meg 62 típusrecept (formulae medicinales, 
Arzneyformeln) a bécsi fö-katonakórház bevált 
gyakorlatából, amcl3Tek használatát a szu,bá.lyz:it 
más katonakó1házak iészére is előírta A szabály
zathoz csatolt katalógus az előzőkkel szemben csök-
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kentett számú gyógyszert tartalmaz Utalást talá
lunk itt a Pharmacopoea Austriaco-provincialis-Ia, 
mint akkor a katonaságnál is lúvatalos használat
ban levő gyógyszerkönyvre. 

A Katonasebészi Akadémiának az a törekvése, 
hogy a gyógyszerellátás te! j esen katonai kéz be ke-
1 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 tud
tak megfelelni vállalt kötelezettségüknek (0 1 i
e n t [19]). A haditanács 1794-től az egész gyógy
szer és egészségügyi anyagi ellátási komplexust ka
tonai kezelésbe vette. Ugyanebben az évben pálya
díjakat tűztek ki a katonai gyógyszerügy korszerű
sítését célzó javaslatokra [14J A sikeres pályamun
kák között volt Huszty Z. G pozsonyi tudósé 
is [lOJ Az 1794-ben kiadott Pharmacopoea Aust
riaco-pwvincialis és a beérkezett javaslatok fel
használásával dolgozták ki, a J oseplúnum irányí
tásával, az első katonai gyógyszerkönyvet Az új 
pharmacopoea nem volt a tartományinak sem rövi
dített, sem egyszerűsített formája, vagy másolata, 
hanem a tudomány akkori állása szerint, a katonai 
sajátosságokat figyelembe véve, sok újat is tar-

1„ áb1a. 1795-ös katonai gyógyszerkönyv 

,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 Ja
vaslatot is tesz ennek át(lolgozáRára [11] 

Az új Pha1Tnaco7Joea Austiiaco-casflen.sist 1795 
nov 18-án juttatta el az ud\:a1i haditanáes 3:- had
sereg 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 (;:'.': 
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A katonai gyógyszerellátásban rendelkezni kell 
azokkal a hatásos belső és külső szerekkel, amelyek 
a nagy értéket képviselő katona egészségi állapotá
nak helyreállításához szükségesek Mellőzni kell 
viszont minden felesleges szert, főleg azokat, ame
lyeknek beszerzése háborús viszonyok között ne
hézségeket okoz A gyógyszerek összeválogatásá
nál olyan katonai követelményeket sem lehetett 
figyelmen kívül hagyrú, mint a szállíthatóság, kis 
térfogat, lúdeg-meleg behatással szembeni ellen
állóképesség stb- Kiemeli, hogy a száraz alapanya
gok és készítmények jobban tárolhatók, kevésbé 
romlanak, kömiyen szállíthatók - Azonos hatású 
szerekből az olcsóbbakat tartották meg 

Az „Ismertető" 3-58. oldalán a katonai szol
gálat sajátosságai alapján mérlegeli a korszerű gyó
gyítási elveket. Nagy súlyt helyez a megelőzésre, a 
higiéniás követelmények betartására: a hadsereg 
ütőképessége múlik azon, hogy magasabb és ala
csonyabb parancsnok minde11t megtegyen a ka
tona egészségének megóvására .. Ez a rész tükrözi 
a katonaorvosi körökben akkor általánosan hasz
nált P ring l_e-féle belgyógyászati könyv [21] meg
állapításait Erdemes megemlíteni a polypragmasia 
elleni harcát: felesleges gyógyszerelés nemcsak pa
zarlás, de ártalmas is az egészséges emberre. Kapja 
meg a beteg szükséges gyógyszerét, de az orvos ne 
ártson divatos szerekkel 

Ismerteti azokat a szereket és készítményeket, 
amelyeket hatástalanságuk miatt kihagytak a ka
tonai gyógyszerkönyvből, meg is indokolja nélkül
lözhetőségüket A megtartott és újonnan felvett 
egyszerű és összetett készítmények farmakológiá
ját részletesen taglalja Ilyen módon a 105-186. 
oldal közötti rész gyógyszerhatástani összefogla
lónak tekinthető anélkül, hogy pontos receptmát 
tartalmazna. Elsősorban fiatalabb, kevés gyakor
lattal rendelkező orvosok vademecum-jának szán
ták; talán ezért i1incs itt semmi utalás a kó1házban 
használatos gyógyszerkészítményekre (farm. me
dic.) 

Az utolsó részekben a katonasebészi n1űszerekről 
ad szán1ot .. Felsorol jónéhány ol:ya11 műszert,ame
lyek már elavultak, ezért nem vették fel az új mű
szer katalógusba Ismerteti az akkori szabványos 
amputációs-, trepanációs- és vegyes műszeJ"-kész
letek eszközeit .Pár oldalon még kötözéstamól is 
szól, de inkább csak azokat a rögtönzési lel1etősége
ket sorolja fel, amelyeket a csapatorvos jól hasz
nálhat, mégis takarókoskodhatik 

A Phar·1nacopoea Austriaco-cast'lensis l 795-be11 
jelent meg a bécsi Patzowsky nyomdában. Ki r
ch en be r g e r által tévesenközöltl796-oskiadási 
é': egy nén1et 11:_v-elvű utánnyomásra v·onatkozik 
(Österteichi,che _7Vfilitiir-Pharmacopoe [13]) A se
gédlet alapjában véye gyógyszerészeknek szól, 
megkapták azonban az orvosok és sebészek is, mi
vel ezredeknél, továbbá kis kórházaknál közülük 
megbizott személy foglalkozott a gyógyszer készí
tésével (Zubereitung) Megküldték azoknak a pol
gári gyógyszertáraknak is, amélyek még szerző
désben voltak katonai raktártól, vagy patikától 
távol eső csapatokkal. 

A könyv beosztása némileg hasonló az osztrák 
tartományi gyógyszerkönyvéhez A gyógyszer alap-

anyagokat (materia medica), majd a preparálással 
készült szereket, végül a compositumokat sorolja 
fel Közöl néhány állatgyógyászati szert is, mivel 
határőrvidéken és. kisebb helyőrségekben az állat
orvoslást is sebész végezte. A könyv egyik része 
tehát azokat a gyógyszereket tartalmazza, ame
lyekkel minden katonai patika rendelkezik, ill. 
elő tud állítani. A továbbiakban pedig a készítmé
nyeket úgy ismerteti (általános formulák), ahogy 
az orvosok felírhatják Itt a különböző szereknek 
nemcsak az összetételét találjuk meg, hanem ké
szítési módjukat is. Táblázatos összeállításokat kö
zöl még néhány sóféleség oldhatóságáról, továbbá 
néhány erős hatású gyógyszer hatóa,nyag hánya
dáról, a használatos gyógyszersúlyokról, végül 
azokról a gyógyító hatású anyagokról, amelyeket 
nem a patikából, hanem házilag kell biztosítani 
(vaj, citrom, borókabogyó, mész stb .. ) 

A gyógyszerkönyv 93-110- oldalán a katona
kórházakban használt 59 készítmény receptjét 
(forrnulae rnedicinales) találjuk, készítési módju
kat azonban nem. Nyilvánvalóan csak gyógysze
résszel rendelkező intézményekben alkalmazták, fo-

8 áb1a .. Katonai gyógysze1 cikk- és árjegyzék 
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lesleges lett volna a készítés technikáját is meg
adni 

Az udvari haditanács kisé1ő irata szerint a phar
macopoeát nem tartották csalhatatlannak, örök
értékűnek. Az akadémia katonai egészségügyi bi
zottsága (MiL San Kommission) fenntartotta ma
gának a jogot, hogy a későbbiekben töröljön, vagy 
felvegyen egyes cikkeket. Felhatalnrazta az orvo
sokat, hogy újabb gy6gyszerekre, vagy régi gyógy
szer újra felvételéré szolgála.ti úton tegyenek ja
vaslatokat az akadémiának Későbbi években ki
adott j6néhány intézkedés bizonyítja, hogy alul
ról 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, ame
lyek 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 eset
ben polgári betegek részére kiadott gyógyszerek 
térítési ára felszámítható legyen. Másrészről csak 
az árak ismeretében tudták elkészíteni az orvosok 
féléves gyógyszerelszámolásukat, amelyben a meny
nyiségek mellett az árakat is fel kellett tüntetni 
Az elszámolást az előírt normatívák tették szük
ségessé 

A közel egyidőben kiadott Pharmacopoea, 
Gyógyszerkönyv-ismertető és Katalógus alapján 
igyekeztek tudományosan és egyben feszesen meg
szervezni a katonai gyógyszerellátást és gyógysze-· 
relést. Ez felelt meg a J osephinum által bevezetett, 
egységes és jobb gyógyításra való törekvésnek 
(„ . ... Einführung einer einförmig verbesserten Ku
rarth" [4]) 

Az osztrák katonai pharmacopoea ismertetését 
nemcsak azért tartottam érdemesnek, mert levél
tárakban, könyvtárakban a kutatók gyakran talál
kozhatnak 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 phar
macopoeák történetének feltárása, ezért a gyógy-
szerkönyvek prioritási kérdéseivel sem foglalko
zom. A volt monarnhia katonai gyógyszerellátásá
val foglalkozó három mű gondosan és tudományo
san összeállított egységet képez, gyógyszerésztör
téneti érdekessége vitathatatlan. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A munka a volt Osztrák-Magyar Monarchia 
1795-ben megjelent első katonai pharmacopoeájá
val foglalkozik Az egyidejűleg kiadott Gyógyszer-· 
könyv-ismertet6 alapján elemzi a pharmacopoea 
összeállításakor alkalmazott elvi és katonailag fon
tos gyakorlati szempontokat. Ismerteti az ugyan
akkor megjelent Katonai gyógyszerkatalógust és 
taxát is„ A tudo1nányosan összeállított gyógyszer
könyv az egy évvel előbb kiadott Pharmacopoea 
A ustr iaco-provincialisnál kor szerűbb, értékesebb. 

PE3!0ME 

Paóora saHHMaerc51 nepBoii: soeHHOH cpapMaKorreeJ1 Bol
nYII{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 rrpHH
u11nb1 H Ba)KHbie B BOeHHOM OTHOlll8Hl1l1 npaKJHqeCKHe 
TOllKH speHH5I l(OTüpbI'IHI pYKOBO)JJ1JIHCb cocras11ren11 Q1ap
MaKone11. Anrop H3narae1 BhIIIIen;un1H n ro )Ke Bpe~u1 BO
eHHhrH Karanor H TaKCY JieKapcrs. HaYqHo cocraB.Jrett11aB 
(j:lapMaKOilC5I 5IBJI5IeTC51 6onee COBpeMCHHbIM, ŐOJTCe UCH
Hb!M: l!eM BbIITYrn;ettHa5I Ha ro.u; pattbn1e Pharmacopoea 
Austr iaco-provincialis 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Ar beit befasst sich mit dem ersten 
1795 veröffentlichten :J.filitar-A1zneibuch der ehernaligen 
Österreichisch-Ungarischen 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 be
spricht 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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