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Gyóg yszer észet történ eti közle rnény ek
Gondola tok a magyar gyógyszerészettörténetről *
Szigetvárv Fere11c

A s:er:ó doí8o:atába11 kifejti, hogy feliil kell vi:sgálni a - vé/cnu!n ye s:::erinl - gyógys::erés::ttörténeri s:en1po111b6! gyakran helyteleniil értéJ:e!t kc::deri gyógyítási túrek\·éseket és
tis::tcízni kell a gyógyszerészet kialakulásának ha:ai köriiln1é11yeir. Sziikségesnck tar1ja és
javasolja, hogy ennek, 1·alcu11int a kés1'ibhi korok vi:sgála!a érdekében c/sösorban hclytör1éneti !eré!tóri k1!tásokar i'(;ge;:enek, r11elybe11 hh·arásos kutarók n1c!/ettje!entl'iS s:crepet vállalhatnak a tcriiletcn éh'i gyakorló gyögys:crt;s:ck.

A gyógyszeré szet lcg,cls6 tncgjelcnési forrn<\jút a gyógyszerészet történetével foglalkozó bcl- és külföldi rnúvek
egyaránt (többé-kevésbé erőltetetten) rnúr az ősközösségi
társadalomban (a csalúdon bcllil} fcltalólni vélik, ahol az
anya a csecse1n6 ápolását rnintegy tovább végezve gondoskodik a n1egbctegcJctt. megsérült családtagról. Ezt :t szcn1léletet viszik tovább a történelem előtti, majd a történeti
népek egészségügyéról fennn1aradt inkríbb kevesebb rnint
több emlék, illetve írásos adai - néha úfötszóan naív magyarázatá\·al, és mindezt az adott korban haszn:Ut
gyógyszerészi tevékenységnek értékelik. Azonban, ha a 111·1
elfogadott definíciót tartjuk szcn1 elött a gyógyszcrészctról
csak úgy vélekedhet ünk, hogy rnindezck csupún cl6képeiként, előkészítésének foghatók fel a középkorban ténylegesen megjclcn6 és azóta fejl6d6 gyógyszerészetnek. Érdekesek ezek az el6képck, azonban szabatos rnegfogaln1azüs
szerint gyógyszertörténetnek tekintendcík.
A gyógyító igyckczcthcz minden korban -egyebek (kultikus, niisztikus clcrnck) külünböz6 rnértékú jelenléte 1ncllctt - hozzútartozott az alkalinazott orvoss:íg is. Nagyon
fontos. hogy az egyes korok gyógyszcrkincsét (ill. egyéb.
az orvoslüs folya1nán fclhasznült rnás 1nöclszcrekcl is) a kor
is1ncrctanyag{uu1k, ideoló giüjúnak, túrsaclal n1 i-gazdasági
adottságain ak, stb. alapos isrnerctévcl a korba illeszkedve
kíséreljlik 1neg értékelni. soh~t<.;crn lckczclúlcg. a 111ai (a
teljesnek és tökéletesnek hitt) ismereteink alapclil(ts{1ból
kiindulva.
Így ugyanis szün1os olyan hibát elkerülhetiink. arnelyet
a ne1n a szakn1dból jött gyógyszerész történészek, dc rnég a
kollégúk is szép számban követtek cl. (Gondolok i11 a
századokkal ezelőtti patikák szeszes készíiinényeire, füstü16irc, tintüira, gycrtyáira. fáklyúira. vagy akür a nagysz:hnú.
cukorral készüló készítn1é11ycirc. an1clyekt6l a patika 1nég
nem min6síthct6 ital boltnak, szatöcsüzletnck vagy cukrüszdrínak, hiszen n1indczck a kor akadén1ikus gyógyszcrkincsének alkotórésze rcprezcntünsai. .A. tinta. gyertya. fáklya
stb. készítése hiánypótlüsra irányuló törekvés: a velük v~iló
b(in~is technológiájának isrncretc rn:.ísliol n1ég nc1n volt
1ncg. Ez a „111clléküzcrn:íg", arncly jövcclcln1ez6 is lehetett.
így a n1ai „többlübon" úllúsnak felelhetett rncg.)
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Az lv!GYT Gyögyszerészetti.\i1éndi S1;1ku,;zt;ily ehíaJ,; ü[t;;én 1992. március 27-én - clhangzon cl6ad:ís alapj:in.

J-Ia vizsg[llód[1sninkat a rna!l\arorszúg1 viszonyokra
szúkítjük le. n1egúllap1thatjuk. hogy honfoglalö (iseink
t:íltosai - a hosszú vündorhís :>or;ín különböző kulttlr.:íkkal hosszabb-rövidchh ideig érintkezve - szükségképpen fejlett cn1pfriús gyögyclj:'trúsokat hnztak 1nagukkal a
l(ürp:ít-111edencébc. I-Iiba volna ezt egyenlónck deklarúlni a XX. sz:íz.acl néprajzku latóinak n volt Szovjetunióban ta!61l egyes prinlitív rokon népek sún1ániz1nu~
.súval. hisz azok helyben 1narad1ak. illetve ezer éven ~ít
111üs kürnyczcti hat:ís érte (íket. Ivlindcncsetrc fontos
lenne a régészet ilyen ir(u1yú énlcklódésének kib<ívítésc.
összevetve a .szon1.széd kon{1r.s irodalorn n1cgfclelö vonatkozüsaival, flisz a korról rL'.!lde!kczéslinkre (tiló írásbeli hazai adatunk üg,yszülv:'1n scrnn1inek rnondh:itó.
Vültozott a helyzet az áll:unah1pí1üs utün. a kereszténység felvételekor. ,A. téríteni haz(inkha jütt szerzetesek
n1á-; egészségügyi kult(Jrú! hozlak in:igukkal. Kis j()akarat1:1! ezt az „akadén1ikus 111cdicin:1" 1negjcHiléssci illethetjük.
l1isz küztudo1t:J11 bcncdckrendi al:ipít~isú volt a Salerno-i
cgyctein. illetve nagyjclcntóségú a bencések [Vlonte Cassinö-i kolostora ..'\ kereszténység felvétele haz~inkban egyben a .. pog~íny" életfonn:'inak. ;:.zen belli! :1 gyógyító n1ódszcrek11ek :iz erőszakos húttérhe szoríttisüt .
rncgscn1rnisítésérc vahí t(irck\'ését is jelentette. Tudjuk
azonban azt is. hogy a pog:íny szok;ísok helyenként egy-két
századdal !úlé!ték :1z első térítósek idejét. így· üllíthatjuk,
l1ogy az crnlítct! akad<.'.1nikus IllL'.dicina 1ncllctt kczdettó!
jelen volt a népi gyögyüsz~i! ban tuv:ihbé!Ci. az itt talült népck
gy:ikorlauíval üt vözödöt t hnn!'oglal(ii egészségügyi isn1cret
és rnódszcr-anyag..
l\z {u·p:ídhúzi kir;'ilyok kor:íban egyre t<ibb szerzetesrend
telepszik rncg az nrsz:ígban. f(Cítclc.zcícn !élesítik a kolostorokban a xcnociochiu1noka1. :11nclyck 1nellé orvossügos
k:unnít i.s fel kell tételeznünk az azokat el!Jtö infin11:írius
rrútcrekkel együtt. Dc lii~ib:i enilítc111 a szerzctcsrcnclck
gyógyító és hctcg:ípolö tcvékL~nységét „ak;1clé1nikus rnedicina "-kénL n1crt ez t~ivo!ról scrn jclcntclle azt. hogy· nlindcn
rendh{1znak tanult orvosa iL'.lt volna. a gyógyítússal foglalk(>zcík csup:ín egészsc'.gügyi „küzépkádcrcknck" voltak tcki11thct6k. ,A. gyögyít:íss;1J. hctcgápol~íssal foglalkozök
azonban czirünyú képzésUkt:t n1:ir az cn1lített egyctcrn kisug:írz{1s;ibcí! rncríte! té.K. hiszen :1hban a korban a papképzés
szerves tarto?.éka volt az cgé.szségügyi isn1crct:.u1yag. ahogy
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a n1últ században 1nég pl. a protestáns lelkészeket is képezték erre.
A keresztesháborúk n1cgindításával cgyidóbcn cgyrc-

lovagrendek megtelepedésével 1négin-

rnásra alapított
kább növekedett
rend tagjai közt

az ispotályok száma az orszúgban. A
már munkamegosztás is van, a lova-

gok harcosok, a káplánok papi és ápoló-gyógyító tevé-

kenységet végeznek.
Bármennyire is magas számokat ernlítenek egyes kutatók. a szerzetesi és lovagi ispotályok az ország lakosságának egészségügyi ellátásához messze nen1 voltak clegend6k, illetve az ispotályok gyógyszeres szobáit kezeklk nem
nevezhet6k gyógyszerészeknek.
Lényegesen változik a helyzet. atnikor Budán. Pozsony-

púrlluzan1okkal legyünk kén:y·tclcnck tov:'lbbra is elintézettnek tekinteni. Ehb61 a n1cgfontol:ísból hívorn fel a figyelmet
a helytörténeti kutatások jclentóségérc. A helytörténeti kutatúsokat ugyanis - a rúforclított idő és anyagiak viszonylag
kedvező lehetőségeinek figyclcn1bevétclévcl - a zün1ébcn

hobbibcíl, rnunbíjuk ellátása mellett tcvékcnykccló kollég:ík
is elvégezhetik. eredn1énycik ugyanakkor nc1n lebecsülhet6k. Végülis, ha fnindcn 1negyénkról (beleértve tcnnészetszerúlcg a történeti rviagyarorszüg szún1bajöhct6 területeit is) rendelkezésre áll 1najd egy - ak:lr csupün csak
részleteiben ha'lznúlható- feldolgozás v~1gy gyógyszerészdoktori disszertáció, sokkal könnyebb lesz inegírni az egyetemes n1agyar gyógyszerésztönénctn ck ezt a fejezetét. Ez
helyettesítheti a gyorsan készült. rn:ís történelc1n-szernlé-

írcklntL helyenként

~inckdota-gyt1jtcmény-szcrú

Ba-

ban az 1300-as évek elejéről már forrásadatok tanúskodnak

ll~tlt.?!

polgári tulajdonban rn úködó patikákröl.
IVIegjegyz.c1n. hogy a keresztes háborúk ehnúltúval. a
lovagrendek rnegszünésévcl. illetve egyes korúhbi, gyógyít~íssal is foglalkozó szerzetesrendek feloszl;ísúval alakulnak
ki lcgcl6ször az ún. városi patikák. Az cl!ütatlan szegények. kezelésére alakult. 1neglév6 „egészségügyi intéz1nényckct'' a városok veszik :ít. n1crt az el!ütatlanok terhe a
vürosi 1nagisztrütusokra húrul.
.<\z itt e1nlítetl adatokkal indul cl a 1nür ténylegesen
gyógyszerészetnek tekinthctó hazai gyógyszerészet tö11é11etc. Búr a következő sz:izadokból a le\'éltúri adat kevés
\hasonlóan a fenn1naraclt t!irgyi cn1!ékekhez). 111égis érdcn1cs lenne az isniert patika-alapítüsi és f cnnütlüsukró! tanúskodó forrüsoknak újböli e\6vétele, újraértékelése. nyon1aiku11 tovübbi adatok kutat{tsa. hogy a XI\' -XVI. szúzadok
gy(1gyszerészct i rnúllját ne csak ültal{1nosí1úsokkal, külfölcli

rad lay-B ~írson y gyógyszerészet 1ürténelet.
Ezekkel a sorokkal ehhez a n1unkúhoz kívünta1n egy két
gundol~itot felvetni. Sok sikert kív:ínok egy ilyen törekvés
n1cg valösu lús{1hoz.
l~.

S/. i g t' ! v :\ r y: R(/leclinns ul>o111 lfw ff11ngurion flislory
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( )11 !hl.' b~1;-;i;-; uf his kcture hdJ al the sl.'sslun uf !hl..' Sl.'ctiun fur
11!'-' history or phan11:1cy of 1hi: Hungarian Phannaceutícal Socii:ty
:unhur puints out thai it is ll'-'Ce.~s:iry 10 reconsiclcr the firsl lherapeutic~d effurb having b·.:cn ln!l'íjlfl.'!t..~d ufkn incxa<:tly fro1n the
point nf view uf lho...· llis!ory uf ph:innacy. fv1oreover !be circu1ns1:rnces uf the est:1hli:-d111lt'nt 1Jf ph:1nn:icy in Hung:u-y arc !t) bt.?
o...·xp!or. .~<l. Fur thuse aiins be suggests !u carry ou! first of :il! archiv:d
inve.~tigaliuns cono...·t'nilng rt'giuna! history. !n this scÍt'n!ific wurk
tilt: pil:innacists uf the rt:giun 111ay offer a significant assisl:inct'.

(.';:0111/Jarhely, Pcröji ,\.
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