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GYÓGYSZERTÁRI ELLENŐRZŐ VIZSGÁLAT A XVIII. SZÁZADBAN
SZEPJiJSSY GÉZA

A rövid történeti visszap·illantás és a kísé1 ő arialógképek alapján kísérli meg szerző a korabeli gyógyszertárakat beniutatrii hazánkban. A kitűriő körniöcbányai
vizsgálati jegyzőkönyv 1791-ből, híven mutatja be
a városi gyógyszer tár helyzetét

*
Európa gyógyszertáraiban hosszú ideig olyan
árukat árultak, 111elyek sok esetben sen1minemű
kapcsolatban nem voltak a gyógyászattal Gyógyszerek, fűszerek, déligyümölcsök, olajok és más keieskedelmi cikkek szerepeltek a gyógyszertárak
forgalmában Hogy ez mennyire így volt, tanú
ene a „budai statutumok" (1244-1421 között)
tilalma, mely megtiltja, hogy a gyógyszerészek
rnhaszöveteket és más rőffel mérhető dolgokat
árnljanak A Budai Jogkönyv 102 Articulusa intézkedik arról, hogy ünnep- és vasárnaponként
csak gyógyszerek szolgáltathatók ki betegek szá1nára.
Az említett becses adattól azután egy űr mutatkozik és így nen1 n1arad 1nás hátra, mint a Habsli11rg-1p,ndet e1képze1ni hazánk gyógyRzertáraiban
is, ahol az ún „királyi n1a..gya1 föld" volt, n1e1t nyilvánvaló, hogy úgy az erdélyi, n1int a török által
ellenőrzött területen más vol! a gyógytár folszerelése, árukészlete egyaránt Altalában az ellenőr
zés a városi tanácsok feladata volt és 1581-ben
1ná1 találunk írásos adatot Seln1ecbánva városi
tanácsától, mely felszólítja a gyógyszerészeket,
hogy a megszabott áron árulja gyógyszereit és
azokat lehetiíleg maga készítse és ne tudatlan,
hozzá nem értő[!] Ugyanis még évszázadokig baj
volt az orvosságok elkészítésével, de főleg a ron1lott déligyümölccsel és fűszerekkel [2] Ezé1 t a
gyógyszertá1i vizsgálatokat a pozsonyi 1599. évi
rendelkezés 5 §-a írta elő elsőként 1745-ben megjelent ,,Taxa Phar1naceutica Posoniensis'' cÍlnen
Torkos könyve, mely a gyógyszerek árát, a gyógyszertárnkban tartandó drogokat, a gyógyszerészek
kötelességeit is szabályozza. De már 1727-ben elrendelte a Helyta1tó Tanács a gyógytárnk kötelező
és rendszeres ellenőrzését. J<Jz ellen a patikusok heves ellenállást tanúsítottak, ezért csak elvétve került sor a rendelet végrehajtására. l i91-be11 azonban a Helytartó Tanács elrendelte és végre is hajtotta az országos 111éretű ellenőrzést ~Jzt annál is
inkább megkövetelhették, mert a XVUI sz második folétől a gyógyszerészképzésben igen nagy
fejlődés állt be [3J. Egy orvosi értekezés, - mely
azonban hibás adatokat tartalmaz! - [4] 1839-ből
megörökítette az utókor számára a kötelező gyógyszertári szemléket Megvizsgálták az árnkat, az
árut, azok csomagolását~ megkövetelték az „üzöncök" (prncticantes) botanikai ismeretének fojlesztését, vala1nint, hog,y létezik-e a )1e1 bariun1 vi1

vum" (zsenge fűgyűjtemény) Egy érdekes fojezet
a gyógytárak életében abban az időben a gyógyszertár tulajdonjoga, annak öröklése [5], melynek
tá1_gyalása azonba11 túllep11é-eme kis írás tén1akörét
Igy tel1át kivonatosan is1ne1tetnén1 azt a vizsgálati jegyzőkönyvet, mely a gyógyszerészet történetének egy érdekes fejezetét jelenti a XVIII
sz. végéről, és ~1nely tudo1násom szerint, teljességét tekintve egyedülálló [6] A vizsgálati jegyző
könyv fe11nn1aradt 1791-ből, an1ikOr is Kör1nöcbányán, október 3-án tartottak vizsgálatot a
GaubeAntal-féle gyógyszertárban Számunkra csak
az a rész érdekes, inely végén a gyógyszertárat
írta le, bár érdemes lenne a teljes jegyzőkönyv
ismertetése is Idézem tehát latinból fordított
részletét:
„l\iaga a gyógysze1 tá1 a piac közepén áll, elég világos
és a gyógytartó edények s tégelyek n1egf8lelő elhelyezésére alkaln-ias. A gyógyszertartályok kemény fából
vannak eszte1gályozva, s hogy jobban eltartható legyenek, belüh"Öl tiszta papíiossal vannak bevonva és általában edény és szekrény űj fCstésű, és űj felírással van
ellátva Minden szil up üvegben, ez pedig hengeres üvegmázzal bevont edény bon t.a1 tatik; épígy a főzött olajok
is, nevezetesen a préselt n1andula olaj, 1·észint üvegekben, részint üvegmázzal bevont agyagedényben (alba1'elli) tartatnak "
„A laborató1iurn a hely szűke iniatt az eléggé tágas
és tűzveszélytől ment.es konyhában két kémiai kemencével van felsze1 elve : ez a helyiség lepárláshoz, besűrí ·
téshez, kalcinacióhoz, hevítéshez és ha1nvasztáshoz felette alkahnas."
„A Hepar Reguli antimonii és a Nit1ium antünoniatum, készítéséhez szükséges kémiai robbantások a vá1·oson kívül szabad és bizt.os helyen végeztetnek. A ki·
sebb üstök sá1ga1ézből valók; a nagyobbak, melyek víz
és alkohol lepárlásához valók, fed6jükkel együtt belfEilületükön ónnal szabálysr;erlien be vannak vonva. Reto1-
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ták, tartályok, olvasztócdények és minden más kémiai
célok1a szolgáló edény a szükséghez képest kellő szán1··
ban \an"
„A iné1gek, nevezetesen: arzén, me1cmius vitae,
merc ·riraepara&us 1ube1, et albus: hepar antimonii
euphorbium, ópilin1- s_tb. a kiiályi helytartó-tanács magas rcndHletének megfelelőleg külön retesszel elzárt
helyen tartatnak és szigorúan tilos ezekből orvos tudta
és rendelése nélkül eladni."
„Az igen á.tható, vagy kiálll1ai atlan szagú gyógysze1ck anünők: moscbus, zibothun1, a1nb1a, casto1eum,
asa. foetida stb. bőr1el jól befedett iivegedényekben elkülönítve és a többi gyógyszerektől távol eső helyre
va.nnak téve."
„.A füvek81-, gyökereket és vüágokat az épület padlásán szellős helyen, részint papfr·-, iészint vászonzacskókban részint hólyagokban és facdényekben a port.ól
kellően védve találtuk. Szaglás és ízlés útján meggyő
ződtünk róla, hogy ezen anyagok f1iss minőségűek.
A borsn1entát a gyógyszerész négy évvel ezelőtt saját
kertjében ültette, és azóta ez a fű épúgy, mint az astralagus-gyökér magában a gyógyszertárban , száraz helyen,
nagyobb faszekrényben tartatik. A válogatott másod1·cndű, és olcsóbb Kínakéreg az itteni fCngalomnak megfelelő mennyiségben találtatott, és a kéreg jóságát külseje, íze keserével bizonyítja. A 1 hcbarbara, tová.bbá a
gyanták: ammoniacum, sagapenum, galbanum, asa
fof-Jtida, cast.oreu1n J\1:os0oviticun1, gummigutta, stb
átható s?.:agúak és ízűek. Válogatott és közönséges inanna, aloe socotrina, elegendő mennyiségben van. Az ezen
évben behozatott gyógyszerek Pozsonyból azt bizonyítják, hogy a készítmény java1·észét a gyógyszerész n1aga
készítE:tte Ezután n1cgkezdtük a gyógyszerek vizsgálatát~ abban a sorrendben, ahogyan azt a Pharrnacopoca
provincialis előírta:
Acetun1 destillaturn
Acetun1 antisepticun1
Acetum coluhici
Acetum lavandulae
Acetw.u litha1gy1i
Aceturn 1utae, etc„"
(Ezután felsorolja az E::lvégzet J; \:izsgálatokat pl: „jó,
h iss és nyálkás üledék nélküli Olo1necet pá1 cseppje
tiszt.a vízhez adva annak tejszerű színt adott", t,ovábbá
felsorolja a különféle vizeknél, conservak-nál, fiastron1oknál, eszenciáknál, illó olajoknál (40 különféle)
pil ula n1a.sszáh:nál és inegjegyzi, hogy po1 alakban csak
kevés gyógyszer van, mert azok ereje könnyen pá.iolog
)
„,A._ Phar1nac. pto\-.-ban clőüt középsók kellő n1cnnyiségben és szabály szc1int készíttetnek. A. Soda hunga1ica depu1ata (s. Sal alcali n1inerale), n1elyből 1naga a
gyógyszerész készít hivatalos Seignette-sót, kellő menynyiségben található. A Sal Sucoini-t és a Sal cornu
cervi-t maga a gyógyszerész készíti szabály szerint
A hánytató borkő kéféle 111ódon van előállítva: elpá1·0~
logtatás által készült sárga színű, és kristályosítás útján
készült fehér színű. Az előbbi hatása erősebb, ezért 1 -1
és fél szemet rendelnek A Spiritus nitri dulcis és a spi1itus salis dulcus szabályszerű módon állíttatott elő,
éppígy a borszesz is. Azt találtuk, hogy a legtöbb kenőcs
friss."
„A valódi rák··köveknek az agyagból készültektől
\aló n1egkülönböztet ésre a gyógyszerész már is1nételten
int.ett, egyben kioktatott, ugyanis n1egvételük alkal1nával minden egyes kövecskét nedves nyelvére tett és
azokat amik a nedves nyelvére tapadnak, DJ.int hamisakat dobja el."
„A felséges küályi pa1ancsnak n1egf8lelően és a ható~
sági bélyeggel ellátott, gyógyszer tá1 i mérleg már 9 éve
használt.atik e gyógyszertárban és most szerelték f81 a

16. évfolyam 7. szám

hozzávaló unciákkal, drachmákkal, scrupulusokkal és

serpenyővel."

„I(ülföldi ásványvizeket nen1 tartanak, inert a közeli
Besztercebányá n olcsón lehet beszerezni a kereskedők
től, így az eszte1gorni keserűvizet, amit a pesti 01 vosi
fakultás is vegyileg vizsgált, azt jónak találta, Selrne0cn
21 krajcárért kapható"
„Ezek volnának azok, rniket a kör1nöcbányai gyogyszertá1 hivatalos rnE-1gvizsgálás11 alka·hnával észleHünk,
jeleni éstétel végett feljegyeztünk 1\íindez nagyobb hit.cléül jelentésünket növ'aláírásunkka l és pccsétiinkluJ lá1 „
juk el
J(örn1öczbánya, l í 91 oktübe1 12-én
Előltern: Haiaszlcrn _Antal polgár1ncstu1, rnint v<i108i
tanács képvís0lőj..e„._~}trb1 uken 211 ihály 01 vosdokl OL és
Körrnöczbánya sz k. ·vai:Os 1endes physikusa
PH"

A rendkívül becses kéziratot kiegészíti n1ég egy
kis papírszeletke, melyen a következőket találjuk:
Gyógyszer tartó albare!li
26 db
bőrzaeskók gyógyporokna k
200 db
gyógyszeres porkartonok
200 db
üvegcsék folyadéknak
:J4 db
tabakos fa dobozok, kicsiny
56 db
fa dobozok gyógynövénve knek
24 db
A foljegyzés itt megszakadt, nyilván egy leltári
jegyzet volt Mindenesetre a leírás elég jó képet
nyújt a városi gyógytárakról a XVIII szd -ból [i]
lHODALOM
l. Denike

„A mag;ya1 01 vasi rend tö1 t.énet.e." é. n
- 2 L1:nzbauer Codcx, II. 10 1 - 3 ()1sz Levéltá1.,
Reg San 1791. jelzett: 1585. :F'ons: 1 - 4,. Grünwald
Pál· „A gyógyszc1tári vizsgálatokról" (1839). - 5
Baradlay-Bárs ony munkája bőségesen Íl a témáról 6. A kézüat a kö1möcbányai levéltárban található
304/1791 sz alatt, melynek kéziratát másolatban néhai
Proszt J'ános akadén1ikus adta át - 7. Várno9sy I ·
„Adatok a gyógyászat történetéhez Pozsonyban " é. n
(1902 ?)
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xoporno no1ca::Jr,1saeT cocrOHHHe ropo;:i;c1<0H arrreKH

G S ~ epe s s y : Ojficiel inspection oj a pharinacy
in the 18th Oentur 1f
A brief historioal x·eview. An attE::rnpt is rnade to
prescnt the Hungarian phar'macies of that agc on the
g1ound of analogous piotures and of a protocol of 1he
examination of the n1uniuipal pharrnacy of Körmöubánya (Ifunga1·y) dated ir11971

GS z epe s s y : J(ontrollc eine1 .A.potheke i1n 18
Jahrhundct"t
Aufgrund eines histo1ischen Rückblickes und de1
Da1stellung von Analog-Bildern versucht Verfasscr die
zeitgenössischen Apotheken von Ungarn zu1 veransc:haulichen. Ein Priifungsp101-ok oll von l(örmöcbánya aus
1791 gibt eine zutreffende Auskunft über die Lage der
sti'idtisc:hen Apotheke

(/Ji agyai V egyészeti21"1 úzeum, V áipalota)
Érkezett: 1971. IX. 23

