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Egy nagyszombati gyógyszertár üzleti könyvei a XVII. századból 

DR DUKA ZÓLYOMI NORBERT 

A szerző a bazini (Pezinok) levéltárbanfellelt, XVII. 
századból származó két gyógyszertári üzleti könyv 
adatait dolgozta fel, értékelte, különböző következteté
seket vont le a tárgyalt időszak és terület egészségügyi 
és gyógyszerészeti ellátottságáról. A közleményben több, 
akkor ismert személy tevékenységét is tár gya(ja 
vég ül az uzleti könyvekből választ kap arra a köz
egészségügyi kérdésre, hogy a népesség mely rétegei 
vették vagy vehették igénybe a gyógyszertári szolgá
latoka;t 

A bazini (pezinoki} járási levéltárban, Modoer 
(Modra) egykori szabad királyi város gondjaiban 
egy gyógyszertár terjedelmes üzleti könyve talál
ható, melynek bejegyzései a XVII. századból szár
maznak Nemrég még egy másik üzleti könyv is 
előkeiült; ugyanazon gyógyszertárra vonatkozik, 
de előbbi évekre Mindkét könyv együttesen körül
belül 25 év idevonatkozó adatait rögzíti A bejegy
zések az 1675-1699 közöttiidőből származnak, 
eltekintve néhány egyedülálló, 1666-ból való té
teltől. Sajnos, mindkét könyv hiánya, hogy nincs 
borítólapjuk, ahol valószínűleg a gyógyszerész 
személye, illetve a gyógyszertár neve és székhelye 
volt feltüntetve A legvalószínűbb feltevést -
hogy egy modori gyógyszertár üzleti könyveiről 
van szó - sajnos el kell ejteni, mei t az a körül
mény, hogy a gyógyszerrendelők között Nagy
szombat városa és a városban ]evő kolostorok sze
repelnek (ahol abban az időben mindig legalább két 
gyógyszertár létezett}, kizárja ezt a lehetőséget 

A gyógyszerész sze1nélyének azonosításához azon
ban az ugyanazon részlegben őrzött gyógyszer
számlák segítenek hozzá, melyek a gyógyszerész 
nevét és a gyógyszertárt feltüntetik Eszerint 
J?ekete Imre gyógyszerész, a nagyszombati Arany 
Oroszlán gyógyszertár tulajdonosa üzleti könyvei
ről van szó. Személyére vonatkozóan csak l{evés 
adat áll rendelkezésünkre (1]. Nagyszombat vá
rosa adólajstromában található néhány elszórt fel
jegyzés A fondo - a telek - után 1 forint adót 
fizetett 1690-ben, tehát háztulajdonos volt és nem 
bérelt helyiségben vezette gyógyszertárát Ugyan
azon évben az adó „ex arte" -füglalkozása után, 
3 forint volt, de 1698-ban már 6 forint és 50 denár 
Néhány számla még 1701-ből származik Az áru-
111ennyiség és a könyvek, illetve a bekötetlen cédu
lákon levő szán1lák szerint ítélve Fekete I1nre 
gyógyszer-nagykereskedő volt, aki nagyobb pénz
ügyi műveletekkel is foglalkozott, kölcsönöket 
folyósított stb.. (2J Ezek az adatok mindenesetre 
a regionális gyógyszerészet-történet szempontjából 
ér dek esek Ami azonban az üzleti könyvek jelentő
ségét növeli, az az a tény, hogy azok - legalábbis 
ami a mai Szlovákia területét illeti - egyedülálló 
történeti emlékeket képviselnek l\fagángyógyszer-

tárak még a XVIII században sem voltak kötele
sek üzleti könyveket vezetni; ezt a kötelezettséget 
a helytartó tanács csak a rendi gyógyszertáraknak 
írta elő (elsősorban az Irgalmas rend gyógyszer
táraira vonatkozott) .. Be kellett terjeszteniük a 
bevételek kimutatását („Ex ipsa apotheca seu 
distractione medicamentoru1n annue praeveniunt?'' 
szólt a megfelelő rovat kérdése), valamint a kiadá
sokét: „Erogatio cassae apothecariae'i A jezsuita 
rend gyógyszertárainak esetleg létező könyveit 
a rend feloszlatása után nem vette át az állam. Ha 
ilyenek még valahol fellelhetők, (legfeljebb magán
tulajdonban}, akkor csak olyan gyógyszertárakban, 
amelyek annak idején a jezsuita rend gyógyszer
tári berendezését megvették (3]. A XVII század
ból, illetve még régebbi időkből legfeljebb egyes 
gyógyszerszámlákról van tudomásunk, melyek a 
gyógyszertári szolgáltatások legfeljebb egyik olda
lát világítják meg: a várnsi vezetőségnek, tanács
nak szállított gyógyszerek számlái általában a 
tanácsülési jegyzőkönyvek részét képviselik, ame
lyek a közegészségügy története szempontjából 
ugyan fontos anyagot tartalmaznak, de csak a 
gyógyszerszolgáltatások egyik részére vonatkoz
nak. Ilyen elszórtan fennmaradt számlák alapján 
aligha alkothatunk képet egy gyógyszertár teljes 
menetéről, azaz a gyógyszertár nyújtotta szolgál
tatásokról Ezzel szemben Fekete Imre üzletkönyvei 
áttekintést nyújtanak a gyógyszertári szolgáltatá
sok összességéró1 hosszabb, összefüggő időszak 

folyamán. 
A továbbiakban arra a kérdésre igyekezünk vá

laszolni, mi olvasható ki a könyvekben foglalt 
adatokból gyógyszerészet-történeti szempontból. 
Behatóbb és minden részletre kiterjedő analízis 
nagyobb keretet kívánna, különösen akkor, ha a 
kérdés pénzügyi-gazdasági -vonatkozásait is rész
letesen vizsgálnánk. A megadott keretben a kö
vetkező kérdésekre adhatók válaszok: kik vették 
igénybe a gyógyszertári szolgáltatásokat? milyen 
volt ezek szociális tagozódásuk? milyen földrajzi 
körzetre terjedtek ki a szolgáltatások? milyen 
gyógyszereket diszpenzáltak a leggyakrabban, 
esetleg milyen betegségek fordultak elő a leggyak
rabban a receptúra alapján ítélve? 

Bevezetésképpen világítsa meg az általános 
helyzetet néhány adat a gyógyszertárak terén, 
Fekete Imre gyógyszertárának körzetében 

Nagyszombatban - mely akkor Pozsony, Ma
gyaiország akkori füvárosa után ennek a nyugati 
területnek legfontosabb gazdasági és kulturális 
központja, a hercegprímás és főpapság székhelye 
volt-, egyetemmel és több kolostorral, két polgári 
és egy jezsuita rendi gyógyszertár működött. Déli 
irányban a három szabad királyi ,ráros, Szent 
György (Jurpri Bratislava}, l\fodor és Bazin közül 
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csak utóbbinak volt egy, illetve 1696-ban két 
gyógyszertára [4] Szent György Pozsonnyal volt 
határos, ah~] öt polgári és két rendi gyógyszertár 
működött. Eszaki irányba.11 Nagyszo1nbathoz leg
közelebb a trencséni gyógyszertár feküdt [5]. 

Az üzleti könvvek közelebbi adatai a következő 
képet mutatják': 

A régebbi az 1666-tól 1676-ig terjedő évekre 
vonatkozik, ha egy egyedülálló, 1694-ből származó 
bejegyzéstől eltekintünk Ilyen formán 10 évi idő
szakra terjedő adatokat foglal magában. Az l-től 
64-ig terjedő oldalak hiányoznak, a továbbiak 
(65-454) hiánytalanok A bejegyzések feltüntetik 
az adósok nevét, a nekik szállított gyógyszereket 
a inennyiség és ár n1egjelölésével és a kiegyenlí
tésre vonatkozó fe1jeg:yzéseket (solutio, teljes ösz
szeg vagy részletfizetés) A 10 év folyamán a gyógy -
szertár 293 igénylőt látott el gyógyszenel, miköz
ben csak néhánv név fordul elő isn1ételten 

A második kÖnyv terjedelmesebb: 629 oldalas; 
h:özülük 84 üres. Az 1-5 oldal nincs n1egszá1nozva 
A betűrendes névjegyzék szintén szán1ozatlan 
1680 és 1697 között szállított gyógyszereket tar
tahnaz, azaz 18 évi időta1tan1ra vonatkozik. Ezek
ben az években feltűnő módon kisebb volt >tz 
igénylők szá1na: összesen csak 83. Az, hogy ebben 
közrejátszott-e a konkurrencia, nen1 állapítható 
meg. 

A 30 év folvamán - amennyiben folytatólago
san szemléljük a könyveket - a gyógyszer tár 376 
igénylőt látott el gyógyszerekkel, miközben csak 
néhány vevő neve isn1étlődik, nevezetesen Nagy
szombat városi tanácsa és a ferenciek kolostora, 
viszont a legtöbb vevőt állandó igénylőknek kell 
tekintenünk, akik hosszabb idő folyamán (olykor 
10 évre kiterjedően) folytatólagosan vásároltak 
árut a gvógyszertár ban 

A vev6k szociális tagozódása, e]éggé sen1atikus 
képet nlutat. -1\I"in:t nliüden vá108i,- -azaz-egy--·Vá:róB 
területén 1nűköd{5 gyógysze1 tár esetében, J11ekete 
l1nre gyógyszer tárának is állandó, bár a rendelések 
nagyságát és gyakoriságát illetően eléggé szerény 
vevője a nagyszon1báti városi tanács volt. J/ekete 
a városi tanácsnak évenként bizonyos időküzökber1 
különféle árut szállított, elsősorban vegyeske1 es
kedési jellegűeket ( ,Spezereyen"): papírt, gyer
tyákat, tintát, aránylag gy>tkran Aqua vitaet, 
an1elyet bizonyára az ülések alkaln1ával fogyasz
tottak. Orvosi szempontok itt nem játszottak kü
lönösebb szerepet; legfeljebb pestisvoszély idejé
ben rendelt a város preventív gyógyszereket (füst
gyer tyákat, citromot) Hasonló célt szolgálhattak 
a „Candelae pro fumo" (füstgyer tyák), amelyeket 
1670-ben Bazinnak, a közeli szabad királyi várns-
1mk számvevője rendelt meg. Egyidejűleg kimon
dott gyógyszereket is kért Axungia serpentist 
(kígyózsírt), különböző flastromokat, porokat, 
kenőcsöket, szörpöket és Julapát, feltehetően or
vosi vények alapján - de ezeket Bazinban nen1 
diszpenzálhatták, n1ert 1ninden valószínűség szerint 
ebben az évben az 1696-ban en1lített bazini két 
gyógyszer tár n1ég ne1n létezett N:yHvános jellegük 
volt a nagyszombati vár,osi gondnok („Stadtv01-
1nund") rendeléseinek is Ő állt ui. a 1,árosi szegény
ügy élén 

Azon bejegyzések, melyek további nyilvános 
szervekre vonatkoznak - így a ferenciek és a 
klarisszák kolostorára, a prin1ási udvartartásia, 
1nelyet elsősor ba11 a „Provisor Archlepiscopi" 
képviselt, a dejtei (dehticei) Szent Katalin kolos
torra, illetve a katolikus papság egyes képviselőire: 
„Pater" Pudniericéből, protonotárius-káplán, gróf 
Eszterházy 111iklós kanonok, káplánja, gróf Csáky, 
az apácák gyóntatója, n1indannyian Nagyszo1nw 
batból, továbbá egy közelebbről meg nem nevezett 
apáca jelölt a dejtei kolostm ból, egy „Pater" 
Elefánti (Lefantovoe) községből - gyógyszerren
delések:et tartaln1aznak, feltehet6en orvosi vén.yek 
alapján 

Orvostörténeti szen1po11tból a legér~dekesebbek a 
sebészek (felcserek) gyógyszenendelései túlnyo
móan Nagyszombat városából A bejegyzések kii„ 
lönféle néven tartják őket számon: „Bader (fürdő
sök); Bar birer vagy Tgnsorcs (borbélyok); \Vund
arzt (sebész, felcser)" Altalában ugyanazon személy 
egyszerre végezte ezeket a teendőket, vagy leg
alábbis kettőt közülük: sebész-felcser és fürdős 
vagy borbély volt egy személyben, de jogilag volt 
bizonyos különbség ezen foglalkozások között, ami 
a működési engedélyt illette. A sebész-felcser és 
a bm bély csak akkor vezethetett nyilvános fürdőt, 
ha bizo11yos ideig 1nár előbb „1nint fürdős niűkö
dött és vándorúton iS volt". A borbély ne1n volt 
jogosult köpülni, csak a sebész-felcser és a fü1w 
dős[6] A legtöbb ilyen személytől származó rende
lés terniészetesen Nagyszombat területére vo11atw 
kozott, ahol állandóan több sebész és borbély 
egyidejűleg gyakorolta hivatását Kivételesen sze
repel egy sebész Sintavából, kb. 12 kilométernyire 
Nagyszombattól fekvő faluból, tapolcsányi (To
poiíany) és vágsellyei (Sala) sebészek és egyedül
állóan egy orvos, a szakolcai (Skalica) Securig 
József A szakolcai irgalmasrendi gyógyszertár 
csak a XVJTI században keletkezett és egy másik 
szakolcai gyógyszertár a XVII. században csak 
rövid ideig létezett [7] Ezen egészségügyi szemé
lyek részéről leadott megrendelések az orvosi gon
dozás módjáról tesznek tanúságot, 111ely szeri11ta 
sebészek a be_tegeket saját rezsijükből részesítették 
kezelésben. Altalában egyszerű, a sebészi beavat
kozásokkal összefüggő gyógyszerckr ől van szó. 
Az einlített orvos - a sebészek rendelésében túl
tengő simpliciákkal szemben -összetett~bb gyógy
szereket igényelt: Electua1ium draschorti; Theriac; 
Cre1nor ta1ta1i és ~Agua cin11a1noni. Egyszerű és 
olcsó készítn1ényeket tartaln1aznak a kato11ai 
sebészei< rendelései is, akiket minclig „Feldscherren" 
cí1nmel en1legetnek, vala1nint a Lipótvá1on (J_,eo
poldov) állandóan és néhány más helyen ideigle
nesen tartózkodó katonai egységek képviselői11ek 
igénylései A bejegyzések a következő megjelölé
seket használják: „Lieutenant, für Co1n1Jani, 
für Ingenieur (azaz katonai n1é1nök), für Oberst, 
Officir" és néha a szen1élyneveket is feltüntetik. 

A katonai rendelések a gyógyszertár forgalmának 
eléggé tetemes részét képezték Nagyobb katonai 
egységek jelenléte bizonyá1 a a törölcveszéllyel füg
gött össze (a törökök 1682-83-ban vonultak Bécs 
felé), >alamint a felkelő kurucok portyázásaival 
Generálisuk, Bercsényi JJiiklós, később 1I Rákóczy 
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Ferenc hadvezére, ugyancsak a gyógyszertár vevői 
közé tartozott, sőt 58 forint 92 denár értékű ren
delésével, ami az összeg nagyságát illeti, harmadik 
helyen áll. Gróf Koháry István, aki feltehetően egy 
nagyobb katonai egység parancsnpka volt, 110 
forinttal és 28 denárral az élén áll. Altalában a ka
tonai sebészek inegrendelései - a lipótvári helyőr
ség kivételével, mely olykor 37 forintig terjedő 
értékben vett - egy-egy alkalommal olcsó, 2-4 
forint értéket meg nem haladó gyógyszereket tar
talmaztak (egy-egy rendelést véve tekintetbe): 
kenőcsöket, szörpöket, olajokat, vizeket (Aquae), 
szeszt (Spiritus), esze11ciákat, aro1natikus purgati
vun1okat ( „ \\T uerze"), _ laxativun1okat, dohányt 
(beöntések készítése céljából) Egy esetben 1 forint 
80 denár értékű „Elixir" is szerepelt 

A fizetőképes rendelők sorába tartozott néhány 
környékbeli nemesi nagybirtokos: Pudmerice föl
desura, az Apponyi grófok J<~lefanti községből, a 
bucsányi (Buiíany) várgróf, a Galgóczyak Galgócz
ról (Hlohovec), Forgács gróf Nagyszombatból, a 
Domokosiak, JiJ1dődy gróf Galgóczról, a M ednyánsz
kyak, gróf Eszterházy és neje Nagyszombatból 
Fekete, mint nagybani gyógyszerszállító, alkalom
adtán gyógyszerekkel látta el a Pálffy-család vö
röskői (Cerveny Kameii) várgyógyszertárát, amely 
egyébként nem szenvedett szükséget .. A kérdéses 
rendelésben Aqua contra flatus, szörpök (syrnpi), 
gargalizáló víz, Species decocta szerepel [8] A pol
gári rendhez tartozó vevők, 1nint Sipelcy szenátor, 
1neg ne1n nevezett tanácstag, n1eg ne1n nevezett 
asszony, céhtagok, szabó, posztókereskedő, ke
reskedő, építkezési szán1vev6, kőn1űvespallér, kő
n1űves1nester és fia, pék, Daniel Svet n1odori pol
gár, a templomi kar alkalmazottai (kántor, basz
szista) többé-kevésbé csak alkalmi betegek voltak. 
Az alacsonyabb rendű 1étegek, a nép, nem fordul 
elő .a kimutatásokban. Viszont .meg kell jegyezni, 
hogy a J?e1cete-fé1e gyógyszertárnak bjzonyára kézi 
eladásból is voltak bevételei, melyeket az üzleti 
könyvek nem tüntetnek fel 

Ami a gyógyszerészeti szolgáltatások földrajzi 
hatáskörét illeti, az említett helységnevek szerint 
l/e!cete Inire gyógyszertára Nagyszo1nbat vá1osán 
kívül a körötte fekvő helységeket is ellátta gyógy
szerekkel, sőt Mmvaor szágba is szállított Lipót
vár, Sintava, Modor, Sellye, Pudmerice, Galgóc, 
Smkolca, Tapolcsány, Bazin, Dejte, Elefánti föld
rajzilag körülbelül 90 X 60 km-nyi körzetet képez
nek, azaz 5400 km 2-nyi kiterjedésűt 

Külön tanulmány tárgyát képezné a szállított 
gyógyszerek orvosi indikációinak az analizálása 
Általában a légzőszervek stereotypikus megbete
gedéseiről van szó, gyomor-, bél- és székelési bán
talmakról, sebesülésekről (legir1kább a katonai 
sebészek megrendeléseinél). A gyógyítás hatékony
sága - mir1t abban az időben általánosan (a sike-
1 ült sebészi beavatkozások kivételével) - a szimp
tomák enyhítésében nyilvánult meg. 

Az eddig említett, egzakt ér telem ben nehezen 
nlegválaszolható kérdésekkel s.ze1nben a két üzleti 
könyv arra a kérdésre, n1ely l{özegészségügy-törté
neti szen1pontbó1 a legfüntosabb, pontos választ 

ad, vagyis a népesség n1ely~ rétegei vették - vagy 
pontosan Jnegfogaln1azva vehették - igénybe a 
gyógyszertári szolgálatokat? 

A válasz két feltétellel van összefüggésben: 
a gyóg~yszertári szolgálatokat olyan személyek 
vagy szervek igényelték, n1elyek 1: fizetőképesek 
voltak; 2 a népi gyógyászat keretén túl tartottak 
igényt gyógykezelésre, vagyis a gyógyszertár 
egészségügyi, orvosi hivatását inár elis1nerték 
Ilyeneknek tekinthetjük a városi igazgatás képvi
selőit, a papságot, a polgári és katonai sebészeket, 
a földbirtokosokat (különösen az arisztokrácia kö
réből), azaz a ne1nesi szárn1azású pácienseket, el
vétve a polgári rend tagjait. Ha létszámukat a 
gyógyszertár hatáskörében lakó népesség teljes 
szá1nával összevetjük és a _Kleber11erger J?erenc, ill 
később özvegye tulajdonában levő inásodik nag,y
szombati gyógyszer tárát, valamint a jezsuita rend 
nagyszombati gyógyszertárát is, legfeljebb 10-
15%-os szociális hatékonyságot (effektivitást) té
telezhetünk fel A népességnek tehát csak ilyen 
tört része vette igénybe a gyógyszertári szolgála
tokat. 

Ez a helyzet csak később változott ineg 
A XVIII század végének és a XIX. századnak volt 
fenntartva az a feladat, hogy a gyógyszertári szol
gálatok a népesség további rétegeire is kiterjedje
nek A végső 1negoldás, azaz az összlakosság rész
vételének ingyenes biztosítása a gyógyszertári 
szolgálatok igénybevételében csak a XX század 
szocialista rendjében valósult 1neg 

JHODALOM 

1 Az egyko1ú nagyszombati születési és halálozási 
nnyakönyvek nagyon hiányosak A l'ekete-esa.lád szá-
1nos tagja köziil a. fenn1na1adt bé1n1álási, ill. konfirmá
ciós anyakönyvekben (1\-iatricula Confün1ato1 um 1650-
1707; Pozsonyi já.1ási lovéltá1) Gsak egynek a neve Jm1e, 
aki azonban ] 084-es születési évvel legfeljebb a ké1-
déses gyógyszerész fia lehetett. - 2 Egy adóslevélből 
kitűnik, hogy F'ekete l1n7e ,,Ba.1ba1a Gmeltlin'' nevű 
nagyszoinbati la.kosnőnek 1680-ban 300 rajnai tallé1t 
kölcsönzött Fekete gyógysze1készletét nagyban Po„ 
zsonyból SZE-Jlf;zte bf; (pl. 1701-ben), B1noból (B1ünn) 
1697-ben, sőt inég Bécsből is, 1692-bcn. A JnegíClelő 
adalok a pezinoki jáJ ási lt-Jvéltárban levő bekötetlen 
lapokon található. - 3. 01szá.gos Levéltá1, Budapest. -
4. 1690-oR összeÍiás (Consc1iptia) a pezinoki járási levél
tá1ban - 5 llfn,qyary Ií-os'la G l\1ag,)'al orvosi ern
lékek„ Budapest (19:31). - 6. A pozsonyi sobész;céh 
alapszabályai (1655, 1718, 1765) a pozsonyi városi 
levéltá1 ban. - 7 Invcntaria ct Conse1iptiones (1646 
1ná1cius 20 keltezéssel, a skalicai Vá1osi levéltá1ban). -
8. Cit.: Duka Zólyonii, _-!'lorbert, Zur p1 ivat- und haus
a1ztlicheü Tatigkeit ün X"'\TIII. Jah1hundf;1t, Wiss 
Zsch1 Univc1sita.t Halle-\Vittenberg (1967) 

,U-p H ~ Y K a - 3 o i1 o 2\.1 H : Eyx2cuzmeplKUe Kl-lU2U 
anrne1cu 2 Hadbco.1116an1 u1 XVJ!. eeKa 

AB rop 06pa601aJI ;::i;atttthie ,JJ;BYX 6Yx1 aJibTepCKHX KHI11 
113 XVII. BeJ{a, HaiiJleHHhrx B 6a3l1HCKOM (CTe3HHOK) ap
XHBe. ABrop OI{eHHBaJI 3·111 ;:i:aHHbre 11 c;:i;eJian HeKO'IOpbre 
Bb!BOAbI oraoc11reJJbHO Ilte,JJ;HUJ1HCKOTO H 4JapM3IleBrHqe
CKOf0 OŐCJ1Y/HHB3HI15I o6CY)K,JJ;eHHOI'O rrep11oµ;a H o6nacrH 
B COOŐIIJ;CHHH asrop OŐCY)!(JJ;aeT [le5!IeJibHOCTb HCf{O'IO

pbJX H3BeCTHhIX s 10 spei\UI .rlHU HaKoHeu ns fryxranb
repCKHX KHHr ott no;ivIJaer orseT aa sonpoc 3,i::i;pauooxpa
Hea115I, IJTO KaKHe C.JlOH aace.11eHH5l ITOJib30B3JIHCb H.IIH 
MOI'ilH TIO.Jlb30B3lbC5:1 YCJlYraMH arrTCI{ 

--- _ ____J 
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Di N Du k a-Z ó 1yo111 i: Busieness books of 
a pharniacy oj 1'lagyszo1nbat in the XVIIth Oentury 

Tn the a1chives of Bnzin (n<nv Pezinok, Czechoslo
vakia) t'\vo business books -~.ve1e found and studied 
Soine conclusions \VeI e n1ade vúth tespect to thc health 
se1vicc a.nd d1ug supply conditions of that peiiod. The 
activitcs of so111e histo1ical pe1sonalities a1e iec.:alltxl 
as 1nü1011ed in the said books. The question of the 
classes \vhich could n1akc usc of the services of phar
rnaoies rnay be ans\ve1ed on the g1ound of contempo1a1y 
docun1ents 

Dr N D u k a.-Z ó l y o 111 i: Geschaftsbücher einer 
A.putheke au.8 deni "X-VII. JaJirhundert 

:Fc1fasser bea1beitet Z\Vei iln nazine1 (_Pezinok, f::llo
va.kien) A1 chiv aufgefundeuen, aus eine1 Apotheke in 

G)óg;i,.sze1észet 19 176-181 I9i5 

Nagyszornbat (jetzt T1nava, Slovakien) stammenden 
Gescha.tsbücher Anhand <ler Daten der Bücher wird 
auch die Tatigkeit 1neluc1e1, in jener Zeit bekannten 
Pe1sönlichkeiten und die La.ge der n1edizinischen und 
pha11na.zeutischen \T ersorgung der Bevölkerung be-· 
sproohen Aus de1n Inhalt der Bücher kann auch jene 
F1age beanb;vortE:Jt \verden, \velche Schichten der Be
völke1 ung die Dinslteistungcn de1 Apotheke in c\.n
sp1uch nchn1en könnten 

(8J OOO Biatislava, Záluhy, 
Zúbekova 23. Csehszlovákia) 

Érkezett: 1974 X 10 

Új magyar gyógyszerkészítmény: a Lidocain spray 
rm NAGY KÁLMÁNNÉ ÉS ItÁTAl LÁSZLÓ 

A sze1 zűk be3zá11iolnak azok1 ól a }JJ oblé1nákról, aJne
lyek vala1nely gyógy8zeres ae1 oszollcé8zÍt'tnény össze
tételének és technológiájának kidolyozásci ka11csán 
várnak megoldásra Konkrét példaként az EG YT 
Gyógysze„,egyészeti Gyái Lidocain spray készítmé
nyét 'liéve, is1nertetilc azokat a sze1npontokat, arnelyek 
alap.fán . dönteni lehet az . aeroszol-palackon belü.li. 
többfázisú rendszer típiwát, alkat1·észeit, illetve a 
palackot elhagyó aerodiszperz tendszet típusát ille
tően. llöviden tárgyalják az aeroszol-yyógyszerfor1na 
további lényeges részeinek, tehát a megfelelő palack
rialc, szelepnek é8 8Zóró,fejnelc a lciválaszfá<;ako1 ér
vénye'iülf5 1>zen1}Jontokat M1.lnkr~jukban 22 iroda.lnii 
forrást vettek igénybe 

* 
Napjainkban világsze1 te roha1nosan növekvő 

n1ér tékbcn alkaln1azzák az élet. minden te1 ül etén 
a különbö:.-:ő aeroszol-készítn1ényeket A világ tel
jes aeroszo1tern1elése 1972-ben Lecslések szerint 
3 milliárd kiszerelési egység volt. A gyógyászati 
célokat szolgáló készít1nények a teljes aeroszol
tern1e1ésnek viszonylag kis hányadát: 3,5-4%-át 
adják. Ez az arány az elkövetkező években való
színűleg növekedni f9g, hiszen a gy.ógyszeres 
aeroszolkészít1nények Eszak-An1e1ikáhan és ~~uró
pában csak mintegy 10-15 éves múltra tekinthet
nek vissza 

Ae1oszol-készítmények1ől beszélve mindenekelőtt 
tisztáznunk kell a fogahnat Fizikai-ké111iai értele1nben 
a diszperz rendsze1ek bizonyos csoportját értjük ae1oszo
lon. Gyógyászati értelemben a.Ikahnazási fo1 mát jelent, 
mely az aktív hatóanyagot ae1"0diszpo1z rendszer disz
pe1z 1·észeként juttatja. az abszorpció helyére„ Gyógy
szer-technológiai szen1pontból olyan gyógysze1forn1a, 

1nely a frumakont mtJgh!lelő szeleppel lezárt, egy vagy 
több kon1prin1ált vagy cseppfolyós gázt ta1 ta.hnazó 
palackban, oldott vagy szuszpendált, esetleg emulgeált 
állapotban nyoinás alatt ta1 tahnazza 

Ez az alkaln1azási f<n1na a gyógyászatban nern új
szerű A fejlődés során a legkülönbözőbb bei endezéseket 
alkahna.zták a. fa11nakonok ae1oszol formában történő 
előállításá1a A palackos hajtógázas fo1111a bevezE:Jtésc 
tette lehetővé az aeroszolok terápiás alkahnazásának 
széles körlí elterjedését. Megfelelő szelep alkahnazá.sáva.I 
biztosíthatjuk a kívánt l észecsken1éretet Az ún. ada
golószclcpek lehetővé teszik a hatóanyag pontos adago
lását A lég1nentesen zá1ható palack a szennyeződés 
és bomlás lehetőségét nagy111é1 tékben csökkenti, külö
nösen akkor, ha a töltést aszeptikus kör ühnények között 
végzik 

Az aeroszol-gyógysze1für111a előnyejt a követltc
zőkhen foglalhatjuk össze: 

1. Az alkaln1a.zás inód,ja egysze1 ű, ]{ényeln1es:, 
gyo1s; szakképzett szen1élyt i1e1n igé11yel 

2. A fa1111a}{ont \.;ékony rétegben, egészen fü10111 
eloszlásban tudjuk a felületre juttatni, ami jobb, 
gyorsabb penetrációt biztosít 

3. A hatóanyag közvetlenül, veszteség nélkül vi
hető a kívánt folületre 

4 A l{észítinény esetleges illékony kon1pone11sei
nek eredeti konccnt1ációja a használat folya1nán 
111indvégig biztosított 

Az ae1"0szol-g.)'Óg)'sze1fó11na. fü részei: a) ható
anyag és segédanyagok; b) prnpellens gáz; e) pa
lack, szelep és szórófej 

\T ala1nely g:yóg~yszeres aeroszolkészítn1ény össze
tételének és gyártástechnológiájának kidolgozása 
so1á.n fel1ne1ülő p1oblé111áka.t, a n1egolda.ndó fel
adatokat nag·y 'ona.lakban a következőkben vá
zolhatjuk; 


