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ADATOK A TAXA PHARMACEUTICA POSONIENSISRŐL
BLÁZY ÁRPÁD

Tor kos Justus János (1699--1770) pozsonyi teljesítette ; megtiltotta a fűszeresek és kofak
orvos, városi fizikus-ordinárius által készített és gyógyszerekkel való kereskedését, az ,,olaszok" -nak
1745-ben megjelent Taxa Pharrnaceutica Poso- azonban megengedi,. hog,y a 1;rásá1 első l1á1on1 nap-·
niensis (a továbbiakban: TPh P . ) a magyar ján gyógyszert árusítsanak [6]
gyógyszerészet történetében kiemelkedő jelentő
Az előszóból tudjuk meg, hogy milyen jelentős
ségű,. A magyar gyógyszerészettörté11eti szakironek tai tja Tor k o s a gyógyszerek teljesértédalomban kmábban Ernyei József foglalko- kűségét és eltaitási körülményeit Ene később
zott a T Ph P megjelenésének körülményeivel még visszatérek.
[ 1J H a 1 m a i János összegezte jelentőségét és
Az előszó egyes kisebb Tészletei Ernyei József
közölte a T.Ph.P. gyógyszerészek, sebészek, fördő kozlésében má1 megjelentek, a teljes előszó latimól
mesterek és szülésznők szán1ára írt instrukcióinak magyarra fmdított szövege fordításomban a követmagyarra fordított szövegét és összefoglalta ezek kező:
jelentőségét, valamint közölte a T Ph P eltartási
,,Tekintetes
utasításainak magya11a fürdított szövegét JészVÁR 0 SI TANÁCS,
letes értékeléssel [2, 3, 4] E nagy jelentőségű
URAI llf,
munka további vizsgálatához elengedhetetlenül
Legtiszteletieméltóbb Uraim.
szükséges Torkos J. János a TPh P-hez írt
elÜSzavának részletes ismerete
A !Yiag,ya1oi:szágo11 székelő l\iéltóságos Királyi
Az clősz6 jelentősége abban van, hogy a T. Ph P
megjelenésének: okai és körülményei is1nerl1etők Helytartótanác~nak, 17;!2 június 23-án kelt,
meg belőle' A k:övetkezőkben erre kívánok rá- GYŐGYSZERARSZABAS kidolgozásának megmutatni, mert ezen keresztül tudjuk csak helyesen bízását - melv mindenek előtt ennek a szabad
királyi vá1osn3.k (t.i Pozsony), részben egész
értékelni Torkos J. János munkásságát.
A XVIII. század pénzviszonyainak [5] zavaros Magyarország használatára alkalmazkodjon-·, a
állapota em6pai jelenség volt Sok föle és fajta Tekintetes \T árosi '1,anács 1negkapta, és a szá111omra
i}énz volt forgalomban. Altalános értékmérő nem
volt, mert hol az arany, hol az ezüst töltötte be ezt
a szerepet, s a J1ewtoni 15,2: 1 arány a század
folyamá11 gyakra11 lén:yegesen eltolódott A pénzviszonyok zavaros voltán kívül, a mértékegységek
teljes bizonytalansága, is akadályozó tényező volt,
.Azzal, hogy 1l o r k o s az előszóban eg~y átszámítási kulcsot ]{özölt, a gyógyszerek ármegállapításánál kiegyenlíteni kívánta a labilis \riszonyokat
Ez igen jelentős törekvése volt.
Megnehezítette a gyógyszerészek munkáját a
többny:·elvííség is T o r k o s Pozson:yban szere11csés helyzetben volt, n1ert itt a 11azánkban elő
forduló nyelvek közül négy nyelvet használtak
Azzal, hogy a gyógyszerek nevei négy nyelven
találhatók meg a T.Ph P -ben a Taxa jelentősége
országos n1éretűvé nőtt a tö1ök hódoltság ,utáni
nén1ct~ szlovák stb. telepítések 1niatt is Igy a
helytartótanács már a mű megjelenése előtt, 1744
no\r. 27-é11 a T. Ph„P érvényességét az egész 01szágrn kiterjesztette.
A gy6gyszerek forgalmazásával a gyógyszerészeken kivül nagykereskedők és kisebb vándorló
anyagár usok is foglalkoztak („olaszok", fűszeresek,
kofák) Ezek a vásárokat és az mszágot járva
alkalmanként közvetlenül a népnek is árultak
gyógyszereket Tor k o s jaYaslata, hogy ezt
tiltsák meg nekik („mivel - ti . a gyógyszerek gyógyszertárhoz tartoznak"), bár itt a gyógyszerészek anyagi érdekeit látszik képviselni és nem
csupá11 szakmai szempontokat, mégis igen jelentős.
lVIég 1711-12-ben ugvanis a gyógyszerészek hason··
16 tárgyú kérelmét a pozsonyi taná'cs csak részben 1. ábra A_ Ta.:ca Pharrnaceuú'ca Posoniensis cirnoldala
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értékes megbízást, 11eken1 átadta és egyben ajánlottft Ettől kezdve mindent megtettem, hogy a
Ta.xa elkészüljön, Inely a köznek amennyire hasznos, annyira kívánatos volt :Minthog,y Isten segítségével elkészült, a Tekintetes \Tárosi Tanács és a
Méltóságos Királyi Helytartótanács jóváhagyására,
törvénycsítésér·e és módosítására bocsáttatÜtt
A1ni pedig a gyógyszerek árát, vag:y n1agát a
Taxát illeti, mel:y az összetett sze1ekben az Új
Bécsi Diszpcnzatóriumot ·veszi figyelembe az, az
ezekben a dolgokban jáiatos és bölcs szakértők
előtt ismert kell legyen, hogy ebben a súlyos és
fontos dologban, milycr1 nagy 11chézségct kellett
leküzdenem, n1ikor a.zokat összeegyeztette1n l\iert
nagy problémát okozott a szegénység súlyos helvzetc, n1elyet a gyógyszerek hibás és n1agas ára
o_kozott, v·iszont a gyógyszerészek szempontjából
f1g~relembe ltellett \rennen1 a közterheket károsodásokat és káreseteket; - nen1 csupán a haszná1„atos készítmén:yek, hanem a.z újak kereséséből
es a ki ne1n próbált és gv-anus készít1nénvek vizsgálatából eredő különfélé menmiségű kÚokat, az
ártalmas és mérgez{) szereknél ~lőadódó veszélveket és kellemetlenségeket, a ,,-életlenül össze8leg:yedett és összeke,·oredctt, 'alamint az elöregedett anyagok megsemnlisítéséből adódó veszteségeket, a nagv figvelmet khánó készítést, melv
tö~bte becsülendő, mint a gyógyszeranyagok, az
adosok sok csalá1dságát, végül, a g}ógyszerészekl_rek, ha i1em is feltünő és fén:e,s, de tiszte,s8éges
megélhetését Ily módon, iniután ezt igazságosa.r1

475

megvizsgáltam, -Ug::.--- oldottam meg, hoa,-· ez a
Taxa méltányosan készült el, egyensúlyba került az
által, hogy a közösséget sem terheli túlságos költséggel és a gyógyszerészeket sem károsítja meg
hanem mindkettő károsítatlannak látszik.
'
Az ebben a Taxában szereplő külföldi szerek
árai, melyek a kereskedelem különböző körülményei miatt hol emelkedni, hol csökkemú szok~ak: mert az ilven szerek előre meghatározott
ara nem mindenkor állandó, l1anem szabado11
emelkedhet vagc csökkenhet - , hogy a Taxát ne
za_varják, és felismerhetők legyenek bárk:i számára,
csillaggal (*) jelöltem meg.
Az áremelés és csökkenés no11nája és szabálya
ez : ha egy szer 1 librája minden kiadást összev~tve 5 garasba kerül, akkor fél uncia, vagv egv
lot ; 1 dénárt ér. Következésképp, ahánv · 5--5
garnsba kei ül 1 libra, annyi dénárral taxáltassék
fél uncia. Például : A Rhebar bara (finom és válogatott) librája a,z éY elején 25 rénusi fOrintba
került, vagyis százszor 5 garasba, akkor fel unciája
100 dénár, azaz 1 rénusi forint. Jelen pillanatban,
ug·yanenne1{ a Rheba1barának .librája már csak 16
rénusi forint, azaz 64-szei 5 garas és így fűl uncia
ez idő szerint 64 dénárba kerül1 „
E szabál~y szerint - az összes többi unciánként
eladott olyan szereknek, arnelvek é1téke helvenként változik az cnszágban _____:___ ezzel a Taxával
mi_;1denütt, a helynek és dolognak 111egfüntolásával
a1anyosa11 és a va.lóság11ak n1egfelelően alig eay
két dénárral eltérő taxa állítható fel
"·
Hog_y err61 a közösséget biztosítsuk, a gyógy·szerésznek félévenként árjecryzéket
melyet
0
vulgárisan Preiszku1ant-nak nevezne]{ kell
készíteni, és a helyi felettes hatóságnak és a fizikusnak be kell mutatni, valamint, látható módon
a g,l'ógyszertár ban közszemléletre ki kell függesztenL
A megmaradt többi szereknek összetetteknek
és mesterségesen készülteknek, \T~Ian1int a hazai
alapanyagoknak, melyek a külföldieket számban
messze felülmúlják, az ország minden területér1
kijelölt és mindig állandó ára körülbelül egyforma
lehet.
·
Azok a gyóg:yszerészek, akik szá111á1a ez a ':raxa
normaként kidolgoztatott és a felsőbb hatóság
jóváhagyását követően kijelöltetett, - felszólit~atnak betartására, így v-iszo11t n1éltán:yosnak és
Jogosnak tartom az ő úgasztalásukra, hogy az
anyagárusoknalt megtiltassék n1inden purgáló és
h,án:_ytató szer árusí~ása Ilye11el{: A ()olocintis,
~ca-m11ione-u1n, Agaricus, Ja1apJJa, Eit1Jhorbium,
Gu1nnzi Gittta, Haernodactilus, JJ!echoaca1ina alba,
Jal°:ppa és Scam1noneunz. resina, i~emen, Cataputi.a, Grana Tigh'.a, Coccognida, "~fercurius dulcis,
J,_1fa?nC8'ia · alba, Tartarus emeticus, lpecacuann,a
radix, Vitruni Antim,on,iurn, ininden többi Antinion·iali'.um és fi-fedicanie1itu1n JJ!ercurialium· vala~int még a sokszerű porok, egy·szerü és sdksze1ű
v1,zek, preparációk, liktáriumok, teijékek, mitridatumok, Nicolaus (Praepositus) álomhozója, pilu1 A példa. első esetében : 5 garas = o. 25 Rh. Ft..
a 1nás?<lik E·s;tben; 16: 0:25=64._1 lib~a = 420,082 g,
1 nnc1a = 3._),001 g-_ (A._ ford 1negJeg~yzese.)

476

GYÓGYSZERÉSZET

lák, sók, fi:)zetekhcz é':> f-)11ázatokhoz \'aló fűsze1 számok, szil upok, i1ak_, és n1inden más n1esterséges
szerek bár1nilyen inértéke és ininden n1ennyisége,
miv-el gyóg:yszertá1 hoz tartoznak, sőt inég a
Rhebarba1 a két lótig, Kcser ű só n1:·olc lótig, Szenna
levél i1égv lótig
~A.mi pedig a felso1olandó szc1ck sorrendjére
VOnatkOZ\' a 3_.z elrendezést illeti, az neDl a közÜllséges alfil:et, hanem cs3tálvok1a és elnevézések1e
·van f8loszt\'a, amelv·et a sokkal könn1.-ebb másikkal sze111ben, jgen 'nag)-· n1unká·val Ugyan, de a
legki,rálóbb orvosok tanácsára állította1n össze
Nen1 gondolnám, hogy az or\;·osoknak és gyógyszerésZeknek e2 nehézséget okozna, mi" el az elnevezések alf3.bet sorrendje és sok_fClc dolognak
(Reru1n J..Tonnzlllatu1n) - n1elyek elsC pillanatra
azonnal nem találha.tók meg - a mutatója (indiculus) mil1den nehézséget elvesz. :r-:zen kívül ezt
a sorre11det n1egőrizve, kénJ,elmosebben tudtam
hozzácsatol11i a megfolelő hel:; eken az eltarthatóság és teljes é1tékűség (Dumtio et Legillm Integritas) idejét - n1ely alig ·y·an vala.hol pontoRan
meghatározva-, de 011nek ellené1eis1ne1etenagyon
fontos. Meghatározni nen1 lehet, hogy ismerete
hiányából eleddig n1ilyen károk és hátrá11yok
származtak, és viszont n1ennvi haszna származhat
megtartásából a gyógyszerés~eknek és a közjóna.k
„A. szerek ne'i·-ezéke n1egta.lálható latin, 1nagya1,

9 évfolyam 12 szám

német, szlovák nyel\:en, mel:'yek 11ag::arországo11
használatosak, hog} mindenkinek érthető leg:ye11
a latin né-i;;- jelentése. ~<\..magyar ne·vezék elkészítése
ige11 nagy n1unkát jelentett, mert az n1ég nem
állandó és teljes, ellenkezőleg, különböző könyvekben és her bá1 iumokba.n téves elne-i;.Tezés van Ám
azt gondoltan1, hogy nagy lelkesedéssel kikutatom,
hazám 1\yelvének dicsér e ( Deco1 e) 1~er,,cn1 elő
segítésére különféle lexikonokat és her báriumokat~
dc első sorban _:\félius Péter ; :'..\1agyar He1 bá1iumát
mely 1578-b~tn Kolozsvárott jelent 1neg és
igen rjtka - és egyéb más orvosi köny,,cket és
saját kézii atomat használtan1 fel ; ez utóbbit
Komáromban tartózkodva 1726-tól 1741-ig, ott
n1il1t a neves Ko1nárom és 1'Jszte1gom \;á11negye
fizikus-ordinárius tisztjét ellátva, nagy szorgalommal g~--űjtötten1 össze A né1net nevezék az Eg-yosített Bécsi Taxából készült . A szlovák nevezéknél
a Prágai Taxát vettem tanácsadóul és felhasználtam még a híres D o 1 e s eh a 1 Pál és B o i k o ws z rk y bazini g:yóg:yszerész urak műveit.
Igy ezt elvégezve hiszem, hogy a Méltóságos
Királyi Helytartótanácsnak megbízását és kívánságát, és a Tekintetes Városi Ta.nácsnak tett
fogadásomat, valamiképp teljesítettem, remélve,
hogy a Méltóságos Királyi Helytartótanács kegyes
oltalmába fogad és a köznek tett korábbi szolgálataimnak megfelelően, jóindulatúan támogat és
véd
Egyebekben 1nunká1nból a.z egész köz számára
nagy haszon származik, különösen ha a Tekintetes
Városi Tanács az én fc11ti kérése1nre kinyomtatását
engedélyezteti : Ezzel magamat, munkámmal
együtt a Tekintetes Városi Tanács tapasztalt
kegyének készségesen felajánlom és maradok
a Tekintetes Városi Tanácsnak
1744 szeptember 1.-én, munkálkodásom helyén,
Pozsonyban
n1inde11 törck\'ésében legalázatosa„bb
T o 1 k: o s Justus János"

'? ábra Gyógy<;zertárvizsqálat a. 18„ században

. .A.z alábbiakban összefüglalom azokat az elv-ek:et,
melyeket T o r k o s .T Tános a T Ph P tái gyaló
részében a gyóg~vszerek eltarthatóságával és törvényes épségének megállapításával kapcsolatban
követett
Mint az a T.Ph. P elöszavából kitűnik a benne
szereplő gyógyszeralapanyagok és gyógyszerek
felosztásának és sorrendjének megállapításánál
'l~ o r k o s vezető szen1pontja ·volt, hogy könn:yen
tudja hozzácsatohri a gyógyszerek eltartásával
kapcsolatos utasításait. Neki, mint korábba.n
Kon1á1on1 és Eszte1gom \· ármegyei, késí5bb pozsonyi vá1·osi fizikus-01diná1iusna.k a gyógyszer tárak
vizsgálatai so1án - melyek évenkénti végrehajtását a helytartótanács 1727 szeptember 1-i
lei1atába11 rendeli el a pozsonyi ta11ácsnak bőséges tapasztalata lehetett, a jól vagy rosszul
tárolt, a. jón1inőségű vagy romlott gyógyszerek
terén. (Korabeli gy6gyszertárvizsgálatot ábrázol a
3 sz. kép A gy6gyszertárvizsgáló fizikus dühösen
a földre dobálja a rnmlott, elavult készítményeket.
A földön heverő edények folirata : Aqua Embry-

1965. december

GYóGYSZERESZET

onun1, Pulvis I-faly, Theriaca _,_i\ndromachi, és
Balsamum V1tae Hoffmanni [S]) Az eltartási
utasításokban T o 1 kos tapasztalatai tük1üződ11ek. _B~ő szempontjai a következők : l. Az clta1thatóság ideje, 2 Az a1i-vagok 01ga11oleptikus tulajdo11ságai, 3. l\íegro1nlás okozta változások, 4 Ja"\ ítási lehetőségek, 5 A tárolóedény szerepe, 6
A gyógyszerkészlet n1en11yisége. Az eltarhatóság
idejének meghatározásán kívül a többi elvet csak
egyes esetekben követi és konkretizálja ; általában
azokban, an1ikor elke1 ülhetetlenül fo11tos a gyógyszeralapan·yag vagy gyógyszerforn1a. egyedi vizsgálatához vagy eltartásához. l\Iint ahogy arról ő
maga az előszóban tanúskodik, n1ég ezek az elvek
sem voltak korábban meghatározva A T.Ph P.
gyógyszer eltartási utasításaival és értékelésével
Halmai ,János korábban már részletesen foglalkozott [4]
_;_\findezek világosan tükrözik, hog:v Tor k_ o s
J. ,János n1unkássága úttörő jellegű Elhihetji.ik
neki_, hog,y „n1enn_\-· i nehézséget kellett leküzdenie"
akár a gyóg~:·szerek n1ag~: ar, német, szlovák ne-.,. ének, a1{áJ árának, akár elta1 thatóságának n~egáJla
pításáná] l1~l1 e csak egv nagvn1ű-.;,;eltségü,_ ha.ladóElctének
szellen1ű, szélcslátókörű ernbe1 képes
1ánkn1a1adt 1td1ttaibó] tudjuk, hog) azon kívül,
hog·y a pozsonyi városi fizikusi tis?:tet- ellátta, s
így a gvógyszn1 tárak ellenőrzéHéve], közegészségügyi és eg,véb felügyeleti n1unká.val foglalkozott_,
gazdag ü odaln1i 1nunkásságot fejtett ki a balneológia és a közegészségtan területén [G. 7l Sajnálatos tény, hogy R rr.Ph.P n1egirását életében sen1
e1 kölcsilog, scn1 anvagilag noin é1 tékelték kellően,
sőt, a ldn.\ 0111tatá.ssal kapcsolatos költségei \;jsszaté1 ítéséé1 t hosszú pe1 cskedés és sok kellen1etlenség
volt osztál\ iésze
:\la a1nil{or a gyóg.\' sze1 ek l:ltartására ol.v nagy
gondot f(ndítunlc és tudon1án,\ osan ,-izsgáljuk
azok ta1 tósságát és a g:vógyszerek készítését,
kiszolgáltatását csak szakk;lde1 t.::k -.,:-égczhetik. tisztelettel kell visszagoudulnunk 'J' o r kos JustuH
,Jánosra, aki ezekre a szcn1pontok1a _\fagyaro1szágon ol6szö1 hívta fel a fig~ ehnet, n1á1 akkor,
an1il(or a g_yóg:v sze1 vizsgálat tc1 ületén nen1 1s
állhattak 1 endelkezésre fjzikaí-kén1iai n1ódszerek,
csupán a t,a,pa.szta.Iatból lcszű1 t organoleptikus
megfigyelések, és a gyógyszerkészítés és forgalmazás sokszor nem \Tolt szakte-.;,:-éken·ység,hez kötött

A RÁKELLENES KUZDELE)I ÚJABB ADATAI
Ref

Öst. Ap. Ztg. 18. 5;; (1964)

-\z Egé:s?ségüg,\· i \ ilágsze1 '\ ezE:t (\' IIO) közle1n{nyoinok l flü4„ szoptcinbori számáhan heszá.rnol az általa
léictiített különbizottság vi„sgálatainak Ened111ényeiről
~.\ nemzetközi rákkutatás 12 elisme1t szakembere foglalkozott a J ákbett,gség lehetséges okainak és azoknak
a módoknak vizsgálatá>'a], melyvkkt1 a betegség megi11ttve g,yógyítható,. :?i.Iogállapíiást n:ytrt
előzhető.
hogy az ere<lrnényes gyógykezelés legfontosabh feltétele a betegség lehető korai felisn1e1ése EgycbfJk
között :rámutatnak, hogy bő:rrák képzödésénél szelepe
Yan a. testet ért túlságos napsugárz;ásnak. Fehér emberek között azoknál gyakoribb a bői-karcinóma, -. első
so1 ban a nyakon és az aJ:con - akik olyan vidékeken
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A tanuln1ánv foglalkozik a Taxa Pha11nacéutic;1.
Posoniensis (1'745) n1cgj_ele11ésének okn,i-.;,:al és
k61ülmé11\:·ei>rel, 1nel-.;,.-ck az előszóból isn1e1hctők
meg„ Ezel~: a x·v-i11.' száza,d pénzügyi ·viszOll} ai, a
korabeli )íagya.1 ország többn,Telvűsége, a gyóg~ szerek g:yóg·yszertáron kívüli fórga]n1azása és a
gyógyszerek eltartásának jelc11tősége _-\_ tanubnán-.v
az előszó teljes n1ag}a1ra íürdított szöv-e.gét közli
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éhH-Jli:, ahol a nap sugárzása különösen intE-;11ZÍ\- Óvnak
a tudósok a bétel és n1ás hasonló anyagok állandó
iágásától is me1t ozck gyakran \ezetnek szájrák
képződésé1 e. _A_ n1é1 té-ktelen Rzcszfogyasztás is előse
gít heti n iákosoílfist. do az ide >·onatkozó kíséTlctokct
n1ég nem zárták le. I-\.:ifejezettcn óvnak a 0igaretiától
mert az a lógzőszf:I>--ek rákos inegbE:tegedését elősegít
heti. 8ü1getik a korn1ányok intézkedését: a cigarettákat szigorútn1 elk~nö1izni kell Y-onatkozik ez ~1 koz1nctikai ('ikkekre és a kár te\ ök elleni Yédőszerckrc is A.
nag_yon érzÉken·y csecsen1őket és kisgye1mekekct különösen óvni kell ilyen tekintetben. l{on1oly és időszerű
problén1át jelent a le\ cgő s:.i.enn) ozőclósc _és a kipuffogó gázok, Yalarnint a lakások fűtése által okozott
ká1osodús„ 11.z E-Jg~·~s ko1 mán~ ok íc1adata ezeket beható \
\ izsgálatoknak alá,,etni.
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