
!96~. inár cius GYÓGYSZERÉSZET 113 

SZERECSEN JAKAB 
EGY MÉLTATLANUL ELFELEDETT, HÍRES GYÓGYSZERÉSZ 

R.!ÍDÓOZY GYULA 

A középkori magyar pénzek gyűjtésével foglal
kozók jól ismerik Szer e e s e n Jakab nevét, 
kinek arcképével a XIV század végén tíz éven 
keresztül verték az állami kibocsátású magyar 
pénzeket Egyedülálló nemcsak a magyar, hanem 
a külföldi pénztörténetben is, hogy nem az mal
kodó, hanem az uralkodó kedvelt emberének 
- jelen esetben udvari gyógyszerészének - arc
képe, illetőleg círnerképe látható az állami veretű 
pénzeken! 

Érdekes tudni, hogy ki volt ez a Szerecsen Jakab, 
aki megbízhatósága, hozzáértése és tehetsége révén 
ilyen egyedülálló kitüntetésben részesült Olasz, 
dalmát vagy inkább izmaelita származású pesti 
vagy budai polgár, aki korának tehetséges gyógy
szerésze lévén Nagy Lajos királyunk udvarába 
került királyi gyógyszerésznek, majd tudása és 
érdemei elismeréséül kamaragróffá lett Tanújelét 
adva gazdasági és pénzügyi zsenialitásának, lassan 
az egész 01 szág pémügyei az ő kezében futottak 
ÖSS:/,C 

Ne csodálkozzunk azon, hogy egy gyógyszerész 
egyben országos -szintű pénzügyi szakember is, 
hiszen a középkori gyógyszerészek nemcsak saját 
szakmájukban és a rokonterületeken dolgoztak 
(tudjuk, hogy egyben orvosok, alkimisták, fűszei ·
kereskedők is voltak), hanem találunk az állam
igazgatás terén iskiválló gyógyszerészeket 

Elég sok nehézséggel jár Szerecsen.Jakab élettöi
ténetének Yizsgálata, mivel személyére vonatko
zóan alig találunk néhány életrajzi adatot Az egyes 
középkori okleYelekből kihámozott adatok is tul
n~yon1ó részben nem g,yóg,yszerészi, hane1n numiz
matika.] vonatkozásúak 

Bár korának igen híres gyógyszerésze volt 1 a 
gyógyszerészet-történet - néhány szűkszavú meg
emlékezéstől eltekintve - nem ismeri közelebbrfü 
Sznrecsen Jakabot 

Lényegesen többet foglalkozik azonban vele a 
numizmatikai szakirodalom 1 de természetesen ai 
itt fellelhető adatok közül igen kevés az, aminek a 
gyógyszerészet-történet hasznát vehetné Azt a 
néhány adatot, amit sikerült összegyűjtenem, itt 
közzé teszem Úgy hiszem, hogy a gyógyszerészct
történet számára hasznos lenne, ha ez a próbál_ko
zásom ösztönzőleg hatna további adatok felkutatá
sára és publikálására 

Szerecsen Jakab születésének és halálának pon 
tos idejét nem ismerjük, csupán annyit tudunk 
róla, hogy a XIV. század második felében élt 
Származását illet.őon a ·vélemén:yek megoszlanak: 

~~-----eg:}"'ESf:lek szerint olasz eredetű, s azonos a GioYanni 
di R a v e n na emlékirataiban sz·ereplő Saraceno 
di Padova-ml, dc valószínűbb az a feltevés, 

amit a nov-e is alátámasztani látszik, hogy- szaracén, 
azaz izmaelit'a családból szár1nazott. , 

A középkori }fagyarm szág kereskedel;,,ében és 
pénzügyeiben oly nagy szerepet játszó szaracének 
vagy szerecsenek alatt ugyanis nem afrikai négert 
kell értenünk, hanem izmaelitákat, örményeket, 
elszlávosodott s a Balkánról bevándorolt moha
medán bolgárok utódait Pest első lakosainak tekin
télyes részét ők képezték, s Anonymus szerint 
T a k s o n y idejében kerültek ide 

A mesztegnyei Szerecsen családnak sok tagja 
ismert a magyar történelemben: leányágon a 
B e z e r é d y-ek őse is mesztegnyei Szerecsen volt, 
ezen kívül a nikápolyi csatában (1396), a mohácsi 
ütközetben, s még egyéb helyeken is találkozunk 
ezzel a névvel A család előnevét a Somogy megyei 
Mesztegnye helységről vette, családi neve pedig 
Jakabnak, Nagy Lajos királyunk gyógyszerészé
nek adományozott címer képben látható szerecsen
főtől származik ( „ Magister, dictus Zerechen 
fidelis ,A.pothecarius ipsius Don1ini regis i') 

A legelső reá vonatkozó okleveles adat, amit sike 
r ült fellelnem, az 1352-es évből származik Az ezt 
megelőző évekből tehát biztos és pontos adatokat 
nem, legfeljebb csak feltevéseket közölhetnék. 
Annyi bizonyos, hogy eredetileg pesti vagy budai 
polgár volt Királyi adományként 1352-ben meg
kapja Gokmeny apo.thekarius.- a korábbi királyi 
gyógyszerész - Hont megyei Zaazd (Százd ?)-i biJ
tokait, mivel annak fia, László, fiúörökös nélkül 
halt meg 

Ekkor má1 Szerecsen Jakab ne1ncsak királyi 
gyógyszerész, hanem hűsége és érdc1nei elis1neré
séül a pécs-szerémi pénzverőkamara gró!ja„ s e 
tisztségben meg is maradt élete végéig Ugy lát
szik, ezen az új n1űködési területen is kitűnően 
megállhatta a helyét, mert különböző, 1362-1385 
közötti, kegylevelek tanúsítják, hogy megbízható
sága és hozzáértése 1évén - a kincstár nevé-vel 
történt visszaélések, zsarolások miatt - másoktól 
elvett kamarák igazgatásával is őt bízták meg 
1366-ban már az egész ország „harmincadosa", s 
egy évvel később az erdélyi sókamarák élén is őt 
találjuk 1371-ben a király to,áhbi jutalmazásként 
Osseoro és Cherso dalmát szigetekkel ajándékozza 
]Ileg, s megkezdik a király arcképe és címerképe 
helyett Szerecsen Jakab képével díszíteni az állami 
veretű pénzeket. (1 ábra) 

A gyors karrier okait kutatva nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a király gyógyíthatatlan betegsé
gét, amiről az m alkodó maga is tudott, s ez talán 
olfogultabbá tette azokkai szemben, akik egészsége 
hely~eállításán fá1adoztak Ezzel azonban semmi 
szín alatt sem akarjuk elvitatni Szerecsen Jakab 
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1. áb1-a Sze1ec8en Jakab aJcképével diszitett állam,i ve'letű 
pénz Nagy Lajos korából 

gyógyszerészi tudását, hiszen ez emelte őt a királyi 
gyógyszerész tisztére 

Szerecsen Jakab Nagy Lajos uralkodásának 
utolsó évtizedében mái igen nagy befolyást gya
kornlt mind az uralkodóra, mind pedig az 01 szág 
pénzügyeire. Ebben az időben kizárólag „szere
csenfejes" dénárokat vernek l\{agyarországon, és 
egyedül ezek a tönényes fo1galmi pénzek Ezeket 
az érméket az eg,ykorú források „monete Sara
cheni" néven emlegetik A király 1379-ben, Diós
győrött kelt végzésében a legkülönfélébb vásáii 
cikkekre egyenként meghatározza a vámot, kiYé
tel nélkül valamennyit Szerecsen dénárban 

Nagy Lajos csak azokat a pénztípusokat verette 
saját arcképével, amelyeket - különös kegyként -
saját élete végéig mentesíteni kívánt a „lucrum 
camerne" kényszer beváltás alól Ugyanezt a jogot 
1uházta a kedvelt gyógyszerészének arcképével 
vagy címerképével veretett pénzekrn is 

Már Giova.nni di Ravenna és más kortársak is 
fölfigyeltek an a, hogy milyen különös kegyben 
állt Szerecsen Jakab a király előtt. Ha - mint 
említettem - közre is játszott ebben a király sú
lyos betegsége, mégis azt látjuk, hogy a küályi 
kegy nagy tudású, kiváló embene szállt. Még most, 
több mint fél évezred távlatában is báfaan állít
hatjuk, hogy párntlanul nevezetes, nemcsak a 
magya1, hanem az egész világ gyógyszeiészet-tö1-
ténetében és pénz-történetében is egyedülálló eset
tel állunk szemben Ezé1t ennek az. érdekes gyógy
szerész ka.rriernek a gyógyszerészet-történet szá
mára is Yan jelentősége. Sajnálatos, hogy a kmának 
ilyen hires, tekintélyes gyógyszerésze a gyógysze-
1észek és a gyógyszerészet-töiténet előtt mégis 
úgyszólván teljesen ismeretlen marndt.. 

ÚJ MÓDSZER GYÓGYSZERTÁRBAN ELŐÁLLÍ
TOTT SZEMÉSZETI OLDATOK STERILEZÉSÉRE 

Robe1 t C Crisafi, J. Am. Pha1m. Ass. 4, .54G (1964) 
Az eln~últ évek során több módsze1 t dolgoztak ki a 

gyógyszertárban előállított szemészeti oldatok stE;I ile
zésére. Az eljárásokat há101n csopo1 tba lehet sorolni: 
1. antiszeptikus anyagok használata megfelelő koncent-
1ációban, 2„ autoklávozásos procedÚla, 3„ bakté1ium
szű1·ők használata. A leh tmódszerek gyógysze1tári kö1 ül
mények között történő rnegvalósítása azonban sok ne
hézségbe ütközik és nehezen kivitelezhető A sze1Ző egy 
eszközt isn1e1 tet, mel;ynck segítségé:vel a siemészct.i ol
da~ok _sterilezése_ egys7;er_űen _~E; __ gyorsan clvé.gezhető 

A készülék egy fecskcn<lőből és egy, a gyártó cég 
által sterilen forgalomba hozott szűrő egységből- áll 
A szűrő egység n~fíanya.gból készült és ePben van el-

ÖSSZEFOGLALÁS 
Nagy Lajos királyunk (1342-1382) udvaii 

gyógyszerésze__:_ Szerecsen Jakab -különös kegy
ben állt a király előtt, annyim, hogy 111 alkodásának 
utolsó tíz évében az m alkodó arcképe helyett az 
udvari gyógyszerész képével díszítették a magyar 
állami veretű pénzeket 
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PE3!0ME 

CTpttJJ;BüpHh!ti !flapMaUeBI BeHrepCKOTO KüpOn.H Jlatiorua 
Ben11Koro (1342-1382), rro HMeHH CapaUHHCKHf:í: 5IKOB tta
c;1am,-.:(a.nc51 OC06bIM noqe'IOM y rocygap5I, HaCTOJlbKO, 4TO 
B nocnentttte neC.HTh Jier ero rocno,r:i;rBa tta MOHeTax sett
repcKoro rocYnapC'IRa BMecro nop1peTa rocYnap.H 01Y.e-
KaHHJII-f nopTpeT npHBüpHOIO q1apMartes1a ' 

ZUSAMMENF ASSUNG 

Ludwig de1· G1"0sse, König von Ungarn (1342-1_382) 
hielt seinen Hofapotheker Jakab Szereosen in se1nem 
besonderen Gnaden Seine Dienste waren so hoch 
geschatzt, dass der ~e1·rscher i~ den letzten 10 .i:ahren 
ihrer Herrschaft ebe Geldmunzen <les ungar1schf:n 
Staates mit dem Bildnis des Hofapoth8kers pr i'ígen 
liess anstatt seinem eigenen 

(Pest megyei Tanács Gyógyszertá1i Központja, 
Gyógyszertár, Valkó) 

Érkezett: 1965. VI li 

helVEJZ\ié a kereskedelemben Millipo1-szűr6 né>.-en isn1e1t 
szű~·ő memb1án A men1brán sok-pólusú cellulóz észte1-
ből készül. i\ pórusok össztérfügata a szű1 ő térfogatának 
80-85%-a 

A. módszer hatásosságára vonatkozó vizsgálatok so1án 
1,0 %-os at1·opin szulfát; 0,5 %-os fizosztigmin-sz:alici„ 
lát ; 1,0 %-os ho1natropin-hid1ob1 amid ; 1,0 %-os epinei-
1in-hid1oklorid; 2,0 ~~-os pilokarpin-hid1'oklorid ; 1,0 
százalékos prokain-hidroklorid és _ 1,0 %-os f8-nilefrin
hid1oklo1id oldatokat használtak. \. alarnennyi oldatból 
négy n:üntát készítettek é8 ezeket különböző kó1"0kozók
kal, illetőleg ezek keverékével fertőzték„ Az ismertetett 
t:szköz:zel való szűrés után az oldatokban kórokozókat 
kimutatni nem lehetett. Ezen eredmények. valamint a 
kivitelezés egyszerúsége a:zt n:1ntatják, hogy a módsz~1 
alkalmas a gyógyszertá1Lan ex tempo1e készült szerné
szeti oldatok sterilezésé1e. 
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