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· 319-. O!dch dem V()rigen. · Die Oestalt 'wird !lurch zw· e1· ·I<·r · halbm d · · · · · · · . . . e1s-
esser un emem Bogen begrenzt,' welcher zwischen die. Halb- · 

'.11esser fülit. ·. An der Vorderfla.~h~ .~hri~ichc Büste wie beim vorigen, 
l~~ocli, phiw ·Arme, dar,unter eme Sche1be und w1ter de.r .. Sebeibe·· eiil 
h~irt~s feld, ,.,..,. ~n ~er Rücl<seite Re_benrankguod' Pafll)e; unter welches 
em heg7ndes T1er 51chtbar ist Höhe 3, Breite 2 cm. · . .. . 

d 
. . Der C~amcter der von 327 -:329. bes~lírlel;>~nen Öegens!ande 

. eute.t .au.f. .dte Sachnamé f"lgende neue··· · · h v ·. · · · · · 
. · •·· · • • • „ • ~ •. · . . • ·:. re pers1si: e :•~uns!perrQl,ie h1n. 
. 3~!J. ~as~e~be ap5: Speckstem, .nur an, der Vord.erfliiche .. gravirt, 

ze1gt. em~m, plast1sehen iAffenkopLUnge·.4'3 füeité 4 ·· · ·· · ... · 
. 3,3 l. Passel?e in runder l'orm. an de/ Vord~rflli~~·miinoerbüsie 

mit Kappe, an der Rückfl1lche drei arabische Schriftze.ichen. · · 
Dpn;hmesser · J ;3 em.„. · .. '"·•· : 

'';•, 

-.- ,-; 

-.- .. <-' 

{ :- :;"-, 

.1;• ___ _ 

;j·,-: 

-•.. ,. 

<·:. 

,,,-

-, :-,,
' ~ ~ 

. '' 

,. 

;· 

·.,·'-1 
.. -_ •. 

:';'" 

Az· Erdélyi ·NeJ!lz~ti Ml1zeum· érem• és régiség-
- - ··: "))_; :; ;.:·>·• ·- ·„,;,' ,'/'' ... _•;,. e{.'.:':;>'.'_.;.' ;·: 

tárának'··gyqgyszei:észeti:,gyűjteménye. 

'' } 

,-, ; 

Csak a fejlettebb kulturájú népek fogalomkörében valóslÍlnak·meg 
azok az eszmék, amelyek a tudomány, s a: mlivészet ·tárgyának,. tudo
mányos ,és :sieínléltető rendszerben való fefálf[tAsát czélozzák. Ilyen 
eszme valósult meg Erdély fővárosában, a kis magyar Athénnek. neve
zett Kolozsvárt. At. Érdélyi Nemzeti Múzeum keretében é$ kezelésében 
ugyanis felámttatott a ,Magyar Gyógyszerészi Múzem •, melylyel .az 
Erdélyi Nemzeti Múzeum nerncsakkibővüll, hanem érdekesebbé, g~zda-
gabbá Jeti; · 
· Közel 20 évvel ezelőtt vetettem fel, az úrdélyi Nemzeti Múzeum 

-új igazgatója, dr .. Pósta Béla egyetemi tanár' úr előtt azt az :eszmét, 
hogy gyógyszerészkari,' kulturális, sőt· nemzetlörtélleti ·szempontból is, 
.czélszerű volna .. a hazai . gyógyszerészet emlékeit lehetőleg. ös~zegyűj

. téni, s azt az Erdélyi Nemzeti Múzeum keretében lelállltva, közkincscsé 
tenni. Pósta professzor úrnak tetszett az esz111e, s ígéretet tett, hogy ·~ 

· gyűjtendő tárgyaknak n~mcsak helyet ad, hanem czélom elérésében 
készséggel fog támogatni is. 

· Ai ifjúlellCéséd~sével, sok szép reménynyel; minden-aggodalom 
nélkül. fogtam . m11nkámqoz, nem Ösinerve azokat az akadályokat, ame· 

· lyj;!~et az, önös érdek, l\:t indo!elltia, irigység, s. egyébb, - elkedyetle- · 
. 11edést könnyen kiváltó okok, utam elé gördftettek. Múzeumunkat mind

ezek <l11czára. mégis sikerült. felallltanunk, melynek megv,alós!tásáb.anaz 
első. érd.em dr.·. Pósta Béla egyetemi tanár, rnúzeum-igaigató · űre: Az ő 
lelkes támogatása és a gyűjtött tárgyaknak kedvesen megválasztott helyen 

.. való e)helyl[zése nélkül, alig jutottam voll)a előbbre a magángyűjtők 
nemes .·b~zgalmánál, ·· 

·· . · Dr: Pósta Béla m(lzeurn-igaigató úr azonban nemcsak szóval buz-
. d!tott, hanem mindannyisior, J!hánygor egy~egy érdekesebb tárgygyal. 
.gyaraplfottaín kis'. 'riíií.zeumunkii{, .kedv.eseti iiott .. sorokban .. serkentett 
megkezdett munkámra. lme egy levél .a múzeum Igazgatójától, ékeseb
ben szól minden .egyéb kommeniárnál. 
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Igen tisztelt Uram ! 

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára ·csaknem azon 
ic:J.őt.ől J?.g'(Jl,„ mi(l!~ <;n.ní'kyez~NsétáJvenn.L ... szeffncsém .... v;olt,··. folyton
fÓlyvást élve~té ... ésJlvezi igen tisztel.! Uraságodjóakatatú támogatA5át és 
szíves érileklő.dését · · · · 

\'astárgyaink P.rae~.arálása, kőrégiségeink tisztítása. körül. nern ·egy
szer éUÜnk. sziv~s jó tanácsaival, s. ezeket a szi.vességeket, melyek. biza-

. nyára sok id~jét tabplÍák el, kegyes NOii bete.tézni bécses ajándékaival. . · 
Ez utóbbiakért minden. alkalommal siettünk. köszönetet mondani és 
eií1rl'!Jé:!li1k iiert·. tétollk ki eükre. is, mert .•ismei egy nag~folltQSságú 
ügybe11• volt szíves. lek.öteÍezni intézetünket, . amiért soh~sem Szünő 
h~l~rt~af :óliajlj[1k tolmltcsolni: Igen tisztelt Uraságod lelkében· ázbn nern 

. kei~sbb~ hazafias, mi_nt ·tudományos jelentőség~ .. eszme érlelőd\}tt meg, 
hoí{y. ~}azai gyógyszerészet emlékdt lehetőleg· teljesen fögja össze
gyűfteriL .Szép ék nemes gondolat magában is, m.ely siker eseténigen 
ti~ztel(Uraságpd n.evét mindazok előtt őszinte. tisztelet és. hftlakosi0rú-

; jlív,a1,fogja kcirülvepni, a.kik a ha~ai tudomány .előbbrevitelében a haza 
· .. bÖJqpgságának legerősebb emeltyüjét látjak. Reánk nézve azopbal) kö~
veÜ,~J1ű]~1aásthózóv~ válik, liogy.ezen gyűjtemény tulafdono.saiv:il.minket 
kégY,e.s.kedétt kiszémelni é~ nem .marádt. meg a puszta gomlol;;tnál, de 

•. energikus ké:lzel azonnal munkához fógott és midőn a gy.űjtemény elso . 
•. a@,>já,t)nimár. két. izben tett ajándékozásával megvetette, fáradsá~öt nem 

kiíi1elve addig járt közbe, mlg újabban egy helyről,t i. a 'szomszédÓs 
Tofdárólnem kevesebb, mint 4.7 darab XVIII. és XIX, századbeligyj)gy-
szertilrffelszerelési tárgyat szerzett intézetünknek.· Őszinte .és· meleg 

. kö.~töpeÚink lankadatlan fáradozásaiért és. midőn arra . kéÍjük, hoi;y a 
.· nagy eszme• szolgálatáb~n intézetünk javiit továbbra. i~ gÍv~I). viselni .. 
. ke'gyeskédjék, azthisszük, meg. van. győződve, hogy ez irányú ll1Ükö~ 
dését. senki "nálunk jobban méltányolni. rietn tudja és. hogy minden erőnk
kel rajta:Jeszünk, hogy eszméjének kivitelében niagunk is ségélyére 
1esziin1<: ;. ·· · · 

.f;ogadja m~gkiilönbözt~tett ·tiszteletünk. nyilvánítását, Tlielylyel ma-··. 
raHfoti.k ő~·zinte. ti~~Íelett~I . · 

A'z .Érdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára .. ··. 
/ Koloz5vArÍ,1foi széptemberhó .. 15,én. ' 

Di. P6sia Béla s, k 
egyet._ :nY.--_r. tallár, ig~zgató·. 

Nem sókkal később dr. Pósta Béfa múieÜm-igazgató úr az Érem
és Régiségtárának 1905. évi állapotáról szóló évi jelentésében gyógy

. szerész múzeumunkról már a következőkben emlékezhetik meg: 
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"Végill szabad legyen röviden ···megemlékeznem·· az intézttünk 
kebelében alakuló magyar gyógyszerészeti múzeum gyarapodásáróL A 
magyar gy~gyszerészet múltját hazánkban egyetlen · gyíljtemény. sem 
mutatja,. Dr. Orient Gyufa panaszolta eztnel<eh1 pár év elölt és kért, 
ien~ém )ehetővé, hogy ~z ·a múzeülrt osztályunk keretében létesüllles· 

':Sen. Nem tagadom; ne~ soll: bi:zalmam. volt hozzá, •mert is1ner~m . az 
: ilJtaíános· érzéketlenséget és· a mindent pénÚ!\ tenni kiv~nó ~ilösséget. 
,t>e·lndtain ázt/is; hogy a lelkesedés cs.odákra.képes, Orienlútsz'émei
~öl: ~ecng.ennek inze.·.··csillogot. ... · Nos •·.!,~t, •.11' 1na'gyar.· .. gyógyszerészeti 
i'!1lúz~um; úgy látom, mindén· nehézség dlíczára· is, meg lesz immár, 
lriett idei szei'zefllényeink~én á gyógyszerészeti régiségek Í67 darab

;tral; a gyógy~ierészeti."f'egi ,könyvel< pedig.··.tQ ...• darab_bál_·va11nak -kép
/\ÍJ;lelve ''é~\ezeléítek megszerzése' mi111t 'Orient·•.· Oyüla')elkes buzgal[nát 
i dí~érik; Ez a gyarapodás a .· h?.rom. évi . gyarapodással együtt már is 
:.mégtöllene• 'egy iinheális terljlet;<ani~I~ ta~ialllt?.~.ÍI eför,ellala:ifottlibb 
{iltaítioknak .• sem\· vlilnék' szégyenére,· Minderuis~fre Jegs~ebb\ · jntáliha 

.·. Ór/e!iÍ . Úr fáfljdoz~sána!< és. részfüjÍfröl·.öszlt1tef<öszönétteJ a?ÓZIJJ1k·,S\b." 
<·.···. __ · és'h1egvallp1J1, h,ogy -miildannyiszot all)ikor.~úz~ítlefi .tf\tgy~ink 

' ~°fflÍ!g~zem~se•kÖrÜI ·.különös nehhségekjárnitak, .a\fagy 10,k~tclheteilen 
~kiíd~lyoR• tprJódfak_·•gyíljtéselll ele, .íJfüldig· ,esietnb!í .•llltotk11< Pósta pro
Jf.\silot .ínlizeum igazgató' búzdl!ó '.'szavai,·.·.; hogy ' • á tiehi!z J;eiiiiíat·isá k 
•;kitartó 'fjúz'galomntál oldható ifz'eg:• · . . ..• -... . · ... ·.·. · 
>{ · · Miután múzeumunk érdel(ebén, a : nfagfar gyógyszej"tái"ltila]~bflos 
;kárhbz'· szaklapjaink révén. intézett.felHivásom, teliesén meddö•• maradt, 
@lhatarozlatn, hogy a régi,gyógyszeriár tufajdoríosaii gyÍljtemértyiíllk !~Ikes 

•·t!iinogatására·kit levélileg, kitpedig személyesen fogom felkeresni.Való
);>ah 'igen. kevés ·•kivétellel,· soha sem engedtek el üres kézzeL Voltak 
,Jizonbjm ólyanok, akíkmegkeresésemre azt válaszoliák: .na ja _natiirfich 

. háhlin Wit alle.s 'nllch .·. Nümberg ins Germanisc;he . M.\l~ellm• g~s<:hlkt." ·. 
''Szerenéséinre. Többe'~ _voltak. azók, akik utolsó reiiqi~júl(atjútiatták 
;roűzeumun~riak Egyik viMJci Kartárs, a náfa tett lát()gatásoll) 11lkalmál?i'>I, 
á\'gyogysiertári vasszéKrértyéb6! Jcét. gyönyöríl • áUványedenyt ·.Vett ki, 
!fogy · azbneke\ri megmutassa. S;zero11gó sz1vve1, né~eg!iuern i1két1gen 
,fegi eilé(iykéi, --.., •· 111erL jóft11dt*m, . hogy·_ a_· vasszekrényben öl';zöltfár
'. ~ától· tulajtl.ólio~a, .·•. riem'fog . ·. egykönnyen megváÍliJ, N~m, l5 ~óc~1'áz
;t~ttam meg .. ab!>llii kérésemet; hogy., ezeket. a tárgyakat muz~u1nu~llak 
jűttáss';i, hanem Jnkabb példátóigattam, ·•hátha akadna valáhot)1 pinczé
\tj~ij,:1~'· Jliilt~ri~iis' 1cámara.!Jan;-.•. ~vagy·. a .. PádtP.~or,i. •. · olyan .· valami.~mit 
'múieumunknak júttathatna .• Sajnos,. --felelé jóindulatú J<:arfársarll, )nég 
a nyáron nagy takarltást rendezletlétfi mindenütt, de az ilyen tárgyaknak 
még törmelékére sem akadtak i\apszámosaÍih. Ha azonban, ~ szólt . 
engesztelöleg, - széjjel nézni óhajt a Tanár úr, úgy tessék csak kutatni, 

J • 

i 
i 
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J. sz. kép _:_. Fig. 3. 

4. sz. kép. ~ fi{J; 4. 

,) 

sőt, fiatal oi\leveles mutika· -
társamat. is"5ggltségűl adóm, · 
s ha. vala!Jlil találnak; tessék· 
elvi,ntiL . Nekem, , ~e · kdte.tt. 
. több, i:!dafordultani egyete~ · 
mÜnkrpl:.csak: tnost, k!kerű[t ; 
okleveleshe.z,: volt. Janltva, -
nyo~h,oz, s az! 5úgtarv fü, 
lébe:. hogy ha ~égiség; nem 
lesz, úgy viszem , vissza -a
dipkimájáH S csakugyal) ·a 
legszorgosabb . keresésünk 
daczára. még egy dn;tchmá
nyi régiségre sem. a!Gldtunk, 
Utolsó állomásunk a padlás 
sem .nyujtoJt.JöbbeL Végre, 
szomorqdott szívvel fordul
tunk a. padlás kijárója felé„ 
melynek sarkában; egy n_agy 
láda. teli . törött · medicinalis 
üveg~kkel ; hfvóan ·.terpesz; 
kedett folénk. Kísértsük.meg, 
szólokmohé>.kiváni:sisággal, 
ifjú bará$omnak,. e láda,tar• 
!almát . megvizsgálni, hátha 
akad a ,törött üvegek között · 
oJyan, amin.ek hasznát ve: 
hetjük !. S ;ime alig, hogy a 
törmelékek felső ré\egét le• 
szedtü.k, nem kevesebb mint 
20 dar~b , a, gyógyszer~sz 

· úr vaskasettájában . féltéke, 
· · nyen · őr,zött . edényekh_ez 

hasonlóra akadtunk, de e_ze; 
ken kívül_ még)J cjarabaz 
előbbieknél is: díszesebbek 
és ,becsesebb_: edénykék is 
kerültek napvilágra. A .kin
cset rögtön levitett~m, ládát 
hozattam, s hozzálbttam, gon
dos elcsom.?golásukhoz, ·
Egy pillantást vetett a gyógy-

'"' ",. 

., 
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Szerész úr is, a tárgyak sókaságára, s szótlariúl fordította vissza. lépteit. 
Néhány perez 'mulva azonban ismét mellettem• termett;' ketk~zében szo
rongatva a vaskazettií-ban "örzötteket; s e sz<1vakkal nyújtottá felém. ·"Vigye 
Tanár Úf ezeket is a Múzeumnak:!'' , · ' 

· Ai 0
á ·. p'áratlan síker, _.._:melyek sÖ-rál1 szorgosan gyÍíjtött tárg~áinkat 

immár a. 'nagy' nyilvánosságnak •
0

áfucihatjuk; s ezzel a gyógyszerészet 
történetét illusztráló tárgyi emlékeket a szakemberelmek is be'mutaihatjuk,
. ~ az ajándékoZókat -illeti:'.' Az .fr. liázafiás'' áldozatkészséguk ·tette· má
sodsorban· lehetővé, hogy, Gyógyszerészeti Mtízeuniunk, •jelenleg · föbb 
mint 1000: tárgygyal rendelkezik,: ' · · · 

A letéteményezett tárgyak· mindegyike az ajándékozók, illetve a 
letéteményező nevét . viseli. A gyógyszerészeti ·múzeum alapftásában 
ajándékozásukkal nevüket örök becs()vé tetfék: • . 
Argay ·Zsigmond, Szakolcza, · Nagy5olymosy l(qncz. Ármin 
Bokor Rezső, ·Pozsony, · .Széke!xudvarhely · ·· 
Bonomi Árpád, Temes-Rékás, Kovács ferencz, .Kézdivásárhely> 
Breinztör[er G.; Szeben, . Kuz111ányi Gyula, Polgárdi 
Burger frigy_es, Kotozsvár Metzger: Ede, Nyitra' · 
Csacsinovits ör. Kőszeg Molnár. Lipót, Nagyyárad 
Csikós. Ede, KőSzeg Molnár. Lajos, Nagyyárad 
Dezs.éri Bábok Géza, Vetbó Nichold Mihály, KŐsz~g 
Dubay József törv·,· bi~ó, Kassa Pasteiner Jenő, Roz5ljyó 
Gödry..Lajos, Dicsőszentmárton Polgár'Oyula, Pozsony · 
Graffius József, ·Szászváros Rácz Jenő,- Miskolcz · 
Gyurovits ·Gyula, Nagykároly Dr. Rezsofszkz Emil, Miskolcz_ 
Herzberg Max, Corvetkapitány; Róth Viktor, Brassó 

Nagyszeben, Scharbert Lajos, Modo_r., 
Dr.. Hintz György, . Kolozsvár Stenner frigyes, Brassó 
Hoffenreich Károly, Baja Székely Ooby: Géza;. Kassa 
!-lorning Gyula, Brassó .. Siepessy.·Sándor/Ungvár; . _·. 
Keresztessy Sárik;í, Kolozsvár -Szűcs Dezső, jászárok~zállás 
Krémer Lajos, Dés Dr.Ternajgó Józsel, Arad 
Kudar Lajos, Vinga \lelits Kárply, Iorda · ... _ ... , 

. . Wagner Arthur ,· Besztercze 
Az összegyűjtött tárgyakat ~ , következő csopqrto~ftásban· isiper' 

tetem : . . . o ·. _ . . . . 
· · /. Régi felszerelések : L ÁŰS!anyok. 2. fölirások 3. T~blák ... -

//. Edények: L Ón. 2. fa' 3. Cserep, · 4:. Majoli!<a .. 5. fajan(:e: 
6. Porczellán. 7. Üveg. , .. . . . . . ... ·.. . .. , ..... : · 

Ill. Könyvek: Manuálisok, pfiatmacóRoeák,bizotiyU.Váriyok, in~tr~k' 
'ciók, jogadományozási okmányok, receptek s egyéb írott vagy nyom-
tatott emlékek. · 
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J V. A gydgyszerek elkészítésére vonqtkozt} eszkJJzök; . Tára,. kézi 
mérlegek, súlyok, mozsarak. · ' ' 

V. Gyógyszerek expeditioj{Íra vonat/lozó .eszközök: Üvegek, Jége· 
lyek, dobozok, és ezek elkészUésére hasz.nált készülékek; kazetták." e. , 

VI. Laboratoriami felszerelések.:. Destilláló üstök,. kazánok, tílz
helyek eszközei (csipesz, .fogó), lombikok; görebek, a régi· aÍkalmaiott: 
ch~miai eszközök, sajtók. 

Vl!. Gyógyanyagok : Drogok; vegyi anyagok; gyógyszerészi készfF 
mények. 

VIII. Alchimiai eszkiJzök. 

·. L Régi felszerelésej{; 
Áll\l;!nyok; fölirások, táblák•.• 

Oyíljteményünk 1917 •. évi .május havában, a Muzeúm bérÍeíébell 
!ártott Bástya-utczai ház földszintjén, nyert egyelőre elhelyezést Miután;. 
a múzeumi tárgyak kiállftására· a szükséges gyógyszertári belső britor
zatot, az állványokat és a táraasztalt, a Múzeum igazgatója' helyes érzék~ 
kel megszerezte és Útánpótciltatta; az állványeiléliyek a régi gyógyszer
tárak berendezését ·követve, . nyertek elhelyezést. Az · Allványók közöíl 
maradt üres sarokszöget a baloldálon .Aesculap•, a jobb olillllon .Miríeré• 
vát" ábrázoló, volt csetneki gyógyszertáram, 1815-bŐI ereílő olajfesíésif 
czlmtáblái, töltik ki. Dr. Hinti György kolozsvári. gyógyszertáránakregi 
betendezéséből eredo. árltllábláját (Aesculápot ábrázolja) a recepturávál . 
szemben, az üresen maradt falra függesztettük föl. A• gyó'gysiertár be
járatát is két, Aesculáp és Hygea vaslemezre fest(\f .képei,' jelölik. Az 
értékesebb és ritkaság számba ·menő edények elkülönltve, a: terem jobb 
oldalán levő szekrényben nyertek elhelyezést. A reczepturai és labóra
toriumi munkálátokhoz .·használt ·eszközöket. az állványokra és a r~ézep-

. t4ra asztal üvegezett alsó részében 'helyeztük el. . . 
A gyógyszertár belsejében nyert elhelyezést Mólnár-örökösök tulaj

donát képező, régebben császári sashoz, most. a Magyar Királyhoz 
czlmzett, nagyszebeni gyógyszertárban találLmáteriális kamara á:llvá.ny~' · 
részlet. E XVl-ik. szá:zadbeli : állvá.ny egymás fölött öt, össieseri . tii nagy.· 
fiókkal bír, melynek mindegyikén, fehér ~lapon,· vöfös szegélylyel és 
kezdőbetílvel a következő feliratok vannak: · · ·· . · 

· Olvasandó : 
BORAX SEM; STAPHISAG (Semen stÍíphisagrle). 
CREM; TARTARl (Borkő) CRET; COLON (Creta colonierisis). 
1.AJ>;pU/VllPS (Lapi5pu111i~i~} 1.Al?.:)iAEMATID{Lapis hae111atidis). 
RAD; JALAPAE (Radix Jalapae) RAD IREOS; fLOR (Radix iteos 

flcirentine); . 
VITRIOL; HUNO. (Vitriolum Hungaricum); 
VIT ALB; et CYP. (Vitriolum album et Cypricum). 

' 
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E· tárgyak 'kora. megitéh\sénél, felette értékes .szolgalatot tett Ernyey 
Józsefnek, a nagytudású okL gyógyszerész és fővárosi Orsz. Múzeumi 
tisztViselon.ek, egy régi.tzagyszebeni gyógyszertár felszerelés~ .1531-ben 

czfm(i e.rtekezése.. . . . < .· •• •• . •.. • • • . • • •. ' • ' 

Szerző. szerinta .378 esztendős lnventarium, melyet teljességében 
ismertet, az egyik nagyszebeni régi városi. gyógyszertárra Vonatkozik; 
melynek helyén, a mai vi.szonyokat illetőleg a Müiler.féle. gyógyszertár 
áll. Legérdekesebb a dologban azonban\ az, hogy a kltá~ban · felvett 
tárgyakat nem a régi városi 
gyógyszertár helyén álló Müller- · ·"·· ·:' :.,•·.· · · "'' .. 
!éle gyógyszertárbar;i. kaptam . 
meg, hanem a jóval későbben, · 
1747-ben felállltott, Molnár,. 
örö)cpsök. tulaj<;l~n~j, .k,ép.e,ző, . 
régebben Császárisash9z; roost 
Magyar " királyh~~ .• czlltlzett 

· gyógyszert~rban,.Annakkiderl-. 
tés.e,. bqgy mi .móc!on. kerülték 
e~érÍ . t~fgylll;; a'gyógyszér1árba, 
ki!spbbite,1aílatlipkat fogja ké
pe_mi. /~.z Er11yey !Ital között 
lnventaríumot abból. az alka
Iq~h~I, hogy . Szeben. város 
tulajdonát képező gyógyszertÁj' . 
vezetésével megbizott 0, w_ e, 
sel.in. ·.· schnordorfi (würlenbergi 
illetőséglÍ) ,gyógy8zer~sz ~ aki 
1528-ban', került .a városba -
eltávozott, az úf provizor A . 
Ba,rthellfészére vett~k.fel 1531-. 
ben, A Ieltáqn.agá:is egyará.nt : 
érdekes mílvelőilésförténelmi és · 
kari szempontból.. -- .. De rend~ 
kívül: qecsesek azok . a tárgyak · 
is, amelyek e leltárban felvettek• 
· egynehányát ·sikerült Múzeu-
munknak; ;megszerezni. s. sz. kép •. ~ Fig. 5; 

·· A;z· 15.31-ben !elvett ;;lnYentarium Apotheéae Cibinensis" leltár I. 
.. csoi:iortjában, felsornltak•. közfü• •.a. követk~ző.· tárgyak jufotlalf Mú;zeu-· 
mun.kba: 8pec. Dü,igalatzg' (Spécilts .diagalarigae). !fekete 'álapoll' dusan · 

. aranyozott hetük, vörös kezdőbetűvel, fiók signatufa. Ezen 'kivílL még 
. a következő jelzésű signaturákat'kaptuk, ámef}'<'k azonban; a leltárban 
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felvéve nincsenek: Spec.: Dia. Creiae (Spedes diacretae), Laud. Ca. sar. 
ind. (.Láudanum Caesáreum indicum), Mp. Nuc·, Maj. (Manipoy? seu . 
Javoraltda), Pulv. Arexlp. (Pulvis Atexipharmacus), Spec. Dia. Turi~: e. 

. Rh. (Species Diaturbith cum Rheo; faedény). Megjegyzendő: species 
néven régén csak a legkelendőbb, s légbecsesebb dr9guákat ·értették 
(ingredienlia ·· sirnplicia)' és nem a mai értelemben vett fükeveréket A 
leltár Ill.· Trochisci tzlm alatt felvett 4 tételből álló csoportjában fel· 
sorolt;k közül egy fadoboz jutott· birtokunkbá. Jelzése rr. Dé: Myrrh. 
(trochisci de myrrhae). Ernyey szerint a leltár.egy része elveszett. Innefl
eredhet az; hogy olyan .. gyógyszertári edény .js . jutott birÍokunkba a 
nagyszebeni gyógyszertárból, amelyről a leltár emlftést nem tesz. Ilyen 
pl. a Dyinargarituin, melynek lő~atóanyaga (principium), igaz gyöngyök 
pora volt A Lapis SITlaragdini, Lapis Rubini, vagy a Caupf CranÍi 
Humanr ·(ember koponya ··por) mind a· nagyszebeni· gyógysz'ertároól 
kerültek ki.' (Lásd ·az üvegek ismertetésénél.) · · · 

· II. Edények. 

1. ÓitbOl való· régi -. gyógyszertári . áll\fányedényeket_ {s. sikerüit 
Mú'zeuinunk részére·szerezni. Ezek egy része (3-ik ábra)_ Nagyszebé'nbŐI 
a Magyar koröna. gyógyszeriarból _jutott ajándékoz'ás utjári ho'zzánk, s * jelű; me~terpecséttef bir ; 1 más részüket dr. TerrÍajgó József 

új-aradi gyógyszertártulajdonos ajándékozta Múzeumunknak. Ez. Útóbbi 

:::::e:0:~:~r~ .. ~ l 753 · évszammal jefaett ínesiérpecséf · rögzfti az 

-~ 
Valamennyi óitedény sígnaturája levehető, minélfogva az. edények 

tisztogatása, a jelzék megsértése nélkül alaposabban vihető keresztül. 
Egy elmosodott jel_zésű ónedény, 1685. mestetpecsé!teLa kolozsvári 
.Egyszarvúhoz" czfmzet\ gyógyszertárból jutott kezeinkhez. 

A NagyszebCriból való Íélkilónyi ifrtartalm(1 ónedények közül· ket-
tőnek signaturája ~p, jelzésük a következő : .. _ . 

Elecf .. Diatesser . . (Electuarium diatesaron). 
Ung. _piaphor .. (Unguentum Diaphoreticum)„ (3,ik- kép.) 
f.z; új.,aradi gyógyszeü~rb-óLMúzeumunkb~ jut9tl .· ónedépyek ·ma 

is jól i~mert gyógyszereket tartalmaztak egykoron, A mintegy 200 gramm 

1 Nagyszeben- czímeré_böl vett,· keresztbe fektetett két kai-d.- {Szerk,.-)' 

tiYÓdYSZERtl:sz"ETI . GYŐJTEMif:NY 

űrtartalmú edényki\k fel- • 
irata a következő : Extr. 
Laci. Vir:, extr: Acőniti.; . 

. Extr. · Belladofináe.;- fel 
Tauri láps: · · 

2 A faedények között ·· · 
talán egyik sem fog oly 
érdeklődést kelteni, mint 
a nagyszéoeni Magyar 
Király gyógyszertár mis
tériumából hozzánk jútott 
„Múmia" •jelzésű doboz„ 
( 4·ik kép.) A középkor
ban a mumia-por keresett 
gyógyszert· képezett. Kö· · 
högés,. csúz, nyavalyalö: · 
rés és még néhány más 

· betegség ellen csak egy 
bíztosan ható szért ismer· 
tek, a rrtumia-poit Ter- . 
mészetesen, a messze ke' 
Ietről hozta valaki azt a 
mély· értelmű bölcsessé· 
get; hogy a bebaizsamo
zotf és mindenféle illatok
kal és füszerekkel telt 

ó. sz. Mp. - Fig. ó. 

mumia gyógyító hatású. A mumia-por a..után 
olyan becsben állott, hogy a perzsa sah ok egy
egy skatulya mumia-port · küldtek ajlmdékba 
azoknak az európ'ai uralkodóknak, akiknek ked
veskedni akartak. Ilyen muníia·porral Jeli skatu
lyákat, ~ amelyék természetesen.aranyból voltak 
és drága kövekkel voltak d!szltve, - többek 
között XVI-ik Lajos franczia király és 11 ikKaÍalin 
czárnő is kapott. 1789-ben pedig az angol kÍrály
nét is ilyennel lepte meg az egyik sah. . 

A „ Mumia" doboz vö'rösbarna szlnílre 
festett egyszerű faáooóz, inelynekfedeie melís6 
peremére van felragasztva· a vörös kezdőbelű-
vel ékesltett .Mumiae" signatura. . 

Egy érdekes eredetű faedény! Dubay Jó
zsef kassaUörvényszékL bíró úr ajándékozott 7. sz. kép. -- Fiif. 7. 
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Múzeumunknak, a következő, 1906 augusztus -5·én keltezett levél kise

retében: 
•' .. A kérdéses .. gyógyszertári edény a cam~ldeus~k rendjének 

gyógyszertárából való, '- ugyanis Vöröskólostor. és a hoziátartozó 
birtok; amelyik 13 i 9-ben a carthausi rend birtokából a ~amaldeusok 
birtokába jutott, a camaldeusok által gyógyszertárral lett felszerelve - a 
carnaldeusok tudvalevőleg gyógyltással is f0glalkóztak. , Én Űgy 20 év
vel ezelőtt Vöröskolostorban jártam és. otLmegtekintettem amég akkor 
teljes épségben levő gyógytárát a camaldeus rendnek, é~ akkor kaptam 

· a kérdéses· gyógyszertári 
ecjényt a . gyógyszertárból. 

•• , ajándéku) .• rttiní .. ,.érdek!Ödő 
fiatal emt)er és őriztem éve-

. ken .át, mig Székely Doby · 
; Géza, gyógyszerész <irtót 

hallottam, . hogy áz Erdélyi 
··· .Mú.zeum .az ilyen régiséget 
. elfogadja,. „mikor is. siettem 

azt lelajánlanL A. kérdéses 
edény l.715-ből szfÍrmazik. 
(Nekem !gy mondották.). 

E faedény körŰlbelűl 
félkilónyi űrtartalmu, s~rga 
szfnre festett alapon vöröses
barna emblema, a mezőben 
vörös kezdőbetűvel, fekete
barnasignaturn jelzi egyliori 
rendeltetését SACH; THOM; 

. (SaccharumThomatum,Szent 
Tamás szigetről való czukor.) 
(5. kép) 

8 .. sz. kép. - l'ig. a. A XVl-ik századbeli 
·.·. • . . . . . . . gyógyszertári állványedé~ · 
' nyek szokásos jelzésére . vallanak a nagyszebeni . ·Magyar Király, gyógy
(szertárból való fa állványedénY:ek. {156.l) E különböző nagyságú, vö-
rösre festett fadobozokon a· signatµrák balról.· jobbra, széles'. cslkban 
haladnak lefelé. fehér alapon,. vörös kez.dőbe(ükkel fekete ffásúak, s a 
köv~k-~~<\. ma már teljesen ; ismerillen gyógyszereket tartalmaztak 
egykoron, · · · ·· 

COLOPHONU, 
LUM ; fERR ; pp .. 
RAD .. DORAN. R. 

\ 
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Tr. De. Myrrh. (Olvasd:. Trochisci Dyamyrrhae). 

0 S. CARD: MAR. (Olv. Pulv.is seminum Cardus Jl'\ariae. Bogács 

magvak pora:.) 
SEM. DAUC, CREL (Olv. Semen daucus .creticµs .. jl.\agyarul: 

Murok rrtag.) · · ::·,-:- .- ,-, 

AMIDVM;; .. ? 
:./ PUL: PrO. Pot' ... l ... 

Serleg alaku fényezett fllból készült, valószfnűleg még, a,XVUHk 
század elejéről való; csinos fa 
állványedényeket juttatott még 
mú:zeumuhkba 'Oyurovits, a 
Magyar .. -Kfrályhoz czltltzett 
nagykárolyi gyógyszertár tulaj
donosa . 

Ezek között különösebb 
felfrásokkar tűnnek ki a· Mille' 
pedes, Cort Cass. fi~t (Olv. 
Cortex Cassiae fisfoláe), Castor 
Moscovit. (0Jv, · Castoreum 
Moscovitum:) 

3. Nagyszámú éserépedé
nyeink között is vánnak, fölötte 
nagy becscsel bfró darabok. 

9. sz, kép. - Fig. 9. 

• ·Ilyen a sajátságos alakú, egy 
régi gyógyszertárt · azonban 
élénken dfszitő, az a két állvány
nyedéáy; a melyet a szakokzai 
Irgalmas-rend gyógyszertárá
nak főgyógyszerésze júttatott 
múzeumunknak. - Körűlbelűl 
kilónyi űrtartalmú, fehérre zo
mánczolt agyagedények, a me
lyek valószlnűleg a gyógyszer
tár alapitási évéből 1602:ből valók. (6. kép.) A papirossal lekötöttedények 
alsó és felső harmadán keskeny, élénk kék színű, kettős esik fut. körűL 
Signaturájuk aranyozott alapú,' a melyef sötét kék szfüű dfszftés,övez. 
A fekete felirás Cinnober-vörös beiüvel kezdődik: .Az egyik edény 
CONS; COCHLEAR; (Olvásd: éonserva cÖchleariae, magyarul: kanál• 
torma Íartvány), a rnásik edény jelzése CONS; NASTUR. (Olvasd: 
Conserva nasturtium Virosum, magyarúf borboiya tartvány.) . 

A Tordáról, az Aranyszarvashoz czfmzeit gyógysze'rtáfból való, fehér 
zománczú, mintegy 30 cní, magas karcsú cser-épedényt .. a yörös papir 

1 
l 

:J 



230 DR. ORIENT GYULA 

lapból készült fedője teszi élénkké. Jgen értekes már,tartalmánál fogva 
.is a kolozsvárJ agyagipar! dicsérő, dr. Hintz kolozsvári gyógyszerész 
gyógyszertárából való I::xt. Theriac. = Extractum Theriaca jelzésű cse-' 
répedényke. (7 kép.). . 

4. Majolika edényeink közíll alakjánál és szép ornamentikával 
dlszltett olasz eredetű EL. LENITIV. (Olvasd electuarium lenitivum, 
magyarul : hashajtó nyelet) jelzésű, gyqgyszertári edény tűnik ki leg-

jobban. Ezt az edényt 
Zürichben vásaroltam 
és ajándékoztam Mű· 
ze.limunknak., (8 kép.) 

Ritka becsüek azo.k · 
. az edények, á melyeket 
. Velits' ·Károly.· tordai 
gyqgysz.erész ajánd<\
,kozottMűzewnunknak. 

A nehány példányban 
. lev.ő · edénykék gyár. 
· · tási eredete ismeretlen, 

· azonban. már korukba:n 
i.s .l<ülönös be<;s.űek le
hettek, ,mert.készltésük 
nem egy .időben, ha
nem esetről-esetre tör
tént, Erre vall a készl
tési évszám, mely min
dén egyes edél)yen 

. más időben .keltezett. 
PL. a Syr .. Moro.tum 
(Olvasd Syrupus mó
rorum, magyarul: sze~ 
der szörp )•nek jelzett · 

· io sz. ·kép. - Fig. 10. edényen a signatmá-
val ellenkező oldalon 

"1793 facta 4 juty" jelzés olvasható, mely valószíníll/g a gyártási 
időre vonatkozik. (9. lO. 11.-ik kép•) 

5. A· fajence gyógyszertári edények Magyarországon igen elterjedtek. 
Ezek közlll különös érdeklődést keltenek az első magyar fayence gyárból 
származók; Holicsról .. való .. eredetiségüket·. rendszerint az· .. edény talap
zatán fellélheíö' :,HF" · gylrtásibelyeg ·igazoljá: Ilyen edényekhez több 
példányban dr. Ternajgó József úr aradi gyógyszerész és a "Vörös rák, 
h9z'.' qlmzett · pozs.onyi ip'ógyszertár . ajf\ndék!Íból jűtottunk. ·A kékes · 

~ .. 
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1 fehér zománczú edény.eken. ,a .:Császári .kettős. sas · dis.zlik, ·; élépk szlneklcel 
ékesltett koronával lejijk fölö.tt <;::sinqs fajence edény m,ég az istriaiak 
iz.lésére • valló, jsmeretler:i gyárlmány(l, ,sajátságo~ ,alak.(l, az .edény. qLga~ 
lán kiöntővel .és fogantyűvaLbiró gyógyszertárí állvá(ly ,edény. <(l2. :Mp.) 
Signalura az edény kiöblösödő részér:i)áthl\tó:··SYRUP ;, .A_LCHERM. 
(Olvasd : syrupus .alchermesinus, m.agyarul; veres ker.111.es .~zörp). Élénk 
sz.lnekkel valódlszftése meglepően szép. Az .edényt fil!Jl)éban,évekkel 
ezelőtt vásároltam. · • .. 

. 6.. s;ám,os. porczellá11 
· edényeink közŰl legértéke
sebbek. az "Alt Wi.en "-i:iek 
nevezett méhkas ·jelűek. -
Ezek több példányl:iar:i jelet
lenek, mlg .. a. Pozsonyból, 
Bokor Pezső gyógyszerész 
űr „ Vörös rákhoz" czlmzett' 
1500-ba(I felállliott ,gyógy
szertárából ajándékozott áll-

" ványedények, signálva van
nak. Ezen. edények élénk 
szlnezéséből eredő szépsége 
feltűnő. 

feliratuk: SYR; SQUIL; 
MAR ; (Olvasd : Syruplls 
squilae M~ritimae, magya
rul: Tengeri hagyma szörp.) 
Bokor kartárs ezeken .kfvűl 

juttatott :Műzeumunkn.ak Hf 
· jelű (holicsi gyártmány) 

gyógyszertári állványedényt · 
is. Ezen edényeken a signa-
tura fekete jelzése. vörös : · "11: „, ·kép: '- F;g. 11. 

kezdőbetüvel kezdődik. -
EXTR; PULSA T; N!OR: ·(Olvasd:· Eiitractuin • puisatillae nigrum, ma
gyarul: fekete kökörcsin kivonat.) 

. Az Ext. ó' PoMA [Extractum ferri pomati. Almasavas vas kivonat] 
jelzésű edényt Dr. Rezsofszky Emil 1760-ban alapított .Arany ·.sashoz" 
czimzett miskolcfr gyógyszertár tulajdonosa ajándékozta Műzeumunknak. 

7. Nagy számű üvegedénye!nk közül alakjuknál és eredetüknél fogva 
különös értékkel blmak a jezsuiták által 167l-ben. Kőszegen. alapított 
„Magyar Királyhoz" clmzett gyógyszertárból való tejüveg állványedenye\< 
(14, 15, lö. kép). E gyógyszertári berendezés e~ész. felszereléss<;:l vétel· 

f 1 
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útján az Orsz; lpamiüvészeti M.úzeumba Budapestre került. Oyártási ere
detük -ismeretlen. Sajátos alakjuknál fogva, szembetünnek a kézifestésü 
díszítéssel . ékített signaturás telüvegedéhyek is. Has~nló anyagból készült 
öblös, keskeny nyakú, mystikus tartalmú gyógyszertári állványedényeink 
li:öiül érdekes felirásúak is -ákadnak. ·- - - - - · 

MOSCH ; HELMIN; THDCORT; (17. kép.) 
Igen csihos edénykék a Napoleon-sassal díszített extractumos tej· 

üvegedénykék (18- 1 9. kép), továbbá a gömötmegyei' rozsnyói ltyógy
szertárból hozzánk jutott, ·fekete. fedelű -kehél)'alakú - poredények (20. 
kép). Egy ilyen edényke a köv~tkező sighaturával íelzi tartalmát: * - -· -. -- .. -........... ·. o Inf; Huf!. (Olvasd: Pulvis lnfusum Huffelandi · mág)'arlll: Huffeland-
félé, forrázathoz való por.) . · · __ · _·_·-.. - __ - · „ .. · - · · _ · 

Gyógyszertári régiségeink oly· typikus ·" lell)heÍyéről TordÚól; "Y 
Velits,!éle ,Arany szarvas"-hoz czímzett gyócyszei:tiírbÓI vatók azo(a 
tejüvegedénykék (21, Z2, 23 .. kép), amelyek, csJnÖs" álllisukon ldvlll, 
vörös kezdőbelüjüsymbolumukkal ~ystikus érzélmek~tkelt~hek, -;{·gyógy
szertári régiségeket kedvelő száketilberben i~:'A signatti'ril< kÖiüI e.~Y'-
nehányat a- következőkben mutatunk be: . · · ··· · · · • -· • · 

AEThiops MINEral Aethiops miri~ralis (Higanykéneg). · · 
/ . . . r_.,, * . . . - --

0 D1af. AB. Pulvis diaphoreticus albus .(fehér. izzasztópof), 

* oCOR; Pulvis Corallium (Koralpot). 
- ".·. 

Ó AD TUSSIM. Pulvis ad tussim (Köhögés ellen· por)'.· 

* O El-'IL; NI PulviS antiepileptieus niger (Szív görcs ellenj feketepor). 
~ 

::;:: E 9 - Sal. essentiale Tartari (Borkősav). 

(J) PERL; 

S § SATUR 

b EPil M 

. Nitrum pedatum .. 

Saccharum Saturnini (Ólomcukor) .. · 

Pulvis antiepilepticus .. Marchionfs. 
' - 1 • . 

* oARL e Pulvis -Ari compositus (Összetett Ari gyökérpor)'. ·· -

Mercarius praecipitatus ruber (Vör!ls higany0 xyd), s P.Rub. 
+ 

s OH. MO 
+ 

·- suc. ALR · PP. · · suc:d11ra1oriJraeíi·arati. -
* . 
QDOY-. - PuMs Doweri- {Dowerpor) .. - . 

t 
l 
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SPOT. CAEPk. ? 

" O Pu.•Re Pulvis puerorum Ribke (Ribke-féle gyermekpor). 
. . 

c;J' EMET · íartarus emeticus (Hánytató borkő). 

Ó TEMP. . Piilvis temperaris. 

fafedéllel zárt edények közül az Ex. Salicis (olvasd: Extractum 
Salids). jelzésű, tejüvegböl-készülh!denyke is emlftést érdemel (~4. kep). 
i . Miskolcz: város első gyógyszertárának alapítási évéből származik 

az _ a néhány áUványedé,ny, . . . 
amelyeket Rácz gyógysze: 
rész . Ú(, .- . az „ I:gygarvú" 
,gyc'.!gyszer.tár tulajdonosa. • . _ 
juttatott. múzeumunkb~. KÖ-. -· 
zönségés zöl~, wirítegy' 200 
gr;immpyL ürlarf~l!J!ú liveg, 
edényél( ezek, . ámelyek fö-

y · dője színes papirból, házilag 
készült Házi készítésre,. vall 
a signaturák rajza, kivitele 
is, melyet a gyógyszertár 
tulajdonosa a iőle telt. művé- . 
szettel igyekezett széplteni, 
s megfelelő symbolumokkal 
ellátni. .Az ideiktatott edények 
közül az egyiknek a signa
turája a gyakori használattól 
olvashatatlanná vált, míg má
sikra ~ ::;;:: VIRID. = Hyd
rargyrum praecipitatum viri
dis jelzéssel ékeskedik. A 
nevezett gyógyszertár. erigá
lására vonatkozólag érdekes 

12. sz. kép. - Fig: 12, -

adatokat találunk dr. Szendrey János ,akadémiai levelező tag ,Miskolcz 
város története és egyetemes leirata" czímü monografia második köteté
ben. 1735 .. év december hó 28-átJ Trangus . Illés kérvénnyel fordult a 
város íanácsához, hogy engedné meg neki, miszerint saját telkén patikát 
erigáljon. A város a patika megadását a patika célszerű berendezésétől 
tette függővé s ezt a jegyzőkönyvben a következökbiin találjuk meg
örökítve : • Minthogy· interveniálván az idő alatt az felséges regium con
·siliumnak parancsolatja .az patikának erectiója szerint: kire való. nézve 

!1 
·' 

1 
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Excellenez medicinee doktor Trangus Illés doktor uramnak elsőbb 
. instantiájára tétetett városunk determinátiója, ilyetén modalitással modo
ficáltatik: hogy elsőbben őkelme pro .cura diligenti erof(atorum et 
conversatiohes s·anitaJi:>.._Patikát erigáljon, azt vég!Je vivén, aho.z éf!ő 
medicinae doktorok vagy· patikltrusok által fog censuráltatni és revidiál
tatni, hogyha salutárénak és épületesnek, . ne1-., .pedig veszedelme_snek 
·1og comperiáltatni az őkelme patikája.és orvosságai in suo statu meg
mara.d stb." Ezen adomány levélből kitűnik,· l)ogy Miskolczon a~ első 
gyógyszertári jogosítványt orv.osdokt.or kapta. .. .. 

losontzrófker(ilt múze_umunkba a Bqls. sqxonicwn (Sz.ás.z balzsam) 
jelzésű edényke is. 

Nagyváradról a Molnár-léle gyógyszertár ajándé.ka rév_é\1 -pe_dig . 
következő feliratú régi edények: 

:::: ARCANUM · Saí. · arcaimm = Csodasó. 

* . . . O C: C. UST 

* .. O OSTR: C. 

. . -- ' . 
= Pulvis · Cornu Cervi Ustus = Egetétt,s~~ya~:s~~_ry. 

· Pulvis ost~rum Conchae .. 'Tengeri ~sigapo~. 

A nagyszebeni „ Magyar koroná "-hoz efmzett gyógyszértÚból -válÖ 
az a két· ritka becsű üvegedény, amelyek lelirataibÓI az· edények korárá 
(1531) következtethetünk, s. arra is világot vet a felirat, -hogy. milyen 
különös és mi mindenféle anyagokat használÍak lel gyÓgyftási célra. 

LAPIS SAPPHYRI 
LAPIS RUBINI 

= Zaph[r kövek: 
Rubin kövek. 

MAOIST CRAN. HU = . Magisterium Crariii "Humani = 
Ember k~ponya por. 

A drága köveknek gyógyszerkénti használata m_inden.·va\Mzinü_ség 
szerint a Keletről .. származott át hozzánk. E~ek -kö.ziil •pi, a „Sqphir" 
szeliddé teszi a haragos természetű embert, az ametiszt :lesz_oktat ;iz • 

iszákosságról, :a topáz óvszer a rögtöni halál ellen stb. Csudatevő,hatá
súnak tartották az emberi koponya porát. 

,Az emblemá.s signaturájú üv.eg edényeink között ér,dekl.ődést .kelt-· 
het a múzemunknak ajándékozott, Zürichben vásárolt _n:_. <ll DULC.. 
(olvasd': Spiritus nitri dulcis)'nak.jelzett állványedériyke.· 

-Paracelsus, az orvosi chemia .korszakának :megalapltója, a Tégi 
0.aleni k~szftll)ényeket kiküszöbölni igyekezett. A conlectiók.helyét pl .. 
az essenti(Ík' válÍottíÍklel. Ílyen édényfink az Ess .. Eup!wrb. (olvasd : 
Essentiae Euphorjjii .= Kutyatej ·essentia) jelzésű (30. kép). 

.A hagyszebeni „Magyar korona", azelőtt „Császári sas",-h.oz cfm-

\ 
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czímzett, már 1500· ban fennállott 
gyógyszertárból való a SAL 
ARMO. OEP. vör.ös kezdőbetűvel 
írott, mintegy két kilónyi ürtar
ta:lmú állványedény. A SaL arírie
nicus jelzéssel illették régen a 
chlörammoniumot, .köznyelven a 
szalmiaksót. Az edény papirossal 
van . bek!)tve s valószlnüleg ~a 
materialis . kamarában teljesített 
egykoron szÓlgálatot (31. kép). 

Ujabb keletű 1800-ból siárma: 
zik a TAB. DE AL THAE jelzésíÍ, 
vörös kezdöbetüjű, papirossal 
bek()tött állványedény. (32. kép.) 

A marosvásárhelyi 0Arany szar: 
vas"-hoz cimzett, 1752-ik évben 
már fungált gyógyszertárból való 

; az ékes színekkel díszített gyógy
szertári állványedény, melyen a 
gyógys.zertár jelét képviselő arany 
szarvas van a signaturára b_eégetve 
a FLOR. ZINZI = (Zincoxyd) fel
zésen kívül. (33. kép.) 

13. sz. kép. - Fiq. 13. 
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Ill. Könyvek, pharmacopoeák, bizonyítványok, instrudiok stb. 

Anleitung z: Darstellung ebem. Phirm. praep. von Wittstein Mün-
chen, l85L. -

Anleitung zur Metallurgischen Chemie. von Mich. lgn. Patzier 
Ofen. Oe.dr. Unovers. Schr. 1805. 

Anleitung z. Pllanzenkenntniss. von Nikol. 1. Jacquin. Wien, 1800. 
Annexio census venerdrum eorumque alexipharmacorum. vón Cl. 

Joannae Praevotio. P. P. Pafavio. Anno 1641. 
Commentar zur neuen oestr. Pharmacopoe vondr. P. C. Schneider 

I~-11. köt. Wien, 1855: 
<;:ompendium Totius Medicinae. Franclorti. .MDLXXX!lll. 
Dispensatorium Universale Lexid chemico pharmaceutici D. Christ. 

FriedL Reuss. Argentorati, 1786. 
Florá posoniensis, Auctore ,Stefano Endli.cher. RosonV1830' 
Formulae remediorum quibus vulgo medid :utuntur, Petra Oorrae 

Biturensi. Franclorti Anno MDLXXXII!. 
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Oeschichte der letzter 25 Jahre. Alfr .. Rethel. Braunschweig, 1844. 
Handbuch der Pharmacie II. köt. Von Mc Ehrmann. Wien, 1828. · 
Handbuch d. Pbarm. Praxis. vons ; f; Hermbstactt. 
Handels. & Oener. obj. vt;m J .. B. friedric)l. Ansbach, 1853. 

. Kat~c)Jismus d .. Apothekerkurist f. Anfünger. von S, Hermbstadt. 
Berlin, J 792; ' .· . . . . 

l.,ehrbuch, de_r Apotlieker _Kunst. von K. Oottfr. Hagen. Köriigs-
berg, ISQ.8. VII. kiadás. Két kötet· · 

Der ·neuen Stadt und landapotheken. v~n Joh. Hiskia Cardilucio. 
II. Tomus. Nürnberg, MDCLXXIV. 

14. sz. kép. - Fig. 14. 15. sz.- kép.-:__;_ .Fig .. 15. 16. sz. kép. - 'Fig. 16. 

Practici ac .p. P. Patavini Medicina Pauperum ac Ejusdem de 
Vleneris etc. von Cl. et excell. Joann. Praevotio. francforti MDCXLI 

Pharmocopoea Austriaca Vindobonae, 1774. 
Pharmacopoea Austriáca Vindóbonae, MDCCCXXXVI. 
Pharmacopoea Austriaca Vindobonae„ 1855. 

·· Pharmacopoea Borussica; C:·Wifh>Juh:Nürnberg; 1808. 
Pharmacopoea Borussica. Berlin, 1814. III.' kiadás. 
Phármacopoea Oesterreichische Provincia!. 1795. 

/ 
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Pharmacopoea Universalis L A .. von A'His H. Weimar, 1829. 
Pharmacopoea Univer.salis 1. ~on A-A. 1-LWeítnar, 1838. 
Systema Vegetabilium von Linné. Dl:ittin_gie; 1797 .' 
Taxa Medicamentorum, 1843. . . . _ . 
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Oyógyszérészi múzeumunk 1918< év januárjának h~váb.an gyógy ·. 
szerésztörténeti jelentőséggel _ bfró, értékes gyógyszerészt okmány_ b1r 
tokába jutott. Velits Károly tordai gyógysúrtártulajdon<is beklildötte 
múzeumunknak, dédapjának, Velits 
Sámuelnek pergamentre irott, i 116' 
ban keltezett, gyógyszerészi okleve
lét. Ezen oklevéj a magyar gyógy· 
szerészképzés fejlődésének története 
szempontjából fölötte értékes doku
mentum.. Klállftásáifali idejébéfi, -
1776,ban, ugyanis rendezetlen köz
egészségi állapotok és hiányos tör
vényeink folytán, hogy valaki gond, 
nok · vagy gyógyszertártulajdonos 

' lehessen, elegendő volt, ha a gyakor
~oki abso11ltoriomot elnyerte. Ilyen 
képesítés ·birtokában jutott Velits 
Sámuel' is a tordai gyógyszertári 
j.ogositványhOz. 
. . . Érdemes. ez alkalommal meg, 
em)iteni, hogy Mária Terézia 1778-
ban kelt rendelettel, ezen a helyzeten 
oly módon segített, hogy a. gyógy
szertári jógosftvány elnyerését a 
tyrociniális viisg~ii kivi!!, egyetemi 
végzettséghez kötötte. 

Ujabb keletü hazai gyógysze
rész gyakornoki bizonyftvállyok his-·. 
torikumára vonatkozólag, sorozatos 
ismertetést találunk dr. Matolcsy 
.Miklós dolgozatában,' tnlg a Velits · 17. sz, kép.:._: Fig.'17. 

Sámuel-fele oklevéllel egykorú Thilo 
nevü weimári gyógyszerésznek 1777-ben kelt oklevelét fückiger pro-
.fesszor ismerteti,' · · · 

1 Dr. Matolcsy Miklós: Régi gyógyszerészg}'akoriiokl biionyllvariyók, Oyógj' 
·szerészi Hetilap. -1913. évi 10, ll_J 12 Sz. - _ ·- · . - , · 

· 2--F. Fückiger :· Dle historlsch~ phar~. · riJed_. :SiJ:1:11mlung. d~s Bu_r~ha.rd -Reb~r 
ln Genf. Bérlln JS94. {Apotheker :<;eitúng.) 

'!' 

j 
• 

1 
ij 
·. ·. 
''l „, 
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-Az okÍevéf 3g 3 X 4s. cm. ·nazyságlÍ perga~erllre !rótt lapÓÍképez. 
Fölül négy mezőre osztott gömb, felette fekete kereszt. A gömb szel-
vényei piros, fehér, zöldre szlnezvék (34. kép.) Szövege : -

Ego Antonius Rettig lncliti Comitatus Bacsiensis Pharmacopaeus 
Omnibus et Singulis fias Litteras Lecturis, aut visuris cuiuscunque 
Status Sortis et Cond.ítionis sunt praecipue D. D. pharmacopolis hisce-

. notum testatumque facio probe honestum. Nobilem .et lngenuum Juve
nem,. D. Samuelem Velits in possessione Lásziólalva 1.: Comitatui 
Thurocziensi ingremiat natum Annos Suos consvetos Artis Pharmaceuticae 
debite complevisse peritum in Officina mea non solum .uti Juvenem 
probum decet, indefessa semper lndusfria Servivisse, et per me a Vin
culo Disciplinae Securum ef Liberum solutum esse, qujlabore dle noctu-

- t ---

18. sz·. kép. - · Fig. 18. 19. sz. kép .. -J{g. 19. 20. sz •. kép. - Fig. 20. 

que.impertaesus erga quemque laudabilL decentia non rrifnus qua debifa 
fidelitate probitate et integritate Se gesisse, ut merito orimibus Artfs · 
nostrae · Pharmaéeuticae p([ritis quorum· Saluti, et · Comm.odo incumbere 
pertigerit, ac quorul]1 gratiam et. fayorem ambierit, . per quam optime 
reéomendafüt11 eXo.pferli, uf ubi'praedictus Nobilis et ingenuus D: Sam11él 
Ve!Hcs .. -Arfom .suam .. exercere. voluerit .secure póssit.etvafeat. ldcirco 
praedictus Pharmacopa~u~ in · simiÍibus Arfectibus Protectionibus Sus
cep"tionibus ac Promotioníbus cuiuscunque Status Sortis ét conditionis 
Dominationibus ad . Seriendum me obligatum esse ·demonstrabo. ln 
horum. majorem Fidem Hasce manu.mea propria subscriptas; et sigillo 

' 
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Űsuali meo níirnitás; et cOrrÓboratas dedi Literas'. Datllm':Bajé Die 14: 

·. Aprflis Anno. 1776. 
Antodius·R'etti/j m. pia, 

rCtú_s ·~B~cSi'erisfs ·_J.Urátu_s 
Phannac·Qp.: . .. -.o'· 

Magyar fordításban így· hangzik : 
Én Ret!ig Antal nemes Bics ·vármegyének gyógyszerésze; úgy 

mindenkinek,. mint egyeseknek, kik ezen levelemet- olvasni vagy látni 
fogják, bármily rendüek; sorsuak ·és lillásuak; tudtára adom, hogy a 
nemes és nemzetes Velits Sámuel J!r, -ki a· nemes Turócz. vármegyében. 
fekvő lászló!alvi birtokon született;. szokásos éveit, mint a gyógyszeré
szetben 'már jártas, kötelességsze·rüen · kitöltötte gyógyszertáramban 
nemcsak mint becsületes ifjúhoz illik fáradhatlan tevékenységgel szol
gált és a további képzés kötelezettségét bizt9san és szabadon elvégezte, 
hanem mint ki. a munkát éjjel-nappal, neni kevésbbé mindenki iránt 
dicséretes illendőséggel (önzetlenséggel)· viselte magát,..úgy, hogy vala
mennyi tudós gyógyszerészeinknek, kiknek javára és hasznára munkálni. 

·ajánlkozik és mindazoknak akiknek kegyét, és pártfogását· keresendi, 
méltán felette melegen ajánlom . és óhajtom ahol az emlftett nemes és 
tudós Velits Sámuel úr a maga. tudományát és képzettségét gyakorolni 
akarja azt biztosan tehesse és érvényesíthesse. Annak okáért én. fen
nevezett kijelentem bármily rendű sorsú és álla)JOtú uraságoknak, hogy 
hasonló jóakaró pártfog~sqknak felfog~dásokban és el.őléptetése~ben 
viszont készséges szolgálatukra kötelezem magamat. Ezeknek nagyobb 
hitelére adom ezen sajátkezüleg aláirt és szokott pecsétemmel meg

erősített és hitelesített levelemet. 
Kelt Baján, 1776 évi Április hó l .Í.ik napján. 

0 
. R ettig Antal s. k. 

n"emeS BáCs vá"rnlegye--hiteS -
(felesküdt) gyógyszerésze. 

Jegyzet: Kiadatik. ···:·········"·:·················Tordán,. 1794. Márcz. L 
jegyzék 4a néhai W~lits -Sáműet atyánk Diplomái és Tes~imvniuma. 

IV. A gyógys~erek elkészÚésére vonatkozó eszközök. 
Tára, kézi mérlegek,- s-úlyok';·-- mozsarak. _ 

Több régi táramérlegünk közül régibb keletű'' (1796-ból való) a 
két oszlopú, melyet Molnár János nagyv~rn.t:li;·gyógyszerész, az Arany·· 

· sashoz czlmzett gyógyszertár tulajdonosa juttatott Múzeürnunkba.- ··· 
· Régi- unciás· súlyaink rs• &-Lép számmah>annak, ezek·efeáeii" dob<,i-

- , . - " 

zaikbaQ őriztetnek. 
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··Az oklevél 39·3 X 48. cm.'na~yságú pergamenJre frÓttlapolképez. 
fölül négy mezőre osztbtt gömb, felette fekete kereszt. A gömb szel-
vényei piros, fehér, zöldre szfnezvék. (34. kép.) Szövege : -

Ego Antonius Rettig lnclifi Comitatus Bacsiensis Pharmacopaeus 
Oml1ibus el Slngulis fias Litteras Lecfuris, aut visuris cuiuscunque 
Status Soriis el Conciitionis suni praecipue D. p, pharmacopolis hisce· 
notum testatumque lacio probe honestum. Nobilem el lngenuum juve
nem,. D. Samuelem Velits in possessione Lászlófalva L: Comitatui 
Thurocziensi ingremiat natum Annos Suos consvetos Artis Pharmaéeuticae 
debite complevisse peritum in Officina mea non solum uti juvenem 
probum decet, indefessa semper Industria Servivisse, el per me a Vin
culo Disciplinae Securum ei Liberum solutum esse·, qui labpre dle noctu-

' . . 

18. sz-. kép. - -Fíg. 18~ 19. sz. kép . . - _ Fi"g. 19. 20. sz .. kép . . - !'ig. 20. 

que impertaesus erga quemque laudabilL d·ecentfa non mfnus qua del:íifa 
lidelitate probitate et integritate Se gesisse, ut merito omnibus Artfs · 
nostrae Pharmaéeuticae p<!'ritis quorum Saluti, et Comm.odO ihcumbere 
pertigerit, ac qu9rum gratiam et. !a\'oretl1 ambierit, . per quam optime 
recomelidatum exo.pteriI, ut ubi'praedictus Nobilis et ingenuus D: Samuél 
Velitcs Artem .suam .exercere. volueriLsecure .. póssit el vafoat. Jdcirco 
praedictus Pharmacopaeu~ in simiÍibus Arfectibus Protectionibus Sus
ceptionibus ac Promotionibús cuiuscunque Status Sortis étconditionis . 
Dominationibus· ad Seriendum me· obligatum· esse demonstrabo. ln 
horum. majorem fidem Hasce maou-mea propria Sllbscriptas~ et sigillo 

' 

. 
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Üsuali meo mimitas; et corrÖboratas dedi f..freras: Datum''Bajé Die 14. 

Aprilis Anno 1176. 
· Antortius'R°ettig m. pia, 

0--'-. -rbtus -B~-cSi~nsiS -_J.Unltus 
Pharlnac·op. :_ .. , -

Magyar !ordftá;ban így hangzik: 
Én Rettig Antal nemes Bfos vármegyének gyógyszerésze, · úgy 

mindenkinek, mint egyeseknek, kik ezen levelemet. olvasni vagy látni 
fogják, bármily rendüek; sorsnak és állásnak; tudtára adom, hogy a 
nemes és nemzetes Velits Sámuel (lr, .ki a nemes Turócz vármegyében 
fekvő lászlólalvi birtokon született; szokásos éveit, mint a gyógyszeré
szeiben 'már jártas, kötelésségsze·riren · kitöltötte gyógyszertáramban 
nemcsak mint becsületes ifjúhoz illik fáradhatlan, tevékenységgel szol
gált és a további képzés kötelezettségétbiztosan és szabadon elvég~~te, 
hanem mint ki a munkát éjjel-nappal, nem kevésbbé mmdenkt trant 
dicséretes illendőséggel (önzetlenséggel) viselte magát,-Úgy, hogy vala' 
mennyi tudós gyógyszerészeinknek, kiknek javára és hasznára munkálni 

·ajánlkozik és mindazoknak akiknek kegyét- és pártfogását · keresen~i, 
méltán felette melegen ajánlom . és óhajtom ahol az emlftett nemes es 
tudós Velíts Sámuel úr a maga.tudományát és képzettségét gyakorolni 
akarja azt biztosan tehesse és érvényesíthesse.: Annak okáért én fen
nevezett kijelentem bármily rendű sorsú és állapotú uraságoknak, hogy 
hasonló jóakaró pártfpg~sqknak !ellog~dásokban és el.őléptetése~ben 
viszont készséges szolgálatukra kötelezem magamat. Ezeknek nagyobb 
hitelére adom ezen sajátkezüleg aláirt és szokott pecsétem111el meg
erösített és hitelesített levelemet. 

Kelt Baján, 1776 évi Április hó 14.ik napján. 
R ettig Antal s. k. ·o nemes' Bács váimegye híti?S -

~ : ' (lelesküdl) gyógyszerésze. 
·', ., 

jegyzet: Kiadatik ... „... ··:·'··--'--"·:·--·······"····'Tordán„ 1794. Márcz. L 
jegyzék 4a néhai W~lits Sámuel0

• atyállk Diplomái és Testimoniuma. 

IV. A gyÓgys~erek eÍkészÚésére vonatkozó eszközök. 
Tára, kézi mérlegek,- súlyok1-.- mozsarak.- _ 

Több régi táramérlegünk közül régibb kelefü· (1796-ból való) a 
két oszlopú, melyet Molnár .. János 11agyvára.<Ji :gyégyszerész, az Arany·· 

· sashoz czimzett gyógyszertár tulajdonosa juttatott Múzettmun~b?.· ·· 
· Régi unciás: súlyaink is' szép ·s'táinma~vannak, ezek'efüdeff dob9· 

zaikbaQ őriztetnek. 
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Több példányban levő rézmozsarunk közül egy darab,.évszámmal 
is jelölve van. Jele: A. Hen. Bor .. 1783 ... A lelsoroltákÓn kivűl emUtést 
érdemel a bőrből készült, l 750·ből való rekeszek.kel biró vénytartó. 

Egy slgnat11ra készftésre vaIÖ rézleme:Zt „Apotheke zur Maria Hiti" 
véséssel szintén a nagyváradi gyógyszertárból kaptam. Az erről készült 
signaturák hosszúkásak és nem ;iz. üvegre való.ragasztá_sravan szánva, 
hart.em a signatÚrát az üveg nyakára. k!,Ítöt\ék. (3~-ik kép.) . · 

Igen érd.ikes adalék a ·hazai gyógyszerészet történejéhez például 
az 1602-ben irott, a theriak el(íallftására yQnatkozó vény, .afllelyen még 
a liitelesftés ideje is, markáns vona,sokkal rá van . vezetve. 

Thériaca cÓŰírniÚzis n~;tra.* 

4** Baccar Iauri 
Rad angelicae aa unciam 1 ; 

pimpinellae . 
aristoloch sol. 
dicfammi al. 

. asari ; il' undam s. 
Herba[.· card; .ben : 

cental.lri miil: · a undam s, ·· 
salviae 
ni,enthae 
ruthae . a· drachinam. 1 ; 

Seminuin anisl · 
· fóeniCuli 

coriandrl 
cum1min. Rom. 

Myrhae [O' drachmam s. 
Salis absinthy a unciam s. 
Theriaca_ Andromachii unciam 1 ; 
Extractorum junipeti 

scordii: aa un'ciam' s. 
Méllis sine despumati q: s. 
Conficiatur s. a. ad, mod.um opiati 

facta Juny 1 
Anno 1602 . . : . 

*--- E,;zf. 'R--vényt-,·a· -gÖmörmegyél:-,_-i-oZsnf~l--~evarig.-----glmnázium <padlásá.n'.·teVö: regi 
foliánaokban találták. 

** Régebben a Rp. helyett ·a _Jupiter- kézjegyét 4 használták, a.Jllely a keresz
tény Időkben Juvan_te Jesu értelmii Tett. 

: „ 
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A Theriaka (gör. -' vadáUa.t ·elleni gyógyszer)_számtalan. gy\) gy, 
anyag keveréke volt, s eredetileg mé[ges . állatok haraplis;i ellen hasz
nálták~ felfedezője Mithtúlates, Ponfüs királya volt( élt Kr . .é, !. sz,· bari.), 
ki folyton rettegvéri. á _. mégmérgezéstöl, naponta 'e:zeµ szerrel .élt: Mitl)ric 
c:Íaies therfak'ája' 55 · különl:>özlÍ • anyllgbol állott. Közel 13,0ivvetkésÖbb 
Andromac{Jus, Nero hires · orvosá, ura felszolltására ez~n .szertoly, fl1ó· 
don javította meg, hogy a benne levő ~piµrtt adagot oöyelte,. s alkat·· 
reszeihek száinái 78~ra emeite. Á 'régiek, k* ;iz. egyes gyógyszerek: 
hatását nem · ösmerték, b_iztosan. :tit hitték, ,hogy meqtöf j()bb ,:i_nyagbói 
&11 valamely gyógyszer, annál jobban hat a'befogsé'gek \Íllen; ldőve.1 a 
Theriaka valóságos univer~aHs ~y(lg~~zerr.é Iet.t.; hasznalták mély se_bek 

21. sz. kép. - !'ig. u, 2!1. ;z; -kép. - f'ig. 22. 23., sz. kép. - i'ig; 2.t 

kötözésére is éppen úgy, minLbelsőleg pestis ellen. Ha az orvos akár
milyen bántalommal állott szemben; \fagy ha már ·minden 1 más szer 
cserben hagyta, a Theriakát vette erős meggyözödessel alkalmazásba. 

A számtalan gyógyanyagok küzött, melybölá Theriaka állott, csu~ 
. pán az opiumnak, a. scilla, castoréum, cassia és valeriáhának volt: hatása, 
A többi alkatrészeket a füszerek, bal:Zsamcik tették ki.· Leghiresebb volt 
a velenczei Theriak~, - melyből $zintén van egy láedényünk, - amely 
sok hamisftásnak is ki volt téve.· Hogy a hamjsftásokat li:ih'etőleg elke
rüljék, a Theriakát a hatósag, egyetemi facultás és elökéiö kÖzönség 
jelenlétében, áz elöirott szabályok. szigorú szemmel tartása mélfot\, --
ünnepélyesen készítették el, s ezen momentumról a jefonlevO"szak<im
berek irásos tanúbizqnyságot tettek. 

lö 
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V. Gyógyszerek expeditiojáravonatkozó eszközök: 

ÜvCgek, tégelyek, · cloli~zok é~ ezek; elkészítés'é~e- ·h~sznált kés~ülék~k. Kaz;tták. _ 

Néhány régi zöld üveg; agyagtégély, s pár példányban házi készí
tésű, kék papírral bevont fadoboz · 'képviselik égyelőre a gyógyszere~ 
expeditiojára.vonatkozo· visszaemlé.kezés!.'E dobozok egyikén· á követ, 
keiő nyomdai- signatura olvásható : ,Patika ;arany sá~nál" · • Nagyv~raci «'. 
Középen .. Jrva: ·,Púlv: flamulae Jovis. 1 decz. 1829." 
·.·. . Régen·az örv;oshÍáriy'qö úzy ségltettek, . hogy minden úri házban 
házi:.patiK~t.•tartotlák'·~.!Jeteiség idején orvosság··után tudakozódtak. Ezzel 
úgy, á bőgy''segíteí.rék a !J'ajon aZ urak; de 'a szegényeknek ne111 'igen 
volt kíqez fordulni~k. Jiye11. 1760-ból eredő házi patikához múzeumunk 
(s jut.o~.(37, . 38, kep;),.rnely·a következő gyógyszere.kkel van felszerelve: 

· ]3l.lls. gpp\)i ,V.l?;,f- (Balsani\lm oppodeldoc.) · 
'Liq!J; Anoa·.wu/ Hqffrifan .. · 

. *· < ,: • ' .·. ' 
'QJ;ilap,p, (f'uJvls jalanpae;)'•·· 

. *:·•. ,.;,:<'.·"··< /,· ·<·<. 
o:·tt.yjlec11c: {Pµlvis ipeéilcuanhae;) * ./_ ' .....•. · .•..... · . . i/ 

·. oBe~o.atd••·<Pulvisbezoar.<JiCus.) 

. ~.~~tol-Jii.. (Pulvis pectű;alis,). . 

J'f'.•> ', • . ·. :. . '··. .· 
O ~j!p; diáphor,, (Pulvis stíp)icus diaphoreticum,) 
.Sal.•·polychr. (Sal. polychrestum Glaseri ; Kalium sulfúricum.) * ··. . . 
O v. Rhebarb. (Pulvis rhebarbarae.) 
Wund balsam. 
Bals. Nucist. (Balsamum nucistae.) 

' ' . . '' ' - ,_ . -. \ 

. ~ praecip. r. (Mercurius praecipitatus ruber.) 

.. ~ ,dulcis (Mercurius dulcis.) 
Ung •. a.lbum. (Unguentum album.) · 
Tra: :bensoes. (Tinctura benzoes.). : . 

: Bals. vitae (Balsamum vitae•.Hoffmanni:) 
.. Ess. Castorei ·. (Essentia Castorei:) 

Bal&. Genniani (Balsamum Oenovevae;) . 
. Resin Jalap (Resina: jalappae.) 
Camphorae •.. 
Mµstár. 

* . O Bezoard. Seinert. {Pillvis bezoardicus Sennerti.) 

I 
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VI. Laboratoriumi felszerelések. . 

Vegyi gyógyszerek előállftására használt küíÖnféle lombikok,. páro, 
logtató csészék néhány darabjával s.kezdetleges összeállltású Uebig,hütő 
egy példányával, s néhány' graphittégely és nagy vastégely fogóval ,van 
laboratoriumunk még csak ·felszerelve. 

Gyógyszerésztörténeti, de 
különösen nemzettörténeti szem
pontból ritka becsű az a vasból 
való nagy homok fürdőcsésze s · 
az ebbe beillő nagy. vasretorta 
(39. kép); melyben szabadság

. harczunk nagy · idéjén állftólag 
Kovács nevű kézdivásárhelyi 
gyógyszerész Gábor Áron szabad
sághősünk ágyúi számára a gyuta
cs okhoz valóihgredientiákatfőzte. 
E tárgyat, is már csak . az ócska-

. vasárustól . .tudtam · még idején 
megszerezni. 

Emlitést érdemel. még egy 
darab régi, empyrikus uton ké
szült, ezüstből való kis fajsúlymérő 
is (40, kép); továbbá néhány 
kigyókőből készült, úgynevezett 
pulpatörő. edény,. s egy kis vas
ból való sajtoló. fábólvan ké- , 
szltve egy · trochiskus készítéshez 
való kis sajtoló„ 

24. sz: kép.··~ t;g. 24. 

VII. Drógok, vegyi anyagok, gyógyszerészi 
készítmények. 

Nyers anyagok csak igen csekély számmal vatuiak még mózeu

munkban .. 
Egy csomag • Mumia", llolus flava, s Sulfur caballinus ·névvel jelölt, 

kúp alakú nyers kén egészítik ki a gyűjteményt _Gyógyszerészi készít
mények közül értékkel bfr egy eredeti csomagolású -v~lenc~ei_ Theriaka. 
A csomagoláson található felirat a következő:, AHa spezeria deila Madonna, .. 
Theriaka !ina in Venezia, sopra il Campo di S. Bartolomeo. 

ló* 

• 
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VI 11. Egy régi gyogyszerészi instructio.1 

U gy kultuihisfrHfai mini gyógyszerészet tör.téneti szempontból 
mindig fölötte érdekesek a ma már oly ritkán található ugyrÍevezett 
• óydi!,r.Yzerészi lnstrtictiok"; ·· . ·. _ . ·. .. . . ·. . . 
· Rendszerint · szakinájukban' ··jól képzelt, azt· mi velő, muhkatÍlrsai 

munkája! megbecsllfni t'iicló, rélii gondos gyógyszerésieink irták ~iokat 
utódaik okulá'.s~ra; javára .. Évekkel . ézelőtt vételletiűl ·jutottam egy ilyen 
,,lnstrucHo" •. birtokáb:a. Tahftyát;!yáimegyike,. aki marosvásarhelyi gyógy: 
~zé~t~~J;>a!i. volt(llk;ilina~va;• .enilfiel!e volt, ncigy' gyÓgyszertMuk ujja~ . . "'.' ' - \,- ,. ; - .. ,_ - . - - . . ' . 

25. sz. kép. - Fig. 25. 26.- sz. kep. - Fig, Q6. 

' 
rendezésekor a régi · gyógyszertári felszerelések .egy -részét, az alk'll•. 
matlan ócska papirosokkal együtt, szemetes kocSira rakták és kÍviUék 
a_ városi sz~n:ié.td()mbrá. Erxl\I a ~zelll~te~ kocsiról e&ett le ez a l,önyv, 
amefyet" iélreleff, 's m9st hozzám fµttafoiLEz a könyv pedig. nem egyé!J, 
mint a neves. (Vlauks-fél.e .. 1793-ból irott „Gyógyszerészi 1nsfructío". A 

' . . . 

· t -Egy töÜ~-bÓI ~3IÓ .rövid két.-~Idatr~·- t~fj~dő :„Ap:oth-~ker~lliStr_u-CÜói'~tctaJ~-It 
a ~op_roni ,leVé.It~rb.an,. Kprljsá~szky üt.tó ~flrtárs_, melyet a P:h~fm. POst. 't905.-ik 
éVfol:fiinábaá 1ekOz-ölt vOlt. , · · 

,-
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könyv nagy ivalákú, barna pápfro$ ·· k!ltésű, bfüsárku kö~y .. A könyv
tábla külső harmadára ovális .al.akú fehér papirlap van ragasztva, melyen 
német nyelven .. sűrűn \eleirott .. sorok futnak ~gymás alá: . A. könyv
tábla belső fele . fehér papirlappal van beragllsziVll, meJy,en a Sfüűri 
teleirott sorok egymást_ követik. A könyv. mináen . milso~ik .lapja szá: 
mozott, s az 53:u( Íápn~I megszákad, !!]ely U\án még h.áro'm üré~ lap 
következik. Az üres lapok titán. másfél lllp~n· keres~tm szép, .caligrafikµs 
sorok következnek, melyet ismélhár9m .üre~en. maradt'Íap fej,ei be: 
Az írott lapok széljegyzet~kkel vannllk,elÍátv~. Az )Í)struciiö" 6émetról 
magyarra fordftásá!Jan Wagner Arthur gyóg~~~~rés~ úr nagy ~egltsé
gemre volt, miért is e nemcsekély fáradságáért fogadja ez utoh is h~Iás 
köszönetemet. 

27. sz. kép. - Fig. 27. 28.- sz~ kép_. - [ig. 28. 

Nota. 

1. Nem oly könnyüfeladat - mint ahogyan azt sokan hiszik -
~gy ily~n .instruktiot megszövegezni. Az ilyenek megirására llagycalten' 
!Iora és tapasztalatra van szükség. . , •.· _.. .. .·. . ; .. · · 

2, Ehez pedig sok ,,id.öre,, tapasztalatra· és belátásra. van szükség . 
. . 3. A . marosvás~rhelyi gyógytáramat inspiciáló igazgató urak és 

szeretett gyermekeimnek· gyámjai, legyen 'az á .gondnolcról. (Prövisor), 
segédekriíJ· (Oesellati); · gyakornokról Uung) vagy laboránsról {Stosser) 
szóló dolog,. ezen. instruktioimat köve.ssé.k .. Különösen nagy_ .tmsznárá 
lesz kedves . János Márton · fiamnak, mivel ·· senkisem adhat neki· jóbb 
tanácsot, mint én. . . · · · 

. 4. Ha az em.ber egy, vagy más dolgot meg akar \11dni1 ·ugy keres-
sük fel a tartalom Jegyzéket. · . · ·· ·· ··· · · 
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5. A legfontosabb azonban az, hogy az ember jó és megbízható 
emberekkel rendelkezzék, klllöriösen ·pedig· ügyes és a magyarnyelvet 
bíró gondnoka legyen. Azért jó salláriummal, évi 300 forint .fizetéssel 
látta111 ·el a gondnokot és ha •az évfjövedelem a 6000 forintoitűlhaladja, 
űgy ;ibból, ami ezen öss~.egen felül van, kap még külön 2"/o-ot Ha 
azonban a· gondnok csak .. 4600 !Órint · forgallTiát ,csinál, akkor egy 
aranyórával · ajlmdékoi~ndó meg, vagy. 6 forinttal. Én Maurer gondnok 
űrriak ·4· foriritot adtam s ·6 meg vblt elégedve. 

· 6; Arra törek~djürik, hogy a gondriolfot' és segédet minél tovább 
megtarthassuk. Mer.t a változás nemcsak .sok kölíségbe · kerill; hanem az· 
üzlet fi> szenvedhet, mlg megint a rendes kerékvagásba jűt 

. 1- Azért 'a marosvásárhelyi gyógytár, ha azt a jó Isten a mostani 
állapotok mellett fenntartja, annak idején k. fiamnak és szeretett leá
nyaimnak nagy hasznára válik, mivel a. befektetett töke szép kamatot 
hoz, azaz a megélhetés biztosltva van. 

1. N. 1. Amen ! 
['-'- ln nomine Jesu - Jézus nevében, Amen 1 fhrdltó.]' 

Instruktio. 

Marosvásárhely s.z' ki.r. városában levő gyógytáram hálálom után 
a gondnok, annakcidején pedig szeretett fiam Mauksch János Márton 
által a legpontosabban ,vezettess.ék. Rendeleteimet. es az instruktiot SZÍ• 

gorúan kövessék, ltl~rt ezeket mint gondos apa nem fölöslegesen vagy 
unalomból, !Janem a nagy Isten szeretetének megihl~téséb.öl, ·sok gond-

1 dal, nagy tapasztalattal és :belátással javukra és hasznukra írtam. 
Aláírás: f1!iúiksch Tóbiás 8enátor és privilégisált gyógyszerész 

Kolozsvár sz. kir .. városában és polgári gyógyszerész Marosvásárhelyt. 
Anno 1793. szeptemper ·havában. 
Ez\mklvül Kofozsvár részére is egy külöt1füz.etet. írtam, hogy 

hogyan járjo_rí. el ·az' ember a be!- és küllöl~i specialitasok beszerzésé- . 
nél, hogy mmél többet megtakarl!hasson. · Es mivel a marosvásárhelyi 
gyógytáram a királyi itélötábla miatt ép oly fontos, mint a kolozs-. 
vári, úgy kedves fiam ebben az irányban is tökéletesen gyakorolja 
pe magát. 

. Index, Rep.ertorium, . 
- ' ' \ ' ' ' - .- ' .. 

vagy. ~egister. az ·ezen tanítóki)nyvbén irt dolgoktól {lapszdníozás kö-
~~] . ' , ' ' ' .. · ' 

1. N: J. Annq •1793: julius havában. 

lnstruktio a Marosvásárhely szab. kir .. 9városbán levő és W!ador 
. /\1~f:J'ás. (mint a gyógytárt öröklő.) úrtól1790. május ll·én 11iegv~tt 

gyqgytaramro}, amely a Tholdalagi Jstván'féle. házban van ifs az , Arany 
' f)zarvasho~" Va11·cziti,e'Zv~ é$ Mqi.(k!itlí'féle patik4nak nevef!;tdik: .. 
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Előszó .. · 

. L 1111: ".\i~t~n Mauksc~ Janos, gyógyszerész meghalt,.,a n;igy-
sa.gos erd~ly1 kir. t~b)~,; ugyszmtén több m,ag~ ernber,., 1777. ,április 
'bo 25-én 1rásban .. mv1taltak egy Marosvá'sád1elyt.. ujabbari .· feláHltat1dó 
gyógytárra. Tekintettel .azonban a Mauksch. · özvegyére„ ezen ter11em 
abban ml\radt. Wladar Adám nevezetű tir, aki abban· a_zidöben Witti
sékbez mi!1! gqndnok j()tt, pár évre rá azonban. jogot nyert s a má
sodik patikát ,megpyilotta. . . . . - . · - ' : ~ · · . 
. 2. Wl_adar '.'i:dám úr azonban a jóforgaimú p,ati~l! d,a~Zá~a igen :köl
tekező .és liberális volt, nem tudta a gyógytárát·kellö · .niyón'tartani és . _- "-- - ·. _„_-_ -- " '.- --- -· ' -

29. sz.' kép.·_ Fig. 2!1. 

ádósságokba ·elegyedett, amelyeket · egy jó nősülés által kiegyenliteni 
vélt. A nősülés azonban· nem úgy sikerült; ahogy' ö azt szamltotta, s 
igy Wittis nem akarta a pénzét adósságainak a törlesztésére. forditani 
és elvált tőle. Ezzel még bonyolultabbá vált a gordiusi csomó, ·ö'1Uind· 

. ezt nagyon a lelkére vette és inni kezdett, beteg lett és sok passiVa 
(7000 forint) hátrahagyásával meghalt. . . · . . . ·• . · ·. . 

3. Wladanié . Wittis, szüt Königbergi nő volt és ,előbb · Schuster 
Márton·· gyógyszerész, jelenleg Eg~r nevü . gyógyszerész. ú,rh,oz . Enyed
röl, harmadszor férjhez ment, .a lharosVásárhelyi. Wladar Adám gyógy-· 
szerész úrnak excrediálása miatt sok' kellemetlenséget okozott, miért is 
ez az öcscsét,' Turócz-megyéböl váló ·w1adar Mátyást tette meg vég- . 
rendeletileg egyedüli örökösévé. Mivel azonban ez az úr ném vólt · 

' 
1 
1: 
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tanúlf 'patikus és - nagyon elhanyagolta a patikát, -e-: amely különben 
fs adósságok miatt három hónapig zárvll volt, - pénz nélkül, egy 
Kupitzer nevezetü gondnoknak adt.a át. Mivel 41zonban ez. sem Volt 
arra való ember, és ő is bdátta, hogy a gyógytár:teljesen~~gy 
- és a hitelezőket sem sz~bad centénlírozní, úgy dr. Kovács ajánlatára 
midőn ez Marosvásárhelyről Turó.czrn .útimllt, · IJobz.~ jött, elmesélte a 
misériáját és megkért, hogy a gyógytárt vegyem meg .. · _. _ 

' · · · - · 4. Miután 'engem Isten 
akarata, már m_ásodszor is 
Marosvásárhelyre kért_. és te
kintettel arra,hogy JV11ros
vásárhely ~gy sz. kir. város, 
amely az erdélyi kir. ítélő- .· 
tábla illetve Tabula Regia 

.. Judicaria .székhelye, ·továbbá·_ 
tekintettel arra, h,ogy magá
ban a városban. úgy, mint a 
vidéken .sok előkelőség van, 
a gyógytárt 1790 ... év. május 
hó ll-én4800forintért meg
vettem.,_· 

5-'6_. Miután az ember
ne.k nem mindenkor nyílik 
alkalma, ,hogy egy jól sítuált 
városban. egy , gyógytárt 
megvehessen, arra ,igyekez
tem, hogy· sok. gyógyárú 
befektetésével és egy jó 
Provisor alkalmazásával 
gyógytárámnak jó renomét 
csináljak, amitlsten .segedel
mével el . is értem és egy 
három éves' forgalom után . 

. szép haszonra teUem szert, 
· s a befektetett tőkémet nem 
kamatoztathattam sehol sem 
jobban,. mint. itt. 

7. Ugyanazon időben, 
1790, fl!ájas havában .Ma TIJS-. 

'!Ji. sz._ kép, - Fig. Jt. vásárhely polgára is lettem. 
, · ·Ennek_ -azért-, is-__ örvendek,-

rilert rn'ájd 'annak idején kedves fiam„ mint utádom; ugyanitt a -l'áros 
polgifra és gyágyszerésze minden akadály nélkül .lehet. -- ... _ .. 

" ··s. Mivel azonban a gyógytárért fizetett 4800 forint nem volt ele
gendő arra, hogy a.- Wladar-féle -. adósságokat törlesszem_, -. még k.ülön 
240 forinttal pótoltam, hógy lehetőleg mirideil. hitelezőt. kifizessek és a 
gyógytárt az adósságoktól megszabadfts~m. ; .. __ ,·. __ ·.- -; 

::::::;,;:;,.;;;;;:;;; •...•.. -„·-----··········-·· -- 9. M: Wladar úrnak azófildviil a'kinl álló pénzekért még külön 
1000 forintot adtam, amely t}sszeget a befolyó pénzekből lev-0násba 
hoztam, 
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A W!tidar-féle gyógytárt terhelö adó'sságok és .. követelésekről szófó 
felnientvény -kezei~ között vannak. · · · · · ·' · 

10. A gyógytárr,neg'{étele alka,lmávaI !Ölf-épep a_ze~t, _hogy a jó 
QS r<ISSZ fizgtőket és részben a vidéket is megismerhesse% B,otz j(inos 
jáismerl u~at maga1htn_ellé 11ettnT1 .. a, 11e111fizrtőket felkerestem és az 
incassált 2000forinton felül éimek 300/o iít neki• aqtam: Miután J. -
Bdtz űr ·r793:ban elment, Wladar úr pedig Turóczból leutazott, hogy 
a többi incassáland<) . pénteket átvegye,a ,többit egy H<'.rválh nevű 
táblai írnoknak saját felelősségére a feléért átadtam és fgy hála Istennek, 
Wladart<)l teljesén . megszabadultam. · · · · 

11. Itt még feI kell emlfte- · 
nem, hogy' Wladar özvegye, - · .
akiről 3. §-batietnlftésf fj)ttem és · 
aki_ Eger úrhoz m~rit férjhez,. :-
panaszt 'akart •emelni a gyógytár 
szabálytalan vétélé _ellen. En a • 
gyógytár v!ltelét, Marosvásárhely 
városi tanács~ állal . hivatalosan - · 
megerösltettettem, mire M. Wladar 
örököSeíezen szándékuktól kény:.' : 
telenek' voltak. elállani. 
_ , l~> Mfutlin .liala Istennek 3, 
év óta _ a gyógytar birtokában 
·vagyok és :a lehetőség szerint 
mindent rendbe hoztam, remélem, 
hogy hozzátartozóim halálom után 
a-zt, a jó Isten gondviselése ki- _ 
séretében nyugalommal és meg-

. elégedéssel fogják tovább is hasz-
nálhatni. · 

13. A gyógytárvételi. szer· . · 
ziídésein a - vaskasszáb"an _ van, .a 
többi bizonyftványok, oklevelek 
azonban·· a No: ·számú íróasztal 
fiókjában vannak. 

14. Ugyancsak a vaskasszá
ban van· a Wlridrir-féle absolu· 
toriam : is · és · a házbér eredeti 320 sz. kép. - Fig. J2. 
szerződése. , 

15; faeke! előrebocsátva, az alábbiakban hozzám tartozóimnak egy 
lehetőleg· teljes utmutilfást fogok liyujtani, hogy .annak idején ezeket 
követve könnyen eligazodhasl;anak. ·-

-·. f. A inw'osvásarbelyj qyó'lytárarn vezetésJrőt. · 

J. A marosvásárhelyi gyógytát vezetése Kolozsvá.rtól:a következő· 
-képpen tö'rténik : · . . - , · - · 

2. ·A gyógytár ugyan~z~n helyen maradjon és csak a végső szük-. 
ség esetén adassék el, 
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3. Ugyanott egy állandó tapasztalt magyarul beszélő Provisor 
legyen szerződtetve. ' 

4. Ugyancsak egy jó és ügyes segéd és magyarul beszélő gya· 
kornok és egy hü, dolgos és odaadó józan életü .. laboráns. · · 

· 5. A gyógytár bel és külföldi' portékákkal láttassék el hogy öe-
fektus ne álljon elő. . ' · 

· ·· , · 6. ~inden hónapban kétszer, a bevételekről és követelésekről egy 
pontos kimutatást kell készíteni. A gyógytár. és a házra vonatkozó ki· 
adásokat pedig, miiidig szem előtt kell tartani. . 

. 7. -Minqen .neve;rnte~ebb.változásnál. p. o. halálom esetén, az örök· 
ség felosztásakor, a Provisor be- és kilépésénél 'pontos inventárök 
készíttessenek. ' 

8. Az összes b·evételek és kiadásokról · valamint a b~l- és kül· 
földi porfekákról 'potitűs jegyzék vezetendő. Ézekröl mind külön-külön 
k k . . ' . . ' a aro ·_· 1rn1. · l . • _ ·: . . . . , 

9. A .. maros".ásárhetyi gyógyszertáram vezetésére, vonatkozó· intéz-
kedéseim a kolözsvári : gyógyszertárra is érvényesek stb. - ·. . 

2., A maros~á~á~b~ly/gyógytárrol általában' és különösen.· 

• L , Miyel ezen gyógytár akárcsak a kolozsvári, nekünk kincset 
képez, úg~ ~z küiönösJigyelmet,, jó 'vezetést követel. . · ··. · · , 

. 2, Mmfan. a gyógy.tár aieggazdagabb helyek egyikén van, úgy 
ez sem most, sem ·halálo,m ·Ilián innen eL nem· helyezendő. Minden 
válto~ásná_I ~- gróf Tholdalagi lst.vánnal' kötött gyógytár- és házbérszer-

' ződés tekmtetbe, veendő. · , ' · 
· 3; Az évi há?béraz 5 helyiségért és lakásért, mint: 

_l.cgyógytári szoJ?a, 2,.Jakás, 3. laboratorillm, 4; ki.s szoba, 5. 
matenáhs kamra, 6: Pi.tícze, 7,_ herbapadlás, 8 .. szárltópádlás, 9. fa és 
szénk'!.mara, 10, a Secrelum (00) az udvarban; n. a közös konyha, a . 
mely az anyagok mozsárban való törésére alkalmas, 12. szabad udvar, 
hol• a különböző áruk magérkezésükkor lerakatnak. . . . · . . . 

. 4. Ezen lakosztályok nem igen nagyok ugyan, de annyira kény<)l
me~e~,. hogy _az ember még a saját házában sem lakhatna jobban. Es 
ha 1dovel a ftam megnősül és ott akar lakni, úgy a két hátulsó szobát, 
-:- amelyek most ugyan id_e nem tartoznak, - és a konyhát, hol a mo
zsár van, saját czéljára használja fel. 

5. A lakbérszerződés károm, juniassal kezdődik és bezárólag 
május hó utolsó napjával végződik. Az ·évi bér 173 rk. · fr. 20 kr., 
vagy 208 magyar forintban állapíttatott meg. .. , 

NB. A házbér minden évben kettős. elismervény ellenében, az .elő
leg, a gyógytári kontó és egyéb dolgok levoniisával fízetendő. 

· 6. Hogy egy bizonyos dolgot gyorsabban használhasstink; úgy 
minden kisebb javítást, aminők az ablakokon, padlózaton, lakat, stb.' 
előfordulhatnak, a sajátunkqól fedezzük, hogy a Grófot ne kelljen min
den csekélységért zaklatni. U gyszintén a fáskamara és secretum ·javításait 
_mi .. fedezzük,.· A háztető a;zonban ... éS' ... e.b.e.z:. hasonló·. universális.· repera
turák, amelyek a kor nehéz terhe alatt szenvednek, a Gróf Urat ·illetik. 
Ha azonban lakásváltozás következne be, úgy mindazt, amit mi csinál
tattunk és a gyógytárral vettük, magunkkal visszük. 
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7. A hátulsó két szobán levő háztető_! a Gróf Úr maga kell meg
csináltassa, hogy a gyógylüveink meg ne nedvesedjenek é$ egyszers
mind figyelmeztetendő arra is, hogy a szobái esetleg a nedvesség alatt 
szenvednek. 

8. Mivel µ Gróf Úr háza szabad nemes Curia, úgy a Magistratus
nak ehez semmi köze. Mivel azon
ban én. magyar polgár vagyok és 
Magistrátussal nem szeretnék el
lenséges viszonyba lépni, úgy 
csendesen kell viselkedjünk és ha · 
valamikor a gyógytár után adót 
követelnének, . úgy nem szabad 
ezt megtagadnunk, hanem \meg 
kell adnunk azt, ami a. Császáré, 
mert az ember sohasem tudhatja, 
hogy a Magistrátust az egyik vagy 
másik dologban mikor vesszük 
igénybe. 

9. Azért a Magistrátussal jó 
viszonyban kell élnünk, előzéke
nyen és szerényen kell vele bán
nunk, de azért az évi contót szor
galmasan bea.dhatjuk. · · , 

l 797·ben a vármegye (és 
-11em aMagistrátus) daczára annak, 
hogy a ház egy szabad kuria, a 
háborus Súbsidiumot . elfogadta, 
~agyis 16 Kr. \ fiz~tetett vel.em. 
En ezen alkalommal mondhatni 
mint egy nemes ember kezeltet-
1em. Ilyen esetekben nem szabad 

·ellenszegülni, mert különben dur
ván bánnak, vagy igen gyakran 
jönnek. · J.J. sz. úp. =fig, JJ. 

3. A gondnokról és ennek kötelességefről. 

1. Oda kell törekednünk, hogy gondnoknak tapasztalt, magyarúl 
is beszélő ügyes és derék embert, megfelelő életkorral keressünk; aki 
nem iszik, nők után nem _szaladgál, -;:- állandóan oda.adó hűséggel 
dolgozik, a könnyelmü emberek társaságát kerüli, beszédes,jó meg
jelenésü és_ bizalmat keltő. Ugyanezt' követelem a ·fiamtól is .. 

2. Ezeken kívül mindenben hű és becsületes legyen: A magas
rangúakkal, úgy mint közrendűekkel, gazdagokkal, valamint szegények- . 
kel szerényen és barátságo,san bánjon és őket .a leggyorsabban és leg
pedánsabban szolgálja ki. Es ha ő, vagy pedig az alkálmazoJtai valami 
hibát,, követnének· el, ezt mindenkor a legnagyobb attentióval intézze el. 

3. A 1.evelezést Kolozsvárral minden hónapban kétszer 3-16 ig 
és 16-30-ig pontosan kell v:égezze,és ez· alkalommal a bevételt, a házi-
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és gyógytári kiadásokat, valamint a fennmaradó bevételt pontosan lel 
kell tüntetnie. 

4. Egyik hónapról, a másikra ·50 forintot azonban visszatarfüat, 
hogy esetleges nagyobb kiadásoknál, megrendeléseknél, stb. ne akad
jon meg . 

. • 5 .. /flbuf.en egyes leszámolás alkalmával köteles minden. neveze
te~e/Jb változásoJi!ól jelentést tenni. (p. o. segéd·, gyakorrrok-,:laboráns·, 
élelmezésről, Grófról, stb.) hogy az esetleges gondnok-változás· alka!'. 
mával mi11áennel tís~tában legyünk. 

4. A bev.étefről vagy. gyógytár ·forgalomról, 

Részletes. útmutatást ad, miként kell azt végezni. 

s: A g~ndnokról és annak kötelességeiről. 

Peniíári könyvek állapota, 
.- .· --.. 

- . „· . -. 

I'. Ho'gyha il llliÍ!dép. . ötödik napon a pénztárládát kiüríti,· 
még pj;(lig a segéd jelenlétében,' mivel az egyik kulcs . a · gondnoknál 
van;.· a másik pedig enenő.rzés végett a segédnél, ~ és ha a · bevételt 
pontosan megolva:sták; akk?t az összeget a segéddel a pénztári könyvbe' 
íratja, ő maga pedig saját "könyvébe bejegyzi. Ha a.zonban időközben 
olyan bevételek; melyek a folyó évbe ti vétettek . :t jegyzőkönyvbe, az 
elmult. hónap után· tettek bevezetve, akkor ezt. a jegyzőkönyvben meg'. 
emlfljük;.a: léivöhatban' pedig· a pénztárhoz csatoljuk és számoljuk el. · 

A pénztár teher számadása. 

2. A l<ilsoroltakról minden hónapban kétszer számot ·ken adjon: 
Ki ken mutassa, hogy mennyi a gyógytárra költött kiadás és mennyit 
adott ki a ház .fenntartására. A megmaradt összeget pedig, mihelyt 
alkalom adódik, küldje Kolozsvárra, részére pedig nyugta állftlassék ki. 
A nyugtában az összeg számban és betűkben legyen fel.tüntetve és 
aláírva. · · · · · 

Oyógytári kiadó könyvecske. Háztartási kiadó . könyvecske. Adósság 
könyvek rendbentartása. 

3. Kötelessége mindent a megfelelő helyen bejegyezni; így· azt,· 
... amit .. a gypgy5zgrtf!rrészér,e yg5;z,· ?.zL a gyógyszertár ki.adási ... ké)11yvecs- . 
k.ébe, amit pedig a háztartásta költött, azt a háztartási kiadás köny-
vecskébe jegyzi be. „. 

4. Azok az orvosságok, melyek kölcsönbe, vagy hitelbe lesznek 
adva, alkalmazottai által mindig evidentiában tartandók. 

~ 
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Ámköilyv .. 

5 .. Ezenkívül ,a gyógytárnak árukönyve is legyen, hogy a Wienből, . 
Kolozsvárról, vagy bel- és külföldről beérkező árukról lel1árt vezethes· 
$en. Ez. azért szükséges, h()gy bármikor tájékozva legyen, mennyianyag 
fogy a gyógytárából; szóval mire és mennyire lesz stüksége az új 
rendelésnél. ~ 

.CoQ9tatiónos könyv; Elaqoraturrlok és Productumokról. · 

6. Kejl, Iiogy vezessen egy jegyzőkönyvet az ElabQratumok és 
ProductumokróJ és ezek mindegyikénél a készített mennyiséget is· fel 
kell jegyeznie;· .hogy mindenről tájékozva legyen, mennyi kellett mind· 
egyikből.Az ilyén könyvből a szükséges mennyiségetmeg lehet tudni, 
mert ennek később az ember nagy h_asznát veheti, ezeknek feljegyzése 
pedig kevés fáradságba kerül. Péld_áúl készltek Syrupus violarumot, 
vagy Ungven_tum populeonist és há ez nem v()lt. elég, ~kkor egy más 
alkalomkor t\Jdom, hogy mennyit fogok a jövőben. készíteni, hogy a 
kívánt mennyiség meglegyen. 

A gyógyszerész, gondnok, valamint alárendeltje, sőt a fiam idejében. 
· is a családiasságnak ·helye nincsen és ezen óvásaimat ne hagyja figyelmen 

kivíll, mert különben mindenki, ha. nem is rögtön; . de nleg fogja bánni . 
akkor, amikor már késő lesz. 

7. A gyógyszerész, vagy Provisor, vagy Subj~ct, nemkülönben a 
. , gyógyszerész gyakornoknak mindenkivel kivétel nélkül, elókelökkeLugy, 

mint alacsony sorsuakkal szemben udvariasan. kell viselkednie,:aionban 
senkivel . nagyobb barátságba . vagy • bizalmaskodásba bocsátkozniok 
nem szabad, .mert ·a legtöbb ezzel visszaél. .Mert ha vaI.ami!: megtaga
dunk, akkor azonnal vége a barátságnak és fellép a j-iarag, a .bosszú, 
az irigység .. és .kétszínűsködés .. Ezért legyetek mindenkihez b~rátságosak · 
és őszinték; de sohasem bizalmaskodók, mert különben úgy a gondnok, 
mint bárki más meg fogja bánni akkor; amikor már . késő lesz.. Mert 
olyan :emberek, akik mindent látnak, hallnak, másoknak elmondhatják 
azt, ami történt .a patikában és a háznál, s ezáltal saját magának ugy, 
mint főnökének nagir keHemetlenségét okozhat. 

Eie_n Cf;\'.éOZ .czikk pontosán ,betartandó; 

T~háfaz egész világgal barátságos légy, de senkivel se bizalmas. 
főleg. ne,bizzidegenre pénztári kölcsönzéseket, vagy ehez_hasonlókat, 
kezelést: 

A gondnok magát, úgy mint alárendeltjeit a t sztaságra és pontos-
-sagta'·---szoklaSs'i(' ___ 1f TCsts·é·get;--·1usta·---tát~ürs-ágot·-Kerülje 'és ·ne· enRedje· --megJ · 
-. még Te sem édes fiam annak idején, hanem embereidnek jó példát 
n1utass, mert az bizonyos, hogy seholsem fogod magad jobban érezni, 
mint a saját gyógytáradban és feleséged né!. Mindenre ügyelj, a pénzt !edd 
el és ne -káftyázz. 

35. sz: kifp: ~ fl!J. 35. 
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8. A gondnok saját maga is, de főképpen alárendeltjeivel, gya
kornok, laboráns, vagy másféle cselédjével állandó munkát végeztessen. 
Pontosságra, éleslátásra, helyes gondolkodásra szoktassa őket, mert a 
henyélés mindenféle Istentelen dolgoknak a kezdete. Tekintélyét azon
ban tartsa mindig fenni, velük bánjék jól .és barátságosan, de sohasem 
legy:err velük bizalmas.· Éjjeli mulatságokat és feslett emberek társaságát 
kerülje, szóval a rossznak helyet ne adjon, a jót és hasrnosat azonban 
gyarapítsa. • . . . .. . ·. . . · . . . · . · · 

. 9. ,,A,g()ndqpl( belepésénél mindent.leltározni kell és .. amikor el· 
megy ugyánazzataz)11vé11tarjummal mindentaz új gondnoknak át kell 
adrti, amíaltlllő, valamint az enyéim megism.erika gyógytáram állapotát, 
és tájékozva lesznek .az áruk ren.delésén.él. Jó volna, ,ha az. elmenő 
gortdnpk a belépő gondnokkal egyszerre végezné el a leltározást úgy, 
hogy egyik .a. másikat ·ne zavarja. E leltározásnál . természetesen. vagy a 
segéd, vagy .. a gyakornok is ott 'kell hogy legyen. A segéd· megfigyeli, 
hogy minden .. pontosan .be legyen-mondva. (Lá6d•a'Léltár clmíj fejezetet.) 

Videfol. l2 et 13 §§. 33,. 36 plura. 

10. Ha .;a Ie(tározás megtörtént, az ~!menő gondnoka követelések 
kivonatát. el.készlti,. még· pedig ·a· két könyvecskéből azért, ·hogy, azután 
is a régi mód ·szerinUörténhessékaz elszamolás, hogy ha paf?aSz vagy 
hiba, történik, fell:>lősségre, lehessen vonni. A kövételésekhez>lartozó 
vényeket ó.vato&an ·tegye el .és mint okmányokat őrizze, .hogy<ha iga-
zolásra lenn.e •.szüksége. . . . . . . . . .. . · · 

•IJ . . A ik'é.t :tartó.zás Protocollam, ,vagy követelefs könyv .• 
1.. Jl nála 1tevó 'leltár: 
2. Szám.adások a bevitel és kiadtis péneekr,ól. . 
.3. Agyógyszertáti .Manaalisok és .elóiratok könyve: 
1, ,A gyóJ!Yszertár kiadásai illetve a for,galóm; 

· : !J. Az e(a[Joratamok és productamok •könyve. 
6 . .A· külföldi. gyógyanyagokrlíl. szóló könyv. 
7. A .totem . ad.ott·. atbalgazítások. 
8. A kisjegyzlikiJnyv a bevétel és kiadásokról. 
12. Mindezen írásokat a megelőző gondnok hibátlanul adja át és 

semmi s;dn alatt ne vigyen magával. még. egyet sem. Mivel l)lindent . 
nem)ehet átvizsgálni, úgy csak alegfontosabbakat kell áttekinteni, ilye
nek : Sáchar. album el candis, papír, Spii . .vin.i et reclificati, Mel„ Cera 
alba, et .citrina, Amyl, et in toto; Sarsap> FoJ: Sennae, Manná, Cin9ab. 
fact.; He,rbar . és aquar, azután a drogpadlást, fictifiak .. készletét, az 
Axung'ia p,orci beszerzett. mennyiségét, egyik vagy m{J,sikat kihagyva, 
rátér a Mercur. viv,. ól. Bergamotti, thymi, Lavendul., Bals. iQdic„ Lau
dan\lm ,liquid„ Ambra, . Cr;oci, Maci.~ ... NB, . Moscbae, Caryophyll. A 
poharak, oinedények, ágynemüről, egyszóval mindenről pontos jegy
zéket kdl 11ezetni, d~ s~ml)1it sel)l s~abad kifel~j!eni. 

Nota. A marosvásárhelyi gondnoknak utbaigazítása van, s minden 
egyes' esetben igazodjék ezután és ha elmenne, úgy engedje ezt át utód
jának, de semmi szín alatt se vigye el. 

·-.: 
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13. En ·a inafösvásárheiyí gondnoknák. saját kezüleg írt .bekötött 
'utbaigazitlist adtam, .melyből mirtden esetben· tájékozódhatik, tanácsot 
kaphat saját teendői és magatartására nézve is. Ez az utbaigazltás'szol, 
gáljon az utána jövő gondnoknak. is ·mintául> · · 

A hiányzó áruk jegyzékét Kolozsvárra kell küldeni. 

14. A kivonatot a híány~ó árukról idejébén készltse és küldje ~l 
· Kolozsvárra, hogyha Bécsből, vagy külföldről kell azt hozatni, 'a meg:. 

· rendelés a kolozsvári árukkal egyszerre. történhesseri meg. . · · · · ' 
Ilyenek pld. amit Vásárhe.Jyt nem lehet beszerezni - a papiros. 

Ha Te keclvesffam a gyógytárt átveszed, akkor. a Oyógyárukeres· 
kedők bécsi MateriaJistákkal elleÍ1jegyzék szerint levelezel, a pénzt·is ugyan: 
azon módon utalod át. A levele.ket mindig a ~velező könyvbe . helyezd, 
a Recepisekre pedig mindig vigyáznod kell, hogy tartalma és szerkezete 
mindig helyes legyen, mert 'külötihen károél lesz. Ne adjál 3~400 Rhi'nál 
többet ki és ird mega Materialistáknak, hogy ha alkalmad nem lesz pekik 
a pénzt' ~löbb kifizetni,_ akkor várjanak tavászig, -v~gy a:mJg ,az örmények 

,.. !elmennek, akkor azokkal !elküldöm a pénzt. Ha .ez nekik nem tetszik; 
vagy hogyha - amitől a jó .Isten óvjon - elveszne; akkor niondd meg, 
hogy legalább a felét fizessék. A postamesternek azonban a rendelésekrői 
ne mondjál semmit sem, legfeljebb csak annyit, hogy fontos irományn~ 
vannak a levélben és csak akkor szólsz neki, ho'gy, ·a rendelő czédulák 
elvesznének, akkor megkéred,' hogy ő a bécsi főpostánál járjon közbej 
hogy Te minél előbb a Recepisékhez juss~!.· 

, 15. A bécsi -levelezéssel és árukkal a gondnok ne törődjék, . ha: 
nem a tőle kapott defektust fel kell jegyezni és ugyanazon szokás szei 
rint, ahogy én ezt jeleztem, Kolozsvárról. rendelje. H,ogy látassék ." 

. .vásárhelyi árukönyvből az áruk jelzése• nélkül, mert nem szükséges, 
hogy a gondnok az áruk értékét tudja. Ha .azonban.· egy árunak az 
értéke emelkedik, vagy olcsóbb lesz, .akkor neki jelentést kell. tenni'. 
Például a papirosról kellő időben mindig érteslteni kell a gondnokot 
Egyebekben vagy az ottani, vagy az .itteni keréskedők árai utáh kell; 
hogy igazodjon, nehogy igen magas árak miatt az embereket magátó\ 
elüzze, vagy reáfizetés álljon elő.. . . · .. · : 

. · 16. Az ottani és .valamennyi más orvosokkalés sel).észeklM szem.; 
ben jól· és barátságosan keh viselkednie, őket olykor felkeresheti, az 
ellenkezőjét ők sértésnek vennék. Az újévi százalékot jóI intézze el, 
adjon nekik czukrot vagy kávét, - ha keveset írnának, úgy csakegy, 
skatulya füstölőt, vagy .vesztegelje meg őket egy doboz "Trochisci bene
di cti" -veL Az orvosoknak pedig a saját használatukra szükséges· orvqs

' ságokat adja ingyen, de azért p0ntosan.ieJ..kell jégyeznie, hogy tudja :iz 
ember, hogy hova lesz ez; vagy amaz áru. 

A gondnok a gyógytár kül- és belügyeiről önmegtartoztató legyen. 

17 
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. . 17. Hogy .az orvosokkal és sebészekkel kellemetlensége ne leg~~n 
a gondnoknak, a gyógytár kül- és belügyeiről hallgasson. Ne törőd1on 

· . a kezelésekkel; hanem 
·igazodjék az utbaigazí
tásokhoz. A kiszolgálás
nál óvatos legyen, a be
iegnek utbaigazftást ne . 
adjon, nehogy· általa va-

. lami hiba, vagy szeren
csétlenség forduljon elő, 
például higany, vagy 
arzén tartalmú dolgokat 
csak orvosi rendeletre 
szabad ·kiadni, mert .kü
lönberi Öt a legnagyobb 
baj érheti. 

Külön lakása a gond
noknak· ne legyen, mindig 
a gyógy!ár melletti szobá
ban és vele állandóan lak
jon egy gyógyszerész Sub
ject (alkalmazott.) 

18. A gondn~k lakása 
télen-nyáron a gyógytár 
melletti szobában legyen, 
még pedig a segéddel es 
gyakornokkal együtt, . a 
hátulsó szoba .. semmi 
esetre ne !egyén külön 
berendézve, mert külön
ben éjjeli kihágások napi
renden volnának, . épen 
ezért. maradjanak mindig 
együtt. Ót terheli minden 
felelősség, nem pedig a 
killön szoba, .ahol - ha 
az. meg volna - lcilencz. 
óráig is aludna, azonkívül 
fát és ·világítást pazarolna, 
magához csalna:. hívatlan 
vendégeket, csak több 

. alkalma volna az .ivásra, 
kártyázásra és korhelyke' 
dége,. Erre ... tehát ... nagy 

·gondot kell fordítani, meri 
Jó. sz. kép. - Fig. J6: különben nagy kár és 

. . . . ·bosszuság keletkezne be-
lőle. Ezt tehát, ha észreveszi az· ember, segédektlél, gyakornokoknál, 
laboránsoknál, igyekezzék őket ·.ebben meggatolni. 

~ 
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Hl. A gondnok fáról, szgtlről, világításról id~jekűrári gondóskod
jék, azt ol_csón szerezze be, hogy ezek miatt söh.a hiányt se szeilVedjen. 

20. Epen úgy, ha kéll: üveg, papiros, fictiliálc, . amylum. spfr vi.ni, 
Cera, Mel, Axungia, NB. flor; radic, semiriae, ;st.bc mindezt a lehetőleg
olcsóbb árb~n szerezze hé és jizesse· ki rögtö,rí. · ·. • · · . . 

· 2LHogy az embern~k ·egy tapa~ztalt ygyes gondnoka. legyen, 
elhatároztam; hogy ö Vele egy. szerz'ldésf csiriálok, melyben saláriumja 
300 rhf. lesz. A gondnóknak törekednie keH ezt azűnban kiérdemefö.i 

· és behozni; rrrindenhez kell éftsen; trlinden·dplgot meg kell hógyfog
joil, hogy valóban ezen összéget kiérdemelje; főleg pedig arra !<~11 
törekednie,. hogy trliriden _rendben· legyen. Minden J<ellernetienség.et, 

·bosszuságot. elkerülni törekedj~k .. Tö_re_ke~nie· kell a pénztárt, .. an)ely 
l 792cben 3905 volt, 4000-re felemeln,i, amit könnyen elérhet, ha szor-
galmas és az en1berekkel_ szemben előzékeny .és. udvarias lesz. Ha 4 

Jorgálmat 4000 en felül eineli, akkor a fönokfQl 100/o-ot kap, az h'.i 
követelési p'éntekből .azonban · sernmit, mert · ezért kapja ezt a szép . 

. tekintélyes ö'sszeget s ameHetLa teljes ellátást és ;jutalék()Lés_ a többi 
; s0 J< kényelmet. )ia egy gondnok éyi fiz_etese.n · 500-on lélQI van, · úgy 
ei jobban jár; mint egy gyógyszerész, aki Medgyesen vagy Szászrégen
ben, sőt akár még Szebenben is él. · 

" . Félcse~éiés, vagy a gondnok élme~elelénél é& az új gondnok belé
pi.sénél igazgatóink kö.zill valamelyiknek oU liell J.ennie, a leltátt, .melyet a 

.'gy.:tkornokkal; vagy segéddel- készíttetett, _hábár pontos is, gon,dosan át · 
kell nézze, 16képJien abban "az esetben, ha az eltávozó gondnok nem volt 

·-lelkiismeretes .. róntos- jegyzetek egy jó gondnok· neveléséről, lásd a 28. 
.po.ritot.. Hogy jó gondnok legyen valaki; az .min?ig a jó _tanltásunktÖI is 
IUgg. Ha ilyen egyéne van 'az embernek, _úgy igyekezzék azt m.egtartani 

.. és gondnoki illást adni, .ha pedig nem akarnának maradni, úgy igyekezni 
<kell ilyenekre szert tenni. 

. . . 
22. A többiről még szólmik, féhérnemüjét ázonban ő kell, hogy 

beszerezze. 
·23. Mielőtt egy gondnok· elmenne, három hónappal elmenetele 

előtt ezt jelentenie keH, előbb azonban, semmi szín alatt sem mehet el 
mindaddig, míg az új gondnok be nem lépett és rníg a hivatalát be 
nem töltötte. . · 

Ilyenkor mindig valaki a kolozsvári igaf:gatóim közül jelen kell 
legyen, hogy ettől mindent· átvegyünk és az. l1jonnan jöjt gondnoknak 
mindent átadjunk. . . 

24. Mivel olyan hamar, azaz három hónap alatt nem igen lehet 
tehetséges gondnokra találni, úgy titokban a. nélkül,. hogy -yalaki meg
tudná, Miskolcz,.Rozsnyó, Debrecen, Pécs, Pozsony; Kraka1;1 vagy P~stre 

. egy. megbi~ható .gyógyszerészne!< fr az. ember .és megkén, hogy a1ánl
jon egy a -magy~r l)yelvben járta.s, a. ~forrnát11s vallást köyetö g\)!Jd· 
nokot a .fi~eté.si ·ígényeihek és az· útiköltségek rnegtér.ftesének,f~ltijnte-· 
tésével. Mi.vei' több. helyre kell egyszerre: írni .és hogy 11z·,ember.ne 
veszftsen időt, egyszerre az ember . csak az : egyilcról szeréz)>.e infor
mációt. és n1egíudja, IJogy. mennyi id.!\ .. alatt biride jöh!Ji. És ha,01ás 
helyekről is kap választ, úgy mindig a legtehetségesebbet, a leg1obb 

- - ------ -- --- - . 
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és legmegblzhatflbbat akceptálja, nehogy azzal szégyent, vagy kárt 
szenvedjünk, épen azért megkérdjük azón urakat, akiknek il'unK hogy 
csak megbízhatót ajánljanak,· mert it\ Vásárhelyt legtöbbnyire elökelö 
emberék laknak. Mindent :ptintosan és világosan kell megírni, mert kü · 
löhbe.n az embér .sokszor bizonytalan féleletet, vagy egyáltalán nem kap 
választ. A leveleket bérmentesen ·kell küldeni és ·a kiadást fedezni kell. 

25. A gondnok viselkedését figyelemmel kell klserni, nehogy saját 
zsebére· dolgozzék - és egyszer csak egy szép napon eltilnjék, mint 
ahogy azt Eördögh provisor tette, vagy ahogy az· a ravasz Wollmannal 
történt; aki atighogy odament, már másnap elment gyalogsíerrelSzász
régenbe és az ott lakó -Branscht. el akarta űzrii és .ezzel nekem és neki 
kellemetlenséget okozni. De neni sikerült neki, mert mindenütt megis
merték-és !gy távoznia: kellett. Én ezt •csak azért eml!tem meg, mert 
ebböl látni lehet, mi mindent csinálhatn(lk a gondnokok, ha az ember 
nem ismer mindjárt reájuk. Ugyanis az első és ·második azt hitte, hogy 
nekem a gyógyszerészséget viselkedésükkel és eljárásukkal undorítóvá 

. 37. sz. kép. - ; Fig. 37; 

te.szik és bosszúságból a gyógytárt nek\k fogom átadni, mert három 
hónap után gondnok nélkül maradnék. En azonban ezek dacára sem 
ijedtem meg, mert clmenefele után két'bárom nap után jött az új gond, 
nok, t. i. Eördögh után \Vollmann és ezután a mos,tani Max;- majd 
Hönsch és Hönsch után Roll úr. · 

Az igazi gondnokról, Hönschröl. 

2ó. Kassán nagy kihágásokat tett, én azonban részben · kéhysze, 
rft\'e; másrészt jó bizonyltvíinyai és ügyessége alapján, melyeket Winkler 
t'ir''Bródíbol" á~ö!t' és - abban·--„ reltiénybcn. 'hogy -már ·nem olyan· 
fiatal, - javulni és a kihágásokat kerülni fogja, · nekem pedig- hüséges 
szolgálatot log teljeslteni, . acceptáltam. Kezdetben . nagyon . kell arra 
figyelni, -hogy hogyan viselkedik, hogy vájjóh á jelentésekkel és a 

„ 
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számlával rendben van-e. és nem jár-e fehérnépek után,. rossz tárna
ságba nem. elegyedik, nem e \szik, játszik vagy. kártyázik, esetleg kor
helykedik és beszól gáltatja e pontosan. a pénzt. Arra is kell. figyelni;' 
nem-e akar.elmenni valahova gondnoknák, stb .. Azonban nem fog. olyan 
könnyen oly jó gondn.oki állásra találni, mint amilyen. épen a vásár
helyi, mert képes volna-e egy másik polgári gyógyszertár 300. rhf-t 
fizetni ? 1 

Hönsch saját szerencsétlenségére három év eltelte után ismét vissza, 
ment Bródiba, ah6l ismét bajba került fia azof}ban, rilds gondnokot nem 
kapndnk,- úgy vissza. kell. !'enni, · hdllta öregkordbmi .. ríjra . . ,észhez tér. -
Roll. gondnok egy Tályáról ·való: rossz katonai kurvával él anélkül, hogy 
meg volna velé esketve. Ez nekem nemsokára a leltárkönyvek szerint nagy 
kárt okozott volna.--- · 

38: sz. kép._ - Fig. 38 . . 

2. A. uydiTiról es a vdsifrhelyigyógytdrarn igazgatóiról. A gond' · 
nok egy leltárt, úgy mint Eördögh vagy legalább egy kötelezvényt kell 
kiállítson mint Hönsch. Roll mint ismerős nem adott leltárt, de azért na
gylH1 kell ügyelni,~hogy leltározás esetén felelősségre vonható ·legyen. A 
gondnok ha már el is ment, bepanaszolható törvény. dltal, _ha bebizo-
nyúl, hogy ő korhely volt, vágy lopott volna. ' 

27. Én azon véleményen vagyok, hogy egy hamar innen nem· 
log elmenni. Ezért ha ö addig marad .nálam, amig kedves:ffam a 
gyógytárba lép, öt a fiam élethosszáig magánál fogja tartani és neki 
nyugdlj gyanánt 150 rhf-t log adni. Egy .jó haszonvehetö fiut fog mel
lette tartani, de' jól megértve igen szorgalmas!, sőt hao fiam gondnok 
)s lesz; azért cs.ak .. dql_gozzék szorgalmasan é_s a 1ne1Iei~_ levő alkalma· 
zottak tiszteljék és adják meg ne.ki a gondno~i tisztséget továbbra is, -
és adjon neki 200 rhf,. vagy épen annyit, amennyit.kialkusznak. mind-. 
addig, amíg Marosvásárhely környékét fiam tőle egészen jól meg· 
ismertG és azokkal bánni tud. 

' . 

,. 
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.28. Ha azonban .ez a gondnok sem tudná jó napjait kihasználni 
és- el. akarna menni, úgy idéjekorán egy másikután kell nézni, és pedig 
vágy á kötriyékről, vagy pedig á.nálá.IJÍ. kitanult szorgalmas· és ügyes 
emberek közül valamelyik alkalmazandó. . •. . . · . . . . · . . 

. 29. A j~qndnqk é~ fiain, közti összefüggést állappó levelezés révén 
tartsák fenri és. minden második. hónapban :i b.evételek jegyzékének kisé-. 
retében mutássák be a jövedelmet szeretett feleségem és kedves gyer
mekeimnek, akiknek azoribari a legna!lyobb tisztelet adassék. 

.. 30. A gondnok egy leltárt kötele~ kiá!Htani, ágy, ahogy azt a mi 
megelégédéslirik 'és biztonságunkra· Eördögh•és Hönsch urak· csinálták .. 
Abban az esetben; ha tényleg azt .látná:' áz ember, hogy a g'óridnok; 
nem őszinte, a pénztári és- ádóspénzeket · hém adja pöntósari tudtul, 
vagy pedig az árukat kieseréli; leginkább akkor, lia . egy üzletet akar 
alapftani, ólyan esetben liizonyftványt nem szabad adni neki,. vagy ha 
ki is adatik, úgy reklamálni kell annál atanácsnál, ahova tartozik, vagy· 
a többi ott. tartozkodó gyógyszerésznél és elégtételt kell kérni .• de csak 

abban az esetben, ha tényleg bé lehet igazoílli, hogy égy kihágó kur
válkodó semmltteVő, vagy tolvaj embér lett belőle. 

- . 1 - . 

Taksa szabályok. 

... 3L.;I vénye_k laksáilísánál a tt5lü11k ideigle11ese11 meghatározott 
ta~a szerint fárjón el; 111erl akkor inegbüntetni őt nem. lehet. Ami a· 
festékeket; papír, s/b. illeti, az _ember.a mellett marad, ami elöfrva van,· 
azonbán az·_árakra .. riéz.ve az ottani ·keres.kedök után ,is .tehet igazodni. 
Lásd a bécsi legfelsőbb határozatok alapján. hirdetett taksa rendeleteket. 
....... );!, A. kompqsitákb(>J, Jö!ég olY:JIJqkból; amelyek bosszú ideig nem 

maracina_k friss állapotban,, . ;vagy .. kevesbé vannak forgalomban, csak 
keveset .k.észftseri, A Sinzplidáli.at 11e pa;;aroija, azokból csak keveset 
hasznát;011 el. · 
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fontos megjegyzések. 

Az adósságokat lelkiismeretesen es szorgalmasan h~jtsa be, 

33 .. Mint ahogy egy gondnok a követel'ésekel. és adóskivonatot jó 
őrizetben tartja„ ép úgy ügyeljen, hogy rendben legye11ek a gyógytári 
adósságok is. Allandóan mindent büséggel, szorgalommal és figyelem
mel kisérjen, minden alkalmat .ragadjon 111eg, hogy. ázokat behajthassa, 

· mert ham~rabb lehet a gyóg~tárt kiüresltepi, mint a pénzt. beh~jtani. 
Ezt lásd az adósságok behajtásánáL · 

i\ gondnok mint családapa és .hazafí. 

34. Mivel a gondnok Vásárhelyt mlnt 
egy hazafi és .családapa szerepel,töre
kednie. kell arra, hogy minden a legjobb. 
rendbeh. [egye11, cie s_záll)fJani'l js ke\1 . 

· miriderinel,ieháf az ellálásrpL és a többi 
szüks~gesekTől.,. ami a . háznál nap'nilp · · 
titán előfqrdill. . · ·. · · · 

. Fontd.s ~isszaemlékezés es fuegÍákarí
tás egy az 5,ik évben alkalmazott gyakor
.nokról, _illetv_e: mint .. segédróL · 

35. ~gy góndnoksokat m~gt..akaríf. .. · 
. hat, ha egy: jó fiút egy segéd helyett· 

al/lqlltwz--úgy, h0gy 5.:_ö év alatt mind- . 
· · enne! megismerteti, n1eg!anftbatja. • · 

36. A kövele/e"sék és az adósságok· 
levonását lásd fol. 8: §. 10. · 

37. Már úgy az évi gyógytári köve
telések elkészítésénél, mint a gondnok 
elmenetelénél készltett követelések mutat
ják, hogy mennyi lett fizetve és mennyi 
még a hátralevő követelés; Minden hó- . _ . ·. . . 
napban a számadás eszközlendő é_s így 40. sz. kep. - F1g. 40. . 
könnyen meg lehet tudni, hogy mennyi .. •. . . ' • ·. ·. . 

. kitöl és kinek . lett adva és melyik gondnok alatt lett csmálva az adósság. 

fontos tudnivalók a kölcsönzés elkeriilésre. A falun levő• k'ö~etelések 
behajtása végett falura· menni nem tanácsos, mert. az ·ott .. _ lakóelőkelos_ég
nek ha pénze nincsen, úgysem fizet és így a fáradság hiábavaló; 5zorgal_
mazó levelek és 'kéréssel föbbet lehet elérni, . mint . a személyes közbél1· -
járással. · · . .. „ 

38. Kisebb hitelkérésnél az ember azzal mentegeti magát es riein 
szolgáltatja ki a gyógyszert, - hogy ·ilyen csekélységet nem szQklís. 
felfrni. 
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39: A követelésekről minden három vagy negyedik héten egész 
kivonatot kell csinálni és útciasorok ·szerint behajtani, a falukra pedig 
frni, vagy üzenni kell, vagy ha az nem seglt, nkkor a jörvény seg!t-
ségét kell igénybe venni. · 

A gyógyszerész Sqbjectrőlwigy · segédról Vásár!Jelyf. 

1., H.ogy a !T)a(osvásárhelyi gyógytár minél jobban forgalmazzon, 
különösen ha ·a királyi tábla összeül, fattassék állandóan egy ügyes, jó,. 
magyar nyelvben jártas segéd, aki a gondhokriák mindenben pontosan és 
megbízhatóan segítségére van. _ . . . . 

2. Erkölcsi viselete Isten és.az'emberekn~k tetszetős legyen azon· 
kivül becsületes, szerény és jómagaviseletü legyen és úgy éljen, ahogy 
az egy jó' kereszténytőf illik és megkívántatik. ' 1 ' ·, ' . ' 

3. A gyógyszerész,segéd ép úgy, mint a gondnok és mint min
i den ember, mindenekelőtt Istenfélő legyen és oltsa szívébe azt, hogy 
· az Isten mindent lát és hall, a jót megjutalmazza, a rosszat pedig meg-. 

bünteti. . · ,, . . . · , · • . . 
Minden időt szorgalmasan_ has;ználjon . fel, s a lustaságot kerülje. 

·4_ Előkelő, vagy alacsonysorsú emberekkel egyaránt legyen sze- · 
rény és barátságos, a szegényeket és egyszerűeket ne vexálja; .amit 
meg nem értenek, magyarázza meg, -rossz árut ne adjon;:chanem jókat 
és, ezt mindig az előfrt taksa szerint. L.ásd. a würtenbergi. taksát,.· meJy, 
bep a tontos dolgokat tőlem feljegy"ezve találod; kevés hely miatt .oda 
lrtam. Es ne tegyen legyet vagy férget az üvegükbe. Az aquák, mix
turák és szörpök edényeit tartsa befedve és tegye, mindjárt a szolrntt 
helyre. Amit kölcsön ad, írja azonnal fel. A Recepteket kés.zftse azon-
nal el és ne halassza !l)ásnapra. · , · 

. 5. Reggel a .. segédnek mindig pontos időben kell felkelnie és 
pe_dig nyáron 5 órakor, téle.n pedig 6 órakor, ne csak . akkor, ha fel
keltik. S amig az emberek a gyógyszertárba jönnek, .addig végezze el 
imáját, mely után a munk_ára készen keJI lennie .... Este pedig már 9, leg
feljebb . 10 órakor feküdjön le és ha ilyenkor egy ismerőse jönne, annak 
még kell mondani, _h_ogy már alvás ideje van, hogy fgy valami _módon el-. 
menésre· késztesse. . .... 

6. '<A segédnek minden excersivus játéktól, melynél pénzét elve
szítheti, úgy nappal, mint éjjel szigoruan tartóz.kodnia kell. Ha két segéd 
van együtt, akkor úgy a laborálásná1, valamint.a vevők kiszolgálásánál . 
egymásnak segltségére legyenek; hogy pontosan és gyorsan.· mindent . 

. elvégezhessenek, s ha valamit nem tudnának, úgy egymástól mindig 
tanácsot kérhessenek. . 

·. 7. A segédek egymásközt, Úgyszintén a gyakornokkal egyezzenek, 
de fre vitatkozzanak se_mmlről. A gondnokok tanftsák tisztességre és 
intsék kötelességükre, de soha vele ne legyenek bizalmasak, tekintélyét 
·előttük ·miridrg tarísa fenni és mutasson nekik jó példát. 

8. Ha valami baja van, vagy valamit mondani akar, 
ugy.1~e1w.1<0m{>1yJ;ag:ga1 adja :ezt elő; mert·ha van b_enne valami; úgy 

de ha goromba, akkor amit keres. magának, . 

• 
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A würtenbergi taksában, melyet Vásárhelyre küldöttem, ez meg-. 
található. Egy marosvásárhelyt hasznavehető segédnek évi fizetése 
80-100 rhf. 

9. Ha jól viselkedik, minden harmadik évben fizetése lO rhf.'al 
ja_vfttassék meg. Újesztendőkor egy fél souvenir! 1valószfnűleg fél ·fize. 
téssel többet --, fordító) kap, ha különösen jól. viselkedi_k, ajándékát 2 
Dukátra is lehet felemelni. Az utazási költségek megtérlttetnek neki. 

Hogy kell két segédre ügyelni és becsü!etességükr61 meggyőződni. 

ni. Ha nincs gyakornok. és az ii~letek mégkivánnákkét segédnek 
tartását, akkor mindig az utolján fogadott a ·másiknák .· alárencteltetik és 
viselkedése szerint 70-80-100 rhl. kap és ez utóbbiníindig az i_d.ösebb 
segéd nevelésében részesiil. Ezután mindkettőt meg kellfigy<i1ni, hogy 
becsületesen viselkédnek-e, a· gondnok épen úgy kéll. ügyeljen, mint a 
főnök és ha valamelyik igazgatóim közül átutazna, mindenről tájékozva, 
lehessen. · · · · 

fontos megjegyzések károk elkerülésén él.. 

1 L A segéd a gondnok és viszont a gondnok a· segéd . ellen
őrzésére való, a segéd a gondnok ·hüségére ügyel és· ha valamit 

' csinál, a pénztár vagy adóspénzeket nem kezeli kellően, úgy . tegyén 
jelentést a segéd, még pedig úgy, hogy senki se· tudja és .akkor ba. 
valaki· igazgatóim közül átutazik, úgy tesz, mintha ismeretlentől_. hallotta 
volna és a további gonosztevést . megakadálycizia, ha azonban nem 
segítene, úgy egy másik Ulán néz és a tolvajt kiküszöböli, mert külön: 
ben nagy kárt okozhatna. ·· . , . - · 

' Hogy kell egy hasznavehetetlen, vagy korhely. segéddél bánni. 

12. Egy gonosz, buta, ügyetlen és lusta, ravasz segéddel úgykéll 
tenni, hogy elö"szö.r is felelősségre ;::onjuk kötelessége mulasztása és 
életmódja miatt és ha ez nem segít, úgy állásától megfosztjuk és .egy 
másik segéd utári nézünk; olyan után, aki jó" és becsületes fiú és a 
magyar nyehben is jártas. 

13. Segéd nélkül a marosvásárhelyi gyógys_zertár soha se legy.en, 
még pedig azért nem, mert előfordul, hogy a gondnok megbetegszik, 
vagy elmegy, ennélfogva mindig legyen ott egy segéd, esetleg gyakorno~. 

Egy segéd szórakoz',sa más fiatal emberekkel. 

14. Mivel egy segédnek· is_ kell szórakozni, rendesen írnokkal, 
deákokkal barátkozzék és fgy két-három barátja van, az idő nem válhat. 
neki unalmassá, ezek afonban legyenek megbízhatók, _viseletük kifogás' 
talan és ha a gyógyszertárba jönnek, ne kiabáljanak, de kivált korhely 
fehérnépeket kerüljenek. · . · · · . · 

15. Ha egy segéd elmegy, vagy valami oknál fogva elküldik, 
úgy Kolozsvárról egy kitánult, megbízható gyakornokot kell oda 
küldeni, hogy az üzlet ·munkaerőben hiányt ne sienvedjep, · 

• 
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16. A segédnek élelme, Hala és szállása van. Minden 5·ik napon, 
amikor a pénztár kiüresítve lesz, a segédnek kötelessége a pénz olva
sásnál segédkezni, azután úgy ö, mint a gondnok beirja a bevételt a 
kis pénztári könyvecskébe, azután a gondnok átveszi és saját pénztári 
könyvébe jegyzi és utána számítja. 

A gondnok a segédre ügyel és figyeli, nehogy valami hibát kövesse~ el. 

17. A segéd minden hiba, tévedés és zavartól . óvakodjék, min
dent jól, hamar, tisztán és pontosan szolgáljon ki. · Munkája közben 
semmi se· zavarja, azért nézzen mindent 2-3-szor át, hogy bármikor 
biz-tos lehessen benne, nehogy szerencsétlenség, . vagy felelősségre 
vonás történjék. Egy gyógyszerésznek az emberekkel beszélnie kell, 
mert nem hagyhatja őket mint egy darab fát állani, de ameHett mégis 
a maga dolga után kell nézzen és eközben ügyelni arra; nehogy vala-
mit eltévesszen. ·· 

·A segéd felmondásáról és mielőbbi eltávolításáról.· 

. 18. Ha a segéd el akar menni, vagy mi !elmondunk neki, úgy 
három hónap a felmondási idő. ·Ha azonban bebizonyul, hogy ö tolvaj, 
akkor rögkön el lehet bocsátani, hogy' több kárt ne okoízön és ilyen
kor,mivel ő a hibás, nem ajánljuk másnak, vagy nem kap bizonyítványt. 

Mikor lehet a segédi állást gyakornokkal betölteni, megjegyezvén; fec . 
lelősség mellett, hogy a dolgait pontosan és jól csinálja, · 

19. Ha egy megbizható jó gyakornok van és arinak az évei is 
meg vannak, akkor nélkülözni lefiet a segédet és vele lehet annak dol
gát elvégeztetni, melléje azonban mindjárt' egy új gyakornokot kell fel
venni. és ugyanott, tehát Vásárhelyt kiképeztetni, ilyenkm az ember 
tapas.ztal is valamit. '· 

6. A gyógyszerész gyakórnokró!'. 

Milyén tulaídonságai legyenek egy. jól, nevelt fiúnak. 
. . . 

1. Egy jó, ügyes, a magyar nydvben jártas, hű és élénkjíájobb 
.keze a főnökének, rogy a gondnoknak. Amellett· hü, jámbor, szorgal
mas, figyelmes hallgató kell legyen, .mert ha rosszlelkü, hütlen, vagy 
talá!! még tolváj is, akkor az .ember inkább gyakornok nélkül legyen. 
· 2. A küldésekre, m.int amilyenek az adósságok behajtásá, továbbá 
egyéb fontoskiküldésnél e~y me~bizható egyénrernindig szüks.ég van 

·és joob idegent' tartani, mint egy hélybelit. A gyakomok legyen jó_ 
szülőktől való, jó .nevelésben részesült. Legjobb azonban, ha· Kolozs- · 
várt már nagyon ismerős gyakornokot küldünk Vásárhelyre. 
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Jobb idegent, mint helybeli. fiut tartani. 

3. Nem tanácsos azonban helybeli liut fogadni, mert az könnyen 
min,den rosszaságra és könnyelmüségre hajlamos és más:Ok által is be
folyásolható. Ha azonban hű és engedelmesp.e,k 1putatkozik, jehér
nemü és ruhával látható el azért, hogy a lopásra való kényszerüség el
kerülve legyen. Ezért 6 évigkell .ta.nuln.ia _és ha aztán jól viseli magát,. 
a felszabadulásnál díszajándékul 30 rhf-t kapjon, amelyen ünneplő ruhát 
vehet magának. 

Milyen esetben lehet a gyakornoki éve.kel négy é'vre red~klilni. 

· . 4. Ha a gyakornok jó· szülőktől való és· már ·meglehetős .. hamar 
lehet hasznát venni és ö maga gondoskodhatik ruházatáról, akkor a 
szolgálati éve csak 4 vagy 5 év lesz, de ebben az esetben . ne11J kap · 
ünneplő köntöst. · · 

A gyakornokra nagy gond és vigyázat fordítandó, mivel a fiatal em
ber egyről, vagy másról nem birhat elegendő attentióval. 

5. Mivel egy. liunál a rosszaság csakhamar felülkerekedhet és mi
nél idősebb, annál inkább fokozódik benne, de annál veszedelmesebb „ és kényesebb a vele való -elbánás is. Rossz társaságba l<erülhet s. épen 
azért. nagy gondot kell reá . fordltaili, ügyelni kell, hogy. korhely fehér- . 
népekkel ne barátkozzék, velük semmi ismeretséget ne tartson, pénz
dolgokba ne· avatkozzék és ha küldik valahová, ügyelni kell, "bögy igen 
sokat távol ne maradjon, különösen evés és templomozás alatt. Reggel · 
mielőtt a gondnok, vagy segéd felkelne, vagy éjjel, mikor ezek alusz- · 
nak, mindent, ami á lopásra alkalmat adhat, el kell tenni, s öt - kivált 
ha gyanus - mindig rettegésben kell tarlani. 

Gyakornoki .. szerződés. 

6. Hogy a bánásmód biztosabb legyen vele, szerződést csinhlunk, 
mint amilyen a manuális hátulsó lapján található. Ezen szerződés .alap
ján szüleitől, vagy tudorjától legalább 50 forint biztosltékol kell venni, 
hogy.ha elszökik, vagy kárt csinál, ebből a b.iztosítékból levonh_ató legyen. 

. . 
A gyakornok kötelességei. 

7 .. Hogy miben áll egy gyakornok kötelességei, azt a. würíenbergi 
táxa hátulsó oldalán való ren.delet mutatja,- ezt jó ha az ember gyakran 
olvassa és a gyakornoknak is megmagyarázza, akkor a károktól is e 

óva van. 
8. Ha egy gyakornok minden ok nélkül elszökne, akkor a többi . 

következmény. elkerülése végett őt minden áron kézre kell kerlteni és 
a megérdemelt büntetést reámérnL . 

. 9. Ha egy gyakornok Vásárhelyt javíthatatlan, akkorKolozsvilrra 
kell hozni és iti lehetőleg öt megjavítani, ha ez a törekvésünk hasz, 
talan, akkor a biztosítékot és_ a kapott ruhát elvéss'i;ük tőle és anélkül, 
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hogy tudná, hirtelen elbocsátjuk, nehogy alkalma legyen még valamit 
magával vinni, .6 xr kifizetjük őt, hogy ne felejtse el a jó napokat. 

l 0. Ha azonban a gyakornok jó, magát jól viseli, hűséges és 
szorgalmas, úgy ha .idejét eltöltötte, akkor öt meg kell.dicsérni és vagy 
itt Kolozsvárt kell őf állásba helyezni, vagy· ha nem volna üresedés, 
úgy később 3'--4 év után visszafogadjuk._ 

11. A Kolozsvárt vagy Vásárhelyt kitöltött. idő hitelesítve legyen. 
· 12. Tüzre, világftásra nagy gondot fordítsanak, különösén ny11ga

lomra térésnél és bármikor, nehogy szerencsétlenség történhessék, főleg 
azonban ha 01. therebinth, Petrae, Spiritusz, vagy hasonlókkal van dol
gunk. Nagyon vigyázzanak az 01. vitrioli, Aqua fortiusra, nehogy ezzel 
ruhájukat, vagy testüket megsértsék. 

13. Ha egy hasznavehető gyakornok van, akkor az 5:-:6-ik évben 
s~géd helyett lehet alkalmazni. de ugyanakkor mellette egy másik. gya
kornok tartandó, így sokat megtakarít az ember. Az időseb.b gyakor. 
nok a követeléseket behajtja, s ezt az új gyakornok tőle megtanulja. 

7. A zilzó, vagy úgynevezett laboránSról. 

1. Mivel ·az ivó' és kutvíz messziről lesz hozva és még más.durva 
munka is akad, az .ilyenekre nem· lehet a gyakornokot alkalmázni, me1t 
különben megunná a dolgot. Ezeknek elvégzésére egy. jó és.- ilgyes, 
nem buta laboráns tartassék, különösen a zuzásra ·és a többi közön
séges munkákra. Napi.fizetése 15~ 16 xr lehet, amelyből azonb'ári ő 
kell az elllrtás és ruházatról gondoskodjék, azonban·vasámap és ünnep
napokon nem k_ap semmit, de azért a háznál egyet-mást köteles el
végezni. 

Lehet olyan zuzót is tartani, kinek ebédet és 30-36 Rhf évi . 
fizetést adunk. Ismerős helyről való és ne rossz fiu legyen. Tisztán jár: 
jon. Lehetőleg magyar származású legyen, vagy ha német, úgy tudjon 
magyarul is. Meg kell figyelni, hogy nem-e lop, vagy iszákos és. a ko.rcs- -
mába visz-e egyet-mást. Ilyen rögtön eltávolftandó . és !'bben az .esetben 
csak nap.számost kell tartani. 

2. Mindig arra kell törekedni, hogy olyan laboránsi kapjon· az 
ember, aki a magyar nyelvet birja és vagy Kolozsvárról, vagy pedig 
Marosvásárhely -környékéről való és csak olyan alkalmazandó, akinek 
nincsenek rossz tulajonságai, vagy kicsapongó felesége és külön lakik. -
Az ilyennek jó dolga lesz, mert téleN-nyáron egyforma fizetés mellett 
mindig a szárazban ül, s még ha esik is az eső, megkapja a ·nf!pi 
fizetését. 

3. Mivel Vásárhely környékén sok a magyar falú, ki lehet hirdetni 
és így kaphat az ember egy megbizható zuzót, de· ez legyen becsületes. 
és nem iszákos, hanem megbizható, őszinte és jódolgú ember. Sokszor 
az._éJe.lme_z~si ... al.k.alma.zott.ak •.. l<őmlives.ek, v~gy_más.11apszámos.o_kkqzött, 
esetleg a városban is talál az ember jó emberekre, . csak, előnydket 
meg kell magyarázni, mert közönséges . ember ezt nem. foghatja fel, 
különben az alkalmazott két zuzó nem lakna már több mint 20 éve nálam. 
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4. A zuzónak élelmet is lehet adni, amellyel feleségét is eltart 
hatja és így félelméből, hogy elbocsátják, jól viseli magát, a zuzást 
pedig; amit már megtanult jól végzi. ·· · . • . 

5. Ha azonban az ediber. nincs rá utalva; vagy ha 1sz1k, lop, vagy 
dolgát nem végzi kellően, öt rögtön elbocsáthatjuk. felesége< há arra 
vafó, mosatni lehet vele. A zuzónak az ivást, kártyázástszigoruan eltil
tani kell. Ha lehetséges, legyen református, vagy katholikus. 

6. Mivel Vásárhely körül sok magyar falú van, alkalm.as emberre 
lehel tálálni . akivel a gondnok ha megérteti, hogy sokkal jobb dolga 
lesz, mint rhás émbernek,akinek a munkaidej.ét. az eső, vagy más rossz 
időjárás befolyásolja. Eleinte ezen munkák unalmasak, mert nálam.lus
tálkodni. nein ·lehet. Ha azonban az ember látja, hogy egy olyan ,zuzót · 
kapott, aki buta, yagy ami még rosszabb, lop, vagy lusta, akkor ;\zon
nal _ell:iócsátandc), líogy ideje ne legyen a lopásra, mert az ilyen ren-
deséri minden alkalmat kihasznál. . . . 

7. Ha hamarjában nem találna az ember zuzót, akkor egy közön
séges napszámost fogad, vagy pedig egy kiszuperált megbizható kato· 
nát, még pedig olyant, aki tisztnél volt alkalmazva. 

A zuzóval az adósságokat behajtani lehet, de csak értesítés utján. 

, 8. Ha egy jól betanltott és megbizható zuzó van,. könnyen lehet 

' ' 

/ 

egy fiut n.élkülözni és ha az embereket ismeri, úgy az adósságpénzeket 
is behajtatni lehet vele, de csak oly formán, hogy az embereket csak 
felkéri, hogy fizessenek. 

Mire ~el! figyelni a czukor és füszer zuzatásnál. . 

9. Mivel egy gonosz, tolvajkodó zuzó az idő folyamán minpen 
dughelyit kispekulál, az a zuzásnál nagy kárt okozhat Azért ha például 
füszert, czukrot, viaszt, vagy i;násféle dolgokat megtör, ott kell mellette 
állni, vagy pedig minden megtörés előtt meg kell. mérni . az anyagot 
és zuzás után visszamérni. Ha ezt nem tesszük, úgy nagyon sokat el-
adhat, vagy efajáridékozhat, azt hivén, hogy észre nem veszik. -- -- --

Pénz és pénzdolgok a zuz,óra neri1 bízhatók. 

_ 10. Több mint három-négy forintot nem szabad a kezeire bizni. 
és nagyon kell ügyelni arra, ·hogy p}nzhez ne jusson; !őlég a gyógytár 
kiseprésénél, mert a legkisebb alkalolfl adtán, különösen olyan embernél, 
akinek önérzete _nincsen, -'- könnyen lop. 

o·gyeliii kell,- hogy mindent pontüs-~O. ö~szekeVerjen és. ö_S~zezuzzon. 

ll. A drógok -zuzásánál, a gyökernk vágásánál: a szárftásnál és 
összékeverésnél arra kell figyelmeí:tétni, .. hogy a legnagyobb pontos
sággal és atfent.ioval járjon el, nehogy szerencsétlenség történhessék. 
A deszkapadló, amelyen a növények szárítva lesznek, .előbb mindig 
mcgmosandó. 
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Miudeú megtört dolo,; felülvizsgálandó. 

12. A .tévedés. megtörténhetik a gyógyszúészszel is, hát m~g egy 
ilyen zuzóval, épen ezért, mielőtt valamit kiadna az ember neki, meg 
kell élőször vizsgálni és semmiesetre egyszerre hármat, vagy többfélét 
zuzásra kiadni. · · · . · 

13. Főképpen erősszagú és hatás.os ·dolgokat ~ laboratoriumban 
·zuzafni nem s~abad, ilyenek: a Hyosciamus, Cardui Bened , Euphorbium, 
Helleb. alb„ Arsellic, Cobaltum, eti;;. a nekik használt papirost, szitát 
és edényzetet egy külön helyen kell tartani. . A . mozsarat, melyben 
Moschus, Camphor, Mercuriáliák törettek, külön ruhával törülendó ki. 
Épen így erősszagú dolgokat külön ronggyal kell kimosatni: Legjobb .• 
ha tiszftásuk azonnal végre lesz hajtva, mert különben e1feie1tődik. Ha
sonlóképen az emeticllsok, vitriolatiák szürőruhái, vagy olajos rongyok'· 
külön-külön mosandók. 

14. Például az egyik belopódzott az anyagkamrába és ellopott 
egy egész süveg czukrot, ugyanaz megtette még azt is, hogy pinczémből 
a legdrágább asszuborokat ellopta és megitta. 'Ezt csak úgy tehette, hogy 
a deszkákat csak oda támasztotta és úgy látszott, mintha oda volnának 
szegezve, de szerencsére m.fg idejekorán észrevettem, mert különben 
a gróf a legnagyobb kellemetlenséget okozott volna nekem. és még 
ezenfelül egy jó csomót fizetnem kellett volna neki. Ki is gondolna 
ilyen ravaszságra. 

Fontos megjegyzések füvek és gyökerek gyüjtésénél. 

8. Mire kell az orvosi füveket, gyökereket; virágokat és mi:igvakat 
gyűjtő asszonyokat és embereket figyelmeztetni: 

1. Minden gyógyszerésznek szük'sége van asszonyokra, férfiakra 
vagy Iefülyokra, akiket a szükséges füvek, virágok, gyökerek, magvak 
egy meghatározott időben. való gyűjtésére megtan[f. 

2. Ezen egyénekkel meg ke;I értetni, hogy e foglalkozás. mellett . 
sokkal többet kereshetnek, mint bármilyen másnál. Legalább 'hármat, 
négyet kell betanítani es lehetóleg mindig legalább kettőt gyűjtésre 
küldeni, mert az egynek unalmassá válik. · · . 

3. Alkalmas időben saját maga is kimegy az ember, vagy kiküldi 
a segédet, vagy a. gyakornokot, hogy a .növénygyűjtő embereknek a 
környéken előforduló n'övényeket megmutatni lehessen. A növény gyűj
tése rendkívüli ismeretet igényel, különösen, hogy ·ártalmas fű ne: kerül- . 
jön a jók közé. Ismerni kell továbbá a vidéket, hogy. hol fordulnak .elő · 
az egyes füvek, mert a különböző füvek külön.böző. helye.ken fordul?.a~ 

- elő,s épen ezért jó, ha az emberahelyet fel1egyZ1 _maganak. A gyuito 
. pedig m2gfigyeli . azt is, hogy azon .a vidéken milyen más füvek 1s 
fordulnak elő és fgy megtudja, hogy hol és milyen nagy mennylségb~n 

.... fordúlnak ·elö,:Aki . .azonban ritkán .jár. mezőn;, az nem fogja megtudni,. 
hogy hol található ez, vagy amaz ~övény. ·· ·. . . . 

: 4: Szükséges még minden honapban még 1egyzetet 1s vezetni, 
hogy tájékozva legyen az ember, hogy ez, vagy amaz mikor szedhető, 
·vagy adható el. 
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Fontos megjegyzések. flor. sambuci, verbasci et; papav. fü három 
kényes virág, csakis száraz időben, legmelegebb. riapon szedendők, vizesek 
ne legyenek, mgrt akkor izzadnak és nem lesznek szépek, egymásm1 ne 
legyenek, s amíg félig meg nem száradtak, megfordítani nem szabad, aztán 
meg kell forgatni és ritkítani. 

5. Az asszonyokat arra is kell oktatni, hogy ezt,· ·vagy amazt; a 
virágokat és füveket korán reggel ne szedjék, csak 9. órától estig, .külö· 
nösen' szép és. meleg időben. A. szártól megtis_ztítottak.egymáson sokáig 
ne fekücjjenek vagy pedig zsákban ne tartsuk sokáig,_mert ott izzadni 
kezdenek és ~egfeketednek. j el/emző' a virágoknál, hogy szép_ sárga 
szinüket, füveknél, hogy szép zöld szinüket. megtartják, különösen a . 
verbascum, pe"onia. rosarum, cyani, calcat~ippae,. calendula . . 
·.. 6: A rüveket gyakran kell forgatni és sohasem legyenek igen sűrűn 

egymáson, vagy igen ritkán kiterltve, mertkülönben megfeketednek; A 
gyökereket ásás után. a hasznavehetetlen részüktől elkülönftés után a 
földes részekt.ől szépen megmossuk, hogy rajtuk piswk ·ne maradj()n, 
azután se igen vékonyra,· sei:n. pedig igen vastagra felvág.Y_a száríttat
nak meg. Gyakran forgatni kell, .. nehogy. megpenészedjenek. , 

. 7. A füvek, virágok és gyökerek eltevés- és szétterítésénél. nagyon 
kell ügyelni arra, nehogy az egyik a 1násikkal összekeveredjék, például 

, a Bardana a Carlinával vagy pedig egy erős:hafású 'fű kerüljön a többi 
közzé, mint amilyen a flamul Jovis, mert nagy szerencsétlenséget okoz
hatna. fa:ért nagyon kell ügyelni és az eltevés! nem kell a gyakornok, 
vagy zúzóra bizni, hanem. ilyenkor mindig saját magának ~ gyógysze
résznek kell jelen Ienlli és azt a ládát, amelyben az eltett fű van, kré-
tával kell signálni. . . . . . . . 

8. Hogy áz embereket, főképpen a felnőtt gyermekeket flor és 
herb gyűjtésére serkéntsük, a tanításon kívül olyaq fizetést kell adni, 
hogy többet szerezzenek, mint máshol, de mi azért kárt ne szenved
jünk. Szépen szedett floros violanumért 2-3 kr, ha közönségesebbek, 
úgy 1-2 kr árt lehet adni. 

9. Ha tartós esö van, akkor is lehet egyes virágokat és füveket . 
szedni, vagy desztilálni, mikor. aztán az eső eláll: úgy ezeket meg le_he_L 
szárítani, mert ha addig várna az ember- a szedesse], amíg a. szép 1do 
beáll, akkor füvek és virágok nélkül maradna és ez nagy kellemetlen-
séget. okozhatna. . 

10. A ládákba elrakott füveket, gyökereket és virágokat gyakran 
forgatni kell minden piszoktól, póldonás, por é:S nedves levegőtől-ovni, 
hogy sem ml nedvességet magukhoz ne 'vegyenek, mert. máskülönben 
megfeketednek s így hatékonyságukból sokat veszíthetnének, továbbá 
még undort is okozhatná. 

fontos megjegyzés. A füvek neve a vásárhelyi taxában magyat és 
oláh nyelven va.nnak feljegyezve, hegy 'azokat minden nyelven lehesse~ 
megnev~zni._ éS_ az _etnberekk€1_ elhozatni. 

11. Ha térfit a gyökérásáshoz semmi körülmények között sem 
kapna az. ember, úgy törekednie keH megtudni másoktól, hogy hol lehet 
még olyanokat kapni és ekkor aztán lóháton kimegy a gyógyszerész 
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nevezett gy~kerek találhatók,ilyé~ek pl. 
és kutatja a helyet, ai~el)I~ a inellae Cichorei Carlinae, Taraxact, Vale
Rad. althaeae, Ace\osel. a':, . tmp k kot vagy 'még más valakit, felsz.e
rianae, e\C. magával V1SZ1 : ra á~~~~S ha meglelt~k, annyit ásat veluk, 
relve csákánnyal, .. ás~val s ap ·e zi magának és a zuz6 v~p 
amennyi épen _szukse~es, a hj_lye~ meygJ Jrskor ·szükség esetén tudtak, 

yakornokkal ts meg1egyezte 1, .. og_ . .. . 
~ogy hol található ez, vagy amaz növeny · 

. . . ber aki füvek gyökerek, virágokkal, 
·Megjegyzés .. 'Kelet"en van egy_ _em. '-. ·csak ar;a kell -viayázni, hogy 

kd·eskedik, ha cs~k lehetA, e~t.ől _k~~v::z:!;~on rosszak, régiek; feket.ék és 
!)lCg ne nedvesed1enek. . e:s1 

· · · ·• _ 

így 'alig Jehet e~eket ha.sznalnt: _ 
. fi Naphae auranl rosmarini1. 

. 13. A ke~ti növényeket, mmt. . or. atricari ~tb. s ez~ket !l)indig 
Salvia, ttysoppt., Rutha, Menth. ~ehss., M edí más polgári nagy ker
az uradalmi kertekből. kel~ hoza;m,Ó~~g~r6an ~ogy megint el lehesnn 
tekböl, de mindig a leheto lego cs .. · , . . . .. 
őket rendes áron eladni. é . öld füvek szárltása, ázután a ~iép srec. 

14. Nagy örömö.m a.sz p z verbascum sambucus, flor. .chamo
pro thee, a szépen szárlt?tto~t~~a ha szárltásJk jól sikerül, jó sz~g_uak 
millae,n.?r. r?sar., papav pe f keték piszkosak, rossz, kellem~tlen 1zue~, 
és jó tzuek IS. Ha a~o~bai° é e szégyent vall, söt érte szigoruan meg ts 
velük az ember csa a1 s d b - vaoy elégetni. · · -
büntethetnek, azért Hyendelkáelt el ~~~égo s~~rint 0 

nagyltani lehet, 50..,.-60 
15. A novény1 pa s sz 

deszka is felállítható. . á ít tt flor sambuci., chamomillát aqu. 
16. A' kevésbé szépen s~ r 0 eket · edi kézi eladásra. · · . 

. aromatikához _lehet ielhaszn;.1~~n s:zé~rény6'e kfil helyezni és asszonyok-
17. Régi füveket egy . u k orsóba lehet !elhasználni, vagy. pedig 

nak párna készltés·éhez, vagy op á t ál / 
fürdésre, vagy pedig az Mlatgyógy sza n . 

Oróf Tboldalagi István urral kó7öt{ bérleti szerződés a gyógytár és 
9· • a lakásról Marosvásárl;elyt. 

. '. k v· árhelyt. ~agyon drágák,. de 
. i: _Az üzlethelyiségek és l~~~s~ bbas és kényelmesebb .. lakást és 

'főképpen a gyógyszertárnak va.o; . :~il en a . ró! Tholdalagié. . . 
fekvést nem· t~lálhattam volna'.. ~ml r~ffal fbban "állapodtam meg, 

2. Sok nehézségekkel kuz vt a g y 20s Rhf fizetek, fenntar-
hogy évi bérletül 173 Rhf

1
. és .20 t u~~g' /a~étszer évente a gyógyt~r-

lottam azonban magamna' a 1ogo ' 1· t m· . . . . . 1 1 ellenében meg tze e . . . . . 
hitel beszárnftasáva nyug a . dd. . 'dig előre kérte, azért. a meg: 
······· :fMivera· gróf a pénzt e· ig.m:lotia!TI 'es it\lvel' ö nagyon kényes 
lehetős nagy gyógyszersz~_mlát b~~~:d hanem ha pénzt kér, azonnal 
ember sokat. beszélni ne t nem . ' é . · én pedig egy lönyug
adni k'ell, mindjárt rtyugtá~tatn~ kell ~~le elés~egél'i° berlet 1793 május 
tát. adatni, melyben igazol\a, ogy 
végéig pontosan ki van /tzefre. 

oYódYszER:itszEi'r -GYt\TTE~JtNY 

A házbér Tholdalagi Tamás halála miatt nagyon bonyolultá vált, de 
hála Istennek, 1798-ig, ahogy azt gróf Tboldalagi László nyugtája is triu'' 
tatja, minden rendben van. Minden évben keíl a bért fizetni, beszámftva 
a gyógyszerszámlát is .. 

4. A házbér junius hó l-én kezdődik és végződik május végé
vel. A gyógyszertári hitel beszámíttatik, még pedig a megelőző .év
ről. Nem kell azonban ~llelejteni, ha ö valamit rendelne, gyertyát vagy 
más egyebet, ezeket . rögtön .lel. kell irni, de. nem a gypgyszerszáml~hoz, 
hanem . azok . hátlapján. Azonban minden esetben elismervény . adassék,. 
hogy minden bosszuság, gyanú és. kétség kizarva legyen. Májusban 
kell ezeket a számlákat praesentálhi, tehát akkor, amikor az elszámolás för· 
ténik. Ha Vásárhelyt nem volna található, akkor a gondnokot bizom meg 
enne.k elintézésével .és ezt. minden. évben !gy kell csinálni, nem pedig 
2 évnél is továhlj elhalasztani, mertkülönben .csak bos~zúságot okozna .. 

5. A házbérszerződés a grófnál. és nálam egy-egy eredeti pél
dányban van, ebben minden fontosabb dolog megtalálható, feljegyezve 
találtatik, ;hogy hány és milyen helyiség használható. Ahátlapoti van 
a másodlat, az eredeti példányt kimélni ke!L .. 

A _házat, helyet elhagyni· semmi sz!n. alatt sem szabad, mert tulaj
~donképpen mi a grófhoz és ö 'mihozzánk van kötve, a bért sem emel

.; neti olyan könnyen és minket sem tehet .ki olyan könnyen. . 

Mire kell figyelni a pinczénél. 

6. A pincze, ahol' a vizeket és egyéb dolgokat tartjuk, csak egy
szerű Iéczekkel van elkülön!tve a grófi pinczétöl, ezért nagyon kell· 
vigyázni, nehogy úgy történjék, ahogy velem egyszer megtörtént volt; 
tudniillik egy ittas emberem, aki a leszegzett léczeket feltörte és a: gróf 
asszú boraiból· egy nehányat kilopott, ha idejekorán nem vettem volna. 
észre, nagy kárt okozott volna nekem. Tehát nagyon kell erre jigyelni, 
mert ha valami elvesme, úgy a gondnokna~ kellene a kárt megfiz~tni. 

' . 

A hátulsó konyhán)!, ahol .a nagy mozsár áll. 

7. Az egész hátulsó konyha, ahol a nagy érczmozsár áll, saját 
helyiségemhez tartozik és csupáp szivességból van a sütökemencze a 
grófnak, a tűzhely pedig fözésre a szabónak , á\engedye, azért, mert . 
nincs reá szükségem. Ez a konyha zuzásra szolgál, a mozsár, hogy 
portól megóvassék, mindig fedve legyen. A czukor zuzásánál úgy. kell 
eljárni, amint én azt elöl fol. 1'8. §. 9. jeleztem. . . . .. 

8. Mindkét padlás rendben és jó fedél alatt, .tisztán ·és szárazon 
tartassék. Időnként a hátulsó: padlásról a füvek a másik emelet~e át
viendök, ahol a füvek most szár!tva lesznek, hogy szűkség esetén, h~ 
fiam ott akarna. lakni, könnyen. kiüres!thetö legyen. 

9. A házról szóló viszottyokatlásd etölfol. 4. §; 6, 7, 8. 
10. Ha idővel édes fiam János Márton, .Isten segedelmével meg- · 

nösülne, akkor a segédet és gyakornokot ugyanabban a szobában hagyja, 
· ahol most a gondnok és segéd van, tudniillik a gyógytár mellétt,.ő 

18 •. 
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m<tga feleségév~l · együtt. <tbb<tn " kamara -és -szertár •között !.evő kis 
szobáb<tn 'Iakjón, áhol a .vaskemencze v<tn és butoraiv<tJ, ahogy cs"k 
téhéti, Jíüz6djon m~g, Jegyen mindig •" gyhgytárb<tn .és , mi.ndennemű 
föfös I<faé:fások<tt kerüljön. • . . . . . . '. e ' 

. 11. H<t megnősül és cselédet fart, <tzónkivül a Jó Isten ha .gyer
meke!<kel áJqja. meg, al<kor a gr.óftól kivett két hátulsó udvari szobába 
költözzön •és az ablakokra 'tétessen vasrácsokát, ri.éhogy valaki belopód
zon es öf·kiráb'o)ja, 'a ·leghátulsó szobát minden 'pompa nélkül .saját 
használa,t~t<i; ·az als'ót a cselédeknek adja, a kisebbik sióbát.p~<lig szin
tén _magának'tartsá meg, így a gyermekekkel .egészen jól. el ·h1gnak 
férni és :.még .'el~g~n<lő .kényelm~k is, lesz. Ha azonban 'kény.éhne!len 
vohJa néki az éjjeli csengés, akkor tegye a segédet a kis szob,ábá.és_ 
kqlt'qzzön a tsaláödal egyutt "oda, al;Jol tudniillikagondnok eddig'lakött. 
Ha á gróf _a fenti há1u1só .szobából egyet kiadna, úgy oda'léhetrie'köl
tözni, :de ·ez .nem olyan kéQyelmes, mert akkor a .. férfa.feleségétől ,és 
gyermekeit(íl el volha különítve, tehát inkább_ 'lakjanali 'lent, de együtt 
Jó· a cseléaség után nézni, hogy dölgaikaí elvégei:zék. Emt:>er; assz(ll)Y, 
és gyermekek egymás ·segít~égére 'legyenek minöig. · · · · . ' . - . . ' 

. •fontos _megjegyzések, amelyre .nagyon kell:figyelni,- :mert ha·. meg
tqrtént 11 c5~erencsétlenség, akkor.már ,a kárt kikerülni nem lehet: .Mivel .. a 
dukátok 'Í,s ~ranypénzek ritkák,' arra kell ·törekedni, hqgy a.,bejött pénzt s·. 
a kisebb réz pénzeket aranyra cseréljük be, pld. 100 forintba és ha Bécsbe 
pénzt k!ildünk, vagy nagyobb összeget kölcs_önözünk, a, jó pénzt vissza 
kell tartani. · 

12~ lstén ::segedelmével remélem, hogy 'ked~es ·fiam vagyona egy 
j<) tutor és persze 'jólmenő gyógytár meJlett, meg log löbbszörőzödni, 
s ha nem is nagyon sokkal többre, de legalább mégegyszer aní:]yira 
em,elkedni fog. Mihelyt nagykorú és jó gazda lesz, vegye Isten 
s{:;gedelmévél a jpl őrzött pénzt saját kezelése alá, vezessen azonban 
mindenről _jegyzetet,· nemkülönben· a ·szerződések(ől, kiadásokról, ahogy 
éh azUeszem·és'ügyeljen, hogy semmi el ne vesszen. főképpen a 
készpénzre nagy gondot fordítson, hogy abból sem nagy, se kicsi ne_ 
vesszen. el. Mihelyt azonban egy nagyobb summája összegyül, 
cserélje fel aranypénzre, tegye jól záros . szekrénybe,_ mint. amilyen az_ . 
enyém .és tegye különböző fiókokba, papirosba . becsomMolva, 'hogy 
ne is.·:sejtse·senki,:hogy ott pénz· van.- Erről csak felesége tudjon, hogyha 
tálán' valamikor- betörés is volna, ·a kár' kevesebb --legyen. · 

' Fontos r!iegjegyzés, \udrilimk,' hogy édes fom a ThÖJdalagi 'házba~ 
maradj011 . és ne. költözzön el: Lásd hátul fol. 50, '51. 

' ' 

, i3 .. Nem olyan kö~nyfr Vásárhelyt egyhamar' házatvenni, de nem 
is nagyon tanácsos, i!Jért a pagyon 'jó .é~ kényelmes házak nagy~n 
nehezen kaphatók. Ezek. legtöbbnyire za1os urasági házak, vagy pedig 
építés, vagy átalakítás alá kelle_rie venni.· Mivel az építkezés nagyon 
drága, tánácsos,. hogy maradjon meg az .ember abban aházban,, ahol 
most v-ap, ·ha .mindjárt hem is olyan. kényelmes, t_ehát a Tholdalagi-féle 

„ 

' 

• 

' 
I . 
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házban. A régi házban az em)Jer j6 csendben él, mintha sajátja volna 
és attól félni nem kell, hogy a gróf a gyógytár . helyiséget más gyógy
szerésznek adja ki. 

14 .. Mivel külön lakunk, a gróffal, grófnővel és cseléc:lséggel visel
kedjünk úgy, hogy soha okot a bosszúságra, vagy pletykaságra ne 
adjunk. Ha ők a gyógytárba jönnek, udvariasan kell velük bánni. A 
fiatal uraságnak olykor-olykor egy kis darab czukorkát lehel adni, de 
ezt se igen gyakran. . ' . 

15. Mintahogy én ezt. a megelőző 13, §-óan már említettem, 
maradjon az emóer inkáóó a gróf Tholdalagi-féle házóan, és rendez
kedjen óe ott olyan jól, amint csak. lehet és elégedjen !fZég azzal. Nem 
tanácslom, hogy egy rossz állapotú házat vegy.en.ek és. ~bbe egy csomó 
pénzt befektessen.2k. A vevők régi helyhez vannak szokva. A tőkét 
tehát tanácsos biztos helyre kiadni és a kamatot csendben ~lvezni. 

A házvétel csak bajt és adósságot okoz, ,épen ezért, amíg csak · 
lehetséges, maradjál a gyógytárral egyuU a mostani. helyen. Igyekezzél 
azonban Isten segedelmével tőkéd _gyarapítani és. azt jól kan)atoztatni, úgy 
Isten megsegít és megáld és Te rqvid idő. alatt' 01y tőkével. rendelkezel, 
amelynek évi százaléka is . tekintélyesen hajt. De még egyszer hangsúlyoz
nom kell, nagyon pontos légy és csali jó· társaságbah fordúlj meg és csak 
őszinte étnberek_től kérjél tanáCscit. 

Ezen tanácsot azonban egy más őszinte emberrel kell megbeszélni. 
Például Pataky urral, áki az uraságnál gyakran fqrdul meg. Neked tehát 
igyekezni kell az embereket megismerni. Kövesd tanácsomat Éde,s fiam, 
mert nálam kivül és 11 jó Istenen kivül senki jobbat tanácsolni nem fóg;' 
mert amit én moncjok, azok . megfontolt doJgok. Sokan jognak tanácsolni 
ezt, vagy aniazt, de soha azt, amit én. Helyhiány riziatt_nem ithatok 
mindent ide, - Isten· Veled Edes Fiam! 

16. Ha azonban minden. szín alatt Marosvásárhelyen ·házat akarsz 
".enni, akkor várni kell, míg alkalom nyilik egy hó házvétélre_ és eztjó 
olcsón meg JeheL venni, hogy aztán ha a Tholdalagi-féle házból ki 
kellene költözni, oda lehetne a gyógytárral is költözni. 'Ha olyan náz(IC. 
találnál venni, amelyben korcsma_ i.s van, akkor csa_k 'kellemetlenség, 
zaj, bosszúság, irigységnek és minden. másfajta pletykaságnak volnál 
kitéve. De a gondolt 'bevételben is nagyon cSáló<lnál, mert Vásárhelyt 
már elég vendéglős van. Ez tehát mind felesleges, ha .az ember jó 
gazda, másba fekteti .be a tökét és inkább minden fáradság és bosszú 
nélkül azt a 60 Rhf kamatot hajtó pénzt veszi be az ember, minthogy 
ilyen hálátlan üzletekkel törődjön. 

/ 17. Ha majd több helyiségre lesz szükség, a jövendőbeli fiatal 
gróf még építtetni fog a .hátulsó sz_obákrn még két szobát és konyhát· 
is', ha azonban a hátulsó szobákat is basználatba·vennéd, alikor a ruhát, 
fehérriemíli és a . cselédeket lehetne ott tartani, ahol most a segédek 
vannak; háló- és ebédlőszobán_ak venni a segédek szobáját, ezeket pedig 
a kis szobába, ahol a vaskemencze áll, lehet átlielyezni. Lehel a' hátulsó 
szobába is tenni öI<et a fakamra mögé, 'a cselédeket · pedig . a kis 
konyhánal levő első szobába, így minden kényelem meg vo_lna,: naP,
pal azonban a kis szobában_ kell tartózkodni, hogy állandóan ;em-

18* 
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· bereid körül lehessél. Hogy az ember felesége is ott legyen és ha úgy, 
akarják, o~t is lehet aludni, ebédelni. N. B. A kis szobába.n űgy ·tehetné 
berendezm, hogy az ágy elé vaslüggötJy! teszünk, lgy a segédek .be-
és kimehetnek. · ' · · 

10. ·A-tekintetes városi Magistratus és polgáraival szemben tanusítandó 
viselkedésről. 

1. A magas tanács Istentől van beiktatva és áéÍt mindenkinek 
tisztelnie kell; még akkor is, ha egyik vagy másik tiem . volna 
olyan tékintélyes• Azokkal tehát, aldk Vásárhelyt élnek és hivatalbán van
nak, minfüg jó barátságban kell élni és őket minden alkalommal tisztelni. 
Ha a gyógytárba jörmek, rosolissal 'kell kínálni és hízelegni nekik. Nem 
azon oknál. fogva, hogy talán félne az .ember tőlük, hanem sohasem 
lehet tu.dni, mi.lyen harriar keveredik az ember adósságba, vagy valami 
más bajba és Ilyenkor ha nincs vélük jóbari, tekintélyüket minden tekin' 
tetben éreztethetik. Különben sokat lehet velük elérni. · 

2. Mindamellett, hogy velük jól · báriurik, minden évben. a vásárolt . 
dolgokról olcsón 'taksált számlát küldünk nekik és ha nem is fizetnék' 
azonnaLki, udv~riasan megintjük. Jó· alkalom, amikor orvosságot készlt
tettnek: :megizenjük, hogy a régi adósságuk rriég nincs kifizetve és !gy 
nagy. öss:egre szaporodván, n.ehezükre fog esni nekik azt egyszerre 
megflzetm. Ehez hasonló· más mtésekre végre mégis megfizetik. 

· 3. Habár egy Curia nobilisben lakom és senki sem· parancsor 
nekem, én mégis mint a város· polgára, a várostól és a városban élek,' 
azé~! sohasem lehet !udni, hogy mikor lehet.velük dolgunk és szükség 
reá1uk. De ha ó.ket tiszteljük, szükség esetén az ember dolgában sokat 
tehetnek, vagy s·eglthetnek. · · · · · · · 

·. ·:Mivel én Marosvásárhely polgár.a vagyok, Neked a városbirónál a 
polgári. jog elismerése végett jelentkezlled kell és megkérdezned őt· hogy 
mint, a városi polgár fiának, a polgári .. jogod elismeréséért" mennyit kell 
fizetned. Neki adjál egy tallért.- Amint "gyógytárba lépsz, vallas különbség 
nélkül valá'?ennyi ·polgárral szemben, különösen pedig a tisztelendő plebá-

, nos ·Urral,. a kath. és. ref. tekintetes tánár urakkal,' a táblai elnökséggel és 
ülnökökkel szemben, mindig udvarias légy, nemkülönben az orvosokkal 
és gyógyszerészekkel. . · 

. 4. Ha tehát kedves fiam János Márton, vagy más valaki gyerme'. 
kerm köz~I.a ~yógytárt .átveszi, azon.na) a város polgára is kell/egyen . 
A. polg~n ;~gert a tanacsnak legfeljebb 1-2 Rlzf-lot adjon, ugyancsak 
egy: tallert ajándékozzon a tanács birónak és egy forintot a nótáriusnak. 
lgy mint polgár, szükség esetén segélyt is kérhetsz és mivel előkelő 
kuriában lakol, portiót nem fizetsz. Ha azonban ezt üzlete rlliat!"köve· 
telik, úgy meg kell fizetni. · . . . · 

·. ~:·Hogy mindenkiriek s:teretelét, ba:tá!slígitt és bizalmát megny~~
hesd •. igen udvanasan és előzékenye.n kel! viselkedned a· papság iránt,· 
a tekmtetes Pol~árság iránt is. kivétel nélkül, mert durvasággal, lenézés
sel és. korhely v1selke.déssel az ember nem. megy semmire és senki nem 
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fog az e.mbérhez pártolni. főképen szép beszéd általkell magát meg-
. szeretteim, .nemkü!önben azáltal, hogy éjjel-nappal bárki szolgálatára állasz, 
mert ez· mmden JÓ gyógyszerész kötelessége. Ha azonban val.aki többre 
tartja magát és a becsületes, de szegény embereket lenézi/ vagy nem , 
szól hozzájuk, vagy talán még durva is, ezzel mindenfelé csak kelle- · 
metlenséget fog okozni ; mi kell hogy .. az emberek után igazodjunk,nem 
pedig azok mi utánnunk. · 

6. Minden tekintetben törekedni kell, hogy az embereket beszél
getés közben kiismerjük, főképen a gyógytáradósságoknál, mert ha 
csak kényszer, vagy sok. kérés. után fizetnek, vagy csak három-négy 

. évben egyszer, de sokszor még akkor se.m és előfordul; hogy. ismét 
hitelbe akarnának vásárolni, űgy szép széval. meg ken· mondani ;nekik, 
hogy inká~zessék meg azt a keveset, amivel már·olyan régóta .tar' 
tozn;ik. Olyanokat azonban, akik minden évben pontosan fizetnek, min
den szó nélkül a legudvariasabban kell kiszolgálni; hogy kiknek lehet 
adni ~nélkül, hogy valakit megkérdeznénk, a lzitelkönyv névsora, rneg
mutat1a. . . · .. . . ... . 

7. Szükség szerint a legjobb és legelőkelőbb polgároknak is lehet 
tanácscsal szolgálni, pld. Horváth postamester urnak, stb".-nek . és· ha 
velük valahol találkozik az ember, mindig udvariasak legyünk. M')rl: Si 
ueris Romae, Romano vivite More, Si. fueris alibi, vivito .. sictit .ibi. 

J 1. Az orvos urak, sebészek és a többi gyógy!jzerészekkel s~~mben 
· való viselkedésről. · · 

1. Az or.vos urakat, valamint a sebészeket tisztelet illeti. Ezek . 
iráni legyünk tehát szerények é~ udvariasak, ne elegyedjünk semmiféle 
vitatkozásba, hanem jó barátságban éljünk velük. Ez a barátság az asz
szony és gyógytárban levő személyzet által is fenntártassék.. .Ha · ők 
becsületességünk és jó viselkedésünkről meggyőződnek, s ·a kiszolgálás 
a gyógytárban jól és hibátlanul történik, úgy árt11ni soh-asem ·fognak, 
sőt rólunk.jót, dicsérőleg beszélhetnek., nélkülök. megélni nem tudunk. . 

2. Ha a;z orvosoknak jó gyakorlatukvan és a gyógytárnak hasz··· 
no! csinálnak, űgy a saját használatukra szükségelt gyógyszerekel·Qdva
riasságból ingyen keU nekik adni. Azonban ez is pontosan a jegyzetbe 
vezetendő be, hogy lássuk, érdemes·e adni máskor is .. Ha azonban a 
sebész semmit, vagy csak keveset ima, űgy adósságát m.eg kellfizesse, 
ha azGJnbanmeglehetősen ír elő, akkor számlájából felét, .vagy,egy har
madát ellehet engedni, jlmit másoknak vesz az, megfizetendő. . . · 

3. Mivel sajnos, az orvos uraknak űjévkor minclenjltt ajándékot 
küldenek, űgy itt Vásárhelyt is küldeni kell. Ilyen ajándék lehet egy 
finom süveg czukor, 4, 5, 6, 7 font kávé, egy doboz Pulv. I11malis 
vagy troch. Benedicti és ha a czifrcim szép, űgy ebhől 6 darab9t. Ai. 
olyan orvosnak, akinek csak kis gyakorlata van és keveset. lr; annak, 
amit különben egy jó orvosnak küldenénk, csak a felét add. A vélly irlis 
Vásárhelyt amugyis nagyon csekély, kézi~ladás nélkül meg .sem élne 

· az ember. Ha az orvos uraknak jobb gyakorlatuk volna és többet" 
értenének, a hely - ti.a sok előkelőség miatt~ nem volna.n\egve, 
tendö. Nagyon sok függ tehát egy jó gyakorló orvostól, mint altlilyen 
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dr. Pataky, dr Szöts és· dr. lntze, azonban. ami most még nincs, még 
idővel megjöhet. A sebészeknek complimeutum jár, mivel .csak keve-
set írnak. . . 

4. Az orv.os urak előtt meg is kell hajolni. Újévkor pedig boldog. 
újévi kívánságok kíséretében egy kis ajándékkal kell nekik ·kedveskedni, 
de .meg kell jegyezni, hogy többet nem juttathattunk és ez alkalmat 
felhasználva, megkérjük, hogy továbbra is tiszteljen meg támogatásával. 

5 .. Ha valamelyik orvos. tőlünk tanácsot kér, az soha goromhári 
ne történjék, hanem ·mindig udvariasan és" ugyanígy kapjon feleletet is. 
Minden rendelést pontosan kell elvégezni, egyszóval kiszolgálni és be· 
csomagolni. És ha .~ gyógyszerek falura. küldetnek, hiba vagy elcse· 
rélés ne történjen, · 

6: Az ujonnan jött orvosnak udvarolni k·en és magához édesgetni, 
soha .velük azonban hosszasan djsputálni nem szabad, mert ezek, mivel 
sok háznál s ·a. többi .gyógyszerészeknél is megfordulnak, ez utóbbi.ak 
·arra törekedhetnek, hogy magukhoz .csalják s így kárt okozhatnak. 

Vásárhely környéken tariozkodó sebészekről. 

7. Mivel Vásárhely környékén é.s más helyeken, így Kük'mlö me-· 
gyében is lakik egy-egy sebész, velük is barátságot kell kötni, de 
ezekkel ne legyen ig\'n nagy a · bará!Ság. Óvatosan figyelendő, 11em-e 
részeges, vagy pazarló, számláját minden 3~6 hónapban fizesse, hogy tar
tozása igen magasra ne növekedjék. [gy kell a többi sebészszel is báhni. 

A .. 2-ik Mauksch-féle gyógyszertárról és az ehhez való 1 visz.onyról. 

8. Mivel Vásárhelyt még egy Ma~ksch-féle gyógytár van, ~zért 
gyógytár czlmzésül az· „Aranyszarvas" megnevezést adtam, hogy min
denki, még a legközönségesebb is meg tudja különböztetni a másik
tól, máskülönben s9k tévedés történhetik. Mivel gyógytárom a legjobb 
és legfeltünőb]:> helyen áll, a másik pedig elrejtett helyen házak között, 
úgy az enyém sokkal többet forgalmaz ·és azonkívül nálam teiy!. is 
uralkodik. Nagyon kell ügyelni, nehogy valami kárt .okozzon nekünk, 
koronánkat nehogy elrabolja és ezzel jövedelmünket csökkentse. 

NB. Mivel öt is JánosnaÍ< hívják, Neked a nevedet mindig egészen 
ki keH jrm;i.d, tehát J. M. Mauksch ·"ad .aureum Cervum", vagy magyarul 
Mauksch ·János Márton az ·"Aranyszarvas" -hoz czímzett Patikárus. 

9. Máskülönben. békét kell hagyni neki, sémmi közelebbi. ismer
kedést. nem kell tartani. vele., aki oda akar menni, az mehet. Mi .csak köte
lességünket tegyük. meg, mindenki.hez legyünk udvariasak. a gyógytárt 
jó és .friss árukkal lássuk el, a kiszölgálás gyorsan és pontosan történjék, 
árukata. taksa szerint szán:ilts~k,lgy a másik gyógytártól. félninem kell. 
. . . . 10. Nem. kelJ al~.almáí afüíi aha, fiogy a másik gyógytát reánk . 
valamiért megharagudjon, ·különösen a pletykaságtól óvakodjunk. Ha 
találkozik velük az ember, úgy udvariasnak kell lenni, mindenn.ek 
aiOnban, ami l;>osszúságot okozhatna,. kitérünk. Mi gyógytárunkat nem 
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állitottuk fel', hanem készen berendezve vettük- és ha é'n meg nem. 
vesz.em, úgy más vette volna meg, .ez. tehát neki mindegy lehet 

1 L Sokkal jobb, ha egy helyen két gyógytár van, mert így .min, 
denkinek meg . van a. kívánsága, hogy hol vás~roljon és .odamehet az 
illető,. ahoya akar; mert ne gondolja a közönség,' hogyha egy gyóg.y· 
szerész egyedül van, hogy· az talán. saját belátása •. szerint taksál, mert 
mindig a taksa után. kell SZ;ámltani. Ezért; hogy ki hoLvásáno.1, attól 
függ, hogy melyik közül végzi becsületesebben. a dolgát a i><Jttö. 

A kirakatán levó árariyszarvas évek utan nagyobbíltassék m'eg. Azon
ban a szarvas egyedül, fák nélkfü légy.in és 'csak'Olyan nagy; amint azt 
a kirakat épen engedi, de nem arczczal a templom felé: · · · · · 

., . ' - . ,· ' ... 

12. Néhány év mulva - mert most mindent meg\:!jítÓtfam ~ há · 
kedves fiam a gyógytárt kifesteti, vagy pedig ha a .kiiakat9t megújlt
tatja, akkor az aranyszarvast sokkal nagyobbra festesse és.'arariyóztas:Sa 
be a felírással együtt, de minden levél és dísz.nélkül, mert a. mostani 

·festő igen kicsire csinálta, ez csak úgy történheteti,. hog)'.távol _vo.Itam: 

Mire kell ügyelni a gyógytár vizsgálatánál 1 

13 .. A gyógytárvizsgálat túlajdonképen. rendesen és,. szabály .sz~rint 
vagy február elejével, vagy november. végével .szokott. megtörténni, d~ 
mivel a főorvosnak, nem lehet elölrni, hogy. mik"or jöjjön,· úgy .a \rizs' 
gálatra bármikor is ·készen kell állani. Megtörténhetik, hogy.· én. olyankor 
nem vagyok itt és. ha talán. kevés árunk volna, ·úgy ·azt kell mon~ani, 
hogy az áruk az u.ton vannak, csakhogy még 'nem érkeztek meg; Uve
günk annyi van, hogy azokkal tavasztól őszig beérjük. 

14. Mindenkor arra kell ügyelni, hogy a készlet elegendő leg)'en. 
Az új árú megérkezésekor a régit felül rakjuk és először ezt árúsltjuk el. 

Hogy kell a főorvos, vagy annak helyettessével viselkedni 1 . 

15. Egy régi idóhen kelt leglelsőbb rendeletből kifolyólag a gyógy
szertárvizsgálóknak 3 tallért kell fizetni.. Ez a gyógyszerészekre· u.ftdcik 
dolog lévén, ]:>etiltották; minélfogva hallgatni kell és semmit sem ·kell 
adni. Ha az orvos, ·vagy phisikns mégis valamit !<érne, ait kell ·mon.· 
dani, hogy a legjobb akarat. mellett sem. lehet honoritlni, merLahogy 
tudja; az orvos urak· Vásárhelyt nagyon kevés vényt frnak, a; kiadá:sök 
pedig nagyok. Mert nem a gyógyszerész kéri a. vizsgálatot, hanem· vagy 
a városi Magistratus, vagy a megye rendeli el. . Mivel ;pedig a. városi 
főorvos, vagy phísikusnak fix fizetése van a várostól,' kötelessége a 
f{yógytárt ingyen felülvizsgálni. · · 

12. Tűzvész ellen való óvakodásról. 

Fontos me~jegyzés a szesz és· olajokfral való bánásmódrol, m~lye~et 
a gyújtó és a tüztlSI óvni kell, mertk(ilönbell az emlier életét,· hátáÍ'és 
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egész vagyonát elveszítheti. Ha nem ügyel az ember, a gyógyszerész egy 
pillanat alatt koldussa lehet Ezért este az anyagkamrát be kell csukni. 

1. Nagyon tanácsos, hogy mindazok, akik a gyógytÍlrban működ
nek, mint a gondnok, a segéd, a gyakornok, a zúzó, a világftásra és 
tűzre nagyon vigyázzanak. Különösen ha spiritusszal, ol. therebinthinae, 
vagy más hasonló dolgokkal járnak. Ha este mégis ilyesmivel dolguk> 
akad, nagyon ügyeljenek, nehogy egy üveget éltörjenek, gyertyát ped;g 
sohase tartsanak az edény nyílásához közel, mert már- a pára is meg
gyúladhat és ha valaki első ijedelmében magán segfteni nem tudna, úgy 
porrá égne. A spiritus, vagy olaj széjjelömölve égnek, s csak hamu, 
vagy föld .által olthatók el. Ilyen szerencsétlenség· nemcsak, hogy az 
ember életébe kerül, hanem egész családjának vagyona és fgy min
dene elvész. Ettől óvjon a Jó Isten. Ezen fontos megjegyzesemet min-· 
denki tartsa be es ne becsülje le es ha ilyesmivel dolgozik az emfler, · 
mindig gondoljon arra, hogy vigyázatlanságával magának és másnak 
is. kárt és szerencsétlenséget okozhat. . 

2. Az említetteken kívül emplastrum, unguenta és főzött olajok, 
továbbá a szesz desztilálásánál, terpentines és resinosus anyagok főzé- · 
sénél · és olajoknál nagyon keU ügyelni arra, hogy szaba.d tűzön ne 
hagyjuk, mert esetleg az igei;i nagy szén- vagy fatüz következtében a 
legnagyof;ib kár állhat elő. · Egö olajokat csak llomok, vagy hamuval· 
lehet kioltani, a vfz nem használ semmit. · ·. · 

3. Istennek ·hála, Vásárhelyt a tűzvész ellen a.z ember sokkal biz
tosabb, mint Kolozsvárt. De mivel a szomszéd háza épen az anyag
kamara. mellett van, a tűz - Isten óvjon - épen oda csaphat át, mikor 
is a hátulsó szobákban levő szesz és olajos dolgok mentessenek ki· 
legelsőbben; ügyelni kell azonban, nehogy egy üveg is eltörjön, mert 
akkor a veszedelem még nagyobb. · . . 

fontos. megjegyzés a kéményre vonatkozólag, amely a gpndnok szo
bájában van. Nagyon ügyeljen tehát erre úgy a gondnok, mint később 
kedves fiam. 

4. Mivel a füst a gyógytári szobákból elég bolond módra, egy 
olyan kéO)énybe megy, amelyhez férni nem igen lehet, úgy a kémény 
falat a gróf beleegyezésével, vagy. a .szobában kell felbontani és a benn 
levő so.k év óta. gyűlt kormot kitakaritani, vagy másféleképen .kell 
valamit csinálni, mert mihelyt. a lyuk megtelik, a legnagyobb szeren
csétlenség fog megtörténni anélkül,,hogy az embertudná hogyan jutott 
a ·nagy bajba. Egy jó gazdának tehát minden ilyen veszedelmes és bajt 
okozó dolgokra figyelni kell, mert a baj sokszor még a legnagyobb 
vigyázat mellett is megtörténhetik. . · . . · 

13. A világítóanyagokról, tűz- és tűzvészről. 

1. Igen na~y szén- vagy fatűz által a .legveszélyesebb éjjeli tűz
vész keletkezhetik és a legnagyobb kár. Egő olajokat csak let~karás 
által lehet eloltani, legczélszerűbb erre nézve a hamu, vagy hómók, a 
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·víz 4<ev~set használ és az emb.ert félelmében csak .hátráltatja. Ezért . óva· 
tosnak kell lenni és ügyelni kell saját magára és embereire. · 

2. Amint mondani szokás, Isten kegyelme és segedelmével tűz 
dolgában Vásárhelyt sokkal inkább biztonságban. vagyunk; mint Kolozs
vá.rt. De mivel a szomszéd. háza fából van . és. összefüggésben van a 
raktárkamarával, tűz esetén, amitől. Isten nwntsen, · arra kell figy!'lni, 
különö.sen .ha még szél is volna; hogy minden áron .á tűz. átterjedését 
megakadályozzuk. Ha idő van; akkor a szesz és olaj dolgokat a gyógy
tárba. vagy szobába biztonságba kel( hozni, .de úgy,. nehogy egy.üveg 
eltörjék, mert akkor a veszély még nagyobb. len.ne, , · ... 

3 ... És accidi.t in puncto,. quod non.- reperatur.in Anno,·. Hasonló 
mód.on keU ügyelni tárgyak elhelyezésénél, vagy pedig gyulékony 
anyag~k összeolvasztásánál, vagy ll1m,patakarltásnál; nehogy egy parázs 
papír, ruha vagy ágyneműre .essék. Ep . lgy kell ügyelni a .pinczében, 
ahol. gyulékó.ny. olajok· yannak és ezeknek betöltés.él inkább nappal, 
mint este kell végezni, ellenkező esetben a pinczében és .. növénypail-
láson is tűz támadhatna. · · 

14. A külföldi árük beszerzéséről. 

. L Ámint három év óta a sz,ükséges árúkat akdr egyenként/s, 
de saját árúim.mal Vásárhelyre hozatom, úgy ezután i!; egyenklfnt be

. szereihetők a többi belföldi árukkal együtt, mi.ni aminő a papír, Cera, 
Antimon, Anylum,Pulv .. Capilare, HB. radic et flor nostra, Kolozsvár

. ró! Vásárhelyre küldhetők. Ilyen módon hozataJuk csak lO százalékba 
kerül, holott .az örményeknek ezekért 20°/o ot kellene fizetni. 

2. A gondnok az árukat, az áru és mennyiség szerint betüre!Jd.be 
szedi, s egyuttal a ládák, s· szekrények tartalmát megnézi„ azután . az 
üvegeket fönt a padláson és a pinczében, hogy menl)yi van még köfül
belül belőlük és megfontolva kiszámftja, 'hogy mennyi fogyott az első 
évben. Ezen áttekintés után a megrendelést a mennyiségek feltünteté
sével, t. i. a külföldi árukról ·szóld! elküldi Bécsbe; hogy onnan egyen
ként ezen jelzés alatt: M. M. T vagy J M. M. (J. M. M: Johann 'Martin 
Mauksch) küldjék és ez mihelyí megérkezik, a bécsi · pecsét sértetlen.' I 
ségéf megvizsgáljuk, a csomagot azután a többi belföldi csomagokkal -
együtt vagy ökrökkel, vagy jó időjárás mellett lovakkal Vásárhelyre 
küldendő. Fuvardfjjal 12, 15 bis 18 forintot lehet adni, pláne ha az·út 
és idő rossz volna, köteles azonban a fuváros 18-20 mázsát, sőt 24 
mázsát is szekerére felrakni. 

3. HajiJ qz út és jó idő van, sietni kell az áruk elküldésével és 
·1zem szabad addig' várni, míg az eső beáll, mert ·az út'.néha nagyon. 
rossz és. az áruk csak megnyirkosodnának. Sietni kell tehát az áiúk 
mielőbbi elszállftásáv:!l. 

4 Valamennyi bécsi és belföldi áruró!Specificátiót vezetünk, hogy 
a gondnok e szerint utána nézhessen és a vásárhelyi árúkönyvbe be-
vezethesse.' · 

1 - A droguista-küld_emények vizsgálata abban· áll, hogy a ládák bécsi pecsétjeit 
fels_zakítják. _Itt Kolozsvárt a _ droguista fize_tés_ a_ Szan1osujvári Droguist_a hivatalhoz 
megy, vagy oda, aho-va _ Bécsből utasitáSt- _-J{apu_nk.- J-fa tehát a: dro_guist{l_, biv_at_al_ a_ 
a számlát jde:killdi, rögtön ki kell fizetni és- ezUtán a Vásárhelyi-_gyÓgytárnik félszá-
mítan-dó és visszalizetendő --addig; -amig--'.e-z-- a--rendelet érvényben- van. -

l! 
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5. Nem szükséges· a gondnoknak áz árúk árát és össtegéf meg
mondani, harie.m csak az árút és súlyt megnevezni, hogy ne legyen az 
egészről áttekintése. Elég az, ha tudja, hogy ennyi van ebből; vagy 
abb?I. Az árúkat rendesen a napi, vagy pedig a ládákra jegyzett árak 
szerint lehet eladni. Azonban más kereskedők után is kell igazodnia 
mivel az árúk ára vagy emelkedik, vagy esik. Ilyenkor mindig értesitenl 
kell a g?ndnokot„ hogy ő· pontosan ezek_ után farthassa magát. Mert 
ha drágabb valami, mint másutt, akkor' az emberek kimaradnak, például 
a görögök, vagy örményeknél_ l Rhf 8-al kapnak valamit, riálunk esetleg 
1 .Rhl 30-ért, ezért ügyeim kell, hogy ugyanolyan árban adjuk mi_is, 
m1.nt a t?bb1 kereskedők, kü_lönb~n az egész kézi efadást elveszíthetjük, 
mar pedig ez hozza a legtobb tiszta hasznot. .Sokszor az elöirl ár_aktól 
1, 2, 3, sőt Kr. kell engedni, de a vevőket nem szabád elbocsájtani. -

NB._ Ha a patika vezetését ő maga vállalja, ugy -a •bécsiekkel is leve, 
Jezhet_, az- árukat azonban· a vásárhelyi'ekkeJ mil1dig :egyszerre h'ozassa_-- egy
megb1zható fuv_aro?sal és ugyanazzal- vitesse Vásárhelyre, h'a miridjáft 
12-15 Rhf is fizet neki, csak az -örményekkel ne hozassa, mert ezek a 
külföldi árut hamissal cserélik ki. Óvakodj kedves fiam minden tekintet-
ben az örményektól, Csfki Waltert tönkre tették.1 · -

6. Mivel a vásárhelyi áruk Bécsből, amint mol1doÚam a- kolozs
várival egyszerre érkeznek, valamennyi kiadás összeszá'mfttatik' és pe<lig : 
1. Az árúkra számított csomagolás és hasonlók. 2. A fuvar és a szá
zalék, .Pesten. lel- és lerakási kiadások. 3. Valamennyi vámdij, ponyvák és 
más kis k1adas,ok, borravaló. 4. A most fizetendő ctr0guista számla. 
5. A fuvardíj._ Es így a kiadásokat összegezve, az árúr-arilütjük és ez 
annyi_ lesz a Vásárhelyi árukra is számítva, mert remélem, hogy_ an0yj 
?arát1 sz.eret~! lesz a Kolozsvári igazgalómban fiammal szemben, hogy 
ugy nekt, mmt maguknak az árut egyformán hozassa. A droguista _ fize
tése legfeljebb 10-120/o mázsánként Azonban a fuvardíj Kolozsvárról 
yásárh~lyre,k~l~n lesz felszámitva, má~sánként-45,~51 xr•t lehet ádnf jó 
ut és JÓ 1do1araskor, de többet_ semmiesetre sem. Hogy azonban egy 
szekér megtelve legyen, mindig belföldi árúkkal kell kiegésziteni. 

, 7. Ha azonban Vásárhelyt, a küllöl?i áruk kílogynának; akkor -a 
vásarhely1 gondnoknak rögtön a kolozsvári igazgatótól kell kérni és 
annak rögtön el kell küldeni, hogy Vasárhelyt hiányt semmiben se szen' 
vedjének, még pedig 150/o felszámításával a bécsi_ árúkra és' 5d/ a bel
földi árúra, t. i. olyanokra, amelyek Koíozs'(árl vétetnek meg 'ilyenek 
Cera citri_nae, Amylum. _ _ - __ _ - ' _ · 

8. Uvegek a közelfekvő Görgényi ilveggyárból idejekóráw meg-
rendelendók, hogy azokban soha hiány ne legyen. . 

9. NB. Szerencsétlenség, kár kikerülése végett, különösen_ pedig 
kedves Gyermekeim hasznára és könnyítésére összeallltottam ezen köny
vecskét_ e czim alatt: „Fontos túdnivalók, hogyan .kell e/járni.a bécsi 
árúk megrendelésénél és ideszállításánál, továbbá a be!- és küiföÍdi 

.dník(lál mir5 .k~/l ügyelni, lwgyjóságuk megitélf1ető legyen." Mert a 
bécsiek csalasa sokszor kézzelfogható, néha a Contóban 100.:c.200· rhf-
tal is megcsalják az embert - ' 

1 Miyel Vásárhelyt.nincs ct:ogulsta hivatal, a szamösujvárit ~ell ígény_be venni; 
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• 
10, NB._ Ezen könyvecske tartalmát _kedves _fiam János M_árton 

szintén szépen írja le magának, hogy ennek hasznát majd a vásárhelyi 
gyógytárában vehesse, tartsa magát azonban mindig a bécsi előírások 
után betürendben. -

15. A belföldi árúk besierzéséról. 

1. Füvek, virágok, gyökerek és magvak gyűjtéséről már a nyol
cz_adik tételben 13-ik lapon 19-22-ig bőven megemlékezlem. _ 

2. ln csak megemlílem, hogy idejekorán kell minden belföldi árút 
beszerezni a már -emlitett feljegyzés szerint lehetőleg Vásárhelyt, hogy 
ne kelljen ezt, vagy amazt Kolozsvárról h_ozatni. - _ - --

3. Arra természetesen ügyelni kell, hogy jó árú. legyen és mégis 
lehető_ olcsó_ árban _lehessen azt eladni, _mindig a körülmények és_ idő· 
höz kell alkalmazkodni. Meg kell kérdezni, hogy a körték edes.ek-e é~ 
elég jó hamvasságot mutatnak, aztán lehet áttérni a méz- é_s viasztermésie. 

_ 4. Mivel sem a méz, sem pedig a viaszból nagy mennyiség úgy 
sem kell, igyekezzünk jó, tiszta, sürü, lehetőleg szemcsés_ mézet vermi 
azért, mert az sokkal tisztább és egészségesebb. A nagyon hig, tisztátlan 
méz sohasem jó, hamar megsavanyodik, főzésnél nagyon kevés marad 
belőle és csak sok hab .keletkezik. Cerának szintén szép sárgának kell 

' lenni, nem pedig fekete és zavarosnak. 1 kupa méz, 1 kupa cera _tisz
tán 2-őt ad. 

1 

Spiritus l'ini simplex et rectif. Vásárhelyt sokkal olcsóbb, de gyak
ran rosszabb is. A rectificálásnál egy-két libra víz felöntendő, hogy az 
empyreumatikus rész (kozmás olajok -,- Fordító) visszamaradjanak. 

5. Spiritus, vini simplex Marosvásárhelyen majdnem olyan jó és 
-olcsó, mint Kolozsvárt, mert az ottani uraságoknál sok jó öreg bor lesz_ 
erre_ felhasználva. Azokat tehát, akik a sepröpálinkát jól és erősen csi· 
nálják, magunkhoz kell szoktatni és inkább_ 1-2 xr a! többet kell adni 
érte. Ami az árúkat illeti, a régiek után igazodjunk. Akkorib;m egy kupa 
szeszt 18, 20, 24 Xr~ral lehetett venni. A rectificálásnál arra kell ügy-el ni„ - --- ---- -----
hogy jó szeszt recti!icáljanak és annyit, hogy az egész évre elég legyen. 
H~ élegendő Spir. vini rectific_ van, akkor ezenkívül spir. levendulae; 
lormic, Lu_mbric és ehez hasonlók készitendők még. _ _ 

6. Spiritus írumenti csak kevés, 2c-3 -kupa készittessék, csupa!] 
-arra a célra, ha egy napszámos, vagy közönséges embernek -egy pohár' 
ral adunk, vagy pedig Mercur. sublimát oldására. . _ 

AX:ungia porci, vagy az úgynevezett disznózsírí a vásárlási ideje- decern_
ber, amikor már hideg idó van. 

·_ 7, Axungia porci a gyógytárban szinténigen Jontosdkk, főképpen 
pomádéhoz, kenöcsökhöz igen riagy mennyiségben használfatik fel. A 
bevásárlási idő karácsony előtt, november és deciember hónapja a leg
alkalmasabb, akkor a legjobb és legolcsóbb, Karácsony után már sokkal 
drágább. A mészáros véleményét kell igénybe venni. Legczélszerübb 
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nagy, kövér disznót malomból, vagy 'kukoriczával hlzlált disznót venni, 
mert ezek adják ·a. kemény és legjobban üsszeálló zsírt, igen sok bőrös 
dolgokat szolgáltatnak és az ilyen AxUngia nem egynemű, nagyon 11yu
lós a zsírja, fénylő, !~gy sohasem keményedik meg, mint az olyan zsír, 
amelyet kukoriczával hízott disznótól nyerünk. Nyáron elolvad, mint 
valami olaj és így gyógyszerészi kenőcsökhöZ alkalmatlan. Az ilyen zsírt 
leginkább ung. pedicu!, ad Scabieshez használják, a szép fehér, kemény, -
friss, zsírt pedig ung. alb simpl„ pomadium czéljára. Egy axungia ára 
lehet 9, 12, legfeljebb 14, l'7 xr. A tepertyü kisajtolandó .. Sok. mondani
való volna még ezen eljárásnál, amit itt feleml!teni nem' lehet, a minden
napi tapasztalat azonban rávezeti az embert erre is. 

8. Cera alba, cera citrinából készül Kolozsv.árt és. a fehérítési 
díj kifizetése után Vásárhelyre lesz küldve és ha a' sárga .viasz drága 
volt, 26, 28, 30 xr lesz eladva. ' 

9. Amylum. in toto etin pulvere Vásárhelyt nagy szükségleti czikk, 
épen etéit tél felé sokat kell mindkettőből beszerezni. Száraz kell 
legyen és nem savanyú szagú. Mivel mi egy bécs.i föntot, a görög 

• örmények pedig csak 20, 24 latot adnak, úgy a versenyt velük szem-
ben felvehetjük. · 

. . · Lythargyrumot (vagy Silberglatt) nem szükséges Bécsből hozatni, 
mert itt is kapható. 

10. Szép sárga lythargyrurnot Na'gybányáról lehet. beszerezni 
egyszerre 25-50-et. fekete ne legyen. A gyógytár részére sohase 

· vegyünk a fazekasok utján és kölcsönbe se adjunk nekik. 

A gyógytári üvegek _a gÖrgényí üveggyárból szerzendők be. 

l l. Üvegek gyógyszertár\ használatra mindig egyszerre és minden 
minőségből lesznek rendelve és pedig nyitrban május, vagy szeptember
ben, amikor a gyárban dolgoznak és a tüzet nem oltják ki. Mindig 
szép egyenlő erős és a meghatározott előirású' hosszúnyakú üvegeket 
kell vásárolni. Egy olyan kötegbe, amelyben. 10 üveg van, az a közön, 
séges használatra való. 

A Liquirita (édesgyökér) meghatározotl' időben a paraszt oláh .keres
kedők által hozandó. 

12 . . Rad. liqairit, Oláh országból hozzák félig zöld állapotban. Egy 
fontnak 4, 5, 6 xr, legfeljebb 7 xr az ára, mert nagyon beszárad.> mivel 
zöld és sok időt igényel száradásig, úgy nagyon szellős helyre kell tenni, 
hogy a száraz levegő átjárhassa és· gyorsan megszáradhasson, mert 
különben megfe_ketedik, megfullad és nem lesz szép sárga. 

Mercurius vivus·ról. 

13. Mercúr. l'ÍVUS Erdélybelz is kaphaíó, de mivel Becsberióltsóbb, 
onnan vásároljuk be. Itten az ára 2 Rhf, Bécsben azonban 1 Rhf' 36 

· xr, 1 Rhf 40 xr, csak nem szabad zin vagy ólommal hamisítva legyen, 
mert akkor csak Ung. pedicul.-nak való és a Merc. dulcishoz nem háSz
rnilható. · 
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Nitrum vagy saliterröL Szappanosok ·révén könnyen megrendelhető. 
. és oda hozandó. · 50-60 pi van egy zsákban. 

14. Mivel kevés alkalom nyílik Vás.árhelyről Szebenbe menni, úgy, 
Kolozsvárról· egy vygy két mázsa . szép · nitruni . vagy salitert yétet az 
ember Szebenbe.n Kreutner . vagy Schuszter gyógyszerész urak által, 
egy mázsáért lehet fizetni 36 Rhl. Szép száraz és. fehér legyen. . 

15. Tégelyekből mindenféle minőséget legügyesebb mesterrelgyár-; 
latunk, ügyelünk, hogy szépen mázozzák be és jól kiégessék. t 

16. Csiszolópart Zalatnárót lehet hozatni, mázsáját 2·30:xr .és 
1 ·42 xr Kolozsvárig. Ha vizes, akkor 10.0/o-al kevesebbet kell számftani, 
mert nagyon beszárad. 

Bolus citrinae, magyarul Rudnik-sárga. 

17. Bolus citrinae, sárga föld, Rzidnik-sárga kapható Oyergyóban 
a székelyföldön, mázsáját 5--6 rhf-ón lehet kapni, sőt még olcsó.bban 
is. Szép sárga ·földet kell rendelni. és ebből Kolozsvár és Vásarhelyre 
egyszerre több mázsát lehet rendelni. ' 

Pattasche, hamuzsír beszerzéséről. 

18. Sal. alkati vagy hamuzsfr szintén keresett czikk Vásárhelyt, már 
azért is„ mert itt és a szo'mszédos szász falukban sok pogácsát kész[tő 
sszony van. Ezért szükséges a száraz és a jó fehér hamuzsirnak a tar
tása. Legkevesebb egy évre val.ót kell beszerezni. Ez leginkább Tatiban, 
továbbá Somlyó és Margitta körül fordul elő, megvehető mázsája 9-10 ·. 
Rhf, legjobb, ha nyáron rendeHk meg azokkal az emberekkel, akik „Deb: 
reczenböl jönnek . Kolozsvárra és vissza és aztán Vásárhelyre. Uveg-. 
bányákban is ·lehet kapni, de• nem olyan szépet; mint o fent emHtett 
helyeken. 

Papirról, Igen jó -papír kapható Borgón, Beszterci.e ~ellett. _A J_eg:. 
jobb a szebeni, ez szép fehér és nem folyik szét rajta az irás. Legjobb 
azonban a görgényi, atuelynek tartását tanácslom. ' 

19. Papir Magyarországon is kapható, !gy Poprádon, de Rozs
nyóról, Rohoczról, vagy Murányból is hozható. Munkamegtakar[tással 
Kolozsvárra annyit kell hozatni, hogy Vásárhelyre is jusson. Sokoknál · 
fogva egyszerre két harom szekérrel rendelendő. Vásárhelyen főképpen 
a nagy árkus papirosra és csak kevés posta fogalmazópapirosra van 
szükség. Az irópap1ron kívül szükséges még különféle festett bécsi 
papiros, mindenféle sima papir és különféle kivitelben kartonpapír arany 
és ezüst dfszszel: Egy kis németalföldi vagy franczia regálpapirost is kell 
beszerezni. Hogyha orlati vagy görgényi pakolópapirra akarsz szeri 
tenni, úgy idejekorán rendeld meg, mert ezek igen sok pénzt .h.ajtanak. 

20. Cantharides található az ezen vidéken növ.ő kőrisfán;.némely 
esztendőben igen sok van, ilyenkor a parasztot odaáll!tjuk' hogy .gyűjtse. 
Eczettel öljük meg és rögtön árnyékban megszárítjuk. Így el lehet köny,· · . . ~~-- ' . 

' 

i 
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nyen ·látni Kolozsvart és Vasárhelyt, sőt még jó ·árban másoknak is lehet 
.éladni. A parasztnak, aki szedi, 40-50 )(r lehet fizetni, Pesten, Pozsony
ban 3, 4, 5 forintért lehet fontját eladni. Napfelkelte és lemente előtt az 
ágakat csak meg kell rázni és mind lehullanak. 

21. Baccae ja11iperi Cs!kföldön nagy mennyiségben terem, isme· 
rősök révén kell szép. fekete, jól kiszáradt - nem zöld - bogyót ren
delni annyit, hogy Kolozsvár és Vásárhelynek 3 évre is elegendő kész
lete legyen. Amikor a vásárhelyi gyógytárt megvettem, ebből igen sokat 
találtam, amelyek igen szépen megmaradtak. Csak ügyelni kell, hogy 
egerek _ne jussanak hozzá és gyakran szellőztetni kell. Ha Csíkban nem 
kapnánk, akkor valahonnan a megyéből kell hozatni 2-3 zsákkal. A 
havasokból is szoktak hozni. D~ lehet az oláhoknál is rendelni, vékáját 
24, 30, 31 kr-ért. Lehet esetleg Kolozsvárról, vagy a Szepességből is 
rendelni. 

22. Seme11 Carvi, f oeniculi, Hyosciami Besz.terczéről rendelhető, 
annyi, hogy egy évre elegendő legyen .. 

23. Más árúkat, mint pl. török. árúk, amelyek itt olcsóbbak, vagy 
·nem lehetne ezeket Bécsből hozatni, úgy idejekorán a görögöktől; vagy 
kéz alatt a materiálistáktól kell bevásarolni. . 

24. Az említett útmutató könyvecskének a. 9. lapján található 9, 
10, 11. §·ait te kedves János Márton fiam szépen le fogod Imi, hogy 
a magad hasznára a belföldi árúkról sok mindent megtudjál. · 

. 16. A marosvásárbelyi alkalmazottak ellátásáról. 

. 1 . Mivel egyrészt nem tanácsos szakácsnőt iartani, másrészt, mert 
minden nagyon drága, úgy gondolom, hogy az ember,jobban jön ki, 
ha az alkalmazottainak koszt fejében 10 forintot ad. Ugy határoztam 
tehát, hogy a gondnoknak és segédnek, nehogy rnssz koszt miittt pá· 
naszkodjanak, egyenként 10-10 f., a gyakornoknak 5 forintot, összesen 
25 forintot, ado.k. Ez !gy jobb, mintha egy rossz, kurválkodó, esetleg 
egy tolvaj szakácsnét tartanék s a fa is megmarad. A gondnoknak ter
mészetesen arra kell ügyelni, hogy rossz étel ne kerüljön asztalára és 
ha ez mégis előfordulna, jobbra tegyen szert. Kapnak tehát ebéd és 
vacsorát. 

2. A laboráns a rrapidijából fedezze élelmezését, rendesen azon• 
ban a gondnoktól annyi marad, hogy azzal is jóllakhatik. . · 

3. A kenyér a főtérről lesz beszerezve és úgy ez, mint egyéb 
dolgok felszámitandók, csak arra kell üyyelni, hogy a laboráns ne egyék 
a mienkből, mert akkor kétszeresen lesz fizetve. · 

17. A bor vagy borpénzről. 

Borpénz fejeben lehet 20 -25, legfeljebb 30 forintot ígérni. 

Mivel nem tanácsos hordószámra bo~t tartani, mert a gyakornok 
· és á laboráns csak excessúfökat c:ikóihaltia, úgflíoi;asson magának a 

gondnok ·és segéd együttvéve egy kupa bort délben és este a ven
déglőből, vagy ha akarják, úgy ezt pénzben is megválthatják. Avásár· 
helyi· korcsmákban jó borok vannak. 
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2. Le!ietne ugyan egynehány hordó· fiatalbort is venni és a pin· 
czében eltarümi, de ez mégsem tanácsos, mert csak kicsapongásra adna 
alkalmat. . . 

· · 3. fiam idejében azonban, ha. ő maga is • ott lesz, akkor adhat 
teljes ellátást is és így minde.nre ügyelhet 

18.: Fa, szén és világítóanyagokról. 

Mivel ·a fa és. szén Vásárhely! rendkívül drága, és a rossz ·út és 
távolság miatt csak nehezen szerezhető be, arra kell törekedni, hogy 
nyáron jó út és időben bőven legyen bevásárolva és ne kellje.n később 
drága pénzen venni. - Ezért nagyon ·kell a fára ügyelni, !iogy azt ne 
lehessen ellopni, vagy pedig a laboráns felesége azzal elláthassa magát, 
vagy pedig .. elajápdékozza, mert Practic.ae est multiplex, el qui non 
eredi! et rion attendit est simplex. 

2. A fa és szénnek drága>ága miatt a laboratoriúmban és szobákban 
a !ütéssel kíméletesen kell bánni, a fát pótolni kell 2-3 lapát szénnel. 

3. A szobát 'tulságosan füteni nem tanácsos, sőt nem is _szaba(!, 
ha még el~gendő fa is áll rendelkezésre., · _ · _ _ _-

- ·4. Mivel .a-_ v.askemencze !ütve· iesz, annak csövei gyakran kitaka· 
rítandók és amint niát említettem, a falba eldugott csőre ki)lönösen 
vigyázattal ··kell ienni, hogy az ki ne gyulhasson; rriegbeszélendő a 
gróffal ennék az elvégzése, L i. kiseprése. -

5. Mivel __ a gondnok mindig a segéddel a másik szobában a gyógy
tár mellett tartozkodik, úgy ez a szoba, t. i. ahpl az ,öntött kemencze 
áll, ne fütessék . 

· 6. Gyertyákat Márton-vásárkór a szebeniektől igen jól ·és olcsón 
!eh.el venni, annyit, hogy egész télire elegendő legyen,. de hiába, vagy 
pedig unalomból egyszerre hármat négyé! égetni nem szabad, árra is 
kell ügyelni, hogy ezeket a laboráns. ne hordja el, vagy valakinek ne 
ajándékozza el, mert el sem lehet képzelni, hogy egy házitolvaj mi 

_ mindenhez nyul és elhord. ·· · · · 

19. Mal'Osvásár{Jelyi_ gyógytáram igazgatásáról balálom ·után. 

Lásd Documentunlaim 150-ik ·lapját és végrendeletem 3-ik §-át. 

J. Miután utb:\igazltásaimat 18 · §-ba foglalva a marosvásárhelyi 
gondnokoninak átadtam,_ megmutatva azt is, hogy szeretett fiárri és 
vőm, Streicher Mihály gyógytáramat hogyan vezesse és miként_ óvja. és 
hpgy k"evés munka ,és .fáradsággal - a legne_hezebbet már leküzdve -
engem később is kövessen. _úgy még csak a gyógytár igazgatásáról 
akarok egyet-mást mondani és utódomnak utasításokat adni. 

2. Mivel első házasságomból való két kedves gyermekemnek a 
kétkol_ozsvári gyógysz.ertáramat hagyományoztam .és odaajándékoztam, 
a m"arosvásáthelyi gyógytárárriat, aniely szintén jó és megfelelő helyen 
fekszik, ezt a második házasságomból származott szeretett János Márton 
Mauksch fiamnak hagyományoz.om úgy,_ hogy 24 éves. korának eléré· 
sével mint örökös testvéreit kifizesse. 

• 
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3. Mivel azonban az én ~edves ffam jelenleg·csak 11 éves, ennél
fogva a fent emlftett ideig szeretett vőm uram, Streicher Mihály és 
kedves fiam Tóbiás Samu szeretett hitvesem tanácsával egyetemben 
úgy, mint azelöti én tettem, 'a gyógytárban levő gondnok és többi 
alkalmazott felett a felügyeletet gyakorolják és állandóan arra töreked
jenek, hogy a gyógytárakat a mostani Virágzó állapotban megtartsák. 

, 1799. junius hó 18-án: MiveL szeretett fiamat halálom ·után a vásár
helyi gyógytáram illeti, úgy ez e;;yedül saját hasznára vezettessék, hogy 
örökségét úgy kaphassa, mint a többi gyermekeim, · mert amtigyis még. 
sokat fog felhasználni utazásra és más tanulmányutakra;·. . 

·Ezt 1793-ban rendeltem el, de mivel azóta már felnótt, meg-semmi· sítettem. Lásd 3ö lap, 14, 15. §. · 

4. Addig azonban· és é közben gyógytáramból . folyó jövedelem, 
szeretett hitvesemnek és valamennyi másodházasságomból szármaió 
gyermekeimnek javára egyenlő részekben a tőkéhez csalolandö, mely
ből mipden évben a kamatot megkapja .. Az előforduló kiadásokat és 
költségeket azonban fedezni tarto.znak. 

Ha. tekintélyes. összeg gyül össze, úgy ezt 9 egyenlő részre 
kell osztani, még pedig egy rész szeiefott hitves.emnek, 7 rész hét sze. 
retett gyermekemnek és.! rész az igazgató urakn'(k és· inspekt.oroknak, 

. t. i. kedves fiamnak és vömnek. Ha azonban gyermekeim közül egyik 
megházasodna és az öt illető részt kivenné, úgy a többiek ezt. neki ki
fizetik. Abban az esetben, ha az én szeretett. fiam János Márton Isten 
akaratával meghalna, a kolozsvári gyógytárt előjog alapján azon egyik·· 
szeretett leányom örökli, aki egy ügyes gyógyszerészhez megyen nőül. 
Ez vezesse gyógytáramat úgy, ahogy azt második .fiamnak meghagytam. 

5. A két. gyógyszerész ins'pektornak, illetve . tutornak . kötelessége 
halálom után a vagyonomat ·megőrizni. Először is a gondnoki szám
adásokat kell átvizsgálni, azonkívül beküldik-e minden második hónap
ban a bevételről és kiadásokról szóló elszámolásukat, hogy a fennforgó 
gyógyszertári követelések az elmult évről'a legnagyobb figyelemmel és · 
pontossággal behajtaltak·e? A behajtottakról jelentést tettek-e, vagy sem. 
A leltár pontosan és megbízhatóan legyen elkészftve, stb. 

6. Legjobb áttekintést nyujt a gyógytárban levő rend és tisztaság, 
a pontos és jó felügyelet. Oy<)gyszertár vezetőim közül mindig egyik 
vagy másik éYenként kétszer, őszszel és tavaszszal utazzon oda, mindent 
a legnagyobb pontossággal vizsgáljon felül, hogy; fogalma legyen a 
vásárhelyi gyógytár vezetéséről. Mind. a két gyógytárban az anyagkamra, 
pincze, ·növénypadlás az anyagok mennyisége és minősége, nevezete
sen üvegek, czukor, porczellánnemüek, stb. átnézendő, hogy a gondnok 
láthassa, hogy az ember minden iránt érdeklődik. 

Vásárhelyen az orvos urak és a legel6kelőbbek tanácsát ki kelj kérni, 
de egyben panaszkodhatik az ember, hogy az uraságok rosszul fizetnfa'k. 

. . 7. Ez alkalommal a. gyógyszertárt az orvos urak figyelmébe kell 
.. ··· ······ ·aján1atii; hogy minden a legjobb rendben és tisztán van tartva. A gond

nok szorgalmát és előzékenységét dicsérni kell. Megtudandó, hogy panasz 
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1 · gyobh dö-. . l . előfordult akkor azt a egna . . hem fordult e elö. és ha va ~mt , . 
zékenységgel jóva kell te nm. . . . . 

. ó tár .leltározásáról és a kiadásokról. . 
. A gy gy ·. . . évben leltározni kell .és úgy, 

S. A gondnokkal minden h:;:i~~ a gondnok elmenne, akko~:i 
ahogy azt én me~kt~Y::~io~agyakornokkal egyszerre és nem egye 
segéddel, va~y a l e . • · · 4-ik §-ban 
kell leltározm. d k k mi a kötelessége, azt. már 3 ·. · 

9. Hogy a gon no na . lelés külön 
bőven tárgyaltam. á , helyi gyógyszertári pénztar és köve 

1 O .. _A marosv sar , . , indent megtalld és 
kezelet"1~0Bármi fordulna elő, a n~ét e\~~~e~~:b~~a~ban. Érdekü~~=~ 

. in!ormálódhatik a . g~~d~~~oj~ és hüséges gon?n°k?~ ~:a~~:~~~ mert 
leg~en_ azonban m!n i . ekezzenek ott maras,ztam, amt . . 
tam és ezeket addig gy 

1 
• • 1 . , . 

"lt ás csak kárra iar. 
minden v~ oz . · ·. b ál' fiam azonban ·be-

A sokféle kiadás a ,?aszn.ot i<;.lie~~~e=~t"°~é~. f:Íre is !éhet, még tőkét 
élhet tókéjeből is, so · dő csilletesen meg , . tehát nagyra becsiilen · · . 

is gyüjthet. Ez a gyogytar . Uam hogy a vásár-

. · ; 3. Anno 17~?· Min~~b~~o~ :a~~le;:)!~r:;k ~~s köÍtsege~ s~!i~:;~ 
helyi g~ógftáran.1si::;~e~ogok félretehetni, melb~~l ~~~~ten:z~retett hit· · 
egy tek~té yes n'imkülönben másodházasság~mEgy tüz:etés vizsgálatnál 
gyermeée1m,két igazgató hasznot huzhbatbna int 1000 forintot a bel- l\§., 

· vesem s a · . hogy· 5 év óta tö m é f ·ében továbbá 
azonban azt találtam; .· . é es háztartás, .tlázb r .eJ . • · m- · 
külföldi á~~kra reáfiz~t::· ~:J~~!éTéért sokat kell fizel~6k~ztka~el ~:~~an 
étel, fa, ~ila~t~sb éiétel és a köyetelések . ne.m ~leg~ alig a felére lehet 
ben .. a ?enzt n e forint régi követelés IS, ame yne . 
még mn~tegy 3000 . . 

1 
befektetett tőkéből 

számitam.~a az ember meggondolja, ho[y :~:Yő inagatlan biztosítja Oly 
oly s;é~en megélhet, -: mely }oigl~~~~l~etést? - akkor nagyon kell 
becsületes módon_ a tmlémd~~t" d:tnél inkább behajtsuk. · . 1 . hog·y a köve e se 
ügyem, · . . ·· 

1
. - e[ ·és 

"". t n Maukscb neve esero tt t·am János nar o 20 ""ásodik szerete 11 ta•ta'sa'ro'l · · n' · · maga • · . 
· · • 1 é és igy nem 1s . t tt fiam 10 /2 ves . . · Midőn e sorokat trom, szer: .. e • . kellően előkészítve legyen. 

t d ~. hogyan is kezdjem, hogy 1ovo1e . . . . 
u 0 ' 1 . 

· -· · - • 5 1800wbán volt 'nap _es 
. . .. -~ - . d kom vezetése alatt 1791 e_ Ondnok, .mint- ami-

1 Egyi~ !gen ~?e~ g~:nn~oelö!ted, hogy egy sÍor.!:.•';n•;;agmég majd ·magad. 
évl bevéhJ_ yllagoss_a -og.lt·t -het pláne Isten segede meve' - , .. 
lyen Maul<sch Is volt, .m1 e ' . . már ki van t>.ótolva es a~t~~ 
vezeted. litett kár hála ,legyen a JÓ lstefne\atják az adóssagok rendezese . 

2 ·Ez ,a~ em -99 .. évi- bevételek összege mu ' - - - . 
aZ-·17,96 '-:?7. es 17

1
98 . • haszon is maradt. 19 vel három ev mu va JP 
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3. Mivel azonban az én kedves fiain jelenleg·csak 11 évés, ellnél
fogva a fent emlltett ideig szeretett vőm uram, Streicher Mihály és 
kedves fiam Tóbiás Samu szeretett hitvesem tanácsával egyetemben 
úgy, mint azelőtí én tettem, 'a gyógytárban lev'ő gondnok és többi 
alkalmazott felett a felilgyeletet gyakorolják és állandóan arra töreked
jenek, hogy a gyógytárakat. a mostani virágzó állapotban m~gtartsák. 

, 1799._junius hó 18-án. Mivet szeretett fiamat halálom ·után a vásár
helyi gyógytáram illeti, úgy ez eg"yedül saját hasznára vezettessék, hogy 
örökségét úgy kaphassa, mint a többi gyermekeim, mert amtigyis még. 
sokat fog !elhasználni utazásra és más tanulmányutakra~ . . . 

Ezt 1793:ban rendelkm el, de mivel azóta már felnőtt, 111egsemmi-
sítettem. Lásd 3ö lap, 14, 15 §. · 

4. Addig azonban· és é közben gyógytáramból folyó jövedelem, 
szeretett hitvesemnek és valamennyi másodházasságomból származó 
gyermekeimnek javára egyenlő részekben a tőkéhéz csatolandó, mely
ből mipden évben a kamatot megkapja .. Az előforduló kiadásokat és 
költségeket azonban fedezni tartoznak. . . . 

Ha tekintélyes összeg gyül össze, úgy ezt 9 . egyenlő részre 
kell osztani, még pedig egy rész szeretett hitvesemnek, 7 rész hét sze· 
retett gyermekemnek és 1 rész az igazgató urakna.k és· inspektoroknák, 

. t. i. kedves fiamnak és vőmnek.. Ha azonban. gyermekeim !<özlll egyik 
megházasodna és az őt illető részt kivenné, úgy a többiek ezt neki ki
fizetik. A,bban az esetben, ha az én szeretett. fiam János Márton Isten 
akaratával meghalna, a kolozsvár.i gyógytárt előjog alapján azon egyik · 
szeretett .leányom örökli, aki egy ügyes gyógyszerészhez megyen riőül. 
Ez vezesse gyógytáramat úgy, ahogy azt második fiamnak megl;Jagytam. 

5. A két gyógyszerész inspektornak, illetve tutornak kötelessége 
halálom után a vagyonomat megőrizni. flöször is a. gondnoki szám
adásokat kell átvizsgálni, azonkívül beküldik-e minden második hónap
ban a bevételről és kiadásokról szóló elszámolásukat, hogy a fennforgó. 
gyógyszertári követelések az elmult évrő!'a legnagyobb figyelemmel és · 
pontossággal behajtattak·e? A behajtottakról jelentést tettek-e, vagy sem. 
A leltár pontosan és megbízhatóan legyen elkészítve, stb. 

-0. Legjobb áttekintést nyujt a gyógytárban levő rend és tisztaság, 
a pontos és jó felügyelet. Oyqgyszertár vezetőim közül mindig egyik 
vagy másik évenként kétszer, őszszel és tavaszszál utazzon oda, mindent 
a legnagyobb pontossággal vizsgáljon felül, hogy, fogalma legyen a 
vásárhelyi gyógytár vezetéséről. Mind a két gyógytárban az anyagkamra, 
pincze, · növénypadlás az any,agok mennyisége és minősége, nevezete
sen üvegek, czukor, porczellánnemüek, stb. átnézendő,· h'ogy a gondnok · 
láthassa, hogy az' ember minden iránt érdeklődik. 

Vásárhelyen az orvos urak és a legelőkelőbbek tanácsát ki kell kérni, 
de egyben panaszkodhátik az ember, hogy az uraságok rosszul !izetnyk. 

·- _,_ - - --.- ,_ - - '-----·--· 

7. Ez alkalommal a gyógyszertárt az orvos urak figyelmébe kell 
ajánlani, hogy minden a legjobb· rerldben és tisztán van tartva .. A gond
nok szorgalmát és előzékenységét dicsérni kell. Megtudandó, hogy panasz 

,, 
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ttem fordult e elő es ha valami előfordult, akkor azt a legnagyobb ~lő
zékenységgel jóvá kell tenni. 

A gyógytár . leltározásáról és a kiadásokról. 

8. A gondnokkal minden harmadik évben leltározni kell .és úgy, 
ahogy azt én meghagytam. Ha azonban a gondnok elmenne, akkor .a 
segéddel, vagy a jól betanltott gyakornokkal egyszerre és nem egyedul 
kell leltározm. 

9. Hogy a gondno!>nak mi a kötelessége, azt, már a 4-ik {\,ball 
bőven tárgyaltam. · 

10 .. A marosvásárhelyi gyógyszertári pénztár és követelés külö.n 
kezelendő. , 

ll. Bármi fordulna elö, . a két inspektor úr mindent megtalá:l és 
. informálódhatik a gondnokomnak elölrt szabályaimban. Érdekükben 

Jegyen azonban mindig egy jó és hűséges gon?nok?t és segédet tar
tani és ezeket addig igyekezzenek ott marasltam, am1g csak lehet, mert_ 
minden v·áltozás csak kárral. jár.1 

. , 

A· sokféle kiadás a hasznot ieljesen absorbeálja. fiam azonban · be
csületesen megélhet tókéjeből is, sőt keveset még félre ois tehet, még tőkét 
is gyüjthet. Ez a gyógytár tehát nagyra becsülendő. 

13. Anno 179G. Mindig azon a véleményen voltam, hogy. a vásár
helyi gyógytáram jöveqelméből a nagy ~iadások és költsége~ daczára 
egy tekintélyes összeget fogok félretehetm, melyb,ől valamennyi szeret:tt. 
gyermekeim, nemkülönben másodházasságomból kötott sz~retett hit· 

· vesem és a két igazgató hasznot huzhatnal<. Egy tuzet~s vizsgálatnál: 
azonban azt találtam, hogy 5 év óta több mint 1000 fo~1ntot a be.1-. és: 
külföldi árukra reáfizetek. A költséges háztartás, ·házbér fejében, tov~bbá 
étel fa világltás és más mindertféléért sokat kell fizetni, ezekkel szem-

' ' v ben .a pénztári bevétel és a köyetelések nem elegend~k. an l\gyan 
még -mintegy 3()00 forint régi követelés is, amelynek .ahg a felére lehet 
számítani. 2 . • .• 

14. Ha az ember meggondolja, hogy ebből a befektetett tokehöl 
oly szépen megélhet, - mely foglalkozás vagy ingatlan biztosltja óly 
becsületes módon a mindennapi megélhetést? - akkor nagyon kell 
ügyelni, hógy a követeléseket minél inkább behajtsuk. 

'2.0. Mdsodik szeretett fiam )dnos Marton Maukscb neveléséről és 
· magatartdsdról. 

· l. Midőn e sorokat írom, szeretett fiam 101
/ 2 éves és lgy nem is 

tudom, hogyan is kezdjem, hogy jövője kellő.en előkészítve legyen. 

1· Eg}rik Tgeii Üg.fes iondnokom vezeté'se alatt 1791 és 1800-bán volt_,napi ~s 
évi. 1J.evétc.l ___ vUág.()sSá fo_gja. tenni előtted, hogy egy szor~almas, gon~nok, :?Jlnt. am1-
l,Yefl .. MRükS-Cb---is -v'ött;:.:mit téhét;-·pJáne "Isten segedelmeV-el, ha --meg ma)d -magad, 
vezeted._ - , ' _ . . . 

2 _Ez .az _emlí~ett.;kár hála Jegyen a jó _lst~nne_k, II}~r ki _van P,ótolva -es ·~J!11';1t 
·az -1796 .:..97·-és 1798-99~_ évl bevételek összegei mutat1ak, az adóssagok rendezese-
·vel -három év mulva jó ·hasio·n- is maradt. · 
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Mint a többi gyermekeimet, úgy akarom öt is Isten kegyes, gondosko
dásában és· szeretetreméltóságában felnevelni úgy ahogy az szent aka
ratának tetszetős. Minden körülmények között azonban tekinlélyétillető
leg a következőket kell elrendelnem : 

Második szeretett fiam. János Marton neveléséről. Ezen elvek szerint 
nevelje saját gyermekeit is.· Gyermekkorától fogva mindig németül beszél~ 
jen. Az iskolában azonban a Jegilgyesebbel .barátkozzék, ha lehetséges, 
egy akadémistát vegyenek mellé, amikor felnőtt és a felsőbb tanulmányokat 
folytatni· akarná, akkor a legjobb tanárok tanítsák. 

· 2. Neveltessék szeretett hitvesem · föfelügyelete alatt, hivatalos 
tutorom és kuratorom, szeretett. vőm, Streicher Mihály és szeretett idő
sebb fiam .Maúksch Tóbiás vezetése mellett, továbbá nagyliS'zleletíL lö
tisztelendöje, valamint jövendőbeli vqm és nővére által, még. pedig 16, 
illetve 17 életkorig. Neveltessék az Ur félelmében, az igazi keresztény 
evangélikus hiten és tanittassék a német, latin és magya.r nyelvekre, tudo
mányokra és jó erkölcsökre, hogy választott pályáján ügyes, hasznos, 
becsületes kereszténynyé és igazságos gyógyszerész polgárrá lehessen. 
Ezekét főképpen a jó igazgatókra és a főtisztelendöre ·bizom és remé"• 
lem ~ mivel e szívességét 50 forinttal jutalmazom, - minden törek~ 
vésével. azon· lesz, már keresztény szeretetből is, -·hogy szeretett fiam 
a legjobb nevelésben fog részesülni. . · 

. 3: Ha Isten segedelmével a fenn! említett évek során a helybeli iskőlák
ban ·és magánszorgalomból a főtisztelendő urnál tanulmányait befejezte 
és az evangélikus hitvallásban jó alapot, valamint a kivánt tudományok
ban is jártasságot szerzett, akkor lépjen .be gyógytáramba és maradjor 
idősebb bátyja jó és okos vez~tése alatt és sajátítsa el a gyógyszerész-, 
művészetet. Oyakorlali évei alatt szorgalmasan dolgozzék, két év után 
a vásárhelyi gondnok alatt még egy fél évig gyakornokoskodjon, hogy 
úgy a kolozsvári, mint marosvásárhelyi viszonyokat megismerhesse. 

4. Marosvásárhelyt töltendő félév azért fontos, hogy a követelések 
behajtásánál alkalma legyen az előkelő háza~, va,lamin\ a pápi és pol- . 
gári · lakósókat megismerni. Ezt ne szégyelje, mert h.asznára lesz és 
könnyen megismerkedhelik mindenkivel. 

5. Oyakornoki ideje al.att az öt megillető munkákkal ismerkedjék 
jól meg és minde,nt dolgozzék, hogy később saját gyak.orlati is~ereteit 
érvényesíthesse. Es ez ·azért szükséges, mert ha majd gazda]a lesz 
gyógytáramnak és valamit el kell készlteni· valakf előtt, vagy segédje, 
vagy pedig gyakornoka lenne ügyetlen, akkor nektk az elkészítést meg
mutathassa. Komolyan kell tehát minden munkára szoktatni, .mindent 

. pontosan készíttetni, laboráltatni, hogy . ne legyen ügyetlen, tudatl~n, 
vagy amitől a Jó !Sten mentsen, kor~ely és buta· gyógysz':rész és _mm! 

·elhagyott ronda embernek, elpusztalma kellene. Kérem lehat enyéimet, 
hogy erre a legnagyobb gondot fordítsanak. 

6. Oyakornok ideje befejeztével igyekezzék.Bécs, Pozsony, .X,assa 
vagy Pestre jutni conditióba és ott 3-4 évig segédeskedni, ad~ig, ami~ 
a 24-ik életévét betöltötte és csak azután vegye ·át · marosvasárhelyt 
gyógyszertárát. 

I 
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7, lsten!ÖI remélem, hogy addig vagyonát és örökségét lényege
sen szaporították és öt a jóléten, megfelelő ruházatán kívül a megél
hetéshez szükséges pénzben részesítik. fizetéséhez még egy . kevés 
zsebpénzt lehet adni. Barátkozzék csak jq és becsületes emberekkel, 
hogy mindent, ami jó, hasznos és kellemes, tőlük megtanulhasson. 

8 .. ·A. rossz, gyanús, korhely, kártyás és .henye emberek barátságát 
mindenesetre kerülje. Ellenben keresse az, erényes és értelmes embereket. 

9. Ha Bécsbe megy, akkor kérjék fel Hauschteiner vagy Heinrich 
urakat, vagy másvalaki jó ismerőst; Pozsonyban Lumnitzer. vagy Oros
schmidt. urat, Köhalomban Oábriel vagy Török urakat, Kassán Friedrich 
nrat és Pesten Liedemann urat, hogy legyenek szivesek öt pártfogá-
sukba venni és reá felügyelni. · . 

10. Németországban a segédeskedés nagy költségbe és kiadásba 
kerül és amellett teljesen felesleges, mert, sa.inos, magam tapasztaltam, 
hogy ott nem sokat lehet tanulni, annál többet az elősorolt helyeken. 

1 L Abban az esetben, ha szeretett h,itvesem, vőm vagy idősebb 
fiam azt hallaná, vagy azt venné észre, hogy . fiain János Márton rossz 

1 
viselkedést tanusít,· idejét henyéléssel, vagy korhelykedéssel, avagy ami
től az Isten mentsen. kurvákkal töltené, úgy nem kell neki még egy 
krajczárt sem küldeni, hanem a lakásadónak express frni kell, hogy ne 
kölcsönözzön neki semmit, hanem legyen azon, hogy rögtön hazajöjjön, 

,; Itthon a legnagyobb vigyázat gyakoroltassék, nehogy valamit lopjon; 
yagy elküldjön. A gyógytárban dolgoztatni kell, eközben közhirré teendő, 

- hogy neki kölcsönt senki se adjon, mert felelősséget nem vállal senki 
sem érte. Őt aztán, . hogy· a további szerencsétlenségtől megóvassék, 
végrendeletem alapján a legszigorúbban büntetni kell·.· 

12. Abban az esetben, mint ahogy Jsten segflségével remélem, 
hogy jó és ügyes, hasznavehető ember lesz belőle és eltekintve .valami 
háború, vagy más veszélytől. kedve lesz utazni, úgy megengedem 
neki, hogy egy kis utazást tegyen és pedig Bécsből Brünn-en, Morva: 
országon keresztül Prágába, onnan Szászországba, Dresdába és Lip
csébe, majd Hallén keresztül Berlinbe és Potzdamba, látogassa meg 
Frankfurt am Mayn-1, onnan Stutgardton keresztül Ulm és AugsbÍlrgon 
át Nürnbergbe utazzon majd csendes és jó idő melleit Regensburgba. 
Igyekezzék jó és becsül.etes társaságot keresni, akikkel a Dunán Linz-en 
keresztül Wienbe és onnan Pozsonyba jusson, Budapestről Debreczen 
vagy Kassa felé vegye útját, aztán haza. Még akkor is tegye meg ezt 
az utat, ha az egynéhány száz forintba, esetleg 1 OOO forintba is kerüL 
Ha idejét jól kihasználja, akkor örök ideig boldog lesz és a tapasztal- · 
laknak. nagy hasznát fogja venni. Ha azonban utazását nem osztja 'jól 
be. és hasznosan, úgy a drága idő és a drága pénz hiába lelt kiadva 
ö csak szerencsétlen marad. Éppen ezért a tutor . urak kötelessége 
viselkedését, hajlamát és egészségét pontosan ellenőrizni és csak ezek 
mérlegelése ·után· engedhető meg az utazás. 

Erlurthban főképpen a kiváló gyógyszerészt és tanárt, Tronisdorfot 
keresse fel. · • 

13. Mielőtt útját Németországba venné, abban a rl)ményben,hogy 
· · · · ezen útján magán segíteni ·és tanácsot adni tud, a testét pedig erre az utra 
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elég egészségesnek tartja, úgy az általam elöirtakhoz igazodjék. Vogter 
és Lumnitzer urak tanácsával ellátva lehetőleg ügyes, őszinte utazótárs 
kiséretében Isten nevében kelljen útra. Vagy Lipcsében, Halléban, vagy 
Berlinben jelentkezzék egy ügyes gyógyszeré.sznél és kérje meg öt, 
ajánljon neki egy híres chemikust. aki őt a chémia. és a botanika elmé
leti es gyakorlati ismereteire megtanftSa. Tanulmányait Pesten fejezze 
be, mert itten van alkalma az embernek elsajátítani azt, amire· a gyógy
szerésznek ·szüksége van, mert az itten tanítlts szintoly jó, mint külföldön. 
Ha azonban fiámnak nincs nagy kedve utazni és a költségeket is meg 
akarja sporolni, úgy fiam csak Pesten tanuljon és tanulmá\Jyalnak be
fejezte és oklevele elnyerése után Isten segedelmével té;jen újra haza, 
még pedig először. Kolozsvárra. Mihelyt azonban 24 éves korát betöl
tötte és elég ismereteket szerzett magának, vegye át a neki hagyomá
nyozott vásárhelyi gyógyszertárt és vezesse azt Isten nevében. · 

Ha vizsgádat letetted, Er!urth[Ja, vagy Lipcsébe menjél, hogy ott 
még tüzetesebben. toglalkozhass a chémia és botanikával. Kérjél engedélyt 
arra, hogy beléphéssél az egyetemi gyógytárb~, ahol megismer)<edj a 
mérleg pontos" használatával és egyéb müszereRKel, amelyeknek nagy hasz
nát vennéd .. Lipcsében, Berljnben, Er!urthban a legcsinosabb világ van, de. 
egyuttal a legeltévelyedettebb, ez.ért óvakodj minden csalótól és ugyanezen 
okból ügyelj becsületességedre, egészségedre és pénzedre. 

1.4. A vizsga egyedül a gyógyszerészt nem képesíti, hanem a 
gyakorlat ~s tapasztalatok. . · . . 

15. Es mikor nagykorúságát elérte és a törvény követelte vizsgá
ját letette, akkor aztán Isten kegye és áldásával vegye át a részére ki-
tűzött feladatot. . . . . . . .... 

16. Ha aztán örökségét két tutorjától és curátorától édesanyja és 
a többi sógorai és testvérei jelenlétében. átvette, akkor Isten segedel
!llével a szerencse, a jólét és áldás kivánságai mellett vegye át az őt 
megillető sajátját és uralja azt saját belátása szerint. . Szeretett testvéreit 
fizesse ki a gyógytárból. . . . 

17. Ha a vásárhelyi gondnok sok éven keresztül jó. hasznos és 
becsületesnek bizonyult, saját könnyebbltésére és hasznára tartsa ma
gánál addig, .amíg csak ott. marad. Mert. sok idő szükséges, amíg a 
kezdő a helyet a környékkel együtt megismeri. 

18. Mivel azonban a gondnok minden felelősségtől ment lesz, 
úgy Te Kedes' Fiam ·magyarázd meg neki, hogy Te őt gyógyfáradból 
kitenni nem akarod és hálátlan nem. akarsz lenni· iránta,·· sőt élethosz
száig magadnál akarod tartani, de minthogy kiadásaid lényegesen meg
szaporodtak, úgy Te a fizetését 30.0 forintr'ól a felére vagy kényszerltve 
redukálni. Ha ez neki nem felelne meg, akkor törekednetek kell őt egy 
jó gondnoki állásba líelyezni, azonban ez nehezen megy, mert nem 
fizethet mindenki 300 forintot. · · 

19. Főképpen igyekezz őt addig magadnál tartani, amíg megnő
„ .sülsz; hogy.Te azalatt gyógytáradat .jó .felügyelet alátt tudjad. Míg ter

vedet keresztülviszed, arra az időre a 300 forintot fizetheted. 
20. Ha utazásaid alatt akár Pozsony, vagy Sopronban alkalom 

adódott arra, hogy egy őszinte, becsületes evangélikus ember leányával 
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inegismerkedjél, aki keresztény hitben kiválóan nevelkedett„nem ügyet
len, szerény, kedves és emellett jó és derék anyja van, amell~tt maga.d 
vagy barátod által infotmálódjál, hogy a magyar_ nyelvet· .. b1qa-e, s. ra
szánná magát arra, hogy veled Vásárhelyre men1en, '.'kkor Te. menj lel. 
hozzá és beszélj meg mindent vele: H.a ott ni~c.s. kilátás, akkor Med
gyes, Nagyszeben, vagy Szászrégenben egy tlsztesség~s pap, vagy 
előkelő polgár leányát veheted el feleségül, azonban JÓ emberektől 
kérj előbb tanácsot. A magyar nyelv tudását tartsd szem elölt, mert 
különben Te feleségeddel és Ő Veled és· cselédeiddel meg vagytok 
verve, mert tartsd szem előtt, hogy magyarok közt és azokkal együtt 
kell élned. . . . " 

21. A házasságot buzgó megé~téssel, _saját érde~edbef1:.jól meg
fon'olva, testvéreid, úgyszintén a tisztelendo ur· tanácsanak -Rlkéré_sével 
kösd meg. Neked egy igazságos és erkölcsös, a'. magyar nyelvben 1artas . 
nőre van szükséged„ aki ha szegény szülőktől lS való, de ney<:lésben 
részesült legyen. Arra is kell ügyelned, hog)'. Jámbor._, lsteg!elo, nem 
kicsapongó, hanem szolid, szeretetreméltóan ne"..elt lea~y .legyen. Ne 
legyen beteges, hanem egészsége~ és tetszelos. ·.Elsietni a dolgot 

· nem kelt Egy jól választott házasságtól függ egész Jövőd;. szerencséd, 
csend és megelégedés, valamint külső jólét is; sohasem . lettem volna 
ilyen öreg, ha a, Jó Isten mindkét házasságomn.ál ne.m adott. volna 

,.. ilyen igazság.os, jó, szeretetreméltó feleségeket Ők fe1em koronái és 
lelkem nyugalmai voltak. Hogy valamennyi üzleteiinet nyugodt lélekkel; 
megelégedéssel, Isten dús áldásaival elvégezhettem, ez soha nem volt 
nehéz ·mert mindketten szívből szerettek és tiszteletben- tartottak 

Z2. Az idegen vallású rokonoktól, legyenek azok református, vagy 
akár katholikusok is, nagyon óvakodj. Ezek gyermekeidnek, házadnak 
lelki' nyugalmát csak zavarnák. Gőgös dísznek. ne add od.a magad. 

· 23. Hogyha, amit szlvböl kivánok" és remélek, ~sten seg_edelméve.l, · 
jól sikerül a házasságod és vagyonod ke~elésed· ala kerül, ?gy lelese
geddel együtt járuljatok Isten elé. Háztanasodat rendezd be jól'. kényel
med re szerezz be a legszükségesebb ezüst- és .. porczellán~emüt é~ ez 
legyen szép, izléses és jó. Igyekezzél tőkéd~! JÓ helyen b1ztosltam és 
gyarapítani, hogy öreg napjaidra legyen m1bol megélned: . . .. 

· 24. Ha aztán az Isten egy feleséggel megáldott, úgy a JÓ Istene 
után őt szeresd legjobban. Legyetek egymáshoz hűségesek'. bánjálvele_ 
igazságosan és keresztény módon, azt azonban: ne. engedd meg, hogy. 
neked parancsoljon. Ő legyen neked és t~ neki mmdene:,. . . . . 

25. Mivel Vásárhelyt nincsen evangélikus templom, ugy tarts· ma
gadnak egy könnyil kocsit és menj minde~ hón?pban, vagy !éle~ 
minden harmadik hónapban jó út és idő mellett Szaszrégenbe, vegye! 
ott magadnak szállást és alkudj meg egy becs?letes polgárral, hogy 
mennyit fizetsz a lakásért és !özess ugyanott. AJ~ndékozd meg ~·ká~lánt 
és főtisztelendő urat. Minden évben legalább harom-négysze~. Járul] az 
Úrvacsora kíosztásához. Mivel Vásárhelyt igen tehetséges és JO mi'gyar 
reform{J.üis papok vannak, úgy magad és feleséged, - azonban rna_gya: 
rul tudnotol< kell, _e a szép prédikácziókatszorgalniasan hallgathat1a!ok. 
Gyermekeidet járasd a reformatus kollégiumba: . de. az~rt ne e?gedd 
meg, hogy elmagyarosltsák, hanen1 otthon velük mmd1g németul. kell· 
beszélni. 

1 
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26. Az örök megelégedés és szerencséd fökeppen .abban áll, hogy: 
· 1. Legyen kegyelmes Istened, becsületes neved és tiszta lelkiis

mereted. 
2. Szorgalmasan dolgoznod és mind!!n után nézned ·kell, bogy. 

minden gy~gyszerészi munka a legnagyobb pontossággal elvégeztessék. 
3. Hogy jól és ekosan nősülj még, s mint ilyen becsületes keresz

tény életmódot kövess. 

. 21. A pénzkölcsönröl. 

1. Nincs könnyebb dolog, mint pénzt kölcsön adni és a zacskót 
kiüresíteni, de semmi sem olyan · nehéz, mint a kikölcsönzhtl pénzt 
visszakapni, kivált akkor, ha saját magának, vagy hozzátartozóinak 
_szükséges. 

2. Épen ezért Kedves fiam .saját tapasztalatból mondom, óvakod
,. jál, mert akár a magad könnyelmüsége, vagy szép szayak; nagy. igé

ret.ek, megsajnálás, vagy elhamarkodás.ból pénzkölcsönzésré rábirattál, 
szerencsétlen leszel, niert pert és kellemetlenséget okozol magadnak. 

_3. Mivel gyógytáradon kivül nirics semmiféle más jószágod, 
csak az, amit tőlem örököltél és amit tőlem örökölni fogtok, úgy nem 
is t~nácslom, hogy biztos vagyonodat .bizonytalan helyre fektesd, Tedd 

·. pénzedet az ismert biztos helyre, ahonnan minden évben a kamatot 
kapod, 1 OOO forinttól tocat és 100 fqrinttól ·6 forintot. 

42. Fon..tos megjegyzés, kiktől kell 6vakodni pénzkölcsönzésnél. 
Katonai. személyek, örmények, zsidók, görögök és ismeretleneknek so.hasem 
és semmi körülmények mellett seó1 lehet pénzt kölcsönözni. Jóhírben 
állóknak, birtokosoknak, biróknak és el nem adósodott nemeseknek igenis 
lehet kölcsönt adni. Más szerzötlésére pénzt nem szabad kölcSönözni, 
han_em- mindig csak annak, kinek nevére szól, mert akkor- a. ·1n_ásik- azt 
mondja - és jogosan - hogy neki pénzt nem &dtál. 

4. Szolgáljon Neked intésül, hogy senkinek NB. ismeretlennek, 
zsidónak, örménynek, görögnek, dlsz-. és- falfestőnek, más feleségének, 
vagy mostoha gyermekeknek, vagy annak, aki pérben van, vagy olyan
nak, akinek .már sok adóssága van és vagyonát, vagy jószágát elárve
rezték, pénzt kölcsönözni nem szabad. Kedves fiam, e csekély sorok-. 
ban sokat mondtam. Légy erre figyelemmel és ne hadd magad nagy 
igéretek, vagy rábeszéléssel félrevezettetni, mert különben minden bizony
nyal megbánod és akkor már késő lesz. 

. 5. Aranyra; ezüstre, ruhára, gyöngy, gyémánt, drágakövek, .gyílríik, 
ékszerek vagy régiségtárgyak vi!gy bármely másra kölcsönt ne adj, mert 
különben örök zálogos leszel. Es megtörténhetiJ< az is, hogy, ellopják 
tőled azokat, vagy tulajdonosaik olyanok, hogy se kamatot, se tökét nem·. 
fizetnek. .· · 

6. Sem házra, sem ingatlanra, pld. szántóföld, szöllöföldre .stb. 
.-pénzb-ne ·kölcsönözz, Te magadnak jószágot ·ne végy, mert az· nem 

neked való. Mert a borból szükség szerint vehetsz annyit, amennyi jól 
esik és ezt minden fáradtság· nélkül éred el és anélkül, hogy a gyógy· · 
tárt elhanyagoltad voln0. · ·· · 
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lsmeretlelinek és. Polgárnak, -jÓtállás rlélkül pénzJ kölcsöriözüi J1en1 
szabad ha bármi . biztosítékot is· nyújtana. A jótállóknak is becsületes 
ember~knek kell lenni. · · · · · ' 

7. Amint már mondtam, senkinek, még ha nagyon gazdagnak ~s 
Játszik többet mint 500 forintot kölcsönözni nem szabad, de akkor.is· 
két jó' ismerő~ polgárt tanunák kell hlvni, akik alálrásukkal k~zeskednek. 

· 8. A pénzt 6°/o-os kamatra kell adni; s a .szerződést csa\ egy éy~e 
kell kötni, még pedig azért; mert esetleg szukség lehet. rea, vagy azt 
időközben veszélyben látja ·az ember. ·. .. · .. · . •·. ·. . .. 

• 9. Minden szerződés úgy legyen kötye; hogy az illető adós egész 
vagyoná.fal, valárnenhyi jószágaival fedezze: . .·. . . . . . • .. · ..... „ . 

10. Minden esetben jó barátodhoz fordulj tanácsért; hogy ~ogyan •. 
is áll az illető. A,szerzijdéskötésQél jó és megbl.zh~tó ügyvédet valaszsz, 

il .. Par~szt nemesnek nem szabad könnyéri.p~nzt köicsj:jtiözni, · 
mert ei csak nagy, néhezen tudja aztán vissz,afizetni. J~jál m~!\:adnak, a. 
házi adósságkönyvböl egy. néhány adatot .k1 a pénzkolcsönrol :!gy .1,, 
7, 8; :9. lap. .. . . -·. , .. . ·· · ·. . . . 

. 12 .• Azt ,bizonyára tudom; hogy eleinte a kölcsönre s?k pénzed' 
nem lesz. dé idővel !Sten megseglthet. .A kevésre awnban• eppen• úgy .„ kell.ügyelni,m.int a sokra, mert a pénz ritka és ·neliezén- lehet· meg-· 
szerezni. · „ - _. , - : - " - . ·. · · -

13. Ha. va.láki pénzt kér, ne?' kell. a kölcs~nt rögtö1! m~gi~érni; 
hanem azt kell mondani, hogy .keznél mncsen · peqz, .hanen,i •. k~pllt fog. 
Először- meg kell tudni az illető yagyoni viszonyait és ha k1tur11k, hqgy 
nem megblzható, akkor azt kell mondam, hogy a pénz ne.".1. ]Ölt ·n:.eir. 
Ha ö rossz indulatunak látszik, amit rögtön látm lehet; ugy kéreset. 
mindjárt 'rneg lehet tagadni. . . . · _ .. · . .. , . . 

14. Ha az adós'á kamatot n'em fizeti pontosan, ez mar. ros5qel,. 
rnert ha keveset nem fizet meg, akköt bögy !izessen. ~ö~at. yanna,k,, 
akik a kamatot idő előtt fizetik, szándék~k a toke tovab?J .tartas,~, ami; 
szintén.· veszélyes, éppen ezért az adós· mmden mozdulata! figyelni ki;IL 

' 15. Nagyobb összeg kölcsönzésénél. a k~mat,ön klvül „áldomás~ 
tievé alatt kérni lehet. egy hordó bort; példaul mn:id.en.évber. egy 20·-.-~0 · 
vedres hordóval adjon, mert nekik az !Sten úgyis csak. mgyí'"· adja. 
Természetesen ez a kamatból nem _vonatik le, a szerzödesbe sem kell 
bevenni, mert nem szabad több ka111atot vennL ..... · .... · .. . ' , . 

16. Az eredeti szerződést szükségtele9ül etön.mtat.ni ·n~m. kell; cs.ak• 
a másodlatot. Megváltoztatnisem szabad, sem pedig, k1cs~reli:1 és addig, 
amlg a tök.e és kamat nincs ponto.san kifizetve, ad~1g k1a:f.?1 sem. ,sza- · 
bad. Nagyol) óvatosan kell eHenm.. nehogy _valaki :llopla•. vagy. ned .· 
vesseg érje, vagy egerek összetépjék, vagy. ~életlenul eleg1e_n .. A· ~öl
csönzésnél nem szabad a pénzt elöb4 odaadm, am1g a szerz°.?és· n!.ncs 
az ember kezében és. mfg az elqlvasva, férj. és feleség által .saiatkezuleg ' 
aliílrva. stb. nincsen, · · · · ·· · · 

17. Megfizetett kamatról mindig nyugtát adj: 

•. 

I 

i 
'I 
i 
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22„ 23. Különféle feljegyzések. 

Ha a gyógytári czímtáblán, vagy·11z aranyszaTVasOll, vagy a gyógy
tári kirakaton idővel igaz[ttatni kellene, úgy a szarvas megford[tva, még 
pedig· fejjel a fil'ógyszertári ajtó felé és nem a templom felé _ lestet
tessék. · 

Sohasem festetettem volna ilyen szokatlan jelt 'gyógytáramra, de 
mivel a, másik gyógyszerészt szintén M_aukschnak hívják,• én ezt válasz
tottam az_on czélb.ól, hogy gyógytáramat a par,aszt is- megismerhesse. 
A szarvast a buta festő igen-kicsire festette, ha igazítva-lesz;• úgy na-

- gyobbra, füvek és fák elhagyásával festendő. · -- -
Ha a Jó Isten gyermekekkel megajándékoz. és ezen ,lakás neked 

kicsi lesz, úgy igyekezz a Veres-léle házban; ahol a Pröcuratór Tóbiaséh 
lakik, vagy a Galambos chyrurgus !éle házban, aki a városi korcsmá
hoz közel lakik, egy kényelmes emeleti utczai lakást kivel] ni, ahol most 
Csiky Márton úr lakik, hogy gyógytáradhoz közel légy. __ - · 

·- Há:zi· körühnéilyeidet és viszonyaidat magadon kívül simki se 
tudja, az-! sem, hogyan élsz feleségeddel, mennyi vagyonod vari; mennyi 
a bevéfel~d, mennyi az adósságod, sfö. mert ezek -- mind házi titkok, -
melyeket idegennek nem· szükséges tudni. • - - . - ·• -

Mi_vel' úgy a tollal, mint a hivatallal való kenyérkereset igen nehét·és 
a megélhetés rendkívül nehéz és a kereskedő mindenfele akadálylyal kilzd, 
ajánlom neked kedves· fiam János Márton, Marosvásarhely -sz: klt. 
városában .maradj, ahol a részedre biztosított gyógytár jövedehnéböl ·a 
tiei-ddel együtt tisztességesen- megélhetsz. ._ - - · -· --

Azonban nem kívánom, hogy magadat a gyógyszerészi pályára 
reábeszéltescL Megengedem, hogy magadnak olyan ipart, tudományt, 
vagy kereskedel111et válass_z é_s _ kezcjjél, melyben hálát és örömet 
találni vélsz. fontold és gondold ·.meg jól, hogyha neked a gyógy. 
szeré.szi_ művészet nem log tetszeni -és ha - amint mondjak - sze
rencséjé! a tollal akarja valaki' keresni és erre_ már. a természettől van 
hivatva, úgy gondold meg, hogy Byennek szépen és sokat kell irni, 
jól köncipiáJ,ni,- sok órát ülni. A fizetés azonban ,a sok_ munka. daczára 
ig~h. cs~kély, ezt a mindennapi tapaszlalatbóJ merftheted, m~nnyi írnok, 
df1nok, kezdÖ' dfjnok, irodatiszt van és mindannyian mennyire l_e va_n-· 
nak kötve. Nagy fáradságba kerül a postai állás, vagy a katonai pálya, 
ahol'nem lesz mindjárt tiszt az ember és _ha 11\sz is, későn._ A korai !e!ke
léss_el _is _sok veszedelemnek teszi ki magát az _ember és mégsem jut 
valami _nagy katonai rangra. Kereskedői pálya sok ügyességet igényel, 
jó heszélö tehetség kell hozzá, sok fáradság, nagy tőkére és sok sze-
rencsére van_ szükség. Művész, festő, vagy szobrászi- pálya ismét nagy 
miivészetet igényel, _ __ __ _ _ _ _ __ _ - .• --
- Ebből láthatod, -hogy minden pálya a gyógyszerészetnél is több 
nehézségekkel jár. __ _ · _ _ _ _ __ - _ · - _ -_ 

_ - Abban -az esetben, ha Te szeretett fiam semmi szfn- _alatt_- nem 
akarsz gyógyszerész lenni, úgy 111egeng~dem, hogy más pályára lépj. 
Én azonban, mint íózan gondolkozású apád, azt tatiá.cslom most is, 
maradj a gyógyszerésietnél,_ mert Isten ezen . gyógytár révén neked 
jó nevet adott, amihez a Te édesapád segftett. Mivel Te szeretett fiam 
még n.ötl~n vagy ~s még fü1talon k~rülsz Marosvásárhelyre, több miilt 
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biz-Onyos, hogy úgy -az elól<elók, tnint a polgári osztálybeliek leányuk 
miatt l~lkesedrii fognak érted. Kivált az A ranky:féle ház veszedelmes 
lesz reáq nézve, mert jól nevelt - leányai- -.vannak;- -kik a zeriéb.en és 
német nyelvben is jártasak; llgtesek; .szépek is, de a nagyzás! kilű' 
nöen értik. _ ,_ _ _ __ _ _ . _ _ _ · . 

Azért Istenre kétlek, ne ha.dd' magad tőlük befolyásoliti, ' vag.Y 
félrevezettetni, mert egy csep zongorázás, német nyelv értése és diVatos 

. ji!rás még· _nem az, ami egy szetény, ·de. szintén elökel_ö' es szép relor
mátl,IS leány személyében, de ·más formábnn meg van~ -Szereteti édes
anyád és. növéreió; valamint•györi-ismeröseid olyan -szívesek és jók 
lesznek és ajánlanak neked Isten ~egedélmével egy kedves; becsületes; 
ügyes és szeretetretnéltóc leányt. Bs ha• neked_' a Jó.· fsteri egy olyan 
tisztességes, igazságos, szeretetreméltó feleségei ad,•mint amilyen •nekem 
van, tígy biztosftlak arróf, hogy, becsületes, keresztény életmód •mellett, 
szerencsésen,:-megelégedetten és b.oldogan fogsz· .élni. - Isten. ·rajtad és 

- leleségeden örökké őrködni log: · - . 
_ Mindezt azért írom Neke\l szeretett fiam oly bőven és körülmé
nyesen, hogy tudomást szerezz 'mi_ndenröl és óvakodjál attól, ami javadra 
káros lehetne, mert különben el vagy veszve. Alig hiszem, hogy Isten 
addig éltet, hogy mindent, -~--_reád nézv.e oly. fontos -d-0lgokat, ~ .sze
mélyesen elmDndl-iassak. Azért hagyorn ezen írást reád, húgy ezen 
soro_kból pJ<µljés szívből kívánom; hogy a _ Mindenható· áldjon meg 
dusan, óvjon meg_ minden szerencsétlenség és kártól és ajándékozzon 
meg egy jó, becsületes, szeli-d, szeretetreméltó feleséggel, hogy szere
tett édesany_ád és valamennyi _ szeretett testvéreid is_ örömet leljenek 
benned. Óh -Istenem segfts ! Es engedj mindent jól sikerülni. 

( 

!U. Fontos megjegyzés a tőke elbelyezé!Se és a ·gyóg]ltiil'i· lakás 
biztosításáról. 

1. Mivel a házak Vásárhélyt· főképpen a főtéren nagyÓn drágák 
és mégis jobbat, illetöbbet, hasznavehetöt, mint· a~ gróf Tholdalagiét, 
nem lehet kapni, azért igyekezni kell, hogy a házb'ér pontosan befizetve 
legven és gróf Tholdalagi úrnak, valamint utódainak mindig kedvükben-
keU járni. _ - · _ - · 

· .2> Mivel. a gróf Urnak nincsenek férfi- utódai, úgy jószágait -ThOI' 
dalagy ·József vagy oPálnak hagyományozza; ez a -ház· pedig - -há jól 
tudom - növéréé, gróf Haller Zsigmondnéé _lesz. • _ _ _ _ 

3. Legyen a ház bárkié is, a tulajdonosok mindegyikéheí kedves-
nek kell lenni s a há,zbért pontosan kell fizetni. _ _ -- -_ 

4. Ho,gy a lakásra nézve biztosabb legyen az embe_r. a ház,tulaj
donosnak kellő biztosíték mellett a jószágra vagy más ingatlanra jó 
szerződés _mellett 3000 forint kölcsönt _lehet adni. -

5. Ha tehát agróf Urnak périzre volna szüksége, jó szerződés 
mellett, feltéve, hogy a házbér 180 forintban maradna, adhatsz neki 6 
évre kölcsönt. 

6. Ha beleegyezik, úgy ezen összegért járó kamat 180 forint fejé-
ben akadálytalanul lakhatsz. . , 

7. Hogyha 6 év után a tökét visszafizeti, vagy.ha. ismét magánál 
tartja, úgy a két fél beleegyezés<ível a szerződés meghosszabbftható. ----

. ( 

• 
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8: A szerződést a . gróf · U r és a grólrié, ·mielőtt még a pénzt' 
megkapnák, alá kell írják és pecséttel lássák el. 

· . 9 •. Ha azt vennéd észre, hogy a Gróf ezen szerződést. nem akarná 
elfogadni, _sem pedig a :3000 forint kölcsönt, s a házbérből sem akar · 
engedni, akkor hallgass és fogaddd el, ahogy ő kivánja, mert külön-· 
ben ·elmenne tőled a. Tabula regia és gyógytára'd ezt 'jéleniékenyeq 
megérezné. . · . . -

.10. Vásárhelyt-a·· házak nagyon :drágák és gyógytáthélyiségeknek 
nem alkalmasak. ·.Ezért, . ha. lehetsége~, ezen a. helyen kell maradni·.: A 
Weress-féle. ház . még a·. legalkalmasab:b ·volna .lakás· és .. gyógYtarnak, ·de 
mivel szögletes .. és.· eldugott, .· úgy·inkabb ·.ott kelVmaradhi,' ahol ·.most 
van .az .embeL A nagy Tholdalagi-ház egy előkélő kitria. . .... · . . . „ 

1:1. 'A borkereskedéshez te is kezdhetsz, :-de csak nagyban, mert 
kicsinyben nem -érdemes. · · · - · 

1 ~-- Légy mindenkivel jóban, légy stivélyes, de senkivel se légy: 
benső viszonyban. 

· Nota; 

·.Ezen _ lristructio köriyvecskéhez ··tartozik · niég szeretett - !fa!", a.z· 
1799-ből való vásárhelyi. leltáram ésa bevásárlási könyvecskea.bel'.és 
külföldi árúk beszerzéséről.· Azután a kolozsvári és vásárhel}'i- Manuale 
és más nyomatott könyvek; mini ·a Pharníacopoea proviríciaHs; Hainiiim · 
formulae, a ttagen gyógyszerész könyve és. még sok jó orv9sikÖriyvek,' 
különféle betegségek gyógyftásáról. Előforduló esetekben nagy hásznál 
veheted ezeknek és még tanácsot is· adhatsz.· Magad -beteg.el viisgálhi 
és felkeresni nem tanácsolom. Sohasem leszel úgy fizetve, fl\inl egy 
orvos, . azonkívül · járvány esetén magad megkat;hatű'd a -betegséget, 
tőled pedig alkalmazottaid. ' 

25. · Unalmas órainkaD kitlilto fe/jegyzésl!k. 

"Utána írtam 1801-ben, júlios' havában. · - , 

. 1. Isten kegy~lmével megengedtetett ne,kem, hogy kedvelt- vásár
helyi gyógytáramat.1801: május ll-ig, tehát kerek TI •évig vézethettem 
és Isten segedelmével ennek ·gondozását; számadásait: ellenőrizhetiem: 

A gondn<Jkok -viselkedéséről; 

.. 2 .. Minden jó indulatom és. kel)ő eJlinőr~ésem d~cára. a gon~n~k • 
urak a jó időket. nem. tudták· becsiilet\el e_ltöltenL . Magukra hagyatva; 2, 
évig hié'g jól viselték magukat, de á Iiarmadik évb~n mái igen élhitt~lc 
magukat Sokat)utkároztak, .. játszt3k,. !Ovag.oltak, .rossz .. é~ korhely tár
sasag_mulatságábari vettek részt, mindent nevetségesnek találfakés fogtak. 
fel, szóval megváltozta:C, mert például: · · .: . · 

Eördögh gondnokról. 

3. Eördögh gondnok ép úgy, níint a többi is; elhitte magát és, 
hár.om,Jtónapi:felrnondás után D:ebreczeribe ment, ahol terv~ nem sikerült.- . 
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. Mint segédnek még két évig Pesten kell siolgálnia, am(g végre 
hazai és gyógytárt vehetett. Debreczenben 18:000 forintért .EJetének 
eg_ész. idejét kínlódva ·kell eltöltenie, mert. egy ·özvegyet -vett el nőül, 
akmek egyetlen fia vagyonát fektette be a vételbe-es·ezzellleMz terhet. 
kötött a .. nyakába. · · 

Wohlmann. 

4 .. Az Otána jövő. Wohlmahn gondnok elég ügyességgel bírt,, de 
lusta, az emberekkel .szemben kez.dettől fogva sz.emtelen .és durv~. volt. 
folyton arra Jörekedet.t, hogy a siásznégeni gyógytárt ·magának meg
szerezze és. a .vásárhe!yi.nek kárt okoZZon. Elhatároztam !))agamb;m, 
hogy felmondt?k. neki, . s B> 9 hón~p mulva el is bocsátottam._ Célját 
azonb~n - mivel vagyontalan volt ~. el nem_ érhette és valahol _még 
most ts nyomorog; 

Honsch. 

5. Az ügyes Hönschöt, aki utoljára Kassán volt; s onnan·sok·kel:• 
Iemetlenség ,miatt Bró_dira .. menekült, hívtam meg gondnoknak abban a 
rem,ényben; :hogy a tapaszjaltakon okult, javul11f· fog. A kétmegelöZ.ő 
gondnokho~kP.pe5t·elég· jó. volt, ·amikor Bródiban elődje hirtelen meg: 

" halt, ö arra spekulált' hogy özvegyét nőül veszi, s. fgy három kv után: 
el.bocsáfottam, megjósol!am neki; azonban sok mindent; Így azt is, hogy 
az özvegy .másho.z ment nőül. Erdekes, hogy ~. bródii . 20sidókal meg0 

csalta és egy dar<J,b aranynyal. menekült ·. Bécsbe, ott az.onl:>an · .rosszul 
operálták és nemso.kára. meghalt., · · · · 

• Roll kalandjai. 

· 6. Erre Roll urat !ogádtam lel gondnoknak, áki már mlát segéd 
is nálam szolgált, Pozsonyban Dobai úrnál volt. Két éven keresztüfvolt 
Vásárhelyt s ig~n • jól viselkedett. Ő aitremélte, hogy esetleg egyik' 
leányomat nőül fogja vehetni, s vele a gyógytárat megkapjá. ·Ez ázon
~án nem volt lehetséges. Majd azt fervezte, hogy a szászrégeni gfógy
tarat veszi át,· de mivel -közben· az másé lett, ·úgy Vásárhelyt 'nia~
radt, ahol megismerkedett egy katonai kurvával, a~it . megterhesftett: 
Kicsapongó és feltünő életet folytatván, .neke·m. aztánfelntondott ·és', 
dr. fukker úrná!Tályán telepedett le.-Onnan küldött levelébenazLfrfa, 
hogy ott fog maradni. Ezzel a.levéllel ·érkezett Maurer gondnok levéle, 
ki a gondnoki állás elnyerése végett Irt; s. amelyet meg islgérteni . 
volt neki. " 

7. Egy meghatározott napon Vásárhelyre mentem 'és a jó Roll 
kartárs urat elbocsátottam. Roll kurvájával, kinek. gyermeke meghalt, 
meggondolatlan . módon . megesküdetlen Tályára m,en(. (talán kesöbb 
megesküdtek). Azóta azzal a szemtelen elvetémedeU kurvával. él, hyo-
moruság és gond között. · · · 

Tanulság. · 

8. Mindezekből az a tanulság meríthető, hogy a legügyesebb és 
legtapasztaltabb ember is, ha meggondolatlanul cselekszik, nagyon 
hamar a szerencsétlenségbe, él<Jthossziglani gyötrelembe kerül. 
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Maurer gondriok tirról. Isten mindent 1·avamra .ford1'tott e's 0 uy 1·0· 'b ' 

szorgalmas gondnokhoz segített. 

9. Végre sikerült egy· jó, becsületes és ~zorgalmas· gondnoko1 
kapnom Maurer úr személyében. Ót mindenki megszerette ·.és miután 
már két éve,.· hogy itt van, igen hasznos és becsületesnek bizonyult. 
A gyógyszertár forgalma nagyobb lett, a hitelezés kisebb:. ' · · ·: 

Récensi~,. a ;,,iiltóságos nagy T~leky Sdm~l kanczellárnak maros
. vásárbelyi könyvtál'áról, amintaz a jénai litteraturábqn leirat.oit. 

· 1. Ahogy az a Baumeister-léle nyomdában nyo!Tiaftatotí: Bíblio
theca Sam,uelis SRr. L Com. Teleky de Szék pars primá:· Ailctores 
Classicos graecos et latinos, ex opíimis editioníbus órdine chronologico 
dispositos eorumaq. opera at ·1ragmenta conjuctim edita, praeter · denia 
et scriptofes ecclesiasticos veteres .complexa. Cum bievi vita,. descrip· 
tione et notatione temporis quo quis, circiter vixerit, adjectis passim 
eruditor judicis 1796• 310: S. &. Előszó és 1artalorrijegyz•ék nélkül. 

/ 

2, . Ugyanaz a Schmidt-féle·· nyomdában nyomatva; Bibliotlieca 
Sam. S. R. 1. Corn. Teleky de Szék pars secunda,. ClassesTheologicam 
his~orico ecclesiaticam. juri<)ico politicam. philosopliicam, phil<ilogicam, 
ant1quariam historiam el Utterariam complexa: Fraesnituto lege Biblio
thecaria cum supplementis et emendationibus párs prima 1800: XXXVL 
U; 106. S8. · . . . 

Gróf. Teleky de Szék Erdély udvari kanczellárja, ezidö szerint leg' 
tehetségesebb iróink egyike. Könyvtárát az· irodalomban megjelent 
ritkaértékű művekkel kibövltve, vásárhelyi palotájában(Acropolis}köz
kincsé tette. Ezt a szép könyvtárt, nem úgy, mint más grófok teszik, 
hogy dlszkötésük miatt gyűjtik,. hanem azért gyűjtötte, hogy annák 
hasznátis vehesse. A Holland és Angol klasszikusok .műveinek gyűj· 
teménye csodálatraméltó; Ott találjuk a Helvét Lal!olitfid és a mesés 
Oxfordi művek valamennyi kiadásait. {Rövidltve.). A görög_ és latin köl _ 
tök, rétorok, jogtudósok, stb„ művei között ott találjuk: mathematika, 
phisika, chémia és az orvosi tudományi m_űveket is. Mély fájdalommal. 
értesültünk; hogy e kiváló" ember egy: év leforgása. alatl .kiváló nejét, 
unokáját és legidősebb fiát, aki atyjához oly méltó volt, glveszltette. 

A könytár használatára vonatkozólag alapftványlevelet tett'- le a 
~- következő. jelszóval: lncorrapta fride, .Secandis temporibus dabii~que 

rectus. 
Dr. Orient Gyula; 

Musee pharmaceutiqué, 
institué dans le sein du Musée National de Transylvanie. 

(Ábrégé:) 

Nous avons mis les fonds. dn premier musée p:harmacetttique, ily 
a a peu pres vingt ans avec l'aide mora! de M. le professeur d'Uni· 
versité Dr. Béla Pósta et nous avons réussi, sons ce peu de :temps, 
a agrandir notre collection, de telle maniere, que nons pouvons le ·mellre 

a la disposition du public. 
· La collection, qui contient plus :dé mille pieces, a été re~ue avec 

l'aide des ancJens établissements et <les nstensiles de .. pharmacie au 
Musée National de Transylvanie. Les enseignes représentant Aesculápe' 
et Hygiea 'Soni; eh partie pres de t:entrée du Musée et en pariie dans 
1.'intérieur de ;1a pharmacie. Dans l'intérieur de Iá pÍlarmacie, parmi les 
pieces les .plus importantes,, ce sont les ustensiles de la pharmacie ,á 
la Couronne hongroise", ·anciennement "á l'Aigle:impériiil" ·de Nagy: 
szeben, fonctionnant déja eri 1531, qui méri(ent d'etre rrientionriés, et 
qtli sont. parvenus á notre musée par suite de donation ; iet une partie 
d'nne petite étagére a tiroirs, qui. provient de la chambre níateriale 
de la dite pharmacie. Parmi les nstensiles d'étalage, les signes _de pots, 
comme perles, saphyr, rubin, poudre de crane .notls indiquenfl5ien 'le 
mysticisme de I' époque, ainsi que la casetle brune de' bois, portant 
l'inscription "Mumiae". Farmi les ustensiles de terremite, est _important 
nn .ustensi1e d'étalage de la pharmacie_ des freres de la charité ·de 
Szakolcza, provenant de 1602, ainsi qui un petit pot d' étalage, louant 

la poterie de Kolozsvár. 
11 y a aussi des pieces de grande valeur parmi les ustensiles de 

faiénce. Farmi oenxcci il nous faut remarquer les tistensiles ornés d'em:. 
blemes. de_ la pharmacie de Torda, qui -sont parvenus atl Musée apres 
donation. Chaque ustensile porte au coté opposé a l'inscription, ladate. 
de fabrication. Les ustensiles munis <les signes ,fayance" et de rttch_es· 
"d'A!t-Wien" sont aussi en grand nombre. Les ustensiles de syrop el· 
de Roob de' la pharmacie de Pozsony ,Á l'écrevisse ro_uge" sont aussi 
d'une grande va!eur. Farmi les nombreux ustensiles de verre albatre, 
les ustensiles rriunis d'anciennes marques sont remarquables, la pluparl 
d'eux contenaient des médicaments déja inconpus de nos ;ours. Ces 
ustensiles proviennent d'un lieu typique· <les antiquités pharmaceutiques, 
de la pharmacie de Torda, "Á l'Aigle blanc" appartenant a Charles e 

Velits et e' est par suite de donation qll'ils soritpassé dans la propriété · 
de notre musée. C'est avec un intéret particulier que nous contemplons 
e tfstensiles d'étalage garnis de couverls fabriqués a la maison, pro· 
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venants da la premiere pharmacie de' la ville de Miskolcz, .qui a élé 
érigée en 1735 par Élie Trangus, médecin el pharmacien; ustensiles 
sur lesquels il a persoilnellement peint les signatures a emblémes 

Notre musée contient aussi un grand nombe de Pharmacopées 
el de Dispensaires, ·ainsi que d'autres livres pharmaceutiques. · 

Nous pouvons contempler·comme rarité le diplOme de phutmacien 
de feu Samuel Velits, bisareul de Charles Velits, pharmacien de Torda; 
diplőme daté de 1776. 

La singuliere maniere de prescrire les récipés médicaux, est re: 
présentés par un ancien récipé contenant la préface de ·Ja • Theriaca 
communis" de 1602. La caisse a.main de pharmacie munie de plusieurs 
tiroirs est bien garnie de médicaments. La ·jolie caisse, munie d'une· 
serrure el garnfo de cuivre, date d'environ · 1760. · 

C'est non seulement d'une .valeur . pharmaceutique, mais aussi 
d'une valeur historique nalionale, qü'est cette· grande tasse de 'fer, et 
la retorte y appartenant, dans !aquelle pendant notre guerre de líberté 

. il parait qu'un p'Jarmacien -de Kézdivásárhely no'mmé Kovács, a cuit 
les ingrediences des capsules pour les ta0ons de nötre. héros nalional 
Oabriel Áron. , 

Les „lnstruclions pharmaceuti4ues" qüe Tobie Mauks, pharmacien. 
de Kolozsvár, ·. a écrit en 1 793 pour ses fils, est un · iivre de contenu 
tres intéressant. · 

• 

• 

Listés des ~figures. 

1. Le musé·e pharfuaceutique: lhtérieúr: · 
2. Armoire de· pharmacie. 
3. Ustensile de pharmacie, 
4-5. ll. " 

6. • 

7. 
" 

8~ " 
9-11.„ 

12. " 
13. 

" 

" 

" 
• 

·• 
. . 

• 

" 
• 

" 
" 
" 

" 

en étain, de Nagyszebe.n. 
„ bois. 
„ argile, avec email blanc, de Sza

[kolcza (1602) . 
• 'de Torda .. 
„. falence, de Zurich . 

" " 
• Torda.· 

• „ „ Fiume-. 
„ porcela'ine de Pozsony. 

14 _-33. „ . „ 1, 11 verre. 
34. Diplőme de pharmacien de 1776. Texte page 238. 
35. Plaquede cu'ivre pour.la préparation des signatures de pharmade. 
36. Décret de médecin (recipe !) de 1602. Texte page 240. 
37-38. Pharmacie portative de 1760. 
39. Retorte de fer. 
40. lnstrument pour mesurer la densité. 

Dr. Jules Orient. 
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