
306 GYÓGYSZERÉSZET 18 évfolya1n 8. szárn 

Gyógyszerészet 18 301.i-309 19'74 

GYOGYSZERTÁR-J<JLLENORZÉSEK ERDÉLYBEN 
A XVIII. SZÁZAD KÖZEPÉN 

DR SPIELMANN JÓZSEF, DR SZŐKEFALVI--NAGY ZOLTÁN, DR RÁCZ GÁBOR, 
LÁZÁR SZ KAROLA ÉS J\IAIOR OVIDIU 

Sze1 zők dolgozatukban ö.ssz~fogla(ják az erd"élyi 
gijógyszertár·i-ellenőrzések elrendelésériek körülmé
nyeit. Leíiják az 175J éui ellenőrzések lényegesebb 
niegállapításait, s rá11iutatriak az akkor·i vizsgálatok 
rnetod·ikai, szeniléleti különbözőségeire Röviden, is
mertetik az ellenőrz~8ehet lAgző orvosok éleflajz·i ada
ta·it i'l 

A gyógyszerészet a XVIII században Európa
szer te rohamos fejlődésnek indnlt Elkezdődött az 
a folyan1at„ n1e1ynek során az új kén1iai (szervet
len) gyóg-y·szerek - k~sőbb - fokozatosan kiszo
rították a te1ápiából a hagyo1nányos, sokszor 
hatástalan szereket Az einpiriás eljárásokat a 
gyógvszerkönyvek kötelező előírásai kezdték fel" 
váltani, s a gyógyszerészi gyakorlatot egyre hatá
rozottabban felsőoktatási tanulmánvokhoz kö
tötték Ezt a folyamatot a Habsburg-malom alá 
került Erdélyben is nyomon követhetjük 

Az eddigi kutatók megegyeznek abban - mint 
azt legutóbb Izsák Sámuel is leszögezte [1] -, 
hogy a bécsi diszpenzatórium (Dispen.satorium 
Pharnia-ceuticuni A ustriaco-Vie1inense) 1729-es el
ső, 1najd további kiadásai, ha i1en1 is voltak l1iva
talosak, de s;.-;e1npuntadóknak bizo11yultak 111ind a 
gyógyszerek elkészítésében, mind pedig az árak 
n1egállapításában egészen a Pha11nacopoea Aust·
riaco-Provincialis első kiadásának (1774) megjele
néséig 

Az újabb levéltári kutatások azt bizonyítják, 
hogy a bécsi taxa előírásai korántsem voltak álta
lánosan elfogadottak, s az Erdélyi Gubernium fel
szólítására a tartományi egészségügyi bizottság 
(Commissio Sanitatis) 1753-ban önálló taxaterve
zetet dolgozott ki. Ez azonban végül mégsem vált 
hivatalossá, hanen1 helvette l 7í2-ben kötelezően 
kiterjesztették Erdélyr~ az 1765-ben módosított 
bécsi diszpenzatórium és taxa előírásait [2l 

Az e kérdést eldöntő adatok az 1752-1753-as 
patikavizitációk során készült iratokból derülnek 
ki, ezért körühnényeit kissé alaposabban n1eg kell 
világítanunk 

A 18. század közepén a bécsi központi kor1nány
zat mellett működő birndalmi egészségügyi bizott
ság több jelentős rendelettel igyekezett Erdély 
egészségügyét a fejlettebb tartományok színvona
lára en1elni. A n1ár 1734 óta n1űködő nag,Jszebeni 
tarto1nányi Coinnrissio Sarlltatist 1742-ben újjá
szervezték [3], 1751-ben pedig arra utasították, 
hogy minden külön felszólítás nélkül „ az afféle 
in re sanitatis siető és igen szorgos " esetet a 
Gube1niu1non keresztül a bécsi udvarnak jelenteni 
köteles[!] 

Ugyanebből a szellemből fakadt az az 1752 jú
nius 26-i rendelet is, ainely a Habsburg-birodalon1 
n1ás részeiben 1ná1 hagvöinán:yosan kialakult sza-

bálynak megfelelően előírta, hogy Erdély összes 
gyógyszertárát évente képzett szakemberek ellen
őrizzék. E rendelet kiadásának indítékát azonban 
egy erdélyi konkrét esetben találjuk meg 

A gvulafehérvári (akkor károlyfehérvári) g.rógy
szer tárnak pr'Dbtémtl.ja jutott el ugyanis az aulához. 
A gyógyszer tár provizorn, később tulajdonosa, 
Weber Ferenc 1 i46-ban n1egl1alt; özvegye provi
zornak Lippai Mártont állította. Amikor l 750"ben 
az özvegy is meghalt, Lippai a ki nem adott (évi 
100 forintos) provizori díj fejében a gyógyszertár 
tulajdonát követelte. Ez a vita lehetőséget nyúj
tott a katolikus püspöknek arra, hogy mint Gyula
fel1érvá1 földesura, 111agának szerezze meg a (nyil
ván jól jövedelmező) gyógyszertárat 

A püspök befolyása alatt álló városi tanács 1751 
április 15-i ülésén úgy határozott, hog,y „ Az 
Patika Ház Patikájával és hozzá tartozó n1inden 
n1obilis instrun1entu1nokka1 egyete1nbe aestiina.
tio szerint maradgyon a Nemes Képtalan birndal-
111ában„" 

Az Erdélyi Kancellária irattárában egy vaskos 
iratköteg [5] mutatja, hogy nem ez volt az utolsó 
szó Tanúvallomások bizonyították, hogy még a 
„kuruc felkelés" - tehát az erdélyi püspökség 
visszaállítása-----: előtt volt ott g~yógyszertár JJfária 
Terézia Engel Eliás birodalmi prnto-medicus meg
kérdezése után elrendelte, hogy a Gubern.ium vizs
gáltassa meg a gyógyszertár állagát és állapotát. 

Több mint 60 ívoldalt tölt meg annak a bizott
ságnak a jelentése, amelyet a vizitáció alkalmával 
felvettek Elsősorban leltározták a patika teljes 
készletét és megállapították annak pontos árát, 
láthatóan a bécsi árszabást véve alapul 

Leszögezték,, hogy , , a galenusi és a ké111iai 
ko1n1)oziták egyaránt a 1nesterség szabályai sze
rint (»secnndum artis regulas«) készültek" 1152. 
április 26-án írta alá a jelentést a bizottság: Fel
falusi Jf ihály guberniumi „physicus mdinarius", 
M .. H. Unverdorben kamarai sebész, JJf. G. Theis 
szebeni 01 vos-gyógyszerész és J. G .. Schuh gyógy
szer tári „pr oviso1" 

Feljalusi Mihály az e1délyi 01vostörténelern elég ke
véssé ismert érdekes alakja; legtöbbet Weszprérni Suc-_ 
cintájában olvashatunk róla [6] E szerint Felfalusi 
édesapjától, a rnarosvásárhelyi kollégium rektorától ta
nulta filózófiai és teológiai is1nereteit. 01 vasi tanulmá'.· 
nyokat Leidenben, F1ancec:Jce1ben és Halléban végzett, 
és ez utóbbi helyen - a vele nagyon ellenszenvezó 
Tfle:tzpréuii szerint - „. „ .pénzé1t vásál'olt 1nagának 
01 vasi cí1neket és !Okozatot . " 1715-ben Hazatérve 
saját és felesége birtokain gazdálkodott, s orvosi gyá
korlatot hosszú ideig nem folytatott.. Egy 1753-as guber
niu1ni irat arról tanúskodik, hogy akkor inár 8 éve or
vosi gyakorlatot folytatott, s hogy - szinte telj.esen 
díjtalanul - a gube1niu1n hivatalos orvosi (phys1cu~) 
tisztét is betöltötte [~].. .E inűködésében kifejtett teve
kenysége, amelyről alább is lesz szó, egymaga is kellő· 
képpen ellent1nond fl7 eszpr61ni szavainak, amelyek szak· 
n1ai tudatlanságáról szólnak. Korszerű ismereteiről ta· 
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Jiúskodnak azok a nemrég közzétett levAlek is. amelyeket 
,_háziorvosként a Teleki-család tagjaihoz írt [8]. Seivert 

ii.zt is feljegyezte, hogy a báznai „égő forrásokat" is 
elemezte 1752-ben [9].. , , 

:Kétségtelen azonban, hogy _F'eljaluEii -magával tneg
hasonlott Eiinber._v9J_t. Ezt bizonyítják Teleki Sándorhoz 
írt levelei, amelyeket:-Koncz József közölt 1896-ban (10]: 

, .. Szegény fejem, énnéken1, aki tisztességes tudomá„ 
~yokban nevelkedtem, minden költsége1net azokban 
idegen országokban (talán ne1n is sine fructu) költöttem; 
nincsen, aki 1nelletten1 felálljon és mind Isten, mind 
édes hazán1 szolgálatára alkalmatosabb volnék Se 
gazda, se medious ! Különben a medicusságtól rnég Isten 
megőrzött; a medicina sok kárt oausál, jobb lett volna, 
ha egé1fogót tanultam volna t.sinálni." - írta 1728-ban, 
5 12 évvel később is hasonló hangú a levele: „ .1nások 
vétettek elő, 1negszaporodtunk, én in pulve1·e et squa~ 
lore heve1ek, módom nincs, kedvem is kevés in publicun1 
et magnaturn praesentiam producendi" 

J\1eghasonlásával, lelki válságával függhetettt össze 
az a maga korában nagy feltűnést keltett cselekedete, 
hogy 1755-ben a görögkeleti vallásra tért át, s két gyer-
1ueke is -:-;---- hja TVe.szpré1ni - »átment a rómaiak tábo
rába«„ „01egen és szegényen - olvassnk ugyanott -
vetett véget szerencsétlenül leélt életének" 

Unverdorben, Mihály HonoriuEI császári és királyi ka
marai és tartományi sebész neve az orvostörténelmi iro
dalomban eddig ismeretlen volt. 

Theiss, IJ!l ihály Gottlieb ( 1 i 18-1 766) .. A szászszebeni 
· evangélikus lelkész fia volt, Jénában tanult s ott szer

zett 1740-bt-Jn dokto1i fokozatot. Hazatérve Szebenben 
élt haláláig. Szinnyei szerint gyakorló orvos volt [11], a 
fenti jegyzőkönJ·v aláírása azt tanúsítja, hogy gyógy
szertárat tartott fenn, de orvosként nem praktizált, 

FelfaluEiiék jelentése nyomós érvet szolgáltatott a 
gyógysze1 tár addig élvezett függetlenségének inegőrzé
séhez, a1nit végül az malkodón6 is megerősített 

Az .l7 5J-as patikavizitációk 

Engel proton1edicus n1á1 a gyulafAhérVái:i pa
tika vizsgálatának elrendelésekor utalt az összes 
erdélyi gyógyszertár rendszeres vizitációjának 
szükségességére Feltételezhetően ebből született 
meg végül az említett 1752 június 26-i rendelet a 
rendszeres patikavizitációkra vonatkozóan [12]. 
Ennek az intézkedésnek megfelelően az erdélyi 
főkormányszék (gubemium) 1753 március 14-én 
a következő „. . gyógyszerészetben jártas orvo
sok" -bál álló bizottságot nevezte ki Erdély pati
káinak: elle11őrzésé1e [13], amikor is 

Felfalu.si Mihályt és Zoltán Józsefet a szebeni; 
Schnster Jakabot és Schuller Jánost a besztercei 

és inarosvásárl1elyi; 
Soterius Aridrást éE Schurin Járiost a segesváii, 

medgyesi és brassói, Pápai Páriz Andrást és 
Enyedi Istvánt a kolozsvári gyógysze1tárnk felül
vizsgálatával bízták meg. 

Zoltán József (1712-1 ~63) tekintélyes kolozsvári ke· 
iesked6családból származott. Hallében, Utrechtben, 
Leidenben tanult, végül 1745-ben Utrechtben szerzett 
01vosdoktori fokozatot Hazatérve 1746-tól az akkori 
Hunyad, illetve Fejér n~egyében szerzett megbecsült 
nevet 1 760-ban-költözött- át Kolozsvárra. A szépiroda-
10111 ii·ánt is é1 deklődött: francia és olasz nyelvből fordí
tott könyveket, a1nelyek azonban csak h8.1ála után je
lentek n1eg [l i] 

~')chuster .Jakab (szül 1725-ben l\iedgyesen). 1748-ban 
Iíalléban szc1zett orvosi oklevelet. Iíazatérve Szeben
ben vá1'0si orvosaként tevékenykedett (15] 

J'>chuUer János György ( 170 l -176 7) szebeni szá11na· 
zású 1\-fiután Halléban, Jénában és Lipcsében az 01 vos
tudornány mellett bölcseletet, tö1ténelmet- és jogtudo
mányt tanult, 1726-ban Halléban orvosdoktorrá avat
ták Ezután Szebenben előbb városi tanácstag, majd vá
rosi 01 vos (1730), később az erdélyi Com1nissio Sanitatis 

ülnöke. tiszteletbeli tanácsos volt. .Korában híies vo1t 
é1 tékeS könyv- és természettudományi gyííjternénye 
[161 

Soterius _4-ndrás 1734-bcn Halléban szerzett orvosi 
oklevelet Szebenben volt gyakorló 01 vos, 1748-tól pe
dig városi orvos 1761-től 1775-ben bekövetkezett halá-
láig városi tanácsos volt [17] 

Schunn Jakab Hallében, n1ajd Jénában tanult; utóbbi 
vá1·osban 1746-banszerzett doktori címet Előbb Szeben
ben volt gyakorló orvos, majd haláláig l\iedgyes város 
orvosaként 1nűködött (18]. 

Pápai Páriz András (-1703-1 763) az isrnert erdélyi 
orvosÍIÓ, P. P Ferenc fia volt 1732-ben nyert orvosi 
oklevelet ]'rankfurt a. 0 -ben. Lipcsében és Halléban is 
tanult. Hazatérve l{.olozsváron praktizált. Erdélyi H e'! -
ba1iu1n vivumot állított össze, és új kiadásban jelentette 
meg atyja Pax Co1 poTI&l;iJl-'7ö-6-ban [19]. 

Enyedi István Halléban sze1zett orvosdokto1i cÍlnet 
1719-ben Utána Leidenben tökéletesítette ismer·eteit 
Hazatérve l{olozsváron tevékenykedett [20] 

Az ekkori első átfügó erdél:yi patika-vizitációkról 
szóló jelentések sajnos hiányosan Jnaradtak fenn; 
a kolozsvári ellenőrzés jegyzőkönyvének [21] csak 
a bmítólapja található a guberniumi levéltárban 
A többi három bizottság alapjelentése megvan 
ugyan, de n1ellékleteik: hiányoznak 

Schuster és ,_'Jchulle1 111ár n1á1cius 31-én jelentést 
tett. Dicsérik a besztercei gyógyszertár egyszerű 
és összetett szerekkel való ellátottságát, an1i n1ind 
n1ennyiségileg, n1ind ininőségileg fedezi alakosság 
szükségleteit Lesújtó azonban ítéletük "lfauksch 
János marosvásárhelyi patikájának gyógyszer
ellátásá1ól. Figyelmeztették a gyógyszerészt, hogy 
„patikája »jobbítása, bővítése<í nen1csak a közjó, 
de saját Jnaga hasznára is" clengedh.etetlenül Szük
séges [22]. Nem került elő a jelentéshez annak ide
jén csatolt kin1utatás a létezői hiá11yzó, illetve a 
n1egsep11nisített ron1lott gyógy8zerekről 

Mauksch Já·nos marosváráshelyi gyógysze1ész 1752-
1777 között inűködött, miként azt egy nemrég megjelent 
tanulmány isn1ertette (23] 

Soterius és Schunn patikavizitációja 44 napig 
ta1tott, de az ő jelentésük is elég hamar befutott 
a Gubemiumhoz Mellékletei ennek a jelentésnek 
is hiányoznak [ 24] 

A segesvári Stürtzer- és Müsselbacher-föle gyógy
szertárról azt állapították meg, hogy egyszerű és 
összetett szerekkel jól el van látva, viszont a lned
gyesi patika rovására írták, hogy nem pótolták az 
officina tönkrement desztillált vizét A brassói 
Schuller- és Betzrnann-féle patikát dicsérték; vé
leményünk szerint mind a belsőleg, mind a külső
leg alkalmazható szerekben bőven ellátott. Gyen
gébben folszerelt szeiintük a Peltz-féle gyógyszer
tár -~ l/'ronius-, Boldesch- és fJieislcirchner-féle 
patikáról sommásan csak ennyit állapítottak meg: 
„Oly áilapotban va:nnak, nlint a segesvá1iak és 
n1edgyesiek'' Jíylius brassói orv-os gyógyszertá.-
1 ába11 sok r·o1nlott drogot és k_észítn1ényt találtak 
Azokat elkobozták, s a tulajdonost felszólították, 
hogy a hiánvokat pótolja 

.A segesvá1i és inedgyesi gyóg~ szerészekiől, illetve 
gyógysze1tár-tulajdonosok1ól nen1 ismeretesek közelebbi 
adatok. A b1assói T'Veiskirchnerrrnk is csupán ke1·esztne
vét is111e1jük: .Michael Oln1:st·ian llernolend és azt, 11ogy 
fia, Paul ChriEit·ian }Veiskirchner (1715-1795) orvos 
lett. 

Fronius _4-ndrás (líl4-l 76i) 01vosdoktor volt. (1740, 
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Halle). A gyrigyszerészkedésen kívül 01 vasként is praktizált BTassóban [2ó]. Ez idő tájt nen1csak ő, hanem elég sok erdélyi 01 vos volt egyben patikatulajdonos is 
.íliylius János F'ligyes (1698-1764) egy Szászországból Brassóba került gJ- ógyszerész fia volt. 1721-től 

l{al~éban, Strassbourgban, végül Lei<lenben tanult, ahol 1724-ben·avat_t_ák orvosdoktorrá 1726-ban átvt,tte édesapja gyóg}-szeI'"tárát; 1738--tól kezdve egyben Brassó városi orvosa is volt. A gyógyszertárat fia ö1ökölte; vele 1802-ben kihalt a l\Iylius-család [26] 

A szebeni gyógyszertárakat ellenő1 z() 01 vosok: 
Felfalusi Mihály és Zoltán József jelentése [27] a 
legalaposabb. Kifejtették, hogv ellenőrzésük során 
a bécsi patikákra vonatkozó 1101n1ához tartották 
magukat Nem elégedtek meg azzal, hogv a labo-
1atóriun1ok felszerelését, az egysze1ű és összetett 
gyógyszerek n1e11nyiségét és 1ninőségét vizsgálták 
- utóbbit organoleptikus módszerekkel (látással, 
szaglással, ízleléssel, tapintással) -, hanem le
vizsgáztatták a tulajdonosokat, a provizoro1{at és 
a segédeket is gyógyszerismeretből, különösen 
a kén1iai sz:;erek előállításába11 való jártasságuk
ból 

Felfalusié/c jelentéséből kideiül, hogy 1753-ban 
Sµebenben két gyógyszer tár működött; az egykori 
Vette,föle patika ugyanis egybeolvadt Theiss offi~ 
c1nájával Az elle11őrző orvosok jelentésükben igen 
nagyra értékelik ennek az egyesült gyógyszertá1-
11ak a felszerelését, a szen1élyzet szak1nai jártas
ságát. A patikaedényzet szeiintük tiszta, a gyógy
szerek a legjobb bécsi officinában találhatókkal ve
tekednek, s a patikában példás rend urnlkodik 
A. hazai és külföldi eredetű drngok, készítmények 
f11ssek, rnmlott gyógyanyagokat nem találtak; a luLoratóriun1ok fe]szerelése, a reagensek korsze
rűek. Nagy mennyiségű egzotikus gyógyanyagot 
is raktáron tarta11ak. Az egész officina -- írják -
egy gazdag választékú „ jól folszeielt fegyver-
tár " benyomását kelti 

Az Ahlefeld gyógyszerész tulajdonában levő má
sik szebe11i gyógyszertá1ról szintén kedvező a \réle
ményük: a szükséges egyszerű és összetett orvossá
gok.kal, valan1int a kenőcsök nagy részével rendel
kezik; a hiányzó kon1poziták a 1neglevő egyszerű 
gyógyanyagokból könnyen előállíthatók Ahlefeld, 
jóllehet idősebb embei, jártas a kémiában, az or
vostudon1án.yban, sőt a hu111án tudon1ányokban is 
rrársa (akinek nevét ne1n is111e1jük) szintén jól kép
zett Az orvosok: 1ece1Jtjeit lelkiisn1e1etesen állítják 
elő Itt és a Theiss-föle gyógyszertárban, a többi 
erdélyi officinától eltérően, a bécsi árszabáshoz 
igazoill1ak. i\. néhán,y ron1lott, főleg házi szert & 
patikavizitáció során az e1le11őrzők n1egse1nn1isí
tették Csupán azt kifogásolták, hogy mindkét of
ficina tulajdonosai az itthon ter1nő gyógynövén:ye
ket is külföldről hozzák be, paza10lva ígv , a drága hazai pénzt''. -

A szebeni '\:'ette-patika alapítója a Lengyelo1szágból E1délJ be telepedett Vette, Georg (lőí.5-1704), a lú1cs te11nészetvizsgáló és gyógysze1·ész [28], a.kinek a fia, TTette, Joliann Georg Halléban, \1,littenbe1gbcn és Ha.1-der,\ickben tanult, 1najd 1711-ben dokto1á.lt Hazatét\·e eg) ideig a. g.Yógysze1tá1at is vczEtte és 01vosi gya„ kT01latot is folJ ta.tott.. l 14ü-ben szebeni szolgabíró lett Nag) vagJont hagyott az 174-0-ben 01vosdoktori füko·· zat.ot szerzett, cl( ne1n soká1a búsko1no1rá vált egyetlen fiára [29] · 

~ 
-~ .-1hlejeld _Mihály gyóg)-SZ€aész esetleg iokon azzal ;;;_ guberninmi koncipistával, akit Haln1ágyi I"Jt1;án naplóa ~ jában emleget [30] · -$ 

.(1 vizüációs jeglj.zőkönyiek javaslatai 
Az e16z6kből kitűnik, hogy az első erdélyi patika- '! 

vizitációk:at végző bizottságok: külö11bözőképpen 
értelmezték feladatukat. Schu8teiék jelentése csak l 
felvázolta a meglátogatott gyógvszertárak hehze- ' 
tét, a inásik két bizottság viszont fell1asz:;nálta az 
alkalmat ana, hogy általános javaslatokat is te
~~~11 az erdélyi g:yógyszerészet n1egjavítása érdeké- ~ 

/3oter-ius és ~ffitiegsúlyosabb fügyatékosságnak t 
azt tekintették, hogv a bécsi Dispensatoriuinot és ~i 
taxát ne1n használják 1nindenhol: „Szó sincs arról '' 
- írják -, hogy (az általuk ellenőrzött) gyógy- i 
szertárak vezetői a bécsi gyógyszerkönyvet hasz-
11álnák, n1elyet pedig n1éltán és joggal kellene az >z 
összes e1dél,yi g:vógysze1 tár zsinórn1értékének te- F 
kinteni" Készítn1én.veiket a különböző n1ás OI·· 
szágok és városok gyÓg3rszerkönyvei alapján állít- ~ 
ják elő, sőt nemegyszer kéziratos dispensatoriu- ~

mokat köv,etnek De oly eset is adódik, hogy a ~ 
betegek g:yóg:yulása, sőt élete \· eszél,yeztetésével '"' „ álon1fejtőh: hazudozásai nyon1án . " költsé- ~ 
ges orv-osságokat készítenek. 18otef·ius és f:]chunn -~ 
jelentése n1egbélyegzi az Erdély -szer te uralkodó B 
gy~akorlatot, n1iszerint az 01vosok 111ellett borbé- ·~ 
I:yok, bábák és n1indenféle n1ás, képesítés nélküli S; 
kuruzslók gvógyítgatnak Jayasolják tehát, hogy z; 
Erdélyben is vezessék be a Ininde11 gyógyszertárra :~ 
kötelező és azonos Dispensato1iun1 é8 taxa hasz- j!,~ nálatát (1'\em említik, melyikre gondolnak, de 
fenti 111ogálla:pításaik alapján feltételezhető, hogy it 

Lf a bécsi Dispensatoriumot ajánlják) Kérik tmábbá, ,~ 
hogy ne kötelezzék a kisebb helységek gyógysze1é- ;; 
szeit a sebészi gyakorlatban használt kenőcsök és J 
1nás szerek előál1ítására, raktározására, annál is tt 
inkább, inert azokat az orvosol{ igen ritl{án frják 
elő. 

Ugyancsak javasolják, hogy esküvel kötelezzék 
a gyógyszerészeket: 1nindig friss anyagol{at hasz„ 
náljanak, ron1lottakat és hatástalanokat ne szol
gáljanak ki, az orvos által előírt szereket ne he
lyettesítsék önkényese111nás8al. 

Sotei iusék felvetik a mérgező anyagok forgalmá
nak szabályozását is. A gyógysze1észel{ csak or
vosi vén;yre, avagy illetékesek11el{ adjanal{ ki 1né1-
get, drasztikus hashajtókat, ter hességn1egszaldtó 
szereket, 111é1gező, higanyos készít1nén:yel{et stb: 
Az ilyen tilalon1111a] aru1ak is elejét lehet ·yenn1 
- vélekednek -, hogy „ sok félkegyelmű vén
asszony, pap, szerzetes, b01béJv és inás kuruzsló 
111osdatJan kézzel 1negszentségtele11ítse n1agasztos 
gyögyász-n1űvészetünkct,, s hogv kaszájukat a 1ná
sok aratni' alójába vágják. ' 

Kérik végül, hogy a drága kom]Joziták (teijék, 
konfektek, álkörmösök) készítésekor a helybeli 01-
vos vag): n1ás gyógyszerész is legyen kötelezően 
jelen 

Tén), 11og.v ezek az ésezcrű ja\.·aslatok J1agJ része 
szerepel a bécsi Dispensato1iu111ba11 is, Torkos po
zsor1yj taxájánal{ (li..t5) instrukciöiban is, (ie E1„ 
déhben ezek szóvátétele szükséges lehetett 
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A legérdekesebb és figyelemre leginkább méltó 
szebeni g)ógyszertáiakat ellenőrző Fe!falusi Jii 

)iály és Zoltán J ózs~f jelentése Ebbe beiktatták 
-pelfalusinak már 1752 októberében elkészített 

Aletophylus" -(Igazmondó) elnevezésű rnform-
. t~rvét is [31 ], hogy a felsőbb szervek jobban fel
fig-veljenek_ rá Ennek a 1efü1n1te1,;11ek közpo11ti 
O"Ol;dolata az vo]t, hogy a sajátos erdélyi viszony-ok 
és a ne1nzetgazdasági érdekek eg:yaránt egy egysé-
ges, de a bécsitől részben eltérő erdélyi gyógvszerár
szabás kidolgozását követelik Az új taxa kimun
kálásának részleteire is javaslatot tett Felfalusi 

Ige11 értékes a hazai gyógynövények 11asznála
tá,1a vonatkozó javaslat: kötelezzék a gyógyszeré
szeket, hogy ne hozathassanak külföldről itt alig 
használt egzotikus növényeket ·vagy pedig olyano
kat, an1elyek Erdél-y be11 is tere111nek. Javasolta, 
bízzanak nieg botanikához értő szaken1be1eket, 
já1ják be Erdély hegyeit, völgyeit „ . . kivált 
Biassó vidékét a Kárpátok felé '', s térképez
zék fel a gyógy11övények lelőhelyeit. Tanítsák 111eg 
egyben a környék pitrasztsá;_gát a gyógynövények 
felis1nerésére és tárolására Igy nagy n1ennyiségű, 
1negfelelő gyógyanyag állana az officinák rende]
kezésére, s a kü1cstá1 nen1csak fölösleges kiadások
tól n1entesülne, hanen1 az eJdélyi drogok exportjá
val újabb bevételekre tehetne szert. 

Azt is ja yasolta Felfalusi, hogy az elavult gyógy
szereket tö1öljék a gJrógysze1·ek sorából, és hogy 
szívleljék meg Daniel Ludwig (1625-1680) ta,ná
csait, aki az elavult gyóg,yszerek eltiltását követel
te. _<\. g)-,-Ógvszerek 111éltánvoR á1áért is sík1a szállt 
[22]. 

Foglalkozik a javaslat a n1é1gező anyagok: f(n
galinának_ szabályozásával is Hangoztatja, hogy 
drasztikus hajtókat, hánytatókat, bájitalokat, 
n11tgzatelhajtókat, higa11yos, arzénes, ópiun1o_s és 
1nás n1é1gező anyagokat a patikusok csak 01 vosi 
előü:ás1a szolgáltathaEsanak ki. 11iltsák el a ha
sonló készftmé11yek árusításától a házaló vándor
kereskedőket, görögöket, örményeket, zsidókat, a 

. lelkiisn1eret1en, pénzéhes banyálcat, kik édes 
hazá11k 11ag;y ká1á1a n1érgező, higanyos készítn1é
nyeikkel 1t gyilkos arzénkeverékekkel nyüzsögnek 
közöttünk.'' 

A hivatalos 01 vos a gyógysze1tárak v-á1atlan el
lenőrzésével győződjék meg, hogy a rendelkezéseket 
beta1tják-e Így remélhető - hangoztatta Fel
falU1i - „ a mithoszi Augias-istállójához ha
sonló . " erdél} i gyógyszertá1i viszonyok rende
zése, a köz érdekeit károsító készít1nén_vek, a ku-
ruzslók gyakorlatának felszámolása , 

:\findezekből a 18 század közepén nagyon is 
kevés valósult n1eg, a haladó szellen1ű orvosok ja
vaslatai azonba.n n1eggyo1sították E1dél}T gyógy
szertá1ügyének fejlődését, így feltétlenül az úttö-
1őknek járó 11cly illeti n1eg a patikavizitációkban 
iészt vett e1délyi 01,;osokat. 
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I'he cii cu1nstances a1nong \vhic:h the dee1 ee on the 
control of pha.unacies in Transsylvania >vas edited is 
reviE=nved So1ne 1najo1 state1nents of the cont1ol reports 
of 175:3 are revie\\'E;d and the differences in atttitude and 
inethodic:s as co1npa1ed to the present ones a1e discuss„ 
ed. ThEJ biographical data of the 1nedical officers by 
whon1e the control >vas pe1frn1ned is p1esented ina con„ 
cise fó1n1 

Dr J Spielu1a.nn-Dr. Z Szőkefalyi
?-,Tagy-Dr. G Rácz-!{ Sz. Lázár-0. 
l\f a. i o i: Apothekeninspektionen in Siebenbürgen in der 
Mitte des XVI 11. Ja.hrhunderst 

ln den vorliegenden Ausfüh1ungen Vi'Ctden die Un1· 
stande des E1lasses über die Apothekeninspektionen in 
SiEJbenbiirgen erlautert. Die \vichtigsten Feststellungcn 
einer ün Ja.h1e 1'753 durchgefüh1ten Inspektion wurden 
angegcben und die inethodischen und konzepzionellen 
Diskrepanzen de1 derzeitigen Prüfungen we1·den her 
vo1gehobfJn 

Kurz >-vll-d auf die Pe1sona.la.ngaben der inspizierenden 
.Ae1zt.e eingegangen. 
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