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PHARMACOPOEA HUMORICA, 1930
DR HALM AI JÁNOS

Az első hivatal os gyógys zerkön yv 1498-b an je- Üdvözítőhöz címzet
t - mai éjjel-n appalo s- reállent meg Ricettar·io Fioren tio címen }lrenzébe11. jogú gyógy
szertár at kBdve és tiltako zása ellenér e
A középk orban és azután i évszázadokba11 Antido - Itt hol mint
bérlő, hol mint gondno k működött
tariuni -ok, Dispen satoriu m-ok alapján készíte tte a Beletö1ődött
sorsáb a, de lelke mélyén mindig az
Phar1nacopola ·vagy az Apothe carius gyógys zereit. ecset után
v-ágyo tt
Az utóbbi évszázadokba11 Pharmacopoea névvel
Az első világh áború után hűségesen kitarto tt
illetik a gyógys zerkön yveket
helyén . A család nak ez volt egyetle n vagyon a és
Ezek számá t gyarap ította eggyel néhai Lovasy így különö sen az infláci ó alatt egyetle
n támasz a
Ödön gyógys zerész, aki Baján 1930-b an kíadta a volt szülein ek
Pha1macopoea Humor ica-t, melybe n a gyógys zeSok rajza hamar elkerü lt kezéből, mert jóbará tai
1ész munká ja közben előforduló egyes szakkif eje- vagy pajtása i elkérté k, könny en odaad
ta Tartós
zéseke t eredeti rajzaiv al, karika túráiva l, illuszt- ö1 ömet szerze tt 11eki a P harmacopoea
Humor ica
rálva eleven ítette meg A rnű kiadás ához nagy re- rajzolá sa és a maga tervez ett rézkarc
levonó géppel
ménye ket fűzött, amelye k azonba n nem váltak való munka . Szép remén yeket fűzött
hozzá, ami
be Az érdeke s munká ban korabe li öltözet ben lát- bizony nem vált be. Egyik képét példáu
l Tor juk megele venedn i az akkori élet egyes szokás ait n y a i nagyon megdic sérte Erre
igen büszke volt.
és tipikus alakja it
Rajzol t tovább á a Kacsa című helyi élclapn ak is.
Néhai dr. Horv áth Jenő gyógys zerész- al- Ebből sajnos egyetle n példán yra sem tudtam szert
igazga tó hagyat ékából száima zó egyetle n példán y,
a volt Ernyey József Gyógyszei észi Múzeu m birtoká ba jutott Ennek lapjair ól készül t fotokó piák alapján is1ne1tetem ·a „Humo ros gyógys zerkön yv" -et,
mely mint egyedü lálló ritkasá g nemze tközi viszonyl atban is 1néltó érdeklődésre és elisme résre
tart számo t Előbb azonba,11 a szerzőről emléke zem meg

*
Lova s y Ödön 1882 januá1 jában születe tt szüleinek Kócsp uszta nevű birtok án a Heves megye i
Kócso11
Többe n voltak testvér ek. A gyerek ek gimnáz iumba Kalocs án jártak, közülü k 1962-b en még négyen
dtek, Kalocs án 2 nővérn és Dezső fivére élt, ki
szintén gyógys zerész volt. Ákos nevű fivére TataTóváro son lakott, onnan Ácsra került, tehetsé gesen rajzolt és festett
É1ettsé gi után kérte édesap ját, de az nem engedte, hogy művészi pályár a lépjen. Közbe n tüdő
csúcsh urutot kapott , amit Göbers dorfba n és különböző helyek en kurálta tott. Fezért csak két évvel
később került a kolozs vári egyete mre. A diplom
a
1negszerzése utá11 n1egjs1nételte a1>ja előtt kérésé t,
<le ő hallani som akart arról, hogy fia művészi pályára lépjen, szinte beteg lett még a gondol atától
is és azt ígé1 te, 11ogy megvo n minde n anyagi segítséget fiától, ha nem engede lmeske dik
Gyako rnoki éveit és segédi idejét valószínűleg
a pesti Diana gyógy szertár ban töltött e Ez időben
ismerk edett meg művészekkel, köztük Smkad y
festőművésszel is, akinek szintén beteg volt a tüdeje és ebbe bele is halt. Sarkad y nagy hatáss al
volt reá, nagy baráts ág fejlődött köztük és sokat
tanult tőle Ilyen példa után, támasz nélkül nem
volt annyi bátorsá ga, hog,y sz'Íve szerint i pályát
cserélj en, mert mindig félt, hogy ismét jelentk ezik
,,;:;:--··· " b,etegség. Pedig igazi tehetsé ge is lett volna hozzá
Edesap ja 1907-b en megve tte számá ra Baján az

A Pharma copoea Hu·mor ica címlapj a
A címlapról (1. kép) megtudju k, hogy első kiadás Ez arra
utal, hogy
szerzője má.sodik kiadásra is gondolt, amelyet
6 vagy más, arra hivatást érző gyógys;i;e rész vagy más rajzolóművész adott volna
ki; esetleg
több szerző közös munkájá val bővítve jelenhete tt volna
meg, egyén,
testület. egyesület vagy társaság kiadásába n Kii'úi
azt i'." s. ~'r\:'.!;:é,
hogy nemcsak rajzolta, hanem véste is (pinxit et sculpsit)
A megkapó
ügyes emblémá ban a. gyógyítás 6si jelképeit, a kígyót és a kelyhet
harmónikusa n egészíti ki a toll. mellyel a tartalomr a illetőleg
kivitelre
utalt a művész
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tenni„ Sem a 1\l[úzeumban, sem a levéltárba n, nincs
beló1ük, ismerősöknél sem került elő.
Egyaránt foglalkozo tt olajfestéss el, karikatúr aés tollrajzolá ssal, kedvelte a magyaros hímzőmin
tákat is, művészien fotografal t. Minden vágyával
erőse11 vonzódot t egész életében a festőművészet
felé. Szűkebb hazájában több alkalomm al rendezett

Gyermekü k nem volt, özyegye Schneider József
gyógyszer észhez :rllent férjhez Jelenleg Csanádpalotán laknak
„Gyógysz erészi körökben mint kollégát és mint
jóbarátot is igen nagyon becsülték és szerették

llercurius dulcis -

Dosis maximalis -

'ritrum adlalum

A legnagyobb adag

~Hozott

Az ügynök

Mercu1ius volt a régi rómaiakntil a kereskedők, üg~Tnökök, vándorok,
ut.uók pártfogó istene; olykor a személ._vekre is értelmezték. Képünkön
negédes n1osolyú ügynököt látunk, aki felkeresvén a gyógyszertára kat.
kínálta kiváló áruit, melyeknél jobbat és olcsóbbat senki másnál nem
lehetett kapni. [A Jl1M·,•11rú1s dulfi„~ egyébként a kalomel (Hydrargyrum chlor~.tum mite) régi neve ]

üveg

kiállitást képeiből H o r v á t h Jenő igen melegen emlékezik meg róla a „M~agyar gyógyszerészírók
és művészek" című értékes és ritkaságsz ámba menő
munkájáb an, melyet a Kis Akadémia 1943 nov
29-i ülésén adott elő gazdagon illusztrált anyaggal.
Lovasy 1934 januárjáb an halt meg Baján Feleségének Mi hit s Margit családján ak kriptájába11 alussza örök álmát.

lquila alba -

_4_

fehé1 sas

Sasonú gyógyszerész-főnököt látunk, aki szigorú telintcttel, hófeJiér
köpenyben vigyáz a gyógyszertár forgalmának lendületes 1nene~e,r~·
A sasorr és tekintet nemcsak bizonyos szigorúságot, hanem finannal!s
tehetséget is tükrözni kíván. A hófehér, gyűretlen munkaköpcnr
pedig azt, hogy a fizikai és manuális munkában nem \ett részt a.főnök,
legfeljebb a National„kass za végösszegét tekintette meg gyakrab]~,~~j
"(.Ttasítá~riivaJ azrrnh11n lrnm11r kl\s„en volt; legfőbb volt. előtte a mm,~.
11
111aga.sabb bevételi összeg (Az Aquila alba elnevezés még az alkem1si "korából szármRzik; a bölcsek kövének is yolt egyik neve; a Hydrílr·
gyrum chloratum mite-t jelölték vele)
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Nála ismeretl en volt a kenyérir igység Izig-véri g
gavallér volt gondolk ozásban és magatar tásban,
művészlélek volt" úja róla egykori tanítván ya
Bernhar t Ernő gyógysze rész Nagybar acskán
PE3!0ME
D0Koi1Hb1 ií cjJapMau;en1 113 ropoJJ;a EaB E11;eH .nonanrrr,
KO'füpbiii YMe.rr xopórno pHCOBaib , rrpHrorOBH JI ŐOJibIUOe
KO.TJMqeCTBO rrpeKpaCH bIX KapHKaTY P I1 B 1930 TO)J;Y B ro-

poµ;e Ea51 Ha caMo 1-i;eJIPHOJ\l ocjJoprHo- rrpo6orreIJ :arHoM C'rau-

Ke BhITIYC'IH.n rrepnoe H3,IJ;aHHe ,,Pharmac opoea Humorica ''.
ÜH OI'Jll1'-IHbIM lJ:YTbei\1 H3ü6pa3HJI or,r:teJihHbie orrepauHH
npn:11eHeHHb1e B 1JapMaueBIHKe, CTapHHHbie Ha3B3HH5I .'leKapcrB H rrpotj:ieCCHOHa.JibHhIC BL1pa:meHH5I, tjJHrypaMH H B
cpe.ue KOTOpbie COOTBC'I'CTBOBaJIH Iűi\1üpHCTHlJ:CCKOMY ,D;YXY
9rroxH Ha 12 nttcrax H3o6pa%e HLr cnegYIO.rn;He reMLI: Dei-
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sis maximalis , Vitrum adlatum, Mercurius dulcis, Aquila
alba, Linirnentu rn volatile, Nitritum albun1 11 ero wetta
Draco rnitigatus , l{aqecTseHHLrtí atta.nH3, l{on1F1ecrseHHhrH aHaJIH3, Decocturn , Infusurn, Statim, CrreKTpanLHLn1

aH3JII13

ZUSA:YI MESFASSUNG
Ödön Lovasy, ehemaiige r Apotheke 1 von Baja, war
ein hervor.:r:?-gcnder Karikatur ist„ ~1it seiner selbstkon struierten Atzmasch ine stellto er 1930 in Baja dio I. Auila.ge der Pharmaco poea Humoric a :zu::;ammen, in 1vclchor
die einzelnen _4.1 beitsv·org i'inge und Begriffe der Pharmazio in einer zeitgemi'i ssen humorist ischen \Veise ve1anschauli cht v.;urdon (z B. Dosis maximali s, \Tit1um
adlatum, ~Iercwius dulcis, Aquila alba, Liniment um
volatile, Nihilum album und Gcmahlin , Draco mitigatus, Qualitati ve Analyse, Q.uantita tive _4._nalyse, Decoctum, Inf'usum, Statim, Spec:tralu .nalyso us~-.)

(Budape sti Orvostud ományi Egyetem , Gyógynö vény és Drogism ereti Intézet, Bpest,
V IJI, Üllői út 26)
Érkezet t : 1966 II. 18

EGY 170 ÉVES KATO NAI P];IARMACOPOEÁRÓL
DR TAKÁTS LÁSZLÓ

A volt osztrák„ rnagyar monarch iában az állandó
hadsereg megszerv ezése a XVIII sz. közepén fejeződött be, a hadsereg egészség ügyi szolgála té az
1780-as évek végén A katonai gyógysz erellátás
rendszer ét csak a század utolsó évtizedé ben építették ki. Megelőzőleg a hadsereg nek nen1csak gyógyszerrel, hanem háború esetén 1nég gyógysze részekkel töi:ténő ellátása is polgári szervek részéről történt (Kirch enber ger, Takát s [12,24])
A néhány katonai- és várkórhá z gyógysz ertára
nem tudta az igónyeke t kielégíte ni, így a csapatok
beszerzé seiket nagyrész t polgári gyógysz ertárakból eszközöl ték. 1779-ben az udvari haditaná cs
szerződést kötött Natorp gyógyár u nagykere skedővel és ettől kezdve az ő lerakatai ból, patikáib ól
kellett a szüksége s egészség ügyi anyagok at beszerezni [5] A polgári részről történő gyógysz erellátás
te1mésze tesen magával hozta, hogy a ha.dsereg
01 vasai és gyógysze részei ininden vonatkoz ásba.n a
polgári pharmac opoeára voltak ntalva.
A különböző ezredek gyógysz erládáiba n, de még
a kó1házakbn11 sem volt eg,ységes összeállí tású
gyógysze rkészlet Egy-egy nagyobb gyakorla ttal
rendelkező orvos vagy chirurgu s jegyzékszerűen
(Mi s k o 1 t z y [17]), vagy betegség nemenké nt sorolj a fol a katonasá gnál alkalmá zott szereket (.IYI i nd e r o r, Pringl e, Schaa rschm idt[16 ,
21, 22]) 0 ohm e n már nemcsak a szüksége s
gyógysz ereket írja le, hanem egy kis gyógysze rrendelési útmutat ót is ad (Ein kurzgejasstes DisJ?en8atoriu1n), amelybe n a recept, a készítés és az
mdikáció k is megtalá lhatók [18] Az önálló és egységesen szerveze tt gyóg,ysz erellátásh oz az első komolyabb lépést a hivatalo s katonai gyógysz erkatalógus kiadása jelentett e S eh u 1 t h eisz és
Tardy [23] 1765-ből ismertet i a magyar származású P eke n (Paeken, Pecken) által összeállított első orosz katonai pharmac opoeát, amely lé.....nyegében az ezredek gyógvsz erkészle tét fogla]to,
magában Font a n a [3] köyetkez etesen katalógusnak r1evezi, annak ellenére, hogy az ezredek-

nél használt receptek és a sebészi műszerék leírását
is tartalma zta. Az első hivatalo s orosz polgári
gyógysz erkönyv 1778-ban jelent meg,]\{ agy a r y
Kos s a [15] szerint, ugyancs ak P eke n szerkesztéséb en. Egy évvel később már ezzel együtt
adták ki az új P!iarniacopoea Castrensis l?ossica-tr
továbbra is csak az ezred gyógysz erkészle tét tartalmazó cikk- és árjegyzé ket (destinat?L1- n,a1fhp,r:1:1:g
singular um legionum ). Pársoros bevezeté s szerint}
nagyobb katonai gyógysze r táraknak a polgári pharmacopoe a szerint l{ellctt dolgozni. Az osztráko k
1778-ban megjelen t katalógu sa (Catalogus derei
inden Feldapothelcen befindlic hen )1.fedicarnenten
[6]) már a hadsereg teljes gyógysz erkincsé t felöleli_
Vélemén yem szerint, az első orosz és a későbbi
osztrák katalógu s is a gyógysz erkönyv kialakul ásában csak egy-egy fokozato t jelentene k, de még nem
tekinthetők katonai pharmac opoeákn ak.
A katonai gyógysz erügy irányítá sát és ellátását
fokozato san vette kezébe a hadsereg . A bécsi Ka- „
tonasebé szi Akadém ia (Josephi num) kémia-b otanika tanárát 1784-ben a gyógysz ertárak igazgatójának nevezték ki (Apothek en-Direk tor), akinek
meghatá rozott időközökben a nagyobb gyógysz erlerakato kat és a kórházi patikáka t ellenőriznie kellett (B r a m b i 11 a [2]) . Katalógu sok a későbbiek
ben is jelentek meg, mégis az önálló pl1armacopoea kialakítá sa felé újabb előrehaladás 1789-ben
történik, amikor B r a m b i 11 a összeállí tásában
megjelen t az első egészség ügyi szolgálat i szabályzat [1] Az új szabályz at I. kötet XIV fejezetéb en
a hadsereg nél működő gyógysze részek kötelmei t
rögzített ék, a II kötet azonos fejezetéb en pedig
elég részletes utasításo kat adtak a katonaor vosok
számára a gyógysze rrendelés re, tárolásra , elszámolásra és igénylés re vonatko zóan Újításké nt jelenik meg 62 típusrec ept (formula e medicina les,
Arzneyjo rmeln) a bécsi fő-katonakórház bevált
D"yakoriatából, amel-.-;-ek hasznila tát n. sz:l.bilyz::tt
~ás katonak órházak részéi:e is előírta A szabályzatl1oz csatolt katalógu s az előzőkkel szemben csök-

