
Egy 100 éves gyógyszerárjegyzék: 
a korabeli gyógyszerészet tükre 
Bayer Antal budapesti gyógyszertárának 1912-ben megjelent 120 oldalas árjegyzéke betekintést enged abba, hogy 100 évvel ezelőtt: 
1. milyen készítményeket állítottak elő nagy tételekben a magyar gyógyszertárak, 2. hogyan jelentek meg a gyógyszer-különlegessé
gek (a „specialitások"), 3. milyen készítményeket gyártott a kialakulóban levő gyógyszeripar és 4. milyen volt a korabeli gyógyszertá
rak árukínálata. 

M
agyarországon 1950-ben államosították a gyógyszer
tárakat. A szakszerűtlenül és kegyetlenül végrehaj
tott államosítás során százával törték össze a gyönyörű 

állványedényeket és semmisítették meg a „feleslegessé vált" 
könyveket, iratokat és dokumentumokat. Ezért szerencsés vé
letlennek tekinthető, hogy családi gyógyszertárunkból sikerült 
kimentenem 3 régi árjegyzéket: az elsőt 1900-ban nyomtatták, a 
másodikon nincs dátum, a harmadikat pedig kereken 100 évvel 
ezelőtt, 1912-ben adta ki nagyapám. Mielőtt erre a kiadványra 
rátérnénk, célszerű röviden bemutatni a gyógyszertárat és annak 
tulajdonosát, hiszen e nélkül nem lenne teljes a kép. 

A gyógyszertár 
A budapesti VI. kerületi Andrássy út (eredetileg: Sugár út) 
84. szám alatti gyógyszertárat Schwarzmayer János alapította 
1881-ben, tőle Bayer Antal vette meg 1888-ban. A gyógyszer
tár eredeti neve Vörös kereszt volt, később ezt Kereszt, majd 
Magyar kereszt gyógyszertárra módosították. BayerAntal a 
gyógyszertárat korszerűsítette, megkezdte gyógyszer-külön
legességek előállítását, a gyógyszertárban tapaszüzemet és 
parfümériát létesített. 

A gyógyszertár tulajdonosa: Bayer Antal 
Bayer Antal 1860-ban Egerben (Heves megyében) született, 
középiskoláit Pilsenben végezte és bátyia, Bayer Arnold példá
ját követve választotta a gyógyszerészi hivatást. Prágában volt 
gyakornok1, ezt követően a bécsi egyetemen tanult és szerzett 
gyógyszerész oklevelet 1884-ben. Bécsben több gyógyszertár
ban dolgozott, majd Budapeslen, bátyja, Bayer Arnold, Üllői úti 
Angyal gyógyszertárának volt a munkatársa 1888-ig, amikor az 
Andrássyúti gyógyszertárat megvette. (A gyógyszertár vezetését 
később fiának, ifj. dr. Bayer Antalnak engedte át, de a gyógyszer
tárba még 80 éves korában is mindennap bejárt.) 

Bayer Antal széleskörű közéleti tevékenységéből néhány 
kiemelt adat: a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület elnöke 
(1905 és 1918 között), az Országos Közegészségügyi Tanács tag
ja, a Magyar Vöröskereszt központi igazgatóságának tagja és Bu
dapest VI. kerületi szervezetének elnöke, a Nemzetközi Gyógy
szerészeti Szövetség (Fédération Internationale Pharmaceutique 
- FIP), a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar 
Turista Egyesület alapító tagja, az Allgemeine ÖsterreichischeA
pothekerVerein tiszteletbeli tagja, a Wiener Pharmazeutische
Gesellschaft levelező tagja. Kitüntetései közül a legmagasabbak: 
a SignumLaudis,a Vöröskereszt érdemrend és a kormányfötaná
csosi cím. 

Az árjegyzék 
A 120 oldal terjedelmű árjegyzék magyar és német szöveget is 
tartalmaz. A két nyelv használatát az tette indokolttá, hogy Bayer 
Antalnak nemcsak személyét, hanem készítményeit is jól ismer
ték Ausztriában, ahol a Stephansdommal szemben található bé
csi Feld Apotheke látta el a képviseleti feladatokat. 
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Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy az árjegyzék 
részletes ismertetésének a mellőzésével és a minél általáno- ! 
sabb érvényű következtetések levonására alkalmas tények se· i 
gítségével mutassuk be a korabeli gyógyszertárak kínálatának 1 
a szerkezetét. i 1 

A kiadvány első 80 oldala Bayer Antal saját készítményeinek, i 
ezt követő 40 oldala pedig a gyógyszertárral kapcsolatot tartó 1 i 
bel· és külföldi cégek készítményeinek az árjegyzéke. I' 

! 
A gyógyszertár „saját" készítményei i 

-·--- & 

A gyógyszertár készítményeit célszerű 4 csoportba sorolni: a) 1 
gyógyszerek, b) illatszerek, e) kozmetikumok és d) eszközök és ! 
készülékek : · 

A gyógyszertárban előállított gyógyszerek 
Bayer Antal gyógyszertárában tapaszüzemet létesített, mely- [ 
ben J30.féle tapaszt állított elő. Az egyszerű ragtapaszok f 
mellett a legkülönbözőbb hatóanyagokat tartalmazó - az i 
árjegyzékben 20 oldalon ismertetett - tapaszokat részben a y 

gyógyszertár gyógyszer·különlegességeként forgalmazta vagy :; 
kórházaknak, rendelőintézeteknek, szanatóriumoknak vatrV 

- megrendelésre - akár a megrendelő gyógyszertár d1~kéjt'
vel kiszerelve szállította.' 



Az árjegyzékben a III. Magyar Gyógyszerkönyvben hivata
los erőshatású tinktúrák közül 17 szerepel (lOOg-os és 1 kg-os 
mennyiségben). 

A „dörzsölőgépen'' (németül: Salben-Maschine) készített ke
nőcsök sorozata kiszerelten vagy kilogrammos tételekben állt a 
megrendelő rendelkezésére. 

Az árjegyzékben „különfélék" címszó alatt az elixírek, kú
pok, pasztillák, pilulák, porok, súrupok, tabletták és más gyógy
szerformák sokasága található. Erdekességként meg lehet említe
ni, hogy a - egyenként sztaniolba csomagolt - „bobcsemegének'' 
nevezett „phenolphtaleincsokoládét" 100 darabos tételben, a 
Magyarországi Gyógyszerész Egylet által ellenőrzött „elsőrendű 
teakeverékeket" pedig kézi eladásra szánt kisebb csomagolásban 
ajánlotta az árjegyzék. 

Bayer Antal „saját különlegességeim" (németül: eigene 
Spezialitiiten) címszó alatt elsősorban gyógyszer-különle
gességeit ismerteti. A sorozatban a gyógyszertár egyik leg
sikereseb_b készítméll}'_e~ a Contra~ussi~ áll az _elst)_helye_n, --· - ·--
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amit nemcsak azért érdemes kiemelni, mert elixír, pasztilla 
és cukorka formájábanis népszerűvé vált, hanem Elixirium 
Thymi compositum néven a Magyar Gyógyszerkönyvbe is 
felvételre került. 

Bayer Antal számos gyógyszer-különlegessége közül a Cont
ratussin népszerűségével elsősorban a Bayerlax hashajtó, az égési 
sebek ellen használt Ardol kenőcs és a Baby-krém - a következő 
évtizedek során is - vetekedhettek, de a Syrupus ferri albuminati 
Bayer korabeli népszerűségét egyértelműen bizonyítja, hogy en
nek a szirupnak - arzént, bromidot, foszfort és nátrium kakodi
látot különböző mennyiségben tartalmazó - változatai is szere
pelnek az árjegyzékben. 

Az árjegyzékben a gyógyszer-különlegességek között feltün
tetett Menthol sósborszesz, valamint szájvíz, mosdópor, fogpor és 
fogpép formájában forgalmazott Hydrogenolugyancsak népszerű 
készítmények voltak. 

A gyógyszertárban elöállított illatszerek 
Az árjegyzék „Parfumerie Báyer" címszó alatt 10 oldalon sorolja 
fel azoknak az illatszereknek a neveit és árait, melyekről Bayer 
Antal a következőket írta: · 

„Az általam előállított virágillatú illatszerek a Rivierából be
szerzett pomádékból lesznek laboratoriumomban extrabálva és a 
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haften des einfachen Extraktes nur ín sehr gemildertem: .-
-oder gar nicht enthait- und _zu einem angenehm 'zu_ 
den Mittel umgestaltet Viurde: 

solches neuereS- _Thymíanextí-akt sfe!lt auch _das_, _v:-o"n 
in Budapest hér~estellte Contratussin dar, welches_n_och 

eine Kombination init Bromnatrium ist und durch diése 
·ng. n·och _wírks_árn~r-- gewaclít werden ·solL , ___ _:_--.- ~ 
Contratussin: stellt -ein_e -sirupahnliche Flüssigkeit ___ da,!; 

ebst- 200/oigen diaiysierten Thymianextraktes --nOch;':_f_O/o_ --
_entha!t. _ba_s-Pr_aparat_ schmectct_ allgeri~hri1_'.-:-_u~-d:-~W,!~
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Karlovszky-féle érlelési eljárás szerint azonnal érleltetve, mely el-
járás által a kedvelt angol és francia illatszerekhez teljesen azonos t:J 

'"' minőségűek''. Valamint:„Az extrahálás és érleltetés fokozata szerint "' 
háromféle minőségben hozom forgalomba: 1. érlelt virágkivonat, 2. i 
érlelt töményített, 3. érleltvirágkivonatú essenciák''. ;;;< 

Az árjegyzékben az illatszereket a kölni vizek, majd a perme- ~, 
tezhető szobaillatok követik, melyekhez permetező készülékeket ~ 

ánl 
~ 

is aj' a gyógyszertár. "' 
::; 
0 

~-A gyógyszertárban előállított, illetve ott beszerezhető 
kozmetikumok ~ 

<>":' 
A kozmetikumok között az árjegyzék 10 oldalon sorolja l 
fel az arcporokat (púdereket), arc- és kézápolási szereket, ;:;:, 
hajápolási szereket, hajvizeket és fejmosókat, szappanokat, ;jji· 
tyúkszem- és bütyökgyűrűket, szájvizeket és fogporokat. i:i 
Ezek mellett szerepelnek még bajuszpedrők, bajuszkötők, il' 

°'" fogkefék, „manicure" készletek („mindenféle kivitelben''), 
óvszerek, sőt húsvéti tojásfestékek és húsvéti fecskendőcik
kek is. 

A gyógyszertárban beszerezhető eszközök 
és készülékek 
Az árjegyzék a következő „eszközöket és készülékeket" tartal
mazza: gumiujjak, cseppentőüvegek, irrigátorkészletek, kankó-
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fecskendők, hőmérők, ezüst-nitrátot tartalmazó „pokolkövek'' 
(németül: Hölleinsteinstift), szemecsetek, szemcseppentők, tej
szívók és szopókák. 

~ Bayer Antal gyógyszertárával kapcsolatban álló cégek 
-~ készítményei 
·;;; 
'-" ::; 
e 
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A 100 évvel ezelőtti gyógyszertárak szerepkörének és árukíná
latának áttekintését nem könnyítené, hanem inkább nehezítené 
azoknak a bel- és külföldi cégeknek a felsorolása, melyeknek 

ii gyógyszereit, kozmetikumait, tápszereit és egyéb készítményeit 
"' i:Q az árjegyzék tartalmazza. Ehelyett csupán a gyógyszer-külön-
:!} legességek forgalmazásával kapcsolatos néhány lényeges adatot 
t; emelek ki. 
ti 
S;i 
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Az árjegyzék 12 oldalon sorolja fel a londoni Burroughs 
Wellcome& Co. által gyártott 190-féle tablettát, melyeknek Bayer 

-~ Antal gyógyszertára volt a magyarországi főraktára. 
1912-ben Magyarországon 3 gyógyszergyár működött: 

Richter Gedeon 1908-ban már nem a Sas gyógyszertár labora-
S;, 

"-1 tóriumában, hanem kőbányai gyárában állította elő termékeit, 
~ -a az 1912. évi árjegyzékben még Dr. Kereszty, Dr. Wolf és Társa 
~ néven szereplő gyár ebben az évben költözött Angyalföldről 
t; Újpestre, ahol a következő évben (1913-ban) vette fel a Chinoin 
~ nevet. Egger Leó és Izidor 1911-ben alapítottak gyógyszergyárat. 

Az árjegyzék említést tesz mindhárom gyár gyógyszer-különle-

11 

gesség .. eiről: a Richter-gyár - sikeres organoterápiás készítményei :1[_•_ •. 

(pl. a TQnogen) mellett - már gyártotta a Hyperolt és a Kalmo- '. 
pyrint, a Chinoin elsősorban hatóanyagokat állított elő, de az;, 
árjegyzékben gyógyszer-különlegességei (pl. acetilszalicilsav- és í 
yohimbin-tabletták, valamint digitoxin-cseppek) is szerepelnek., 
Az árjegyzék 2 oldalon sorolja fel azokat a „Dr. Egger-féle gela
tin-capsula készítményeket", amelyek - az enterosolvens drazsék 
feltalálása előtt - a bélben oldódó gyógyszerek csoportját jelen-
tették. • 

A gyógyszer-különlegességeket előállító gyógyszertárak; 
közül az árjegyzékben csak néhány szerepel (Dr. Deér Emil, 
Szőllősi Sándor és Zoltán Béla készítményei voltak a legismer
tebbek). 

Az árjegyzékben az injekciós készítményeket csaknem • 
kizárólag a Zebegényi Lajos budapesti gyógyszertárában 
előállított „Steril subcutaninjectió folyadékok'' képviselik, 
melyek még nem azonosak azokkal az atropint, glükózt, 
morfint, nátrium-kloridot és sok más hatóanyagot tartal
mazó, ampullában forgalomba hozott „kommersz injek
ciókkal'', melyeket ma már „generikumnak" neveznek, és l 
amelyeknek sorozatgyártását Magyarországon elsőként 
Bayer Antal kezdte meg, alig néhány évvel az árjegyzék 
megjelenése után. • 

Mit mutat be az árjegyzék? 11' 

Az árjegyzék több szempontból is a korabeli gyógyszerészet tü- t 
körképe. -. 
1. Az árjegyzék tükrözi azt, hogy a gyógyszerkincsben bekö-1 · 
vetkezett forradalmi változások és új gyógyszerformák felfe- ,_·. 
dezése következtében a gyógyszertárakban előállított „klasz- ' 
szikus" galenikumok, magisztrális és kézi eladási termékek 

mellett h~gya~ jelentek meg a gyógyszer-különlegességek, a ~,_,_· __ _ 
„specrahtasok. ; 
2. Az árjegyzék tükrözi azt, hogy Bayer Antal és más magyar ! 
gyógyszertár-tulajdonosok hogyan kísérelték meg a gyógy- , 
szer-különlegességeket a társadalom és a gyógyszerészet li 
szolgálatába állítani. Erre a legjobb példa az, hogy az árjegy- 'l 
zékben a gyógyszer-különlegességek előállítói között több a Í 
gyógyszertár, mint a gyógyszergyár. (A korabeli adatok sze- 1 
rint Magyarországon 3 gyár és 103 gyógyszertár állított elő ,1 
ilyen készítményeket.) '1-

3. Az árjegyzék tükrözi a magyar gyógyszeripar első éveit, a ki- • 
alakulás kezdetét. ·1 
4. Az árjegyzék tükrözi azt, hogy ekkor még a gyógyszertárak : 
egyaránt foglalkoztak gyógyszergyártással, nagy- és kiskereske- . 
delemmel. 
5. Az árjegyzék tükrözi azt is, hogy hogyan keveredett a gyógy
szertárakban a „gyógyszerpaletta'' a kozmetikumokkal, illatsze
rekkel, tápszerekkel és egyéb termékekkel. + 


