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SOPRONI PATIKAMÚZEUM KÖNYVEI
KOCSIS BOTOND
Szerző c·ikkében a sopron·i Pa.t-ikarnúzeu.ni k·iállítá.sra került írásos ariyagát is1nerteti. Az fo·ott anyag
- riyonitatott és kézzel írott könyvek1 ől szól - .szerzőiről, tartalmáról közöl adatokat

*

1968 június 11 -én nyílt meg Sopronban a volt
„Fehér Angyal" gyógyszei tár helyiségében - mű
emléki helyreállítás után - a Soproni Liszt Feienc
~fúzeun1 gyógyszerésztörténeti kiállítása „Patikan1úzeun1" néve11·: A vá1os gyógyítással kapcsolatos

emlékeit bemutató gyűjteménynek értékes, írásos
levéltári és könyvanyaga is van [l]
Az írott anyag (nyomtatott és kézzel írott köny' ek, kéziratok, receptek) több helyről származik
Gerincét a volt Evangélikus Líceun1 - n1a Be1 zsenyi Dániel Ciiinnáziu1n - könyvtárából kölcsönzött könyvek alkotják A többi anyag a múzeum
tulajdona és gyógyszerészek a.don1ánya.
A legkmábbi emlékek a XVI század végéről
szá1n1aznak Külön ,jelentőséget ad ezeknek a
könyveknek, hogy szerepelnek ö,terreicher J eteniiáB gyógyszerész 1555-ben Írott végrendeletében
í2J Öslerreiche1' Bécsben, az „Aranv 01oszlá11"
gyógyszertár tulajdonosa volt 1654-ben került
Sopronba, itt szintén az „Arany Oroszlán" gyógyi->zertá1 t vezette 111int tulajdonos 1658-ig. \Tégi endeletében többek: között felsorolja könyveit is;
ezek között széJ? szán11nal 111egtalálhatók korának
szakkönyvei Néhánynt ezek közül kiállítottak A
legrégebbi könyv Pai-acelsus egyik rnűve, 1nel:y
1573-ben jelent n1eg. Mű1,;-einek későbbi kiadásai is
láthatók.
Bibliofil ritkaságnak szán1ít Nieolaus Jfoncodes
scvilJai orvos n1űve, 1nelyet az „Új világ" - An1e1 ika és lnditi gyógynövényeíről írt J~bhen a
könyvben szerepelnek először leírva, ábrázolva
.A1ne1ika a.zon növényei, 1~1elyeket akkoriban a gyógyászatban használtak Ig,y p] a dohá.n:y, a paprika, a ricinus, a geszteny.,.e, a burgon:y a és szán1os
fűszei:növénv Első kiadása 1565-ben jelent 111eg; a
kiállításban az 15 79-hen Ant\verpenben kiadott
példány látható (Plantin Kristóf nyomdájában
készült)
A._ kön\, v fa111etszetes illusztrációit Ca1 olu'> ()lu.si'us (ko;ának is1ne1t botanikusa és 011,;-osa) készítette J 526-bitn született, 1609-ben halt meg Bejárta J>o1 tugáJiát, Francia- és Spanyolországot
.\'Iegisn1ertc az An1e1ikából hozott növénvcket;
n1integy kétszázról rajzot is készített J 573-7 7
között a bécsi császári kertek felügyelője. Ő telepített először vadgeszten:yét és bu1gonyát. Barátja
volt né1netújvárosi Beythe István fűvészkön\;-,;-_
írónk. Bejárta Pozsony, Sopron, Vas és Zala ~á11negyét, növényeket gyűjtött, rajzolt és írt le
1583-ban erről könyve is jelent meg, függelékben
BAythe 111ag.~· a.r 11övényszótárával
1601-hen ,.Ra.1io1un1 planta1un1 histo1ia'' cín1ű
n1Ű\;ében először isn1erleti _'.\.fágvaro1 szág 11\ ugati

1észének ehető és n1érges gon1báit, pontos leírások-,
kal és rajzokkal
A XVIL századból már több könv v száunazik
- orvosi, ké1niai, filozófiai tárgyú köi~yvek - , n1elyek kapcsolatba hozhatók a gyógyítással, ter mészettudcimányokkal
Filozófiai jellegű rnuukák-"_ „Coelum philolm um"
e. inű, ·vala1nint Conwnins „De or bis pictus
"
cín1ű 1nunkája
1607-ből egy nén1et nyelvű könyv különbözö
betegségek gyógyításáról szól; Pedemontanus olasz
orvos 111unkája, mely 1668-ban ,jelent 111eg. Sze1epel Hyeroniniir,s Fabricius de Aquapendenle olaRz.
anató1nus és sebé.sz egyik 111űve is 1613-ból A szerzőnek szá~1os bo11ctani felfedezése és sebészi újítása volt. Ő végzett először összehasonlító bonC"ta11i,
illetve fejlődéstani vizsgálatokat
Ké1niai tárgykörbe sorolható Johan,nu8 Ag1-icola
„Chin1ische n1edizin" e. könyve, n1ely 1638-ban jelent n1eg. T_,átható egy J_>aracelsus-követő: J ohanne'S
Rhen.ann8 n1űve is ] 613-ból és eg) alkin1ista tá1 g) ú
n1unka: _Agricola PoJJJJius n1űve, „()bsorvationes"
cín1111el
Nagyobb csoportot alkotnak a kiállításon a
gyógyszerészeti tárgyú n1unkák. Ezek közül a.z e]ső
1690-ből l~}chfin1.Ze1 An.d;-ás kön)'Ve a gyógyszeré-.
szeti jogról De ta.IáJunk gyógyszerkönyveket, taksákat is
'l'ágabh érte]en1ben gyógysztil könyvnek tekinthetők a ÍŰ\·észkönyvek ls, hiszen a gyógyításhan
használatos nö\énvck, nö,;é1i-vi lészek leírását közlik.
_l\1-agyarországon az e]só fűvészkün\, veket J_/ 1li.usz Juhás.z Péte1 és Beythe ] ';tt án Í1 ták (Kolnzsvár, 1578; Nén1etújvá1, 1595)
~Vlai értele111ben vett gyógyszc1künv,, eldszür
1498-ban, Firenzében jelent n1eg „Riuettario
11'iorentino" néven. 1618-ban J_,ondonban is jelent
n1cg g~, ógy szer könyv Roland János Dávid J_Jozson:y i orvos nevéhez fűződik a , .Phar 1nacopoea
nova
" (LJ)cse, 1665) n1egi1ása :B~zt köYette
To·rkos Jnslu8 Jáno.s ,,Taxa pharn1aceutica J->osoniensis" cín1ű inunkája (Pozsony, 1745) J<~z \·olt a
helytartótanács által elfogadott és hosszú idón _át
használt első n1agv·a1 ,,Gyóg.\·RZCikÖn\'_\'_,,, jl} l:Í.r·
szabvánv
~4.. kiállításon látható egy londoni g),Óg\·szc1könyv 1699-bdl, eg:y inásik 1nunka pedig - a
„Pharn1acopoea Augustana" 16 74-ből
Két dispensatoriu1not (elői1atgyűjten1én:yt) szintén kiállítottak: ,,Dispensatoriu1n 111edicopharn1aceutica Pragcnse" (Prága, 1739), és „Dispensftto1iun1 pha1n1aceuticun1 austriaco \!ienense (Bécs,
1772). Látható még az 1744-ben megjelent „Nm a
Pharn1acopeo1 u1n Taxa", rnely a.z akkoriban használatos g:y·ógyszereket sorolja fel "Az ~l\.rany 01 osz·
lán X\lJII századi edé1Yyein láthatunk_ néhá.11'\ at
ezekből az elne\ ezésekből,
1
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l 775·-be11 jelent n1eg a ,,Pl1a1n1acopoea .i\ustriaca
inovincialis", inely 1779-től hazánkba.n is kötelező
volt. Sopronba11 ·valószínűleg korábban is hasz11álatosa.k voltak az osztrák dispensato1iu111ok és taxák;
ezt nyomon követhetjük a korabeli edényzet feliratain„ 1871-ig hazánkban a.z osztrák gyógyszerl~ö1TY'"
veket használták; 1871-ben jelent meg az első hi' atal9s gyógyszerkönyvünk
Erdekes 1nűnek szá1nít a P1essburgban 1795-ben
kiadott tankönyv a József Akadémián tanuló kato11ai gyógyszerészek szá1nára Tulajdonosa Si11ion
Peter Webe1, a Líceu1n eg:ykori növendéke ·volt, aki
később orvosként működött.
A kiállított tárgyak következő csoportját soproni fűvészkönyvek, soproni or\;osok rö·videbb
munkái alkotják
Ezek között a legjelentősebb a Löw-Deccaidfole, kézzel írt és rajzolt füvészkönyv l'i41-ből: a
„Flo1 a Sen1111oniensis" Két példán:ya létezik;
egyik~ díszesebb példány - a múzeum tulajdona,
a n1ásik a Bei:zsenyi Gimnázium kö1i-v-vtá1ába.n található Részletes~n, nagy hozzáértéssel Go1nbócz
Endre, soproni születésű botanikus isn1ertette e
művet (3].. A Magya1 Gyógyszerészeti Társaság
Gyógynövény Szakoszt.ályának a.Jakuló gyűlésén
pedig Dr Csapody István tájékoztatott kutatásai
felől, a mű l{eletk:ezési kö1üln1ényeiről, és a soproni
botanikus kert valószínű helyéről (4] Kiállítottak
lnég egy 1839-ből szárn1azó fűvészkönvvet, szépen
festett növényekkel
Érdekes en1lék Széchényi Fe1er1,c gróf udvari orvosának, J{iss Józsefnek „Egésséget tárgyazó ka, n1inden orvosnak, de kiváltképpe11
techlz111usa
a köznépelmek, és az oskolába járó gyermekek
szá1nára " 1796-ban Sopronban nyo1ntatták
A soprnni orvosok közül Ebhardt Jakab mvosi é1tekezése (Jéna, 1755),
Neuhold Jakab műve (1733) és
111agy-Megyeri Raics Sá11iu.el ,,Elektro1nossággal
„Dissertatio inauguralis
való g~yógyításról"
physico-n1edico de electricitato eiusque therapeu" (Bécs, 1819) cín1111el értekeznek, Zsolriay
tico
Sániuelpeiligaskadát gyógyításárólír (Bécs, 1816).
Az Esterházy hernegek orvosának, A nton Weckke1' von, Roseriecknek rövid tanuln1ánva a kole1a
gyógyításáról szól (Szombathely, 1831)
1738-ban jelent meg egy rövid tanulmány az új
iákosi (Fertőrákos) forrásról, az olasz szárn1azású
Furlani tollából Furlani ebben az időben mint hatósági orvos működött Sopronban [5]
Jelentősek a nyomtatott szentképecskék a
XVIII. századból (Nepomuki Szent János, Páduai
Szent Antal, Szent János, Szent Fere11c ábrázolásával). Ezek az akkori hiedelem szerint különféle
betegségek, nyavalvák ellen védték volna viselői
ket.
Nepon1uki Szent Jánosnak Sopronban há1on1
közismert szobia látható Legkorábbi a Patika1núzeum szon1szédságában található, a Beloiannisz
téren a Szentháro1nság-oszlop, \'Ttgy pestise1nlék

111ellékalakjai között A követk~zőt a Győ1 i úton,
szjnté11 egy járYány en1lékére en1elték. _A_ harn1adik
Sopron 1774-ber1 ala11ított g:yógyszertárá11ak a
V'árkerületre néző sai:kát díszíti
Kisebb en1lékek - régi zá1ócín1kék, hirdetések láthatók még az egyik tárolóban
A kéziratos e1nlékek szán1a (a fűvészkön:yvckről
n1ár szó esett) arán·ylag kevés
A legi égibh e1nlék egy középkori szerzetes kö113· vében szereplő in1a; szen1111el ''e1és ellen használ-·
ták. Az 1600-as évekből származhat egy alkimista
kézirattöredék, néhán~- fén1 és 111ás elein figurális
ábrázolásában: sárkám, ikrnk stb
A többi emlék kltlö,;'böző korokból származó reKettő régebbi, nen1 so11101ri
ceptgyűjten1én~y
- gyógyszerészek ajándékai; az újabbak már so1>roni g·yógyszerészelztől szái:111aznak
Ez a kis inúzeun1 a SO}}Ioni I..-iszt Ferenc J\fúzeu1n és a Győr-Sopron inegyei 'l'anács Gyógysze1tári Központjának öss7.efogásából született- Az
ország többi részén js születtek és ,jönnek létre
újabb gyűjtemények, követve a soproni példát,
n1elyek a gyógyszerészet en1lékeit 111utatják be
l\Iunkán1ban na.gJ segítségen11e "\·Oli D1, Piöhlc Jenő,
a Berzsenyi Gimnázium könyvtá1'0sa: e helyütt köszönö111 incg ~rtékes tanácsaü, adata.it, scgítségöt
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1 „A Sopxoni l\-1úzeu111 gyóg)sz01észeti - 01vosLÖ1··
téneti gyűjteménye" (A_ sop1·oni inúzeurn kiadván~a.,
1968) - 2. Sopron V~árosi Le,,éltár - 3„ Gombócz
End1·c: A MugJ'i1I botanika tö1ténete, 179-18\) (19~Hi)
- 4. A,,;' l\.fGYT Gyógyszerészeti Szakosztályának a.la··
kulóülésén elhangzott előadás kézü ata -- 5, A „Sop··
ioni l\1úzeu1n" gyógy-s:t.E.a·észeti ~ 01:vostö1 téneti gyiíjtcn1ényt::; Dr. Csatkay Endre
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B. l\.. o e s i s :
Sop1-on

Bihhu

des Apothcken1nuseuni.s in

Die in-i Apothekenn1useu1n von Sopron ausgestellten
Schrifttu1n-Handschriften und Drucksachen '\Ve1·den eingt:hend E;l'ÖI t,f!I t

K o e s is : Books oí thc Soplon 1Iuseu1n~
B
Pha11nacy
In the ancient t.O'\Yn of Sop1'011 (at the v,·este1n bo1de1s
of Hungary), the1e is an old pharmacy used today as an
exhibition of 1nuseunI-pieces of pha1maceutical interest
Among othe1 items; manuscripts, incunabula, old prints,
books and documents a.re displayd the1e, on which a
ieviH'i\- is presented he1e incJuding histo1y, anthors and
conteni.s of the exhibíts

(5/15-ös gyógyswtái, Soprnn és 1405-ös

qyógysze1tá1, Budapest)
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