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í;;}yógyszerészellörléneli közlentények 
Gyci~yszcrCszd 26. GG~Gl. 198'~. 

Egy múltszázadbeli patika házi- és 1·endszabályai 
(ln: rész) 

DR. ZflORAY BE1'TALAN 

](orábbi közlenlénycin1.ben} isnlerlcttcn1 n debreceni 
„Egy.r:;zarvún gyÓ(J.lf8Zerlár all.~aln1azottai részére a 
tulajdonos (Rot/rnclmeck Károly) által a múlt század 
végén összeállított , ,szabályzat-'' -ot, a.1nclyben. részle
tesen cl!Jfrla az officinai, valanzi.nl a laboratóriurnban 
végzett nuuikálatokba.n u1c;1kíttl.nt nlagala.rtást és 
Hzakniai el6irá8okat. E bcfc_iczfi rfi8:~bcn az éjjeli .szol
gálat ( in-spectio) toi:ál;btf olyan állalá.nns renrlclkczé
ó'ek isrnerictésr;t rulon1, rnnclyek csctlc(J- a rnai körifl
'Jnények kötött is - fir;pclen1rc n1éltóa.k. 

;\: 

l.X. ~ INSPEC:TTO 

c~~ak is segédek között hetenként fölvúltva egy 
vasií.rnap reggelt()! 1nft.sikig tartatik a naponta, ki
szabott iclií elteltével. 

1. ~l\.z inspectiós reggeli kinyitásra 111ár öltözve 
tartozik lenni, 1níg a rnásik legfeljebb akkor kelhet 
föl. 

2. _i\.z inspectiós jókor a reggeli és vac~ora utáni 
és éjjeli expedítiót végzi a küzönRég iránt türcle1n~ 
n1el és szíves készséugcl. 'Búr1nily c:;ckélv eléíforc1nlt 
expedítiónál vagy·-- i:elephon-h[tsz1Híla{n{tl. reg~el 
fölszólítás n<'lkiil jelentést teszcn. 

3 .. Az inspoctiós szigorú kötelessége este és éjjel a 
gyóg_ytári ajtók bezárására, vala1nint reggel kinyi
t:úsflra feHigyelni és azt egyednl esnpcín a. lahoránsra 
vagy gyakornokra bízni sohasorn szabad. 

;!. J3ezár:ís el6tti rncgg_y{)z(Jclik, hogy a laborán~ 
sorrend szerint n1inden estéli dolsi;át tisztán és renr1-
ben tökéletesen elvégezte-e'? ·-

;), Naponta esté\( a;.1 10 órakor s?.e111élycsen a 
gangajtót bezárja a gangon t~;-; a lahnratóriu1nhar< 
gúzlángokat elzárja s a. kulcsokat a cassába a töb
bihez teszi; a gyógytári éjjeli 1á1npát 1ncggyújtja, 
10 órakor a. gyógytári ajtók bezárására felügyel és 
akkor S?.en1élyese11 eloltja a lángokat és bezárja. a 
gázórát., az ablak párkányára teszi a gyögytári 
bcls() üvegajtó és ca-ssa fiók kn lcsoka t:, eUíké:-:zí ti 
k(~zhez a g3r-nfát, gyorty:'1t, slafrorkj{d:. papt1(•sút. 

G. T..icfekvéskor lál)l1clit tiE"ztítás YÚL":ctt 1nindenki 
tegye ki a lahorat/1riun1ba, 6s az ajtc'it .. Zúrja be n1aga 
utún, nehogy a laborúns éjjel rníg alszanak a nyitva 
hag,yntt ajt6n garií.zdiílkndha~sók kedve szerint a 
szobában vau;,r Q:VÓ[(\'Í:Úrhan, 1ni11thosi;\· k:ír esotESn 
fclelGsck ! e., ·~„ ·~~ ~· 

7. Éjjeli csengetéskor a kiils(; nagy Yasa.ji/)t nen1 
s;;;ahacl C\!!VSZCtTc kinvit:ni. ha11c111 elf;Jib azon ley(; 
ki.o:; rnstéi}·:nn út 1neggy<'lz(ídni, hogy Yan-e ott Ya
laki? t:s rnit akar? {;,.,; az csc~tlicn i3 k!;Zi eladú~ok a 
pénz beadása o;.;eb~n a kis rostélyon út e::zkiizlen-

! (iy('1i:;y;-;t,P!'f.'•;..:z(•! :.!:/ (ii). :\OJ (Jft/~l\ 
c~\·üi;}·::;zcr0sz~'i :!:í (2), fi:\ (\'.lt;]j 

dők, csak lm oly recept adatik be, melynek elkészí
tése huzan1osabban tart, bocsátandó be a vevő. 

8. Azért a másiknak is folyvást az üzletben kell 
lenni 10 óráig fenn, és ébren, hogy ha egy vevőnél 
vagy receptnél több gyülne össze, segíthessen az 
expcdítióban, éppen ezért az ágyakat bezárás el6tt 
sern1ni szín alatt ncn1 szaüacl el6re inegvetni. 

0. „Az üzlctb{)l pedig nappali kirnenőkön kívül 
~rn1 nappal, sern e;.;te, scn1 éjjel egy percre is eltíÍ
\·ozni nen1 szabad, hanc1n ottan az estéli és a jökor 
reggeli szabad ic16t írás- vagy olvasással töltve ön
képzésre fordítandó, különösen pedig új segédeknek 
iizlcti köns·\·ek tartahnúhani tájékozús tanuhná
n.ynzásúra; nincs 'kizárva azonban, hogy rendkívüli 
esetben ezen icliik sUrg6s foglalkozással tölthetők. 

X. § _.\J}l1_4.J_J_4-N<)S ,JJBC+ YZ_E'TEJ( 

1. A_ következ{-) köriilrnények nincsenek n1egen
uecl vc: 
, a) az ajtóba va]('1 ácsorgús, 

b) az ajtóba való ii!clögélés, 
e) a gyógytúri bútorok, eszközük vagy inús sze

rek a szobába vagy a szobai bútorzat laboratóriurn
l1a \·alcJ hurcolúsa és a gy{1g.ytárböl a segéd szobába 
nyíl{) ajtó téli éjjelén kívül betéve tartása, 

d) búrrnincrníi zajo:-; társas üsszejüvetelek akúr 
nappal. akúr este, 

e) dolog ideje alatt, fog!alkozús küzben dohány
zás vagy ingujjra valú levctkezés vagy föltett ka
lappal valö járkálás, 

f) fi('1kok gon1bjain vagy állvúnyok szélére ·va1ó 
fülállás, \·ala1nely szer le\"ételéért, akúr gyógytúr, 
ka1nra, pincze vagy padon, 

y) a gyógytárban \'agy ahhoz kö~el c~ö h~lyis?
gokben a dalolás. f'üt vüll>s vauy inas za1os lar111as 
jelenetek, · '"" 

h) a pincze I<:pcs6re vagy aljain b~írrni edény le
l.étele. 

i) Y<Ísárl(d n(:íi köziinsi:ggel vagy csoléclsóggel 
szc:rnben 1ni11den az üzletbe nein tartoz() fölüslegcs 
:-:zc')sza1Jorítús, biznl1nasknd{ls, foltfinni akaró fixí~·o
zások, ,„agy éppl\!l tolakoclús, rnint kúrtékony és az 
üzlet tekint.(\yt:t. sért·(ík l::'-1 ronrlhúhorítók t<Jkélete
sen tilt\·a \-;u;nak ! 

:2. :\ kün.}·1,·ekkel kí1nú!oteson és tisztán kell búnni, 
azokba hcírúsokat Yagy éppen firkálásokat, jegy
zeteket tenni nen1 szabad. 

:L . .\ 1\_~{'epf-úníkban t!s (t!Jv{u1yokhan \evií fiókok 
t.elje~en lietol\·a. az üvegajtr'ik pedig folyton betéve 
tartaud/ik. nehn~:„ Ynlaki 11eki rnenjen (~;.:. esetleg 
;..;zc•inét. kiüti. 

./, ..:\ lalJ0r(u1:--> t::.., u:yaknrnok az üzlet szükségletére 
t.a1tyú11, azoknak 'riolgnk n1cllh! privát ügy~kbcni 
kiilön kLildö?:gotése Yngy elfoglalása niog ne111 en-

! 
.J 
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geclhető, hanen1 a segéd urak intézkedjenek úgy, 
hogy bevásárlásaikat, beretválkozást vagy egyéb 
ügyüket kiinen6kön végezzék, nehogy az üzletben 
fennakadást tá1nasszanak. 

5. l\Tindenféle dolog vagy foglalatosság 1ninőség
hez képest hová tartozik vagy a receptúránál vagy 
a laboratóriun1ban végzendő, a szob1ihan pedig an
nak tisztán és rendben tartása. czéljából, soha sen1-
1niféle sern végzendő. ~i1. lárn pa ott csak ·vacsora után 
gyújtható 1neg, addig úgyis világít a Iaboratóriu111í 
gázlá1npa. ICinek-kinek ruhái és eszközei saját 
szekrényében tartandó. 

G. }iiután az üzlet és háztartás tökéletesen ön
állóan ügy vannak ellátva. és fölszerelve, hogy soha 
egyiknek. a nuisikhoz folya1noclni nincs szüksége, 
tehát 11 legszigorúLb figyol1neztetés yagy azonnali 
elbocsúbís terhe alatt 1ncg van tiltva, hogy az üz
leti szenu~lyzet a húziaktól vala1nit kérjen yagy ad
jon! l 

7 . .t\ közönség iránti illeni, gyorsabb fölkclhet:és, 
vala111int sajút egészségi szen1pontjából n1indcnki 
hálóküntös és papuccsal tartozik rnagát ellátni, 
1nclyeket ininden este 1naga n1ollé, kezcügyéhe cl6-
készíthcssen. 

8. Zsebkés és irónnal rnindenki tartozik 1nagát 
folyarnatn.san ellátva tartani, hogy azok szükség 
esetén kéznél legyenek. 

n. ~~ közönség vagy orvosságra váró cseléd iránt 
búr111elyik or·ros rendclvényére annak sikerét, hatá
sút, erejét vagy gyengeségét illetőleg vagy búr1ni 
bírálatot és egyik vagy n1úsik OI"ros eltinyére vagy 
hútrányára összehasonlítást tenni a józan ész és 
illcrn egyá1talún tiltja. 

10. l\liután az asztalra id{)szak szerint változva 
oly ételek talúltat.nak, 1nelyek egy tisztességes pol
gári házat 1negilletik, óhajtoin, hogy annak nlinden 
fogásúból niindcnki egyenlő arányban étkezzék, 
niert a kosztadó gazdára rendkívül kcllen1ctlen az 
inyeczketlés és válogatás. ]3cjclentctt és 1negállapí
tott beteg.ség - tern1észetesen kivétel alú esik. 

11. i\ scgécl urak n1űveltségévol júró ügyhuzga
lo1nrna!, rendszeretctb6l, úllúsuk ko1nolyságához 
n1éltöan n1egvúro1n, hogy tú.vollétc1nct 11en1 hasz
núljtlk fül az üzletb6li félrevonulúsra vagy há;-;ból 
eltávozásra. hane1n ottan időszak szerint a rend
szahúlyoak, 111egfolcllíen foglalkozva helyt álljanak', 
Hűt alúrendeltjeiknél is ezen rendBzabúly 1ninden
bcní szigorú pontos és le1kiisn1eretes 1nagatartúsára 
hassanak, inert arnennyire i11egnyugváso1nra szol

„paragrafusok" jórészt az akkori gyógyszertár
tnlajdonosok jr'l hírnevét és persze anyagi érdekeit 
is szolLl:ó.-1ták, 1násrészt a szak1nai utnsítúsok a 
gyógys~erészi gyakorlat és Inagatartás olyan cle111i 
küvetehnényeit írták eló, 1nelyeket akkoriban 
(XIX. ;.;z. vége) rnég a gyógyszertárban - gyakor
lat küzhen - kellett elsajátítani, tekintve hogy a 
kétéves egyeterni kiképzésben ,,(}yóg,ys:t.erészet'' 
kollégiu1n ne_rn szerepelt, Inert e tárgynük tanszéke 
nern volt. 

,I.l-p 5. 3 (i O p a n: flpao11.1a ifiYl!IU/llOllllpOliaHu.ri OÖ
norl (lflfTlC1'll flfJOllli/OZO (JCJ((l 

B pa11ec onyő1111KoD<:111B1>1x cooúule1111nx úi,1;111 113_;10-
J!.:e11i,1 ,,11paul!„'Ja'' COCTé.lllJ1CllllhlC HJ1<1;\C-1lbllC.\l a!JTC!\!! IVlf! 
COTpy;u1111<:011 JlClipCHCl!Ch:oií é.!f!TCl\!l l\ „30..1IOTO.\lY c;u1110-
pory" ll l\OH!\C 11po111:1oro BCKa, B l\OTOflO.\l Oli (l\apoii 
P0Tu111c1.:) 1102tp0Guo npc;rnl!can nouc;te1n1c Tpeúye.·.1ue 
npii pa!ioTe ll arrre1.:e l! :iaúopaTOpl!!! H 11porJ1cccBO!!aJ!b-
11J,!C npe;u1HcaHu51. B 3a1\.'lJO'!!lTe~·1uuoii l!<tCTI! 11::i..r1ara10Tcn 
11palllL'l<I !J()l!l!Ol'O JlC;.1.::ypcrna (!!llCUC!\HH!!), 11 .aa:1ee T(lh'.!!C 
Ot)H\llC .\lCpbl, l\O'l'Oj1li!C - Il ll<JCT051!1U!X }'CJJOBllJ!X paíiOTh! 
~ T<!IO!\C 3aCJIY/h'.!!B<l!OT fJ!lll:il(lllllH. 

Dr. B. 7. bor n \-: )[11!'.Cs of ordcr und /'f[flilalio11 o/ 
U1c .~rn·iet.~ o/ r1 l:i1ui:/arir1 plu1n1utey in lhc pasi c1;n/11rp 
l'art 111 

fn t:he prcvious papcrs UJ.y·ógyszere„z('t :!3 (S) :IUJ 
(l\17!1); :!/i (~) n::: (l!li'-1)] t!ic "ruh~s" and "n•gulntions" 
edit·-~d liy t.h(! propl'ictol' of thc "linicorn" l'hnrrnacy, 
JCúroly 1lothsch11t:ck, for tbc phnrn1ncils and auxiliary 
JH•r:;ullnvl \\'orking in th1· ''officin11'' and in the lnlion1-
torics wen.' discusSed. ln ihe pn.'."(.'!IL, CíHH:luding S\'cii(Jn. 
t!1u n1lc;,; of the night Sí!!'Viet' (ino;JH.'(~tion) nnd s1teh ge
ncrnl direct.ions are n:vei\\"t!1 I \\'hich n1ny dt•;.;crve nl
t.r•ntion f•VCll Íil our days. 

1JI'. U. Z li o r a v: lJir..: ila1w- und ci.nu· Apothckc Úri 
1·1..:r;1aHg.,_· !Ii.' 11 .Ja h rlu11~d t;rt 

\~1~l'fas:o1ff hnL in sl'inPB friihHren .l'ublik1tt.io11en, dit· 
st.dU)flS dcr Eiizu11t.ti111ers (l\:úroly Eothschneck) der 
.:\pot!icke ,.E:g~:szarvú" („l~INl-Ü).l\N") in ])cbrcccn 
nn1 End1~ dt•s vt:rgangenc'n .Tahrh11nderts fiir dio :\ngP
stcl!t.un 1ler .:\pothek(: zusttH1n1enr;1.'st.c•llten ,,\7 orschrif
iun" l.ieknnnl!!t'gel;un. ln cliesvr \Tor.schrift l11ti· GPnH1111-
Lur detailliel'L dns er\Ylinschtc \'t)rl1nlte11 fiii· dic in det' 
Offizinn ttn(I irn Lnbornt.oriu111 d11rchf,;i'!Tt!1ri.en .:\rhl'ilf.•n 
S(nyie dic fnc:hlichen .Anfonh•rungPn festgclc,uL Trn i1h
;.;1~hlir•s;.;r~11d(·n '1.'r.•il ;!ibL er \Torschri[i:en fi.ir den .Nncht
dit'n;;t ( r n.-:pektion), f.'( t\\"ie solclie allgcn10inn :\nnrdnttn· 
u;,•n bek!lnnt, Jie uvr~ni.uull - uaeh 111\L('r Jen heulic;c11 
Vcrhliltnisscn - bertick::dcht.igungs\1-eri \n:i.ren. ,_ 

* .l;'csumo cn J._,'.·11Ju·r11ilu: 

L}-ro L. B u r u; e L ti: lnt1::rril11t11 du /11 qn11ul11::.inu 
i!t:8i!.~11r11c1uln l:r1J l 1 1'"praktika far111acio . 

gál oly segéd urakat, kik szakképzettségük, ildo- Ln flÜt.ori1 1~11 sin lnl1ornju t:ksplikns li1 difen'ncon de llt 
ntos niodoruk, lclkiisnieretcs eljárásukkal J)izalrna- iiit.t.~rrilnt.oj l1cstkuraclst.o-fnn1111ciisi.o kaj ktll'1tt~is1.o-fnr-

1na(·iist.o. Li nl\1das ni ln pli IHJ\·aj 11ostu!oj krcitnj dl' ln Inat és 1nou;clégedése1net. rnegnverik, havi díjaikat ,~vuluo. Li prezcnltls ht plcj grnvnjn knrnki.erizaJujn bé
fokozatosa;1 föTen1elni az .._.ig~1zság érdekében - zunnt.ajn ni la ekk!11u; ck· ln intt:tTilato dl' agrikulturn 
épp oly szigorral e1nlítende1n fö1 az ellenkez6leg gnuHlnzino knj npotpko. J.lostP li p('r !1_1 priskribn rle ln 
eljúr{i segéd urak bizonyítvúnyaiban netüni hiúnvos vlf11 nnifrint 11, konkr•:tn l!d1!1ri11t.erri!nt(1 lnüt+:iul' gnipi-

'"' - - " l!itL· koni\.!t\.~ 111 L'>'t:ncn„n fl1uiko11 dé 111 iut.Prri!HUJ IH'.Stkll-képzettségükct, és rendellenes 1naguktarbí.sát, ha ·1 • 1 H·istu-fr~;. 1 naciisto. Li sub~trekns la renkuniifro-punk
e;-;ek irúnti figye1Ineztetésen1 sikertelen lett volna. tnjn de lu du diver:;aj nkti„·eeoj L'n la prnkt.iknj di:111nJ1-

1\.z is111crtetett „rendszab{dyok" 111ai szc1nn1el bi- doj. kiuj esti_~is en iBt.ercso dc p!ibonigo de ln provizndo„ 
:r;onyúra. túl aprólékosnak, esetleg kicsinyesen fon- Li grupigas la p1·obh:1nujn H1nll1t~Ipa11tajn !n intt:rrilnt.uu 

besi k1u·1H:ist.o" f1u·111ncíisi.u, knj proponns !it kn.~skignu di; toskodónak tekinthetők, ne111 szabad azonLan fi- ln \'(~terinnrn infornHt roln di.~ ln.. dr.:signitnj distrikütj 
gyel1nen kÍ\"ül hagyni azt a körülinVnyt, hogy ezek a 11puLukoj. 

( 1Srern tncl1uei.s 0 rvostörién.et-i 11! úzeu1n Ernyey ,József Gyó[Jyszcrészförf {n.cri J(öny1 .. ·tú ra, 
Budapest, Üllői út 20. - 1085) 
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