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Gyilgyszerésze!-17, -13+-!36. 2003. 

Közel négyszáz éves nyomtatott gyógyszerreklám 

D1: Dörnyei Sándor 

S:ar\•ashá:i Jutlit nen1rég n1egjelcnt, a hazai gyógy
szen-eklinn történetét összefoglaló szép könyvében [ 11 
- Baradlai [2] nyomán - megemlíti Hoffi11a11 Illés 
XVII. század elejéröl szánnazó. készítn1énycit hirdető 
,,szórólapját". Iviindketten csak pár sort í111ak róla. ér
de111es tehát kissé közelcbbröl n1cgistncrni ezt a gyógy
szerészcttürténcti c1nlékct. 

ivlaga a nyon1tatvány 1núr közel 150 éve isn1ert. 
Először Toldr Ferenc. az orvosból lett irodalomtudós 
közölte szövegét 1858-ban, s nyelvi és kortörténeti 
e1nlékként tartotta érdekesnek. A kis „cédulát'' 
Lugos.\~\' Jó:se.l debreceni könyvtáros-tanúr egy 16 l 9-
bcn Debrecenben nyo1ntatolt könyv rnég abban az 
évben készült kötéstáblájában találta [3]. 

A kódexek, könyvek épségének a biztosítására a kö
zépkorban igen clte1:jedten fatúblákba füzték a papíríve
ket. Később - főként a kisebb méretü könyvek esetében 
- a ratúblákat összeragasztott, összekasírozott papír
lapokkal helyettesítették. f\ könyvkötők - akik gyakran 
egyúttal nyon1dászok és könyvkereskedők is voltak -
erre a célra az üres vagy kézírásos papír n1c!lett fel
használták a hibás vagy eladhatatlan nyo1ndai íveket 
(inai nevén n1akulatúra), az elavult, tnár nen1 forgal
n1azható könyvek 1nég be nen1 kötött íveit. Így pl. a 
XVI. -X\'II. szúzadi naptárak egy része könyvtáblából 
került elő. inert a tárgyév után a rnegrnaradt példá-

nyakat így hasznosították. ffojjinan Illés gyógyszerrek
lán1ja is ilyen „rejtekhelyen'' tnaradt fenn az utókorra. 
1878-ban Fraknóí f1lln1os is könyvtáblában talált 25 
példányt ebből a nyon1tatványból. Ö nen1csak a szöve
get közölte újrn. hanen1 hasonn1ásban is közzétette [4]. 

De n1ég I 952-ben is felbukkant egy 1616-ban 
ugyancsak Debrecenben készült könyv, an1cly kötésé
ben 14 példányt őrzött ebből a gyógyszerreklán1ból. 

I(orszerü könyvészeti leírúsát rnegtaláljuk a .. Régi 
1nagyarországi nyon1tatvúnyok„ 2. kötetében. A szcr
zök alapos nyon1clatörténeti vizsgálat alapján 1ncgál
lapították. hogy a használt bctük és nyo1nclai díszek azt 
bizonyítják. hogy 1617 előtt Rhcda Pál debreceni 
nyon1dájában készült [5]. Ezt a n1egúllapítúst erősíti az 
a tény. hogy két olyan debreceni kiadványt is1nerünk~ 
atnclynek a kötésében fennn1aradt jó néhány példány a 
\·issza1naradt nyon1tatványokból. 

A„ hirdetés szövegének a végén olt a gyógyszer
készítő és árus neve is: .J-/(~[!inan !/~vés seb és szen1&ryó
gyító''. Nen1 derül ki azonban scn1 az. hogy Ho.ffinan 
céhbeli borbélyscbész (kirurgus) volt-e. sern az, hogy ál
landóan Debrecenben n1üködött-c. A debreceni sebé
szek céh levele rnár 1583-ban a n1cstervizsga egyik felté
teleként üja elő. hogy a jelöltnek különbözö tapaszokat 
1 .. folastromokat'") kell készítenie. (Az es>yik éppen a 
„diacoriu111, azaz érlelö veres falastro111'' [6]). ff(?[linan 

.:rs;:rc7'. :~ _-,.: :""-:.:-~ :"' :.-«:..Y ''<:. 'J?! Y~'.31:! ~ ~';'{l ~~ 3J1 !Jl:l~~ !t'_ ~ 
Az 1:.1,éluJritunoak, az :iz„i Tcrjckuck. hJf.oJro!. 

E: t\Jíúr, Ez Terjek JO mindro fr!c rnercl( ellen, cs 1;< fintr~ o:::r e'.11· 
. ber íok2i~ náll:J llord1)lr:i voln?:l.Í~, mely mer cg t:okot! oSvc gruln1 al furú 

i:t.ó JÖ~bÖl cs ::iz f úr.ú Egh bÓI .avagy m ~ ll yct cm be r v a g ct e !be n v::1gy H.:i 1 b~ n v sla. 
mc:lygoro~ ::ik:aroJ2;dt.il1:dalr volna be vcnnl·, e.s hogy IT'Jkor irnrn:ircmbcrnck 
~~tcllC .annira r<~kct rn1r'!C ha h1Jcg lt:lné,vcgr~n czTcrjc~nck egy B1b bcm.n1t.cs 
ligy:i.mcgh.azt meleg borDan nv.lgY ccz:ctbcn, cs m:ig)t crotícn be t~k)r~·:an 101 Jl~ 
z:adgck u~nna ,- halonlolicpt n m1nJcnfclc hiJcg lcl~~bcn1~ :az 6crlíl{ clhcrn1 
vele.cs ltlcn utan h:a~n„d Toviabb.a fli::il1fntk iJt:jcn minek clÖdc ember haz:;ibol 
~l menne". vegyen i;:gy b0rl"o 11cmnH nz f.aJ:J.bzn. C!i 1gy az rfapon Jltc:n uran • nem 
kc:! Ptn1íl.úl fcJni .. Ann:ik fclct(C hurut cllC"íl, cs :az V.1 nchclcn "eben lclc:glctcr. 
Vegyen niponk< ne egy egy boríó ~cmn!C az ")>ban , . mely fok fdc bctcgkgck 
ellc n is jo .m t TC.:ll m cg 111 J, gú lr cc-rm cf:ccct n1 e- g m e J t g1ri...nz t· trr is meg flt::'t nrya. 
Vcgrc . .á mely b:irom marha,:i:vllgy ctclbcn :av.2g1c11lban \lalam1 mcrgcr t~:ilJlt vvl. 
110 cl nyelni, annak egy Bab ~<airill ~·Jgy~nak, [!!;e~ vu~co u torluioa toltvcn,c@ 
!il!.l;!naJ. , . 
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neve azonban debreceni iratokból nen1 került elő. ezért 
inkább an·a kell gondolnunk. hogy vándor seborvos, 
szen1gyógyító („okulista") és gyógyszerárus lehetett. 

A gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalon1ban 
szinte a XVIII. század végéig szá111ottevő szerepük volt 
a vándor gyógyszerárusoknak. Né1net és francia földről 
szá111os hivatalos és irodahni adat foglalkozik a vásáro
kon hangos szóval vevőket csalogató árusokkal és a ké
szítn1ényeikkel házalókkal. ívlagyarországon sen1 vol
tak ezek ismeretlenek. hiszen már a XVI. század dere
kán Ale/ius .Juhász Péter szidja a vándor kuruzslókat és 
szereln1i bájitalokat árusítókat. A legtöbben a Felvidék
röl, elsősorban Liptóból érkező „olejkárokal", olajáru
sokat e111lcgetik [7]. A/ária Teré:::ia idejében egész sor 
rendelkezést adtak ki ezeknek a vándorárusoknak a 
kitiltására [8], a szegényebb lakosság azonban sokáig 
szívesebben fordult betegségében a kisebb költséget 
jelentő kuruzslóhoz. vándor gyógyszerárushoz, rnint az 
orvoshoz és gyógyszertárhoz. 

.Az egy vagy néhúny készitn1ényt kínáló árusok 
olykor „kisérőiratot"' is adtak gyógyszerükhöz, an1cly a 
javallatok n1ellett alkahnazási utasításokat is tar
taln1azhattak. f-lr?ff'1ul11 11/és is ilyen hirdető szöveget 
állitott össze. 

De 1ni volt a két hirdetett gyógyszer'? Az első az 
.. electuariun1 vagy te1jék". ,6,. n1a tnár hovatovább di
vatjan1últ electuariun1 (ebből szánnazik a n1agyar lek
vár szó!) A"a:::ay Endre 111eghatározása szerint „nyelet. 
lckvúrsze1ií tön1eg. n1cly főleg növényi poroknak 111éz
zel, gyü1nölcsizzel vagy félsürü kivonatokkal készített 
elegye" [9]. A „tcrjck" az az Antidotum Mithridaticum 
vagy Theriaca. an1c!y az ókortól az egyik lcgnépszc
rlíbb készítn1ény volt. Nevét a rendkívül tníivelt A1ith
ridatés::: Eupater pontuszi királytól ( i.e. 131-63) kapta. 
aki 1nérgezéstől IClve - kora szán1os neves orvosának a 
közre1nüködésévcl -- egy igen hatékony antidotun1ot 
kisérlctczett ki [ 1 O]. Az eredeti összetétel természete-

sen nen1 is111ert, de Plinius szerint összezúzott ru
talevelekböl, dióbélbőL fügéből és sóból állt, ezekhez 
pontuszi kacsák vérét keverték. Az évszázadon keresz
tül elterjedt igen sokféle előírat közül a leghíresebb 
Ancfro111achos:::. 1Vero császár háziorvosa nevéhez füzö
dik. Ebben n1ár igen sok növényi alkotórész szerepel. 
Válerius Corclus, az első kiernelkedő jelentőségű gyógy
szerkönyv szerzője is Anclrontachosz nevével jelzett 
előiratot közöl (Theriaca secundum descriptionem 
Andromachi). Ez 64 (!) összetevőt sorol fel, köztük 
111áklé (succus Papaveri), tengeri hagy1na, fekete, fehér 
és hosszú bors, indiai núrdus olaj, n1accdon pctrczsc
lyen1. kardan1on1un1, kálrnos, orbáncfü, encián, kö
n1ény. vala1nint vipera és sok 1nás. A ,.hatóanyagokat"" 
illatos óborban kellett feloldani [I !]. 

:-..\ gyakorlatban valószínüleg ekkor scn1 követték 
pontosan ezt az elöíratot, lvlaga Valerius Cordus is kö
zöl n1ás forrásból szánnazó theriaca receptet (pl. csak 
48 összetevővel), a későbbi gyógyszerkönyvek. vény
gyüjtc111ényck különböző vényinintókat közöltek. né
hány hazait a XVII. századból isrnertet i\Iagra1:l·
f:.:ossa Gyula [ 12]. Dc késői fon11áját n1egtaláljuk inég 
az első rnagyar gyógyszerkönyvben is. 

f\ theriaca eredeti, i\Iithri(/atés::: Eupatortó/ szárn1a
zó javallata a rnérgezések n1egelőzése és gyógyítása 
volt. Hoffinan I!lés ezt így mondja: „Ez Terjék jó min
den félc 1nércg ellen''. Ajánlja továbbá pestis. hurut. 
nehézlégzés esetében. sőt az állatok n1érgezése ellen is 
használható. f\lkaln1azúsi 1nódként azl Ílja elő. hogy 
„vegyen az Tc1jékbcn egy bab szernnyit és igya rneg 
n1c\eg borban vagy ecetben''. Pestis és hurut ellen „ve
gyen egy borsó szen1nyit az szájában''. f\ 111érget nyelt 
baro1nnak is egy babszen1nyit kell adni. 

.1..\ rcklán1ban kínált inásik gyógyszer a „veres ihr" 
volt. Ezt külsőleg és belsölcg egyaránt használhatónak 
n1ondja .. Jó hurut és fulladás ellen. avagy ha valaki 
111cgsérü!t volna. és aludt vér volna benne. vegyen az 

~~"";::,""~ 
~-,--.;~~"l-.-""<'!!f,,, N'\i,0·Jft»té r&7I!í"'r"'o=· ®.'1:,~.Jrailo':aro i>i~ :':.:i~::;-:.i}.-;:,~\: <;':'· '.·:: 
~4;~:::. ·'J • ..: (.'~~.,:......... }--~'. '' .... .,.;y. ··' . - . -- • . ~.- ~- ..... ' -· 

q;':,:}~·:\E'L,<!U,_r;_ ,,_.„/l{órós,Ih'i".jó h<11\1\ é~~,diez.futadas eUeri, ~\ragyh:.i'.va. · · 
f„ ~-; :·''· . , .J.ki megTcfúk'v'óJ~·a -:C:s ó'riir'v'ér,vol'na bé'nrie, vegyen ez lhrb~n egy mogyo
~~~~~:~.;~~~-f.;~fi.Oft~f!s;:m·~.!eg ~o:rbiry·a~·:ig r~.f_ben;~i'nd cíl:~~ ~~ndrcggCr.; v.egy~ 110„zi!_~i~_., ::rö-~·,
tt"rc ,;"".'-"''.Y~.17 JFdoti"órforedyrn, <> az te ,ll_ct uzal kcn.ven, az cagok"a,t meg·" ern(s:,n: es. •Z. 
>F·~;, ·"::"::;-';'.iabfr ni cg. <n)'hiti: az cmbrri cefrcn valo fakadekd~at„cs ícbrn;J.° kent ".e!<" 
(;f.,:,;;c-;_ ;' iivagy Fla(\rum ~~~.g1o\:i rcj~kotven, hasnal ;. "aikrn'p~d1grcgh_1 fcbb.v?l!'a• 
r~.f.;··/. - '::no{~a ~)eg nzr .:iz ~o.n.~.;i -~;iga-ylz~fcteyeJ,c:J gz .pt~O [~~{a r~habpJ CSI~alt.-f:.o_z.~ r~k:, 
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• n:cg ma [van,-,'. ez'! hrr, 1 kcq'vc'n ;meg gyogyuL 

. . -. . . " . . . . 

E:z. Ih~n ó T eijék er, r• l_a loi eo nalai-n Hoffmap Illy'~f nd< 
· „ „·. St:b ;:s Szi;mgyogyico· .- . 

~·" ",> 
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Ihrban egy n1ogyorónyit, és 1neleg borban vagy sörben. 

1nind estve, 111ind reggel vegye hozzája". Külsőleg pe

dig „először fliredvén és az testet azzal kenvén, az ta

gokat tnegerösíti és az nyilalást 111egenyhíti: az en1ber 

testén való fakadásokat és sebet is jó kenni vele. avagy 

flastrom módjára rája kötvén. használ". De ajánlja rüh 

és .,fejkosz" ellen is. 
Összetételéről biztosat nem tudunk mondani. Ma

g_ra1:r-Kossa kérdőjelesen azonosítia az Unguentun1 
hydrargyrum rubrummal. és utal a „diakoriumra" [13]. 

Egy ugyancsak borbélysebésztől szürmazó. XVII. 
századi kéziratos „gyógyszerkönyv" két receptet is kö

zöl ezzel a névvel [14]. Valami hasonlóra kell gondol

nunk Hof/inan illés készítménye esetében is. 
;\z első az .,un gucntu1n veres ír'". Összetétele: „gris

pany" (Grünspann =bázikus rézacetál), gálickö, tí1nsó. 
„arany gléC' (arany-oxid). vizelet, n1éz. J(észítési 

1nóctja: „inunár ezeket. aki porrá kell törni, törd porrá 

és keverd a 111ézbe és a vizeletbe. tnind összctiinporáld 

(=összekcverd) szépen és főzzed ineg, de ne igen''. 

Javallata: „Vala111e!y seb tncgvakull volna és úgy rncg

állott volna, hogy gyógyulni ncn1 akanu1. kösd vele és 

jóra fordítja és rncgtisztítja''. 
A n1ásik készítrnény „veres ir, rnindenrc jó''. Ösz

szetétcle: viasz. faolaj, rnastix. terpentin. kútnfor. 

czüstglét (=lithargyrurn)". I(észítése: „Ezeket összc

fözzc. először a viaszt, faolftjt. tcrpentinút. egy n1cdcn

cébe tegye. úgy kell 1negolvasztani szénnél és kever

getni kell, a glétet. 111iniornot bele kell vetni, annakutá

na a porokat. osztún kc111énycn kell főzni. és hogy 

n1cgfő. szürd 111eg ruha által''. 

A nyo1ntatott gyógyszerreklárnok szán1os változata 

1naradt fenn a XVIII. századból is, ezek is isrncrtetésrc 

érdcn1csck. 
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Álláshirdetés 

A MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet Főigazgatója Pályázatot hirdet 
gyógyszerész munkakör betöltésére. Az állás azonnal betölthető. 

Pályázati feltételek: gyógyszerész oklevél, magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány 
(Három hónapnál nem régebbi), önéletrajz, számítógépes ismeret. 

Bérezés a Kjt. szerint. Megfelelő jogosultság esetén szolgálati lakást biztosítunk. 
Szakgyógyszerész képzettség előnyt jelent. 

Érdeklődni lehet az intézet személy és munkaügyén. 
Cím: 8230 Balatonfüred, Szabadság u. 5. Tel.: 87/482-888 

Az intézet adószáma: 15705770251 


