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750 ÉVES A GYÓGYSZERÉSZI HIVATÁS EURÓPÁBAN 
Szaklapunk előző számának Krónika rovatában (Gyógyszerészet 35. 385.(1991)) már hírt adtunk arról, hogy 1991. 

'únius 14-én az MGYT ünnepi előadóülést tartoll, melyen az európai gyógyszerészet 750. éves é1fordulóját köszöntölle. 
~ r. Z a/ a i Kár o 1 y professzor és dr. R á dó ez y Gy u I a kandidátus közleménye az 011 e/hangzoll e//Jadások 
1/apján készült. 
G1ógysuré=I JS. 401-412. 1991. 

Az önálló gyógyszerészi hivatás kialakulása Európában 

Dr. Zalai Károly 

A gyógyszerésztörténészek megál!ap{lása szerint a gyógyszerkészltési gyakor/atfejl/J
désifolyamatában az európai önálló gyógyszerészet születésnapja „dejure" az 1241-es 
él're esik. Ezen id/Jpontot mege//Jz/J e/IJzmények összefoglalása után a szerző bemutatja 
a H o h e n s t a uf e n f f. Frigy e s (l /94-1250) szicl/iai király, római-német császár 
által 1231-ben kibocsátoll „ Constitutiones Melfi", valamint az 1231-1241 közölt ismétel
ten kiadott, nzódos[tolf „Novae Constiruriones" gyógys:erés:i vonatko:ásúfeje:ereit. Ezt 
követőleg gyógyszerészi vonatko:::ásban értékeli a császár orrosi rendtartásának koncep
cióját és nzai érte/n1e:ését,jelc11t6ségét. 
A: európai gyógyszerészet 750 évcsfejlődésének rövid bcnuaarására reprezenratfv kinzu
ratdst készftetr ftdlia, Franciaország, Nagy-Britannia, Írország, 1Vén1c1ország, Svájc és 
Ausztria fontosabb gyógyszcrésztörténefi escnzényeiröl, nrajd ezt követően áttekintést ad 
a rnagyar gyógyszerészetfejiödésénekfontosabh á/lornásairól és rnegál/apftja, nzis::erinr 
fejltJdésünk hasonló a nyugati országokéhoz; sok a kii/földi befolyás és a: időbeli elroló~ 
dásnak elfogadható okai vannak. 
r'\. tanulnuíny rnásodik része a gyógys:erés:etjövőjének alakulásárafordítjafig)'ehnünket. 
Néhány rendelkezésre álló adat összehason/ltása alapján bemwatja az Európai Gazdasá
gi Közösség 12 országának gyógys:erés:etét. A s;er:t'J a kö:elrnzUtban rés:t vett a nétnet, 
a: osztrák és a si:ájci gyógyszerészek !Vfainzban rnegrende:ett jubileunzi ülésén és így a: 
ott s:er:ctt nenizetkö::i tapasztalatok alapján értékelést és kitekiJJtést nyiUt a rnagyar 
gyógyszerészet jöl'/Jjének alakulása \'Onatkozásában. Megállapítja, hogy lf. Frigyes csá
szár constitutiojának alapi'etö rnegá//apításai napjainkban is he(vtállóak. 

A:z 1991-es esztendő jó alkalmat nyújt arra. hogy az 
önálló gyógyszerészi hivatás kialakulásának 750 éves 
évfordulóját megünnepeljük. A gyógyszerésztörténészek 
megállapításai szerint a gyógyszcrkészítési gyakorlat 
fejlődési folyamatában az önálló európai gyógyszerészet 
születésnapja „de jure" az 1241-es évre esik. 

Az arab világ kultúrtörténete előbbre, 765-re teszi az első 
arab gyógyszertár felállítását Bagdadban. melynek materia 
medica-ját feltehetően tükrözi Baber be11 Sol dispcnsatori
urna . 

• A. római birodalomban. a latin kultúrájú nyugati or
szágokban (elsősorban Itáliában és Franciaországban) 
mtíködtek gyakorlati isrneretek.1<el rendelkcz6 gyógyító 
és gyógyszerkészítő fráterek. szerzetesek (aron1atarii. 
stationarii), kifejlődött a kolostori medicina és egyes 
fráterek a gyógy- és fúszernövények tcm1esztésére. bc
gyújtésére és feldolgozására szakosodtak. A Sanct Gal
lcn-i 816. évi kolostortcrv alapján múködő kolostori 
n1edicina átlépte a rendház falait és tevékenysége a kör
nyező lakosság gyógyítására, gyógyszerré! való ellátisá
ra is kiterjedt. A gyógy- és fúszemövényck. egyéb gyó
gyító anyagok és borok raktára. „apotheka"-ja el6futára 
a későbbi polgári gyógyszertáraknak, ahol az orvos
gyógyszerészek gyógyítottak, scbészkedtek. gyógyszere
ket forgalmaztak. A fejlődésben a határkövet az 1231-
ben Hohenstaufen ff. Frigyes (1194-1250)(1. ábra) 
császár által kibocsátott „Cons1itutiones 1Helfi", majd a 
kiegészített. 1231 és 1241 között isn1ételten kiadott 
„Novae Constitutiones" jelentették. 

l, áhra: llohcns1a11fcn II. Frigyes ( J 194-1250) S:ici/úi királya, R6mai 
Némi:/ C.rás:ár és Jcru:::sdlem Királya. 

p, t;:1nult és felvilágosult II. Fíigyes császár orvosi 
rendtartási koncepciója és annak kivitelezése szcllcm
és kultúrtörténeti emléket állított all;otójának. mivel az 
a Szicíliai és Dél-Itáliai Királyság területén kívül haté
kony és nagy jclent6ségú lett egész Európa szárn{rra .. /i,.z 
1185-bcn alapított palcnnói katedrálisban levó síremlé
ke zarándokhelye lehetne az európai gyógyszerészek
nek. 

A constitutio megjelenése előtti. 7. és 12. század közötti 
időszakban Szicília és Spanyolország szolgált a görög-arab 
medicína közvetítő útjaként a latin nyugat szán1ára: a 9. 
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század végélől Európában Szicília lett az arab kultúra köz

pontja. 
A 10. században a spanyolországi Cordoba vált az iszlám 

legnyugatibb központjává mind kulturális. mind politikai 

vonatkozásban; az arab gyógyítástudomány oktató köz

pontja Toledo letl 
Szicília (2. ábra) és Spanyolország mellett a korai fejlő

désben szerepet játszott a dél-franciaországi Arles városa 

is, ahol 1162-1202 között egész Európát figyelembe véve 

talán el6ször szabályozták a gyógyszertárak ügyét. 

2. ábn1. Dll-ltália, a Szic(fiui Királyság lcriilt'lt' o 1 ;;;' . . r::d::ad kii::cpbz. 

A „Statuta sive Leges rnunicipalis Arlea!is" is tneghatá~ 

rozta az orvoslás és a gyógyszerészet szétválaszt..'isát, mert 

a gyógyszerész részére szolgálati esküt követel. az orvost 

pedig eltiltja saját patika fenntartásától. 

A/fred Adlung (1875-1937) és Georg Urdang (1882-

1961) vibgviszonylatban elismert - utóbbi a jelentősebb -

gyógyszerésztörlénészckközös munkájukban 1935-bcn lc

írták, hogy a két szabályozás olyan mértékben hasonló. 

miszerint II. Frigyes császár több mint valószínű. hogy 

ismerte a francia arlesi szabályozást. Megállapításuk sze

rint II. Frigyes orvosi rendtartása a gyógyszerészet vonat~ 

kozásában kél olyan újítást vezetett be. amely az ó szabály

zatát. s nem az arlcs-il tette a korszerű gyógyszerészi 

jogszabályalkotás kiinduló pontjává. Egyrészt korlátozta a 

gyógyszertárak alapítási lehetőségét a személyi jog kiadá

sát felesküdött személyhez kötötte, másrészt gyógyszcrta

xa előírásával elsőnek hatúrozta meg a kötött. egységes 

gyógyszerárdk.at. Az előzőekben idézett két gyógyszerész

történész professzor véleményét időközben további elis

mert akadémikusok is meger6sítelték. 

Novae Constitutiones 

A „!Yovac Constitutio11es" 46. cikkelye az orvos és a 

gyógyszerész munkáját szabályozza az alábbi idézet sze

rint: 
„Az orvosnak legalább naponta kétszer kell a pacienséc 

felkeresni és a beteg kérésére az éjszaka folyamán egyszer. 

A betegtöl a::; orros 11e111 kaphat naponta többet, nlint }Cl 

arany tarenIL'il, ha e:ért a rárost, ill. a tábort nenz kell 

elhagynia ... Ncnz szabad neki a gyógys:erészekkel érdek

közösséget kialak(tani, saját ve:etése alatt senz tánzas:that 

igényt a bevétel rneghatáro:ott részére és e:enk{vül sajdt 

officinát sem tarthat fenn. 

A gyógys:::erés:::ek e::el s:eniben a receptek alapján 

és a rni Constitutionk elöfrásainak n1egfcleltJe11 kés:ftsék 

el a gyógyszereket saját számlájukra. A gyógyszerészek 

a gyógyszerek forgalmazására, kiadására csak esküjük 

letétele után kapjanak engedélyt, rnis;erinr ök nli11de11 

kés:ftJnényükct a; előírásoknak nzegfelclöen, harnisflat

/arw/ fogják clkészlteni. A gyógyszerész ltas:na az ö 

gyógys::erein viszont a követkc:ök s::erint legyen s::abá

i_vo::va: a:ok.011 a gyógys:erekcn és egys:eril gyógys:i:r

kés:frnui11yekcn, cune!yeket a bes:er:és idöpontjátót s:á

nz{tva nc111 !O\'ább, rnint egy évig tdrolna,l:: a 

gyógys:ertárakban, nzinden unciányi nzennyiségnet 3 ra
renust lehet és s:abad keresni. Afinda:onáltal a többiek

nél, anzclyeknél a gyógyszer ternu!s:etes rulajdonsá~a 

folytán ragy egyéb oknál fogra egy éven rút is rokráro

:dsra kerülnek a gyógys:ertárban, a gyógys::erés: unci

ánként 6 tarcnust bcrétele:het. Ilyen jellegti gyógys:er

rárak nzinda:onáltal ne legyenek rnindenfelé, hanc:ni 

csak a királyság nieghatáro:ott rárosaiban, ahogy a ro

i·ábbiakban rnég benzutatásra kerül." 
A 4 7. cil\.kcly: „ A királ_vság egyes kerületeiben s:ilkségcs 

két felesküdött tis:tviselö hcállftása a g_vóg_vs:erkés:frés 

f clügyelerére." 
„A:okat a s:cnzéfycket (gydg_vs:crés:::ckcri. akik a 

gyógys:crckct kés:::frik. eskatétellcl felellissé kötclc::::iik, 

hogy a gyógys:::erekct lelkiisrneretescn, eliffráss:crtlcn (:S 

a: enzhcri felhas:núlásnak nzcgfelelö 1nir1öséghc'fl kés:ú

sék el." 

i\ Consritutio értékelése 

l. A gydgynöv~nyek tennelésévcl. begytíjtésCvelés fel

dolgozásával foglalkozó fráterek, gyógyszcrclóállítók e~ 

drogken~sked6k jogot kaptak a gyógyszerek el6állítás{tra 1~;; 

ezzel tevékenységük elhatárolásra került az orvos diagnos;. 

tizűló és terápiás rnúködési tcrü1etét6L 

2 .. 4. gyógyszerészi hivatás fele16sségc c.skütétclre épült. 

Uini feltétele a hivatás gyakorlásának. 

3. Gyógyszerkészítő officinút orvos nern tarthatott fen1i. 

ezzel a gyógyszerész a kialakult hivat::ísa gyakorlás~ího; 

külön helyiségbe (apothcca) és privilegizált helyzetbe kc 

rüli. A gyógyszertár alapítását korlátozta és szc1nélyi jogo 

sítványhoz kötötte. 
4. Megkívúnt eljárásokkal egységesen és inegfelci\ 

111in6ségbcn írta elő a gyögyszerck clőúllítási küvc!cl 

ményciL 
5. Előírta a gyógyszertári gyógyszerkészítés felu~y l 

letét, ~univel a gyógyszerész rnunkája - rnint a bctcgcl 

l~itás része - hatósági ellen6rLés ahi került. 

6 .. A. gyógyszerek forgaln1azási úra szabályozott és ;.;g; 

ségcs lett. ezzel egyben megszabta a gyógyszerész kcrcsc;" 

lehet6ségét is. 
J\z orvosi és gyögys7,erészi múkö<lés sz.ah<ilyoz;:!sa clh 

nére n1ég több évszázad múloti cl, a1níg az aJapelvekne: 

megfelelően a gyógyító szerzetes frátcick. gyógyszcrkész1 


