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PHARMACOPOEA HUMORICA, 1930 
DR HALMAI JÁNOS 

Az első hivatalos gyógyszerkönyv 1498-ban je
lent meg Ricettar·io Fiorentio címen }lrenzébe11. 
A középkorban és azutáni évszázadokba11 Antido
tariuni-ok, Dispensatorium-ok alapján készítette a 
Phar1nacopola ·vagy az Apothecarius gyógyszereit. 
Az utóbbi évszázadokba11 Pharmacopoea névvel 
illetik a gyógyszerkönyveket 

Ezek számát gyarapította eggyel néhai Lovasy 
Ödön gyógyszerész, aki Baján 1930-ban kíadta a 
Pha1macopoea Humorica-t, melyben a gyógysze-
1ész munkája közben előforduló egyes szakkifeje
zéseket eredeti rajzaival, karikatúráival, illuszt
rálva elevenítette meg A rnű kiadásához nagy re
ményeket fűzött, amelyek azonban nem váltak 
be Az érdekes munkában korabeli öltözetben lát
juk megelevenedni az akkori élet egyes szokásait 
és tipikus alakjait 

Néhai dr. Horváth Jenő gyógyszerész-al
igazgató hagyatékából száimazó egyetlen példány, 
a volt Ernyey József Gyógyszei észi Múzeum birtoká
ba jutott Ennek lapjairól készült fotokópiák alap
ján is1ne1tetem ·a „Humoros gyógyszerkönyv" -et, 
mely mint egyedülálló ritkaság nemzetközi vi
szonylatban is 1néltó érdeklődésre és elismerésre 
tart számot Előbb azonba,11 a szerzőről emléke
zem meg 

* 
Lova s y Ödön 1882 januá1jában született szü

leinek Kócspuszta nevű birtokán a Heves megyei 
Kócso11 

Többen voltak testvérek. A gyerekek gimnázium
ba Kalocsán jártak, közülük 1962-ben még négyen 
dtek, Kalocsán 2 nővérn és Dezső fivére élt, ki 
szintén gyógyszerész volt. Ákos nevű fivére Tata
Tóvároson lakott, onnan Ácsra került, tehetsége
sen rajzolt és festett 

É1ettségi után kérte édesapját, de az nem en
gedte, hogy művészi pályára lépjen. Közben tüdő
csúcshurutot kapott, amit Göbersdorfban és kü
lönböző helyeken kuráltatott. Fezért csak két évvel 
később került a kolozsvári egyetemre. A diploma 
1negszerzése utá11 n1egjs1nételte a1>ja előtt kérését, 
<le ő hallani som akart arról, hogy fia művészi pá
lyára lépjen, szinte beteg lett még a gondolatától 
is és azt ígé1 te, 11ogy megvon minden anyagi segít
séget fiától, ha nem engedelmeskedik 

Gyakornoki éveit és segédi idejét valószínűleg 
a pesti Diana gyógyszertárban töltötte Ez időben 
ismerkedett meg művészekkel, köztük Smkady 
festőművésszel is, akinek szintén beteg volt a tü
deje és ebbe bele is halt. Sarkady nagy hatással 
volt reá, nagy barátság fejlődött köztük és sokat 
tanult tőle Ilyen példa után, támasz nélkül nem 
volt annyi bátorsága, hog,y sz'Íve szerinti pályát 
cseréljen, mert mindig félt, hogy ismét jelentkezik 

,,;:;:--··· " b,etegség. Pedig igazi tehetsége is lett volna hozzá 
Edesapja 1907-ben megvette számára Baján az 

Üdvözítőhöz címzett - mai éjjel-nappalos- reál
jogú gyógyszertárat kBdve és tiltakozása ellenére 
Itt hol mint bérlő, hol mint gondnok működött 
Beletö1ődött sorsába, de lelke mélyén mindig az 
ecset után v-ágyott 

Az első világháború után hűségesen kitartott 
helyén. A családnak ez volt egyetlen vagyona és 
így különösen az infláció alatt egyetlen támasza 
volt szüleinek 

Sok rajza hamar elkerült kezéből, mert jóbarátai 
vagy pajtásai elkérték, könnyen odaadta Tartós 
ö1 ömet szerzett 11eki a P harmacopoea Humor ica 
rajzolása és a maga tervezett rézkarclevonógéppel 
való munka. Szép reményeket fűzött hozzá, ami 
bizony nem vált be. Egyik képét például T o r -
n y a i nagyon megdicsérte Erre igen büszke volt. 
Rajzolt továbbá a Kacsa című helyi élclapnak is. 
Ebből sajnos egyetlen példányra sem tudtam szert 

A Pharmacopoea Hu·morica címlapja 
A címlapról (1. kép) megtudjuk, hogy első kiadás Ez arra utal, hogy szerzője má.sodik kiadásra is gondolt, amelyet 6 vagy más, arra hivatást érző gyógys;i;erész vagy más rajzolóművész adott volna ki; esetleg több szerző közös munkájával bővítve jelenhetett volna meg, egyén, testület. egyesület vagy társaság kiadásában Kii'úi azt i'." s. ~'r\:'.!;:é, hogy nemcsak rajzolta, hanem véste is (pinxit et sculpsit) A megkapó ügyes emblémában a. gyógyítás 6si jelképeit, a kígyót és a kelyhet harmónikusan egészíti ki a toll. mellyel a tartalomra illetőleg kivitelre utalt a művész 
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tenni„ Sem a 1\l[úzeumban, sem a levéltárban, nincs 
beló1ük, ismerősöknél sem került elő. 

Egyaránt foglalkozott olajfestéssel, karikatúra
és tollrajzolással, kedvelte a magyaros hímzőmin
tákat is, művészien fotografalt. Minden vágyával 
erőse11 vonzódott egész életében a festőművészet 
felé. Szűkebb hazájában több alkalommal rendezett 

Dosis maximalis - A legnagyobb adag 

'ritrum adlalum ~Hozott üveg 

kiállitást képeiből H o r v á t h Jenő igen mele
gen emlékezik meg róla a „M~agyar gyógyszerészírók 
és művészek" című értékes és ritkaságszámba menő 
munkájában, melyet a Kis Akadémia 1943 nov 
29-i ülésén adott elő gazdagon illusztrált anyaggal. 

Lovasy 1934 januárjában halt meg Baján Fele
ségének Mi hit s Margit családjának kriptájá
ba11 alussza örök álmát. 

Gyermekük nem volt, özyegye Schneider József 
gyógyszerészhez :rllent férjhez Jelenleg Csanád
palotán laknak 

„Gyógyszerészi körökben mint kollégát és mint 
jóbarátot is igen nagyon becsülték és szerették 

llercurius dulcis - Az ügynök 

Mercu1ius volt a régi rómaiakntil a kereskedők, üg~Tnökök, vándorok, 
ut.uók pártfogó istene; olykor a személ._vekre is értelmezték. Képünkön 
negédes n1osolyú ügynököt látunk, aki felkeresvén a gyógyszertárakat. 
kínálta kiváló áruit, melyeknél jobbat és olcsóbbat senki másnál nem 
lehetett kapni. [A Jl1M·,•11rú1s dulfi„~ egyébként a kalomel (Hydrargy
rum chlor~.tum mite) régi neve ] 

lquila alba - _4_ fehé1 sas 

Sasonú gyógyszerész-főnököt látunk, aki szigorú telintcttel, hófeJiér 
köpenyben vigyáz a gyógyszertár forgalmának lendületes 1nene~e,r~· 

A sasorr és tekintet nemcsak bizonyos szigorúságot, hanem finannal!s 
tehetséget is tükrözni kíván. A hófehér, gyűretlen munkaköpcnr 
pedig azt, hogy a fizikai és manuális munkában nem \ett részt a.főnök, 
legfeljebb a National„kassza végösszegét tekintette meg gyakrab]~,~~j 
"(.Ttasítá~riivaJ azrrnh11n lrnm11r kl\s„en volt; legfőbb volt. előtte a mm,~. 
111aga.sabb bevételi összeg (Az Aquila alba elnevezés még az alkem1si11 "

korából szármRzik; a bölcsek kövének is yolt egyik neve; a Hydrílr· 

gyrum chloratum mite-t jelölték vele) 
f'.' 

-i 
J 
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Nála ismeretlen volt a kenyéririgység Izig-vérig 
gavallér volt gondolkozásban és magatartásban, 
művészlélek volt" úja róla egykori tanítványa 
Bernhart Ernő gyógyszerész Nagybaracskán 

PE3!0ME 
D0Koi1Hb1ií cjJapMau;en1 113 ropoJJ;a EaB E11;eH .nonanrrr, 

KO'füpbiii YMe.rr xopórno pHCOBaib, rrpHrorOBHJI ŐOJibIUOe 
KO.TJMqeCTBO rrpeKpaCHbIX KapHKaTYP I1 B 1930 TO)J;Y B ro
poµ;e Ea51 Ha caMo1-i;eJIPHOJ\l ocjJoprHo-rrpo6orreIJ:arHoM C'rau
Ke BhITIYC'IH.n rrepnoe H3,IJ;aHHe ,,Pharmacopoea Humorica''. 
ÜH OI'Jll1'-IHbIM lJ:YTbei\1 H3ü6pa3HJI or,r:teJihHbie orrepauHH 
npn:11eHeHHb1e B 1JapMaueBIHKe, CTapHHHbie Ha3B3HH5I .'le
KapcrB H rrpotj:ieCCHOHa.JibHhIC BL1pa:meHH5I, tjJHrypaMH H B 
cpe.ue KOTOpbie COOTBC'I'CTBOBaJIH Iűi\1üpHCTHlJ:CCKOMY ,D;YXY 
9rroxH Ha 12 nttcrax H3o6pa%eHLr cnegYIO.rn;He reMLI: Dei-

sis maximalis, Vitrum adlatum, Mercurius dulcis, Aquila 
alba, Linirnenturn volatile, Nitritum albun1 11 ero wetta 
Draco rnitigatus, l{aqecTseHHLrtí atta.nH3, l{on1F1ecrseH
HhrH aHaJIH3, Decocturn, Infusurn, Statim, CrreKTpanLHLn1 
aH3JII13 

ZUSA:YIMESF ASSUNG 
Ödön Lovasy, ehemaiiger Apotheke1 von Baja, war 

ein hervor.:r:?-gcnder Karikaturist„ ~1it seiner selbstkon
struierten Atzmaschine stellto er 1930 in Baja dio I. Aui
la.ge der Pharmacopoea Humorica :zu::;ammen, in 1vclchor 
die einzelnen _4.1 beitsv·orgi'inge und Begriffe der Phar
mazio in einer zeitgemi'issen humoristischen \Veise ve1-
anschaulicht v.;urdon (z B. Dosis maximalis, \Tit1um 
adlatum, ~Iercwius dulcis, Aquila alba, Linimentum 
volatile, Nihilum album und Gcmahlin, Draco mitiga
tus, Qualitative Analyse, Q.uantitative _4._nalyse, Decoc
tum, Inf'usum, Statim, Spec:tralu.nalyso us~-.) 

(Budapesti Orvostudományi Egyetem, Gyógynövény és Drogismereti Intézet, Bpest, V IJI, Üllői út 26) 
Érkezett : 1966 II. 18 

EGY 170 ÉVES KATONAI P];IARMACOPOEÁRÓL 
DR TAKÁTS LÁSZLÓ 

A volt osztrák„rnagyar monarchiában az állandó 
hadsereg megszervezése a XVIII sz. közepén feje
ződött be, a hadsereg egészségügyi szolgálaté az 
1780-as évek végén A katonai gyógyszerellátás 
rendszerét csak a század utolsó évtizedében építet
ték ki. Megelőzőleg a hadseregnek nen1csak gyógy
szerrel, hanem háború esetén 1nég gyógyszerészek
kel töi:ténő ellátása is polgári szervek részéről tör
tént (Kirchenberger, Takáts [12,24]) 
A néhány katonai- és várkórház gyógyszertára 
nem tudta az igónyeket kielégíteni, így a csapatok 
beszerzéseiket nagyrészt polgári gyógyszertárak
ból eszközölték. 1779-ben az udvari haditanács 
szerződést kötött Natorp gyógyáru nagykereske
dővel és ettől kezdve az ő lerakataiból, patikáiból 
kellett a szükséges egészségügyi anyagokat besze
rezni [ 5] A polgári részről történő gyógyszerellátás 
te1mészetesen magával hozta, hogy a ha.dsereg 
01 vasai és gyógyszerészei ininden vonatkozásba.n a 
polgári pharmacopoeára voltak ntalva. 

A különböző ezredek gyógyszerládáiban, de még 
a kó1házakbn11 sem volt eg,ységes összeállítású 
gyógyszerkészlet Egy-egy nagyobb gyakorlattal 
rendelkező orvos vagy chirurgus jegyzékszerűen 
(Mi s k o 1 t z y [17]), vagy betegségnemenként so
rolj a fol a katonaságnál alkalmázott szereket (.IYI i n
d e r o r, Pringle, Schaarschmidt[16, 
21, 22]) 0 ohm e n már nemcsak a szükséges 
gyógyszereket írja le, hanem egy kis gyógyszer
rendelési útmutatót is ad (Ein kurzgejasstes Dis
J?en8atoriu1n), amelyben a recept, a készítés és az 
mdikációk is megtalálhatók [18] Az önálló és egy
ségesen szervezett gyóg,yszerellátáshoz az első ko
molyabb lépést a hivatalos katonai gyógyszerka
talógus kiadása jelentette S eh u 1 t h eisz és 
Tardy [23] 1765-ből ismerteti a magyar szár
mazású P eke n (Paeken, Pecken) által összeállí
tott első orosz katonai pharmacopoeát, amely lé-

..... nyegében az ezredek gyógvszerkészletét fogla]to, 
magában Font a n a [3] köyetkezetesen kata
lógusnak r1evezi, annak ellenére, hogy az ezredek-

nél használt receptek és a sebészi műszerék leírását 
is tartalmazta. Az első hivatalos orosz polgári 
gyógyszerkönyv 1778-ban jelent meg,]\{ agy a r y 
Kos s a [15] szerint, ugyancsak P eke n szer
kesztésében. Egy évvel később már ezzel együtt 
adták ki az új P!iarniacopoea Castrensis l?ossica-tr 
továbbra is csak az ezred gyógyszerkészletét tar
talmazó cikk- és árjegyzéket (destinat?L1- n,a1fhp,r:1:1:g 
singularum legionum). Pársoros bevezetés szerint} 
nagyobb katonai gyógyszer táraknaka polgári phar
macopoea szerint l{ellctt dolgozni. Az osztrákok 
1778-ban megjelent katalógusa (Catalogus derei 
inden Feldapothelcen befindlichen )1.fedicarnenten 
[6]) már a hadsereg teljes gyógyszerkincsét felöleli_ 
Véleményem szerint, az első orosz és a későbbi 
osztrák katalógus is a gyógyszerkönyv kialakulásá
ban csak egy-egy fokozatot jelentenek, de még nem 
tekinthetők katonai pharmacopoeáknak. 

A katonai gyógyszerügy irányítását és ellátását 
fokozatosan vette kezébe a hadsereg. A bécsi Ka- „ 
tonasebészi Akadémia (Josephinum) kémia-bota
nika tanárát 1784-ben a gyógyszertárak igazga
tójának nevezték ki (Apotheken-Direktor), akinek 
meghatározott időközökben a nagyobb gyógyszer
lerakatokat és a kórházi patikákat ellenőriznie kel
lett (B r a m b i 11 a [2]) .. Katalógusok a későbbiek
ben is jelentek meg, mégis az önálló pl1armaco
poea kialakítása felé újabb előrehaladás 1789-ben 
történik, amikor B r a m b i 11 a összeállításában 
megjelent az első egészségügyi szolgálati szabály
zat [1] Az új szabályzat I. kötet XIV fejezetében 
a hadseregnél működő gyógyszerészek kötelmeit 
rögzítették, a II kötet azonos fejezetében pedig 
elég részletes utasításokat adtak a katonaorvosok 
számára a gyógyszerrendelésre, tárolásra, elszámo
lásra és igénylésre vonatkozóan Újításként jele
nik meg 62 típusrecept (formulae medicinales, 
Arzneyjormeln) a bécsi fő-katonakórház bevált 
D"yakoriatából, amel-.-;-ek hasznilatát n. sz:l.bilyz::tt 
~ás katonakórházak részéi:e is előírta A szabály
zatl1oz csatolt katalógus az előzőkkel szemben csök-


