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Patika, patikárius szavaink clsií írásos cléífordulúsa Erdélyben 

Dr Péter !-!. Mária 

Régi szakdo!gozatokban, füh:g a gyógyszcrésztörté

ncti vonatkoz~isúakban a g1·ág1·s::.ertár sza\·unk hi.:lyctt 
sokkal régibb patika elnevezést talúljuk. Üt! a inai gyógy

szertúr elnevezések közt se111 ritka e rég hasznúlatos szó 
beépülCsc a gyógyszertúr nevébe [ 4]. akúr a gyügyszer~
szct szi111búlun1úval (l(ígyó patika, !(chcly patika). ::d~úr 

pedig neves sZt..:1112lyiség nc\"é\·cl túrsítva (Rozsnyay Pati
ka. Széchenyi Patika). dc az c!hc!yczésérc. a klirnyékérc 
\·agy a tulajdnnos gyógy:-;zcrésznck a szülöfiildjén: való 
utahíssal együtt hasznúlva is ellifordu! {Sétúny Patika. 

Tölgyfa Patika. Transylvania Patika). 
;\ 11arika szavunk a görög 111~~id a latin nyeh·hlíl útvetL 

„a1u1u;ka" „apotlzekúri11111" (;;;;;: rakt~tr. lerakat. é!éstúr. !i:l~ 

re tenni) kit~jczésckbl\! honosodott 1ncg [2. 3 J. ~eincsak 
1nagyar nyelvterületen fordul elö. hiszen a néinet gyúgy

szertúr „ die _-Jputhcke" eredete is valószínü innen \·czet
hcu'.i le. 

Erdélyben a XVI. szúzadtól kezdve a 111ai napig is 
hasznú latos rnaradt a jóval később 111..:ghunostl(.!ott gyr'lgy

s.:-cruír elnt:vt:zL·s 111t:!h:tt. E rövid írúsb.:111 a11atika és a vc
h.: kapcsolatos összi.:lt:tt sza\·aink elsö erdélyi e!lífurdulú

súra 1nutatunk rú. azzal a céllal. hogy a sz•1k1nún\..:.ban 
hasznúlato:.> régi szavaink történetét 111egis111enes:-;ük. 

:\ r0g!. crdélyi inagyar szókincs eredetének és fe!h~1sz
núl:'1súnak feltúrúsa S::ablí T Attila ( ! 906-! 9i\7l. a XX. 

szúzacl egyik !cgsziunottevöbb nt:ves 1nagyar nyeh·Cszé

nck tulajdonítható [ l ] . .-\z l\ kczdcn1ényt:zést: és kitartll 
n1unkújúnak eredn10nyc az lir(ikér\·ényü 1:·rd1..Y_1·i ;\fugyur 

S::ártlrtú11cti Tú1: aini fl:ltérk0pezi sza\"aínk cls(i ír~·isus 

cllifordulúsúL ,\z ! 9í5-hen 111egjc!cnt t:!sö kött:tt(i! kez

cl<.idöen a 2000-ben 111egjt:!t:nl '\.. kiitetlel bezúró!<tg t(ihb 

tízi.:zcr szónak adja 111i:g az cls(J irÚSllS clöfurduhisút. an~ 
nak idejl:t és küny,·észt:téL E hataln1as szt'itlirtCncti gyüj~ 
te1nény az erdélyi ke!ctkczésli lc\·Cltúrak fl:lhasznúlúsú\"al 
készült előbb csak cgy·Cni gyüjtö111unka alapjún. inajd 
,)'::ohá T .·1lfila elhunyta ut{1n a hag_yatékóban 1naradt több 

tízi.:zrt:s .. gyüjtöcédu!a„ feldolgozúsúb:1 neves erdélyi 
nych·észek kapcsolódtak be. 

i\z. eddig 1nt:gjelentekb(i! az utolsó. a .\. kütt:t l5 J az 
(ira sza\·unlaól a püspökség szóig 6203 ciinszót tartalinaz. 

köztük a patika. fJ(lfikuheli. patikacinli„'I: patik(f/ui::. puii

kai. p(ftik(/lúda. patika/údúcska. pari/.:a(1r1·(1ssúg. Jhlrikú

rius, patikcíriusfn(IS, j)atikórinv /1.',';l"n.1; 1)utikúrius11l". pati

kás, jl({Iikas::ers::á111. patikú::ás sza\"aink is :-;zcrepe!nek. 
Ezekből n1utatunk be néhún1'at az crcdcti írúsn1ódban. búr 

o!vasúsuk nehézkes. de a többszúz evi.:s besz0d- Cs írús 
stílust hüen tükrözik. :\z idézeteket a Szótl_in0neti Túrhó! 
\'ettük ~'n. az o!l közölt levé!túri adatok alapjún l 6-·.20 inl

dal111i hi\"<llkozúsokJ. 
.\ /hltika sza\·unk első irúsos e!öl~1rdu!úsa ! (156~ban 

jelenik 1ncg a Telt:ki J:lnosnCnak Te!ekí i\·lihü!yhoz íruil 
le\·el2bi.:n a kövt:tkezö sZÖ\'t:grészbr.:n: . 1Veke1n kiih{j. Iza 
!t:lzct. a pati/.:ú/iúl 1·ug1· a doctoro/.:ní/ eg_1· /.:e1·és_(i.:nyá" 111ag 

ol(u«u· l6J. !\..éslibb 1685-bcn. 17!0-ben. 1726-ban. 

l 756-ban. 1789-ben. 1799-bi.:n 111ús furrósokban is 1negta
!~Uható. Szókapcsolatban 1662-ben így jelent n1cg l3or

neniissza Susanna Teleki i\·lihú!yhoz ín !cvcl~ben: „ Édes 
úcsL;lll 11nuJ1, f\"cgyehnedc! lü;re111 s::creteucl, hogy ho::.:-011 

1\·cgyc/111ed 11t'.-ken1 uf1·011 /i"i1·et. nii11rki1·1..·I !Jocs/.:ui uran1 l;I. 

/
1uso11bd11ujt.:s11ira11(uikúhu11 to!ú!ni" [,7}. At,·itt értt:k:1n

be11. 111i11t gyúgyir is c111!Ít\"l' \·an. t:Zl t:gy !7lO~bli! \'aló 
irús iga1(ilj;1 „, l::i·rr j'1Hilú1. di(fL'fo. dokto1; /ior/ic''ft·, 

f1<1iikúri11s ls!c11 11rú11 1..'_"!.rl·dii/ 11 1111..°'rll;k!eres. rcrn1L;s::c1 

1·::1Tilll \'UÍ(Í l',/c! .. "l;-;J. 
earikat.·Ínlt.'l"-f l'!lllÍl ! 7S9-b(i] egy tnan1s\·úsúrhelyi irat 

~1 ki'i\'ctLl'1ii s1.ö\·egben: .·/ kúlsi'i .-1juí.fi.'11_r<!Jii /)cs::káh(í/ 

ru/iÍ ! (1s surk11kon .f'r1rg1!. il X1i1)0 lill'g ronilort. 

111c/~1·r11c1k fil·lsi'i .íeh;n }1a1ika ('::í111crlic:: 1·al(i J\ipck 

i·og_rr11aJk s::t'}l llh'.\"fC/'S(·'gge/ !t.· /'(!i=u/l·u, 111c!!_1·l·k acs

ri1111ilt11!!ak od !\/( 311. ·· !.'JJ. 
J\uikulúdo. Jhlfikuládúcska .sz:n·<iink is igl'n r0gil'k. 

hiszen ahban ~1z idliht:n a !l:_icde!ini ud\"arok nagy hecshen 
1;1nntt haszn:'ilcni 1órgy1:1i \'ol!;1k. ! ()llt\-b:1n .. fJarikulúdács~ 

ku i·u,!.;_r ískllrufyu" I. 1 OJ_ ! 700-ban Ebi:sLi!vúrli! szúnnazll 
!i.:!1<'irhan „Eg.\' hir1·ú11 J>otiku Lúdo 110. /." l! lJ. vagy egy 
l 11 (:\·\·el k0:'öhbi !e\'(:lbcn tünik fe! a k(.1\'t:tkezö sz{iveg

gi.:l „ 1 (11! cp_r kis 1)u1ika!tídú1n is. iill'i_1'/1/i/ 111i11d 1iékc111, 

n1ind n11Ís Júrl·111h·k11L'k Ít).!,hos::11usahh11uk 1a;1as::raÍ!l1111 

s1r111 11111/ ribcsiurni/1, ci1run1111 cl ruSl!rlilil ... l'/c. " [ 12]. 

:\ po!fk1íri11s. 11utik(in1s :-;za\·aink 1nég r0gebbick. hi
.->/en l.570-b()l 1n;1r<.1dt !l:nn egy irús. a1niben n1úr e1nlit\·e 

ialú!juk: „ liiuhik fii·t)!.L'S .':.!.i'i1~\f.h . . 1·a//y,1 .. 1111·kor Jeon11ck 

u::. ríl1u11 a:: 11arh.rcori11s trL)iil n1/t .!"crdcus A .. e/l'll1t'1111e/. 

nt!u111.r H<1thur ;\ft1·1/ulf 1·11/1./"enleos keh'111c1111t.'k hogy ely 

ka11ya" l_ l 3 J. !\..(:sllhh ! 585~bcn. 1587-ben és ! 600 utún is 
e!\iftirdu!1<1k külllnhlíi_{l :'ZÖ\·cgt:khen. SzlH1é\·ként is 

h<.isznúllúk. ezt egy ! 570-blil es egy l 6S5-bö! fl:nnn1aradt 
irú.s így c1n!iti „:\lartho. NiL'licil11 .·lntu//y /il!thik.urius. 

i!lct\'C „l;u1ikari11s ,\/ik/us. 'll-q. Szókapcsolatban a fe

j1.:de!ini ULh·anlk :-;zú111adúsköny\'éböl 111arad1 fenn. l 5.~K
hó! a kil\'l.'tkcz('1 hl'jegyz(:.s oh·<!Sha1ú: .. 11 .fu1111111y f,."ethco 

Jun(!s \1·iftc L'(! .\'. /'arikurussat f1 /.011011 11:1· 11·arha(nJ 

u1uun11 _( Id. _~5. ·· l1.5J. \legjegyczni khjnjuk. hugy a 

g_r(ígys::LTÚrus sza\·unk cbö c1nlítési.: j(1\·al k0sübb. csak 
egy 1 :\50-blíl szúrn1azl1 !1ési Lt:\·(:lJárban talúlható !l:l~ 

jl.·g_yzL·sbl.'11 !t1rdul1 cl(i .. gy(íg.1:Y.:-tTi-ir11.1· lfc.1· Rurh Pú! úr „ 

sz(i\'eghcn !.16 ]. 
l 5SS-blJ1 1narc1dt fenn a 11utiktiri11s11l·, sza\'unk i.s. egy 

ki:'s0 i.:ln1arasz1a]ó szii\'egben. an1i igy hangzik: „1:.:rryk eo 

kc,t!Jill>k u:: /h!fi°l·oriusnc .f~·lcul ru/o JJa1u1s::t. hogj l:.:,r;y 

/oh(I Í1'gl'llll_1·c! L·gg_rirt Lok11uk .-1:: :lnnyo Zen! cgrhu::nak 

Ut'llrZ1· <'S ,\/ugg_ru ky\\'C(Í/ hn'l 11i·l/.:1r/ cs a· ::cgl;llY 

.-Jn\',111ak .\farliuc/1.\"lú1ya1 h'ko::i!l{iok" \, l 7 J. 
:\ gyt"igyszi.:núrban haszn:iLno.s eszk(izlikrl'. dc a 

gyl)gyszcri.:krc egyarún! a /hlfikus::vrs::ún1 c!nevt:z(:st 
h'!:'Zn<iltúk. l 5SS-ból az eszköziik jl·ll'1lésere \·011~1tkozó 

-
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két okirat is fennn1aradt ennek igazolúsóra. Ezek közül az 
egyik így szól: „.·!:: parika :cr:a111cr1is, 111cU (!:: Eleoh_r 
parikariussc ni!d ;·eoflck 111eg a: 1·orc1s ::a111ara.f.· 35 [18]. 
(iyúgyszcrként \'aló énel1nczését olvasha!juk ki az l 650-
bl_i! fcnnn1aradt írúsbó!: ,,,,\Jiuel a:: patika s:ers:u111ok 
kcs:án kcs::ii/ln'ffck cl, a:: pos!a11ak i (1rakod11j kell cl!" 
[ 19]. J(1val késöbbi a patikú::ús szó clöfordulúsa. an1i or
\'ossúgszedésrc \'O!léHkozik. 1821-bö\ szúnnazik a kö\'Cl

kezö !~nn111aradt szö\·cg: „ ... go11dolhatod hogy ugyan 
.f(i~rt 11úlla111 o /JClfikú:ús \e/is is:o1?ioclta111 1·0/r u sok or-
1·osságf()/" [20]. 

t\lég sorolhatnúnk n példúkat. hisz a péltika szavunk
h<'d sziínnazó kifejezésekre az fnh;~1·i .\/agyar S:ri1órh;
llt'fi Túr.\'. kr'irctc az 1570 és 18~!8 k1jzött íródotl lc\·élt(1ri 
;111y,1gukbú! (isszcsen 75 példút ad 1nLg. igy Jlintos !\.11T~·ts~ 
anyc1gui szolgú!hat 11cn1csak a gyógyszerészet türténcté
\"t.:! f(1gl~ilkoz('1\.:11,1L. ha11c1n az l.:'rdé!yi rnÜ\'t:!lídést(n·ténl.:'i 
irún1 érdl.:'kllid(í ku1a1ók sz:1n1úra is. 

1 fi,if,1.'.'d J '."':::1\'l' ·r ,\ttib (!<il11,1 1\,1:<:1. Frddy 11:1g:, 11y~·h·t1Hh.,;;:i 

J\1.,h k1;1d(,, Bud:t)lL'.'l \t,1t,1(,, t,i,c; Ju:' 2. T<~//,1/11s1 /. \1:igy:1r ~:-:l1k•r-

tém:ti ;;zl1t:ir. :\nno l:iadú (h.n., é.n). 3\J7. ~ 3. Bokus F (.cerk.1: Idegen 
s::a\':ik ké?.iszút{tra. Terra J.:iadú, Budapest 1960. 59. - -L Gyógyszerészi 
:\lm:rna.:h !99S. i\lagy;1r Gyógyszeré~z Kamara. !\!agyar Gyógyszt:rC
szL'!i T:\bas(ig és a i\\:1g:'rngyúgyszcrészcl; Orsz:'tgos Szövetsége közös 
ki:1d\':'u1y:i. (i:1knus Lapkiadó, Bud:1pcs1 1998, -\8ú. ·l90, 5-12. 552, 58 ! . 
582. - 5. Erdélyi i\!agyar Szútürténcii Túr. :\nyagút gyüjtöuc Szabó T. 
:\ttib. f\'1szcrkcsztö \"úmszL'r i\·l:ina. X. J.:ötct: Or-- P. :\kadémlai Kiadú 

Erddyi :\!úzcum - Egycsükt. Budapest - Kolozs\':'1r 200(1, 569-57!. 
-- ú. Tdcki .\!ih:'ily k\'1.'kzésc !. kötet. Szerk. Gcrgdy Samu, Budapest 
111!15. 11. - 7. ldL'm. !L kötet. 309. · 8. Kt:mény J{mos és Bethlen i\lik
ll•s 111\'i\'ei. Budapest é.n„ 512, 515, 878. - 9. Conscrlptin Apothccac 90, 
\l:1r11sY;i~:·1rhdyi L..:vélt:'u-. 1(1. \!agyar NydY (folyóira!) XXX\'l!l. 
2!1(1. 11. 1. :\pati \ lih:'t!y ulh·anan:'1si irat:1i rEbcst~1h·aJ. ErdClyi i\'!úzc
um k\·él1:·1rn. K1.illlZs\·:·1r. · 12. KL'mény J{rnos és Bt:thlcn i\ likiós mÜ\'ci. 
Bud:q1c~1 é.n. 72-l- 725. - !.''. Koh1zs\·{1r \·;ho . .;:'mak törvénykezCsi jc~y
:·i'·l:iinyn;i !ll.:'2 .. IS(1. - l·l. kkm 11-;(1 a.~ 15. Ku!ozsvúri Szúm:1tbs
l:i'1ny\·, -l IJI. .J8. Jú. Dési LL'\'él!:'.u' !320. - !7. K{i]ozsv:'!r \':'.1rosa 1a11:·1-
c<111:d: jq.~:>zi'il·:iiny'.·ci. !\.(ll11zsv:iri lc\'él!:'1r !.-1, Sfl. !0. Koll1z.-;vúri 
~;::'im:t\b.,!.:l;ny·· .. l 1. _:'.\! ! 11. l\km 2(,:\'!.-102. 20. A !':H:ei c.-;al<id ,,> 
\'~\1:11':1 - Lllklyi \1lv~·un1-Fgye~iik1 k\·élt;'u«t. KPlozsv:'ir. 

.-\z crt:de1i szl'ivcg néh•iny fontosabb rövidít~se: N = 

.\:igysúglid. Ttcs = Tekintctt:s, co kcgn1ck = Ö kegyc!-
111ek. Cll ~ --"' ()nagys;'1ga 

\ l 11 !' ~· t ,~ 1 First ll'rirre11 lll('11timd11g 1~/' t/11.' wonls „pari/;11" a111Í 
„putikúriin" in li·1111.\rfw111ia 


