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A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZET 

RÖVID TÖRTÉNETE.

Felolvasásunk czíméből láthatják kartársaink, 
hogy hazai gyógyszerészetünk történetének nem ter
jedelmes és a részletekbe bocsátkozó előadását tűztük 
ki czélul — hisz ezt sem felolvasás keretébe fog
lalni, sem nehány hónap alatt összeállítani nem lett 
volna lehetséges, hanem csak rövid és könnyen 
áttekinthető vázlatát óhajtottuk megalkotni annak a 
fejlődésnek, a mely szakmánkat kezdetleges állapo
tából — első királyunk, Szent István idejétől a mai 
magaslatra emelte.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a gyógyítás 
tudományának eredetét is az emberiség bölcsőjében 
a csodás Indiában kell keresnünk. A Sanskrit wédák 
tanain fejlődött Kínának gyógyszerészete, ugyanazok 
alapján művelték a gyógyítás tudományát Egyip
tomban is, mint erre a papirus Ebers tartalmából 
következtetünk. Egyiptusból a görögök, ezektől ismét 
a rómaiak sajátították el az orvosi tudományokat;
Hypokrates és Dioskorides tudományos művei adták
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meg az alapot Galenusnak, hogy a középkoron 
domináló iskolát alapítson. A népvándorlás epochái
nak lezajlása után az arabok lettek a természettudo
mányok, különösen a kémia, asztronómia és az 
orvoslás hivatott képviselőivé, az első nyilvános 
gyógyszertárt az arabs birodalomban Ali Mansur 
(Alimanzor) kalifa állíttatta fel Bagdad városában 
754-ben Krisztus születése után és úgy a gyógyszer- 
tárnak, mint az arabs orvosoknak már abban az 
időben messze országokban is nagy hírük volt. 
Alapjában Galenus követői voltak, de tanaikban igen 
sok oly nézet és állítás is foglaltatott, a melyek 
túlszárnyalták a római orvos tudományát és azok az 
önálló szoros búvárkodás gyümölcsei voltak. Spanyol- 
ország elfoglalása után Tavik arabs vezér által a 
hódító mórok (arabok) hazájuk virágzó tudományát 
teljesen átültették az újonnan szerzett tartományba. 
Iskolákat, egyetemeket alapítottak minden nagyobb 
spanyol városban és ezek között a kordubai (Kordova) 
volt nem csak az első minden felsőbb európai tan
intézet között, innen egyúttal a góczpont is, a mely
ből az arabs kultúra a Kontinensen elterjedt. A moha
medán mórok vallási türelme nem zárta el a tudo
mány útjait semmiféle vallásfelekezet elől, egye
temük falai között helyet találtak a keresztény 
papok ép úgy, mint az akkoriban mindenütt lenézett 
zsidóság. Különösen a katholikus papság, a szerzetek 
tagjai keresték fel előszeretettel a spanyol iskolákat,



hogy ezekben az orvosi tudományokat elsajátíthassák 
és úgy fogadalmuknak, mely a betegek orvoslásában 
is állott, annál inkább megfelelhessenek. Szerzett 
ismeretekkel visszatértek hazájukba, tudásuknak 
részesévé tettek másokat is és lassan-lassan önálló 
iskolákat alapítva, úttörőivé lettek az egyetemi oktatás 
rendszerének. Salerno olaszországi város volt az 
első, a hol a spanyol egyetemek mintájára főiskolát: 
scola medicinalis laicát állítottak, a század elején 
azt kibővítették és scola Salernitánának, Collegium 
Hypokratikum-nak nevezték el. Ugyanilyen orvosi 
iskola alakult a Benedekrendi szerzetesek Monte 
Casinoi kolostorában is, és úgy látszik ez a három 
intézet, a kordubai, salernoi és a monte casinoi, 
játszotta a főszerepet hazai gyógyszerészetünknek 
az árpádkori királyok alatti történetében.

Szent István koronáját orvos ajándékozta, — 
az a Gerbert nevű benediktinus, a kit gyógyításaiért 
messze földön magasztaltak, nem volt senki más, 
mint a későbbi II. Sylvester pápa és ugyancsak a 
benczések Pécsváradi zárdájában állították fel Magyar- 
országon az első hospiciumot.

A zárdát, melyet 1002-ben szentelt fel Astricus 
kalocsai érsek, István király emelte megkeresztelte- 
tésének emlékére „ad radicem montis ferrei‘ (Pécs- 
v á r a d o n )  ellátva fürdőkkel, beteg szobákkal, a 
sínylődök gondozására pedig hat fürdő-szolgát és 
három állandó (szolgát) ápolót rendelt. Benczés kolos



torok épültek a későbbi években Pannonhalmán, 
Váczon, Veszprémben, Nyitván, Pécsett, Székesfehér
váron és a kolostorok lakói lettek a magyar orvos- 
tudomány megteremtői. A krónikások művei több 
oly főpapról tesznek említést, a kik a gyógyítás 
tudományának jeles művelői voltak; az Árpádkori 
királyok idejében pedig már Könyves Kálmán óta 
mindig voltak az udvarnál állandóan alkalmazott 
orvosok ( a r c h i a t r i )  a kik nagyobb részben a szer
zetesek és főpapok soraiból kerültek ki.

A salernoi iskola hívei nem annyira orvossze
rekkel, mint inkább szigorú étrend előírásával gyó
gyították a betegeket; ezt a gyógymódot honosították 
meg nálunk a benczés orvosok, még pedig annál 
nagyobb sikerrel, mert a magyar ember mindenkor 
ellenszenvvel viseltetett az orvosságokkal szemben.

Egyidejűleg a benczés szerzetesekkel más szer
zetes rendek is építettek kolostorokat hazánkban, 
így a ferencziek, pálosok, dominikánusok, zircziek, 
minoriták, karmeliták, majd a sokkal későbbi száza
dokban a jezsuiták szerzete is, — a kiknek rend
jében szintén számosán voltak az orvoslással foglal
kozók, Székesfehérvárott pedig egy külön szerzetnek, 
a johanitáknak volt házuk, a melyben főként a har- 
czokban megsebesülteket ápolták.

1219-ben III. Henrik pápa enciklikát bocsátott 
ki és betiltotta a papi méltóságokat viselőknek, hogy 
sebészi beavatkozásra vállalkozzanak, „nec ullam
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chirurgiae artem subdiaconus, diaconus vel sacerdos 
exarceat quae adustionem vel imbustionem indicat“. 
IX. Gergely pápa pedig 1230-ban egyáltalában minden 
sebészi műtétet betiltott a szerzeteseknek, nem küllőm
ben az apáczáknak is, a kik azelőtt a betegápoláson 
kívül chirurgikus műtételekkel is foglalkoztak, — igy 
Hulda apáczáról feljegyezte a német krónikás, hogy 
számos phlebotomiát végzett; a pápai rendelet 
értelmében a szerzetesi hospitiumokban azok a fráterek 
végeztek minden véres gyógyítást, a kik a szerzetes 
atyák pilisét (tonsura) és szakállát borotválták és 
elődeivé lettek az érvágó, köpülyöző, foghuzó bor
bélyoknak.

Kétségtelen, hogy mindama kolostorokban, a 
hol betegápolással is foglalkoztak — legalább kezdet
leges gyógyszertáraknak is kellett lenni, habár az 
orvosi tudományok akkor még a gyógyszerészeitől 
külön választva nem voltak és az orvos gyógyszerész 
is volt egy személyben. A két tudomány szorosabb 
elkülönítése szakírók állítása szerint azokra az időkre 
esik, midőn az orvostudományt az egyetemeken 
negyedik fakultásnak felvették, mert ettől az időtől 
kezdve az orvosok rangjukon alulinak tartották, hogy 
főzéssel, kavarással foglalkozzanak, és mindezeket 
tanítványaikra bízták, — a kiket tehát évek után, 
mint az első tulajdonképeni gyógyszerészeket kell 
tekintenünk. Korán kifejlődött hazánkban az orvosi 
rendőrség, a policia medica, és a törvényszéki orvos-
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lás v. medicina forensis intézménye is, melyek 
Budán, Pozsonyban és a szepesi városokban már az 
első századokban törvények által szabályoztattak, 
annál homályosabb azonban úgy hazánkban, mint 
a külföldön is az első polgári gyógyszertárak ere
dete, némelyek a XIII. század, mások a XII. századra 
teszik azok felállításának idejét. így Linczbauer sze
rint az első polgári gyógyszertárt Angliában erigál- 
ták 1345-ben, utána mindjárt hazánk következett, 
azután 1404-ben Lipcse, 1409-ben pedig Nürnberg. 
Más források szerint az első polgári gyógyszerész 
volt a vetzlári 1233-ban, hazánkban pedig 1303-ban 
volt Budán Petrus physicus et aphothekarius budensis- 
nek háza; részünkről azt hisszük, hogy a leghelye
sebben járunk el, ha a polgári gyógyszertárak első 
nyomait Olaszországban keressük. 1140-ben Roger 
király közegészségügyi törvényeket bocsátott közre, 
1238-ban ugyanott gyógyszerárszabványt konstituáltak, 
a melyben kimondották, hogy a nyers anyagokat 
a droguisták árulhatják ugyan, de orvosi rendeleteket 
csakis a confectionáriusoknak (gyógyszerész) állt 
jogukban elkészíteni, 1224-ben pedig II. Frigyes 
római császár rendeletével a rhizotomokat, unquen- 
táriusok, myropolák, pharmacopolák, thurrariusok, 
(quaksalberek), aromatariusok, aphotekariusok,valamint 
a drogisták és a confectionariusok rendje az orvosok 
fenhatósága alá helyeztetett. Mindezekre a rend
szabályokra aligha lett volna szükség, ha a gyógy-
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szertárak kizárólag a kolostorok falain belül lettek 
volna találhatók.

Francziaországban a XIII. században már szin
tén instructiok szabályozták a gyógyszerészeket, a 
kik eleinte a fűszeresekkel tartoztak egy osztályba, 
később pedig külön céhet alkottak, inasaik remeket 
tettek (magisterium). Általában azt mondhatjuk, hogy 
a gyógyszerészet egész az utolsó századokig a céh
rendszeren épült, mutatják ezt azok az elnevezések, 
a melyek a külföldön még ma is használatosak, 
ilyenek p. o. a tyro, sőt Németországban a gyógy
szerészsegédet is csak a legújabb időben travestálták 
a Gehilf-ből Assistens-é.

A gyógyszerész özvegye a gyógyszertárt halá
láig felesketett szakértővel kezeltethette, hogy azután 
az örökösökre szállott-e a jog, az bizonytalan, habár 
számos oly esetet jegyezett fel a történelem, amely
ben az apa örökébe a szintén gyógyszerész fiú lépett. 
Elfogadott törvény volt úgyszólván egész Európában, 
hogy a gyógyszerészettel csakis keresztény foglalkoz
hatott. Zsidó gyógyszerészt egész az újabb időkig 
egy államban sem találunk, orvost, még pedig jeles 
orvost, annál többet; igy II. Ulászló király házi or
vosáról Zachariásról feljegyezte a krónikás, hogy 
érdemeinek elismeréséért elengedték neki a csuklyának, 
mint a zsidóság megkülömböztető öltözetének viseletét.

Ha a gyógyszerész a rendszabály ellen vétett, 
büntetéssel sújtották. Különösen szigorúan íenyitették
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az orvos által előirt gyógyszernek mással való he
lyettesítését, a melyre az első esetben magas pénz- 
büntetést, (Németországban 100 ezüst márkát), ismét
lődő eseteknél testi fenyítéket és kötél általi halált 
szabtak külömböző országok törvényei és szabály
rendeletei.

Mint említettük, a szerzetesek kolostorai voltak 
hazánkban az orvosi tudományok első bölcsői, a 
külföldi és a hazai egyetemek megalakulásával azon
ban mindjobban veszítettek jelentőségükből.

1224-ben II. Frigyes császár állíttatott fel egyezi,
temet Nápolyban, 108§ bau, alakult meg nálunk a 
veszprémi, — (közel (ToÜ~evvel a bécsi egyetem 
előtt, a melyet csak 1365-ben nyitottak meg) főiskola, 
mely a XIV. század elején leégett, de 13Stó-ben már 
újból felállították Pécsett, L ^ 4 *  1

Szorgalmasan látogatta a magyar ifjúság a hazai 
egyetemeket, hogy azonban legalább a vagyonosabb 
és tehetősebb rész egyszersmind a külföldi, különösen 
az olasz univerzitásokat is ne kereste volna fel tanul
mányainak kiegészítése czéljából, ezt, hogy boldogult 
Tamássy szavaival éljünk, még feltételezni is vétek 
volna. Specziális magyar gyógyszereinknek is nagy 
hire volt ebben az időben; Erzsébet királynéi 1380) 
királynő vizét az aqua regiát sajátkezűleg készítette 
Budán a királyi várban és megküldötte minden fejede
lemnek ; messze földön keresett gyógyszerek voltak az 
oleum karpathicum és a pulvis Pannonicus ruber is.
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A polgári jogok kifejlődésével alakultak meg 
Magyarországon az első polgári gyógyszertárak. 
Hogy mely idő óta találhatók ilyenek hazánkban, 
azt pontosan megállapítani nem tudjuk, bár mint 
már említettük, a régi okiratok szerint az 1303. év
ben Budán egy Péter nevű gyógyszerész lakott, de 
ez az adat nem feltétlen hitelességű. A Buda városi 
törvénykönyv, a melyet az 1244. évben kezdettek 
szerkeszteni, „Von der Apotheker“ czimű fejezetében 
már intézkedik a gyógyszerészekről, a mennyiben 
elrendeli, hogy azok semmi rőffek mérhető anyagot, 
ruhaneműeket ne áruljanak, csakis olyan dolgokat, a 
melyek régi szokás szerint a gyógyszertárba valók, 
üzleteiket pedig vasár- és ünnepnapokon az estéli 
harangszóig tartsák zárva. Annyit a rendeletből két- 
ségkivüli bizonyossággal kiolvashatunk, hogy _a_ XIV. 
században már volt polgári gyógyszertár Budán, ha 
nem is több, legalább egy, mint ugyanebben az idő
ben Németországban. Egyébként, hogy a gyógysze
részek a tulajdonképeni gyógyanyagokon kívül fűsze
rek, sütemények, mézeskalácsok és viaszgyertyák 
elárusitásával is foglalkoztak, kiviláglik a Zsigmond 
pécsi püspök által 1459-ben kifizetett számlából, a 
melyen a budai patikárius által a királyi asztal ré
szére küldött mézeskalácsok, gyertyák stb. voltak 
összefoglalva. A magyarországi polgári gyógyszertá
rak keletkezésének idejére következtethetünk még az 
alábbi adatokból. Gentilis bibomok elhalálozván,
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1310-ben kelt végrendeletében meghagyta, hogy leg
először is a gyógyszerészt fizessék ki örökösei, 
1352-ben Gyekmin budai gyógyszerész fiának Lász
lónak elhunytával annak hevesmegyei birtokát Ze- 
rechen udvari gyógyszerésznek adományozta Nagy 
Lajos király; 1337-ben Gottfried budai polgár és
gyógyszerész neje egyezséget kötött Kozma győri 
polgárral. 1375-ben Synok gyógyszerész özvegye fél 
házat adományozott apácza leányára. 1392-ben 
Ránckor Péter és Zsigmond budai gyógyszerészek 
házat vásároltak a mindszenti nagy utczában, 
1426-ban István gyógyszerésznek volt ugyanott háza 
és végül 1438-ban Kassa városában Bartholomeus 
apotheker, 1442-ben Bárt fán  Joannes apothekarius mű
ködtek, ÁVw/o/körmöczbányai gyógyszerész 1499-ben 
a városi tanács tagja volt stb. stb.

A XIV. század végével már nagyobbára minden 
kolostor el volt látva gyógyszertárral és a szerzete
sek a szegényeknek ingyen, a vagyonosabbaknak 
pedig pénzért szolgáltatták ki az orvosságokat.

Láthatjuk az eddig elmondottakból, hogy a 
magyar gyógyszerészet ha nem is közvetlenül, de 
olasz alapon fejlődött és ennek folytán az olasz tu
dósok művei voltak irányadók nálunk is úgy az 
Árpád- mint a vegyesházi királyok idejében is, 
habár kétségtelen, hogy a bécsi egyetemnek is volt 
szakmánk fejlődésére befolyása. Hasonlóképen az 
olaszok kezében volt a XV. század végéig a gyógy-
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szerkereskedelem is. Ázsia növényi és állati termé
kei Velenczén, Génuán keresztül jutottak az európai 
országokba. A budavárosi törvénykönyv, valamint 
az egyes városok törvényei és rendeletéi a mellett 
szólnak, hogy a gyógyszerészetet a középkorban a 
városok törvényei szabályozták, a felügyeletet pedig, 
a város tanácsa gyakorolta, működését illetőleg 
azonban teljesen szabad volt a gyógyszerész. Szá
mosán közülük képzett orvosok voltak, a kisebb 
mindennapi betegségek gyógyításával majd mindenik 
foglalkozott. Az első felsőbb rendeletet a gyógysze
részet szabályozására 1552-ben adták ki, tehát már 
az osztrák uralkodó családból származó királyok ide
jében és a többek között elrendelték benne, hogy a 
gyógyszertárakat időszakonkint szakértői vizsgálat 
alá kell venni. 1564-ben I. Ferdinand császár és 
király részletesebb szabályrendeletet dolgoztatott ki,
II. Rudolf ugyanazt 1602-ben megerősítette és III. 
Ferdinand kibővítette.

Valószínű, hogy ez a szabályzat nálunk is 
érvényben volt. Tudjuk ugyanis, hogy hazánknak 
egy jó nagy része abban az időben a török uralom 
alatt állott és sandzságokba volt osztva. A hódítók 
dulásai, a martalóczok, rablók garázdálkodásai elől 
menekült a ki csak tehette és a kit utói nem ért 
az ellenség fegyvere, vagy rablánczra nem tűzött 
annak kénye. Falvak, városok, megyék váltak lakat
lan pusztasággá és az egész alíöld állandóan a poi-
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tyázó csapatok Összetűzéseinek színhelye, a bujdosók, 
menekülők szomorú birodalma volt. Hazánk ezen 
részében összeomlott a kultúra minden alkotása, a 
hol pedig rendezett társadalmi viszonyokat nem 
találunk, ott semmi féle tudomány, tehát a gyógy
szerészeiről sem lehet szó. Két kis része az ország
nak maradt némileg menten az ozmán dulástól. Az 
egyik volt Erdély, a mely a török uralom idején 
élte anyagi és szellemi fejlettségének aranykorát, 
valamint a hozzá tartozó felső megyék és a szepesi 
városok, a Dunántúl és a legészaknyugatibb megyék 
a másik kis rész, a melyekről tudjuk, hogy úgy
szólván beleolvadtak az osztrák tartományokba. 
Sajnos épen Erdély gyógyszerészeiének története az, 
a melyről legkevesebbet tudunk, holott épen abból 
láthatnánk a nagy fejedelmek által alapított kollé
giumokból felvirágzott igazán magyar természettudo
mány fejlődését. Mint kétségtelen tényt állíthatjuk 
mind ennek daczára, hogy a protestáns papok sorá
ban igen sokan foglalkoztak a gyógyítással és tekintve 
az erdélyi viszonyokat, a gyógyszerészek is a leg
nagyobb valószínűség szerint protestáns vallásuak 
voltak. Ott pihennek az erre vonatkozó adatok az 
erdélyi megyék, városok, iskolák és az erdélyi főurak 
levéltárában, és ha valamelyik erdélyrészi kartársunk 
azok összegyűjtésére vállalkoznék, igazán nagy szolgá
latot tenne nem csak a magyar gyógyszerészet, hanem 
a magyar kultúra történetíróinak is.
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Az osztrák fennhatóság alatt álló részek gyógy
szerészei jó részben az osztrák tartományokból kerül
tek oda s így igen valószínű, hogy az osztrák 
gyógyszerészi szabályok reánk nézve is érvényben 
voltak.

A szabályzat értelmében gyógyszertárt csak az 
vezethetett, a ki letette az orvosi kar egy és a gyógy
szerészi kar két tagja előtt a vizsgát, (tehát nern 
csupán magisteriumot). Vizsgálatra csak az volt 
bocsájtható, a ki keresztlevéllel bizonyította, hogy 
róm. katholikus vallásu és a rendkívüli tanuló éve
ket elvégezte. Ha a vizsgát sikerrel kiáltotta, esküre 
bocsátották, hogy a gyógyszerek kiszolgáltatásában 
lelkiismeretes lesz, romlatlan anyagokat szolgáltat 
csak ki, magasabb díjakat a szokottnál nem szed, 
ártalmas belső szereket és mérgeket orvosi rendelet 
nélkül nem árusít el, végül pedig hogy sem érvágást 
nem rendel, sem nem végez.

A segédek működéséért a főnök volt felelős és 
kötelessége volt józan és megbízható személyzetet 
tartani. A tanulóktól megkövetelték, hogy törvényes 
és katholikus születésűek és latin nyelvben legalább 
némileg járatosak legyenek és négy évig tanuljanak 
a gyógyszertárban. Az özvegynek megengedte a ren
delet, hogy gyógyszertárában felesketett provizort 
tarthasson, az orvosoknak pedig eltiltotta a gyógy
szerek készítését, kivévén háznépük szükségletét 
és az általuk feltalált arkanumokat. Kezelhetett
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ugyan az orvos gyógyszertárt, de akkor viszont 
orvosi gyakorlatot nem folytathatott. A rendelet többi 
pontja a gyógyszertárnak tisztántartásáról, berende
zéséről, a gyógyszerek készítéséről, a Dispensatorium 
Augustianum és az Appendix Viennensis szerint, 
valamint a gyógyszerészek által feltalált különleges
ségekre vonatkozólag intézkedik, kimondván, hogy 
azokat elárusítás előtt az egyetem két doktortanára 
vizsgálja meg. A kuruzslók, javasasszonyok, és 
általában az illetéktelen gyógyszerkészítők üzelmeit 
szigorúan sújtotta a rendelet. A kolostorok, kollé
giumok, kónviktusok, semináriumok a szabályzat 
értelmében csakis a saját szükségleteiket fedezhették 
gyógyszertáraikból, az asszonyok pedig szintén csak 
a dékán engedélyével árulhattak a piaczokon gyógy
füveket.

A gyógyszertárakat a dékán 3—4 orvossal és 
két gyógyszerésszel együtt vizsgálta, végül pedig 
kimondotta a rendelet, a melynek záradékában 
egyébként bennfoglaltatik, hogy az mindkét Ausztriára 
vonatkozik, hogy a gyógyszerész a templomokat 
látogatni és Szent Kozmának és Szent Demjénnek, 
mint a gyógyítás védszentjének napjait, különös áhí
tattal megülni tartozik.

Hogy mennyire tiszteletben tartottak a XVI. szá
zadban a gyógyszerészeket, megérthetjük a murányi 
Vénusnak Szécliy Máriának és férje Wesselényi 
Ferencznek, Weber János eperjesi gvógyszerészszel
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folytatott bizalmas levelezéséből, a ki egyébként 
komasági összeköttetésben is állott a főurrak

A gyógyszertárak száma a XVI., sőt a XVII. 
században is még nagyon kevés volt hazánkban, 
annyival inkább virágoztak azonban a kuruzslók, 
javasok és kwakszalberek üzletei. Külön rendje vol
tak a gyógyszerelárusítóknak, a felvidéki tótság 
olajkárjai, a kik bejárták az egész országot, nagy 
részt Bécsből szerzett és színesre festett arkanu- 
maikkal, a minők voltak a külömböző olajok, szeszek 
és eszencziák.

1678-ban megjelent a császári rendelet, mely 
a nem katholikusokat a gyógyszerészet művelésétől 
eltiltotta. 1689-ben pedig Ausztriában árszabványt 
bocsátottak ki és ehhez tartották magukat a magyar- 
országi gyógyszerészek is.

Történetünk eddigi folyamán két igen fontos 
tényezőről nem tettünk említést. Az egyik ezek közül 
a szakoktatás mikéntje, a másik pedig a gyógyszer- 
tárak felállításának módja. Az elsőre nézve semmi 
adattal nem rendelkezünk, minthogy azonban még a 
XVII. század végével is a gyógyszerész teljesen be
látása szerint vette fel növendékét, azt önmaga 
avatta be a szükséges ismeretekbe, hogy elkészítve 
magisteriumát önálló gyógyszerészszé lehessen, tel 
kell tételeznünk, hogy igy volt ez az előző száza
dokban is. Előképzettségül úgy látszik az Írni és 
olvasni tudást, sokszor még talán ezt sem követcl-

Magyarországi gyógyszerészet története.
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ték, egy a XVII. századból kelt helytartótanácsi 
rendelet legalább megtiltja a gyógyszerészeknek, hogy 
írni és olvasni nem tudó gyakornokokat vegyenek 
maguk mellé. A gyógyszertárak felállítását illetőleg, 
hazánkban mindig a concessio rendszere volt érvény
ben és a gyógyszerészetet szabad iparnak soha nem 
tekintették. Francziaországban, Angliában és később 
az amerikai államokban a gyógyszerészet az ipar
törvények alapján fejlődött és mint ilyen szabad 
letelepedhetéssel volt és van egybekötve.

Úgy a középkorban, mint az újkornak egészen 
a XVIII. századig terjedő részében hazánkban had
iunkkal csak kevés oly gyógyszertár volt, a mely 
valamely magán egyén, nevezetesen gyógyszerész 
tulajdona lett volna. A szerzetházak hospitiumai 
mellé csatolt gyógyszertárak a rend tulajdonát képez
ték, a szabad városok autonómiájuk alapján maguk 
állítottak fel gyógyszertárakat, azokban választott, 
felesketett gyógyszerészeket tartottak, a kiket a be
folyó jövedelemből évi fizetéssel láttak el és úgy a 
gyógyszertárak feletti felügyelet, mint a gyógyszerek 
beszerzésével is a városi tanács tagjai voltak meg
bízva. Hasonló viszonyokat találunk Németországban 
is. Hamburgban p. o. a városi tanács két tagja 
(Die Krude Herren) szerezték be a gyógyszereket. 
Féltékenyen őrzött jogaik megcsorbítását látták vá
rosaink a XVIII. században az egészségügy rende
zése után a királyok, valamint még később a hely-
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tartótanács által adományozott gyógyszertárak fel
állításában és jogaik megvédésére több alkalommal 
még perlekedéstől sem tartózkodtak.

Ig}̂  III. Károly császár a városoknak egyenes 
felszólalására rendelte el 1735-ben, hogy a kassai 
irgalmas barátok, 1735-ben pedig, hogy a győri és 
a trencséni jezsuiták, ha a gyógyszereket a kolos
toron kívül is akarják értékesíteni, a városnak éven- 
kint 30 forintot, vagy egyszer s mindenkorra 500 
forintot fizessenek. Még inkább a város előnyére 
dűlt el az a per, a melyet 1748-ban a nagyszombatiak 
a jezsuiták gyógyszertára ellen indítottak. Dicső em
lékű királynénk Mária Terézia utasította a helytartó- 
tanácsot, hogy a jezsuita szerzetesektől a gyógysze
rek elárusitás jogát vonja meg. A helytartótanács 
azután rendeleti utón mondotta ki, hogy a gyógy
szerekkel való kereskedés a városok kizárólagos 
tulajdonjoga. Panaszt emeltek a városok a nagyobb 
helyőrségeken a XVI. század végétől kezdődőleg fel
állított katonai gyógyszertárak ellen is. 1736-ban a 
budai katonai kórháznak tiltják el a gyógyszerek 
árulását, a városi gyógyszertárt pedig felmentik az 
adófizetés alól. Nemcsak a város tulajdonában levő, 
hanem a szerzetesi gyógyszertárak felügyelete is a 
tanács hatáskörébe tartozott, ép azért mikor 1773-ban 
a megyei gyógyszertárak életbeléptetésével a városi 
gyógyszertárakat is a megyei főorvosokkal akarták vizs
gáltatni, a városok hatóságai valósággal íelzúdultak
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a jogukat sértő újítás ellen és azt visszautasí
tották.

Említettük, hogy a királyi udvarokban már az 
Árpádok idejében voltak gyógyszertárak. Ez az intéz
mény a későbbi századokban is fentartotta magát. 
Hasonló gyógyszertárakat állítottak fel, ugylátszik 
a XVI. századtól kezdve főuraink váraikban. Vöröskő 
várában például már 1676 után volt a Pálffy-grófok- 
nak gyógyszertáruk, a mely működését az 1831. évi 
kolerajárvány után szüntette be ; egy 1747-ből szár
mazó okirat pedig az Eszterházyakról említi, hogy 
váraikban gyógyszertárakat tartottak. Több város a 
gyógyszertárát felesketett szakembernek bérbe adta, 
sőt bizonyos összeg lefizetése mellett a gyógyszerész 
magán-tulajdonába is bocsátotta. Ezek voltak a magán 
egyének tulajdonába átment reál-jogositványok, 
melyekről a továbbiakban még meg fogunk emlé
kezni és itt még csak azt hozzuk fel, hogy a király 
és a helytartótanács ott, hol már volt gyógyszertár, 
mindig csak a város megkérdeztetésével adomá
nyozta a jogot.

Mindezek természetesen csak ott voltak érvény
ben, a hol a városnak volt gyógyszertára, mert ellen
kező esetben nem csak a szerzetesek, hanem a bor
bélyok, khirurgusok is foglalkoztak a gyógyszerek 
elárusitásával. Ennyit előzetesen a gyógyszertári jogo- 
sitványokról, most pedig még mielőtt történetünk 
folytatására térnénk át, szenteljünk néhány szót a
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középkor egyik nálunk is meghonosodott kinövésé
nek, az alchimiának.

Az aranycsinálás mesterségének titkát már a 
rómaiak közül is többen keresték. Tőlük származott át 
az arabokra, majd pedig elterjedt az egész continensen 
és pedig Európa legkitűnőbb tudósai töltötték el éle
tük java részét a rezet arannyá és ezüstté változtató 
vörös és fehér oroszlán, valamint a minden bajt 
gyógyító bölcsesség kövének feltalálásában. Sajátságos, 
hogy a babonás vakhit épen a legvagyonosabb, leg- 
dúsabb embereket kerítette hatalmába. Koronás kirá
lyok, gazdag főurak, főpapok, a szerzetek fejei lettek 
alchimistákká és experimentálták a füstbe kincseiket 
és jószágaikat. Hazánkban is több száz éven át 
uralkodott a kába babona. A fejedelmek közül Zsig- 
mond és Rudolf császárok hódoltak annak teljes 
szenvedéllyel és a főpapokon, főurakon kívül több 
oly gyógyszerész nevét őrizte meg a történelem, a 
kik alchimiával foglalkoztak.

Hazai gyógyszerészetünk tulajdonképeni rende
zése a helytartótanács intézménye, életbeléptetésének 
idejére, tehát 1723—24 évekre esik. A felsorolt és 
az Ausztriára vonatkozó rendeletek egy része, habár 
szokásjogilag nálunk is meghonosodott, az egész 
országra annál kevésbé lehetett érvényben, mert mint 
tudjuk, hazánk a török világ alatt három részre osztva, 
a törökök, Erdély, s az osztrák császárok és magyar 
királyok uralma alatt állott. A gyógyszerészek ugv-
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szólván teljesen szabadon gyakorolták foglalkozásukat, 
e mellett bizonyit az a körülmény is, hogy a hely
tartótanács első feladatai közé számította „a gyógy
szerészek jobb állapotáról valógondoskodást“ 1727-ben, 
elrendelte ennél fogva a gyógyszerészek felesketését 
és kihallgatását, a gyógyszertárak vizsgálatát és erre 
orvosokat nevezett ki. Rajta volt továbbá, hogy a 
szerzetesi gyógyszertárak lassankint beszüntessenek 
és a katonai gyógyszertárak számát lehetőleg keves
bíteni iparkodott. Két kérdés körül forogtak a követ
kező évtizedekben a helytartótanács intézkedései. Az 
egyik volt a gyógyszerésztanulók szakoktatása, a 
másik a gyógyszerkönyvek és árszabványok szabá
lyozása. Lássuk először az utóbbit.

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a régebbi 
gyógyszerek főleg a növény- és állatvilágból kerültek 
ki, illetve a növényi és állati részek főzetéből, 
forrázatokból, kivonatokból és porából állottak. 
Galenus korából származtak ezek át az arabs orvo
sokra, majd ezek utján az európai gyógyszerészeire. 
Ezekhez csatlakoztak azután a középkori babonaság 
és tévhit szülte, a legtöbbször ocsmány és undorító 
arkanumok, s az alchimisták által időközben feltalált 
gyógyszerek. Árpádházi királyaink idejében valószínű, 
hogy nálunk, mint a hol az orvoslás olasz alapon 
fejlődött, az olasz tudósok munkáit követték a gyógy
szerek készítésében.

Eredeti és a gyógyszerészettel foglalkozó mun-
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kákát már kétségtelenül Írtak a középkor magyar 
orvosai és gyógyszerészei, természetesen azonban 
latin nyelven. Az első magyar nyelven megjelent 
mű „Hasznos és fölötte szükséges könyv, a melyet 
az isten fiainak és ötét félő híveknek lelki vigasztalá
sokra és testi épöletökreu irt Szigethy Frankovitz 
Gergely doktor 1588-ban. Frankovitz munkája telve 
van a legdőrébb badarságokkal, vallási rajongással, 
és a benne leirt orvosságok között még talán a leg
hatásosabb az Isten áldása. Ide sorolhatjuk Melinsz 
Juhász Péternek herbáriumát és Bei^yáe Istvánnak 
a Batthyányiak uradalmi lelkészének 1595-ben kiadott 
növénytani munkáját.

Számos uj szerrel növelte a gyógyszerkincset 
az alchimia, — bármily kába volt is annak eredeti 
czélja, — mert a folytonos kísérletezések több kiváló 
hasznú vegyület feltalálására vezettek. Az Amerika, 
valamint az Indiába vezető tengeri ut felfedezésével 
uj világ öntötte gazdagságát Európába. Nem Ázsia 
drágakövei, sem Kalifornia aranybányái voltak a két 
világrész megbecsülhetlen kincsei, hanem azok a 
hatalmas növényi, állati és ásványi remediumok, 
melyeket a két földterület nyújtott Európa népének; 
hogy többet ne említsünk, ilyenek voltak a kinakéreg, 
a quajagfa és sarsaparilla. Paracelsus beviszi a 
gyógyszertárba a higanyt és más vegyi szereket, 
mint calomelt, oxydokat, sublimatot, készít extrac- 
tumot, essentiákat, quintessentiákat és specificumokat.
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Tanainak befolyása alatt mindinkább kezdik haszná
latukat veszíteni a complikált gyógyszerek, melyeket 
Paracelsus lehetőleg egyszerűsített és a növénytan 
fejlődésével mindinkább köztörekvéssé válik, hogy 
a gyógyszerészeinek tudományos alapot adjanak. Az 
1564. évből származó marburgi gyógyszerkönyv szerint 
az állatvilágból a zsírt, velőt, csontokat, hajakat és 
szőröket, a növényvilágból a leveleket, virágokat, 
gyökereket, gyümölcsöt, fát, kérget, a növénynedvet, 
az ásványországból pedig fémeket, drágaköveket, 
kőzeteket, földeket, a vízből a korait, sót, gyöngyö
ket használták gyógyszerekül. Összetett gyógyszerek 
voltak a tinkturák, syrupok, lictuariumok, kenőcsök, 
a vakhit és a babonaság gyógyszerei között pedig 
megemlítjük itt a múmia tincturát, a melyhez ép 
egészséges testű 24 éves férfi hullája szükségelte
tett. Hasonló hatást tulajdonítottak más babonasze
reknek is, valamennyi gyógyszer között azonban a 
legnagyobb szerepet játszották a syrupok, olajok, 
pilulák. Minél inkább gyökeret vert a Paracelsus 
tudománya, annál inkább küszöbölődtek ki a haszná
latból a régi arkánumek, köztük igen sok. undorító 
anyag, mint az urina virginum et neonatorum, a 
békapeték, az állati excrementumok, köztük a stincus 
crocodili. A gyógyítással foglalkozók gyógyszerkönyv
vekbe, pharmakopoeákba kezdték összefoglalni a hasz
nálatos szereket, nálunk az első ily munkát Ruland 
János Dávid pozsonyi orvos illa és Lőcsén nyomatta
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ki 1644-ben. „Pharmacopoea nova in qua reposita 
sunt stéfcora“ czimen 1742-ben Pozsony városához 
felszólítást küldött a helytartótanács, hogy a gyógy
szerek árára vonatkozó munkát, tehát árszabványt 
dolgoztasson ki és a bécsi hasonló kiadványokra 
többé tekintettel ne legyenek. A mű kidolgozását 
Torkos Justus János pozsonyi orvos doktorra bízták, 
a ki azt 1744. év szeptember haváig elkészítette. 
Ez a munkája 1745-ben a helytartótanács rendelete 
értelmében, mint első önálló magyar taksa törvény
erőre emelkedett. Ugyanabban az időben 1744-ben 
Bécsben egy munka jelent meg Dr. Engel Illés 
orvostól, melynek alapja az 1729. évi bécsi „Dispen
satorium pharmaceuticum“ volt. Ezt 1765-ben ki
nyomatták és Bécsre, valamint Ausztriára nézve 
kötelezővé tették, sőt érvényét Magyarországra is ki 
akarták terjeszteni, a mi ellen azonban a helytartó- 
tanács felségfolyamodványt nyújtott be és kieszkö
zölte, hogy a Torkos-féle árszabványt megerősítették 
1766-ban. &zJ i, \

Alig egy évtizeddel később, 1774-ben elkészí
tették a „Pharmacopoea austriaca provincialis"-t, mely
hez árszabvány is volt csatolva, azt 1776-ban ér
vénybe léptették és Magyarországra nézve is köte
lezővé tették.

Második átdolgozott és bővített kiadása 1 780-ban 
jelent meg, de Magyarországon csak 1786-ban 
tették azt közzé. Daczára, hogy a pharmacopoea

Acj tu/ n ?
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austriaca provinciálishoz való alkalmazkodásra királyi 
rendelet kötelezte hazai gyógyszerészeinket, igen 
sokan mégis, még az 1785. évben is, a régi Torkos
féle árszabványt tekintették irányadónak, a miért is 
1786-ban ismét elrendelték, hogy a bécsi árszab
ványhoz, valamint a bécsi súly- és ürmértékekhez 
a magyar gyógyszerészek szigorúan alkalmazkodjanak.

1794-ben harmadik kiadást ért a bécsi pharma- 
copoea, ezt 1795-ben felemelt árszabány követte, me
lyet azonban hazánkban nem emeltek érvényre. 
Kartársaink panaszt is emeltek ez ellen, mire a felső 
kormányszék 1799-ben a pesti egyetem orvosi fakul
tásától kért véleményt, és ennek alapján a felemelt 
árszabványt az ahhoz 1799-ben fűzött némi pótlá
sokkal nálunk is életbe léptette 1801. november 13-án.

1804-ben az uj bécsi árszabvány „Taxa medica
mentorum pro Regni Hungáriáé et adnexis partibus 
edita“ 1808—9, 10, 11. évekre ugyanily czimű ár
szabvány, az 1813. évi uj „Pharmacopoea austriacau 
és az 1812—-13— 15— 16. évi árszabvány, 1818—20. 
évben kiadott uj osztrák gyógyszerkönyv, az 1822-i 
árszabványnyal egyetemben Magyarországon is köte
lező erővel bírtak. 1829-ben leirat érkezett a pesti 
egyetemhez, hogy orvosi kara a pest-budai gyógy
szerészek közreműködésével árszabványt készítsen, 
így jött létre a „ Taxa medicamentorum pro Regni 
Hungáriáé districtim elaborata“, mely azzal a meg
jegyzéssel hagyatott jóvá, hogy a szükséges válto
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zásokat azon a helytartótanács a legjobb belátása 
szerint eszközölje. 1831-ben a nagy kolera évében 
leszállították a gyógyszer-árszabványban foglalt némely 
szer árát. A módosítást némelyek a függeléknek tartják, 
habár az már a következő évben érvényét vesztette.

A helytartótanács a maga részéről jónak látta 
az 1831. évben, hogy folyamodjék a Királyhoz a 
gyógyszerekkel való kereskedésnek a nép jólléte ér
dekében való megkönnyítéséért és majd pedig a 
pest-budai gyógyszerészeknek Magyarhon összes 
gyógyszerészei nevében benyújtott kérelmére felszól- 
litotta a pesti orvosi kart, hogy az országos főorvos 
elnöklete alatt dolgozzon ki a „Dispensatorium 
hungaricum moderno et Regni Hungáriáé adjunctus 
partibus accomodatum“ czimü művet és készítsen 
hozzá árszabványt. Ettől az időtől egészen a 1848-as 
magyar kormány megalakulásáig a gyógyszerkönyvet 
és árszabványt illetőleg a következő változtatásokat 
regisztráljuk: 1838-ban függeléket adtak ki az 1829. 
árszabványhoz, 1836. évben emendálják a Pharma- 
copoea austriacát.

Itt még csak azt jegyezzük meg, hogy 1829-től 
kezdve úgy az árszabványokat, mint a pharmacopoeá- 
kat külön dolgozták ki Ausztria- és külön Magyar- 
ország részére és ezzel visszamegyünk ismét egy 
századdal, hogy a gyógyszerészek oktatásának, vala
mint a gyógyszertárak ellenőrzésének és az eriga- 
cióknak újabb fejlődését tanulmányozzuk.
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Említettük, hogy a gyógyszerészek szakoktatása 
eredetileg czélszerütlen volt. A XVI. század második 
felében Ausztriában életbeléptetett institutiók ugyan 
elrendelték, hogy gyógyszertárt csakis az vezethet, 
a ki a hatósági orvos és két szakember jelenlétében 
vizsgálatot tesz — ezt a részét a rendeletnek azon
ban nem mindig, vagy legalább hazánkban nem 
igen tartották be. Az említett szabályrendeletek ezen
kívül megkívánták, hogy a gyógyszerész a latin nyel
vet is bírja, de ennek daczára a helytartótanácsnak 
egy 1798-ból származó rendeletéből még mindig azt 
olvashatjuk ki, hogy múlt századbeli kartársaink 
között többen akadtak, a kik Írni és olvasni nem 
tudókat növendékül vettek fel gyógyszertáraikba. 
Demkó szerint talán épen ez volt az oka, hogy a XVIII. 
század elején a helytartótanács teljes energiával 
fogott a gyógyszerészek kiképzésének rendezéséhez, 
habár ez a fontos kérdés csakis a nagyszombati egye
tem megalapításával nyerhetett megoldást, mert mind
addig csak elvétve akadt hazánkban egyetemet vég
zett gyógyszerész, ezek is többnyire orvosok voltak, 
akik praxisukat a gyógyszerészi pályával cserélték 
fel. Habár a nagyobb városok hatóságai elrendelték, 
hogy a gyógyszerészek a városi tanácsból kiküldött 
és két szakértőből álló bizottság előtt vizsgát tegye
nek, ezt a rendeletet sem tartották be pontosan. 
1736-ban Biharmegye gyógyszertár vizsgáló küldött
sége tudatlannak és mesterségében járatlannak mon-
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dotta ki a debreczeni gyógyszerészt és a helytartó- 
tanács ugyanabban az évben hevesen kikelt az ellen, 
hogy még az ország nagyobb városaiban, mint Pes
ten, Esztergomban és Nagyszombatban sincsenek egye
temet végzett gyógyszerészek, hanem vizsgálásukat 
a városi orvosok teljesítették, a kiknek bizonyítványa 
elégséges volt a gyógyszertár önálló vezethetésére,

1759-ben kiterjesztették a gyógyszerészek vizs
gálatára vonatkozó régi rendeletet még a kisebb váro
sokra is, kimondván, hogy gyógyszerész-tanulókat 
mindenütt a városi, a hol pedig ilyen nem volna, a 
megyei főorvos vizsgálja meg és a bizonyítványukat 
terjesszék fel a helytartótanácshoz, a mely eseten- 
kint adja meg a praxisra az engedélyt.

A nagyszombati egyetem felállításával mindezek 
a viszonyok megváltoztak. 1769—71-ben (az évszá
mokban eltérés van) felállították az orvosi fakultást, 
ennek keretében a materia medica tanszékét és 
1771-ben kötelezővé tették a bécsi egyetem tanrendjét 
a nagyszombati egyetemen is és a gyógyszerészeket 
a főiskola látogatására kötelezték. Már maga ez a 
rendelet kényszeritette kartársainkat, hogy magasabb 
előképzettségű ifjakat fogadjanak gyakornokul s nor- 
mativum gyanánt a humaniórák végzését vették tel, 
mely követelmény a századunk elején szokásjogilag a 
négy latin osztályban állandósult. Az egyetemi tan
folyam kezdetben csak három hónap volt. Rövid 
vonásokban adták azon elő a mineralogiát, botanikát,
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chemiát és a pharmacognostíca elemeit. A jelölt négy 
vizsgálatot tett, egyet a növénytanból, egyet a gyógy
szertanból és egyet a vegytanból, főként elméletileg 
és egy praktikus vizsgálatot az orvoskari dékán, mint 
elnök, a vegytan, botanika tanárai és a gyógyszerészi 
kar két kiküldöttje előtt. A vizsgálati díjakra nézve 
nem egyeznek adataink. Schwartz értekezése szerint 
ez az összeg a mellékkiadásokkal együtt 79 forint 
88 krajczárra, Rupp tanár szerint pedig 84 forint 
48 krajczárra rúgott. 1771-től 1800-ig, tehát 29 éven 
keresztül oklevelet nyert a nagyszombati, illetőleg a 
budapesti egyetemeken 290 gyógyszerész, a mi vég
tére az akkori időkhöz viszonyítva, kedvező szám
arány, de az évi kimutatások azt bizonyítják,, hogy 
a hallgatóság zömét a későbbi évek szolgáltatták, a 
mit különben Denikó adatai is bizonyítanak, mert 
szerinte az évtizedben 1770-től— 1780-ig mindössze 
46 gyógyszerész szerzett hazánkban diplomát. Az 
egyetemi oktatás behozatala az első időkben többeket 
visszariasztott a pályától. A tanidőt a XVIII. szá
zad elejével egy évre emelték, később pedig az 
1848 utáni időben két évre állapították meg. Köte
lezővé az egyetemi tanfolyam elvégzése, az 1770. 
évi helytartótanácsi rendelet értelmében vált. Ebben 
mondották ki, hogy a gyógyszerészek részére a városi 
vagy pedig a megyei orvos által kiállított vizsgálati 
bizonyítvány nem elégséges a gyakorlat folytatásá
hoz, a növendékeknek egyetemi tanfolyamot kell
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végezniök és az orvosi fakultás előtt kell vizsgálatot 
tenniök.

Az 1770. évi „Norma generalis“ némiképen eny
hített a rendelet szigorán, megengedvén, hogy a 
növendékek a nyári hónapokban, mint magántanulók 
végezhetik a tanfolyamot, a mikor a pesti növény
kertet látogassák. Különös királyi kegyelem alapján 
többeket felmentettek ugyan a vizsgálat kötelezettsége 
alól, de mint Demkó találóan mondja, a nagyszom
bati egyetem felállítása után lassan-lassan eltűnt a 
nem képzett gyógyszerészek osztálya.

Eltekintve a XVI. század óta életbe léptetett kato
nai gyógyszertáraktól, a felsőbb hatóságok nem igen 
adományoztak gyógyszertári jogokat. A XVIII. szá
zadtól kezdve fordultak ugyan elő esetek, hogy az 
uralkodók engedélyeket osztottak a gyógyszertárak 
felállíthatására, ez azonban mindenkor a városi hatósá
gok előzetes megkérdeztetésével történt. Ugyanez a 
jog később a helytartótanácsra szállott át, majd József 
császár idejében a megyei hatóságokra, de csak rövid 
időre, ennek daczára azonban még az 1830. év után 
is fordultak elő oly esetek, hogy szolgabirák adomá
nyoztak magánegyéneknek gyógyszertárakat.

1747-ben a helytartótanács kimutatása szerint 
42 gyógyszertár volt Magyarországon, bár valószínű, 
hogy a szerzetes rendek, mint kapuczinusok, fran- 
cziskánusok, jezsuiták, benczések, irgalmasok gyógy
szertáraival együtt ez a szám még valamivel nagyobb
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volt. A városi gyógyszertárakhoz idővel úgynevezett 
megyei gyógyszertárak csatlakoztak. 1752-ben Mária 
Terézia felszólította a megyéket, hogy területükön 
legalább egy gyógyszertárat állítsanak és ezt a fel
szólítást 1773-ban megismételte. A megyék erre folya
modást nyújtottak be, hogy azok, akik saját költsé
gükön gyógyszertárt állítanak, jövedelmi adójuktól 
felmentessenek ; a kérelemre tagadó válasz érkezett 
vissza. Fel kell tételeznünk ezek alapján, hogy a 
legfelsőbb fórum, illetőleg a helytartótanács jogado
mányozása kezdetben csak a megyei gyógyszertá
rakra terjeszkedett ki, később ez az úzus a városokra 
is kitérjesztetett és a későbbi években az időközön- 
kint beszüntetett szerzetesi gyógyszertárakat polgári 
gyógyszertárakkal helyettesítették. A jogok minemü- 
ségét illetőleg eleinte semminemű megkülönböztetést 
nem tettek, egyformán magántulajdonnak és eladha- 
tónak tekintettek minden gyógyszertárt, 1799-ben 
azonban kimondotta a helytartótanács, hogy ettől 
az évtől kezdve azok a gyógyszertárak, a melyeknek 
adományozási okmányában az „ad personam“ benne 
foglaltatik, tehát csakis meghatározott személyre szól, 
mint személyes jogosítványok sem el nem adhatók, 
sem nem örökölhetők, a többiek azonban reáljoguak- 
nak tekintetnek és magántulajdonul vétetnek.

A rendelet kiadatását követő évek a mellett bizo
nyítanak, hogy az abban foglaltak inkább csak a 
papiroson, hogysem a gyakorlatban voltak érvényben,
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személyes- vagy reál-jogosítványképen adományoz
ták-e, adták-vették szabadon úgy, hogy az 1827—29. 
években, mikor . a helytartótanács végérvényesen ki
mondotta, hogy azontúl csak személyes jogosítvá
nyok nyerhetők, újból szigorúan elrendelte a distinkció 
megvonását a személy- és reáljogok között. Meg
hagyta ugyan a rendelet az özvegyet újabb férjhez- 
meneteléig, az örökösöket pedig nagykorúságukig a 
haszon-élvezetben, de a jogosítvány már a tulajdo
nos elhalálozásával visszaszállott az államra és ha 
az özvegy is elhalt vagy férjhez ment, az örökösök 
pedig nagykorúak lettek, a gyógyszertár berendezése, 
az abban tartott orvosszerek magán- vagy nyilvános 
árverésen adattak el; vehetett mindenki azt a mi 
neki tetszett, mérgeket, hatékony és kevésbé hatékony 
gyógyszereket egyformán. A rendelet hátrányait sem 
a személyjog tulajdonosainak örököseire, sem pedig 
a közegészségügyre azt hisszük nem kell külön fejteget
nünk, belátták ezt maguk a törvényhatóságok is, mert a 
rendelet mellőzésével a személyes jogosítványok átruhá
zását a szolgabiró előtt kötött okmánynyal megengedték 
és csak azt kötötték ki, hogy ily esetekben a vevő és 
az eladó a községnek bizonyos összegű laudemiumot 
fizessen.

A helytartótanács többi rendeletéi a gyógyszer- 
tárak vizsgálatára és a gyógyszerész működési köré
nek körülírására vonatkoztak. 1 udjuk, hogy a városi

3Magyarországi gyógyszerészet története.
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gyógyszertárak felügyelete a városi tanács tagjainak 
tisztje volt, minthogy azonban a városi gyógyszer- 
tárak eladásával és a helytartótanács jogadományo
zásával a magánegyének tulajdonában levő jogosít
ványok évről-évre szaporodtak, 1729-ben elrendelte a 
helytartótanács, hogy az ilyen gyógyszertárt is az 
arra kirendelt városi, vagy megyei orvos időközön- 
kint vizsgálatnak vesse alá. A rendeletet úgylátszik 
bizonyos renitentiával fogadták, úgy hogy azt az 1736. 
évtől kezdve többször megújították és a vizsgálat
nál tanúsítandó engedelmességet belevonták az eskü
formába. Kötelező erővel birt a rendelet a szerzetesi 
kórházakra, 1736-ban Trencsén, 1745-ben Győr városát 
szóllította fel a helytartótanács a jezsuiták gyógy
szertárának megvizsgálására. A szerzetesek nem tilta
koztak ugyan a vizsgálat ellen, folyamodtak azonban, 
hogy a papi gyógyszerészeket ne a világi tanárok 
vizsgáztassák és azok az eskü alól felmentessenek. 
Kérelmüket a helytartótanács 1736-ban teljesítette. 
A gyógyszertárak vizsgálata nem volt meghatározott 
időszakokhoz kötve. Némelyikét minden évben át
vizsgálták, mások 5—6 éven keresztül is vizsgálatla- 
nul maradtak. Visszaéléseket a vizsgálatnál különben 
már a XVIII. század elejétől kezdve találunk; 1767-ben 
a helytartótanács a szemére veti az orvosoknak, 
hogy a vizsgálat előtt 2—3 héttel tudtára adják a 
gyógyszerésznek, alkalmat adván ezáltal neki arra, 
hogy romlott szereit a vizsgálat előtt patikájából el
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helyezze. Nem tudjuk fizettek-e a gyógyszerészek az 
orvosoknak a vizsgálatért már akkoriban valami díjat, 
vagy pedig a szokásossá vált egy arany csak a későbbi 
évek uzusa volt, de annyi valószínű, hogy az inkriminált 
előzetes értesítések honorálására jöttek divatba az újévi 
ajándékok.

Adatokat találunk a XVIII. század gyógysze
részeiének történetében a százalék kedvezményekre 
vonatkozólag. A szegények részére kiszolgáltatott 
gyógyszereket a régi szokás szerint a város pénztá
rából fizették, a mit azonban Buda város 1763-ban be
akart szüntetni és a gyógyszerészeket kötelezni akarta, 
hogy a Lazarétumok és kórházak részére ingyen 
adják ki az orvosságokat. Kartársaink erélyes ellen
állást tanúsítottak a rendelet ellen és folyamodást 
intéztek a helytartótanácshoz annak visszavonásáért, 
mire a tanács az 1788. évben meghagyta a gyógy
szerészeknek, hogy a szegény betegek részére az 
árakból 13-részt vagy legalább 20%-ot engedjenek, 
ha pedig ezt tenni vonakodnának, rendeljék a me
gyék a gyógyszereket a helyőrségekben levő tábori 
gyógyszertárakból.

Az orvoslás gyakorlásától és minden az orvosi 
praxisba vágó művelettől szintén a XVIII. század
ban tiltották el a gyógyszerészeket. Mindezek a rende
letek, melyek a XVIII. század végén majdnem vál
tozatlanul, azon túl némi változásukkal több részük-

3*
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ben majd egész napjainkig érvényben maradtak a 
jogos gyógyszerárulókra vonatkoznak, találunk azon
ban a helytartótanácsnak intézkedései közt olyanokat 
is, a melyekkel a jogtalan gyógyszerelárusítók vissza
éléseit iparkodtak megszüntetni, ilyenek az 1749-ben, 
1770-ben és 1800-ban az olajos tótok — olajkárok 
és a kereskedők ellen kiadott rendszabályok. A gyógy
szerekkel való vándor-kereskedés, mely az egész 
középkorban virágzott, mindazonáltal csakis akkor 
szűnt meg hazánkban, midőn 1835-ben és 1843-ban 
Ausztriával, Szászországgal és Oroszországgal szer
ződést kötöttünk, arra vonatkozólag, hogy a gyógy
szerekkel házalókat fogják el és zárják dologházakba.

Hazai gyógyszerészetünk fejlődésének eddig elő
adott részével tulajdonképen eljutottunk a válaszfalig, 
a mely szakmánk régibb és újabb történetét egy
mástól külön választja és ez az 1848. évi magyar 
kormány megalakulása.

Az első alkotmányos magyar minisztérium a 
kereskedelmi tárcza hatáskörébe sorozta a gyógy
szerészetet, de nem mint iparüző foglalkozást, ha
nem mint Klauzál miniszternek rendeletéiből, a 48-as 
évekből fennmaradt közegészségügyi törvényjavaslatok
ból meglátszik, mint közegészségi intézményt. Karunk
nak a minisztériumban külön szakosztályt, külön szak- 
referenst rendelt a magyar kormány, a kinek kötelessége 
volt minden a gyógyszerészetet érintő ügyben tanácscsal 
és felvilágosítással szolgálni és a kisebb folyó ügye
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két elintézni. Rendezés alá vették másodsorban a 
szakoktatás ügyét. A négyosztályos előképzettséget 
felemelték hatra, a gyakornoki időt három évben, az ez 
után töltendő segédeskedést két évben és az egyetemi 
látogatás tartamát egy évben határozták meg.

Sem a taxán sem a pharmakopoeán nem volt ideje 
a sajnos rövid életű magyar kormánynak változtatá
sokat és újításokat eszközölni. Bírunk ugyan egy 
1848. október 16-áról kelt miniszteri kibocsátványt, 
a mely a pesti orvosi kart újabb gyógyszerárszab
vány összeállítására szóllitja fel és egy másikat ugyan
annak az évnek novemberéről néhány gyógyszer 
árának emelése tárgyában, de azért gyógyszerésze- 
tíinknek abban az időben is az 1836-iki negyedik 
kiadású Pharmacopoea austriaca és az 1843. évi taxa 
medicamentorum pro Regni Hungáriáé volt alapja.

A szabadságharcz lezajlásával — melyben szá
mos hősies kartársunk vett részt — mint köztudo
mású, hazánk Ausztria fennhatósága alá jutott és 
osztrák törvények szerint kormányoztatott.

Időközben az ausztriai gyógyszerészeket részben 
az iparüzők sorába osztották és az ipartörvényeket alkal
mazták reájuk, 1850-től kezdve, tehát ugyanígy jár
tak el a magyarországi gyógyszerészekkel is. Meg
szüntették a külön szakosztályt és megvonták tőlünk 
a szakképviseletet, pedig mint a következő évek 
eseményei megmutatták, nagy szükségünk lett volna 
ilyenre. 1851, illetve 1857-ben t. i. íelszóllították
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Magyarország gyógyszerészeit, hogy gyógyszertáraik 
adományozó levelét mutassák fel és minden olyan 
gyógyszertárt, melynek jogosítványában az „ad per
sonam“ és az eladás tilalma világosan kiírva nem 
volt, reáljogunak tekintették, a többiekre pedig mint 
személyes jogosítványokat, kihirdették, hogy azok 
sem át nem ruházhatók, sem el nem adhatók és bár 
az övegy örökösnő hasznukat férjhezmeneteléig 
illetve haláláig élvezhette is, ha kellőleg minősített 
provizort tartott, a gyógyszertár visszaszállott az 
államra. Ezen rendelet, mint látjuk nem egyébb, 
mint az 1799. és 1827—29. évi helytartótanácsi 
rendeletek megújítása, azzal a külömbséggel, hogy 
azt ez alkalommal teljes szigorúsággal iparkodtak 
érvényre juttatni. Tudjuk az elmondottakból, hogy 
a szabadságharczot megelőző években a személyes 
jogosítványok minden nehézség nélkül voltak át
ruházhatók és számos kartársunk birt ily átruházott, 
pénzen szerzett jogosítványnyal; ezeket tehát a ren
delet egyszerre minden vagyonuktól megfosztotta. 
Eleinte ugylátszik azt reményiették ügyfeleink, hogy 
a rendelet ismét végrehajthatlanul marad, mert semmi 
lépést sem tettek annak visszavonására és csak akkor 
ébredtek a szomorú valóra, midőn egy nagy családu 
kartársuk halálával annak gyermekei úgyszólván 
mindennapi kenyér nélkül maradtak. 1859-ben uj 
ipartörvényt léptettek életbe Ausztriában. Ennek 
58—59. §-ai úgy az üzletek eladása, mint annak
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bérbeadását feltétlenül megengedték a tulajdonosnak 
és osztrák ügyfeleink siettek is folyamodni, hogy a 
törvény eme pontjait reájuk is kiterjesszék. Kérel
mük teljesült. A magyarországi gyógyszerészek 
szintén a kereskedelmi törvények alapján vélték leg- 
czélszerübben a rendeletben foglalt sérelmet orvosol- 
tatni, és az 1864. évben az 1862-ben megalakult 
„Gyógyszerészi Hetilap“ szerkesztőjének tanácsára 
Handtl Károly és Kociánovich József ügyfeleinkből 
álló küldöttség tisztelgett Ő Felségénél, átnyújtva 
karunknak főbb száz személyjogu tulajdonos által 
aláirt kérvényét a kérdéses §-oknak a hazai gyógy
szerészetünkre leendő kiterjesztése tárgyában. Folya
modásunkra a választ az 1865. évi Felségrendelet
ben adta meg uralkodónk, megengedvén, hogy a 
személyjogok tulajdonosai, özvegyei és örökösei a 
gyógyszertár üzletjogát okleveles gyógyszerészre bár
mikor átruházhassák; ez a rendelet csak az 1876-iki köz
egészségügyi magyar törvényekkel veszítette el érvényét.

1850-ben megjelent az 1843. évi árszabvány füg
geléke, 1855-ben a Pharmacopoea austriaca Y. kiadása, 
és az ehhez való árszabvány, melyeket most mint az 
50-es évek eredményeit tartottunk íelemlítendőnek.

A hatvanas évek elején egy nem uj, de sok 
éven keresztül feledésbe ment eszme elevenedett fel 
ismét a magyar gyógyszerészek között, a társulás 
és az országos egylet alakításának eszméje. A hely
tartótanácsnak 1816. évi jelentésében olvashatjuk,
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hogy a hazai gyógyszerészeink már abban az idő
ben, azaz évben folyamodtak egy országos testület, 
gremium felállításáért. 1833-ban ugyanilyen czélból 
összegyülekeztek Pesten, uj kérvényt nyújtottak be, 
azt többször megsürgették, de eredmény nélkül. Nagy 
sokára 1846-ban végre valahára megerősítette a hely
tartótanács a pest-budai gremium alapszabályait, a 
melyek kidolgozásával Ráth Péter budai gyógyszerész 
szerzett magának érdemeket. Tagadhatlan, hogy a 
testület mindenkor teljes önzetlenséggel karolta fel a 
vidéki kartársak ügyeit is, de végtére mégis csak két 
városra szorítkozó intézmény volt, pedig ha valaha, 
úgy az elnyomatás napjaiban lett volna szükségünk 
egy olyan egyesületre, melynek minden gyógyszerész 
tagja lehet. Ezt hangoztatta szüntelen az 1862. év 
óta megjelenő „Gyógyszerészi Hetilap“, erre intettek 
ügybuzgó kartársaink, de sok évig kellett várakoz
nunk, mig végre ez az óhajunk teljesült. 1862—
1863-ban ismételten megkísérelték a magyar gyógy
szerészek, hogy országos összejövetel tartására enge
délyt nyerhessenek, de sikertelenül, felhasználták 
tehát az orvosok és természetvizsgálók nagy gyűlé
seit és ezeken külön gyógyszerészi osztályt alakítva 
vitatták meg a teendőket és ugyancsak a nagyváradi ter
mészetvizsgáló ülésen fogadták el az országos egyletnek- 
Ráth Péter, Jármay Gusztáv és Dr. Müller Bernát által 
kidolgozott alaptervezeteit. 1867-ben végre megnyer
ték ügyfeleink a visszaállított magyar kormánytól az
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engedélyt arra, hogy országos gyógyszerész-gyüle- 
kezetet tartsanak, ezen alakították meg azt az or
szágos központi bizottságot, a mely eleinte ideigle
nesen, 1870-től véglegesen megbízva vezette szak
mánk ügyeit egészen 1873-ig, az országos egylet 
végmegalakulásáig.

Az 1869—75. évek a magyar közegészségügyi 
törvények kidolgozásának esztendei. Kezdték a tak
sán és a pharmakopoeán ; az elsőhöz a magyar gyógy
szerészi kar készítette el 1870-ben a bécsi árszab
vány alapján a kulcsot, az utóbbinak elkészítésén 
pedig szintén közreműködtek. 1870. év deczemberé- 
ben megjelent a magyar gyógyszerkönyv I. kiadása, 
1871. januárjában a hozzátartozó árszabvány hagyta 
el a sajtót. Az utóbbit a grammsuly-rendszer életbe
léptetésével 1875-ben újból átdolgozták.

Az 1872. évi május hava fontos időpont a ma
gyar gyógyszerészet történetében, akkor alakult meg 
a M. Gy.-egylet, szakmánknak erős bástyája, karunk 
védelme és minden magyar gyógyszerésznek önzet
len igaz barátja, a mely megalakulása óta fáradha
tatlanul, buzgalommal szolgálja a gyógyszerészet 
érdekeit. Története, melyet tegnap a díszgyűlésen 
olvastunk fel, egyszersmind a hazai gyógyszerészet 
története is. Nem akarjuk a már egyszer elmondot
takat megismételni, ép azért csak a legfontosabb és 
kiemelkedőbb eseményeket soroljuk lel újból a ma
guk egymásutánjában.
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1876-ban kibocsátotta a belügyminisztérium a 
szentesített közegészségügyi törvényeket.

Sajnos nem konstatálhatjuk, hogy ezek össze
állításánál a gyógyszerészet érdekeit mindenben szem- 
előtt tartották volna, a minek fő okát abban kell 
keresnünk, hogy a törvényjavaslat kidolgozásában 
nem adták meg szakmánknak a szükséges és kívá
natos befolyást. Legérzékenyebben sújtotta ügyfelein
ket a törvényeknek az a pontja, mely a személy
jogokra vonatkozó 1865. évi Felségrendeletet hatá
lyon kívül helyezte és mint ismeretes akként intéz
kedik, hogy a gyógyszerész halála után az özvegy 
és nagykorúságukig az örökösök provizorral kezel
tethetik ugyan a gyógyszertárt, de annak átruházá
sához már többé nincs joguk. Ugyanezt mondja az 
1883. évi gyógyszertári szabályrendelet, azzal a hozzá
tétellel, hogy az 1876. év, tehát a közegészségügyi 
törvények életbe léptetése előtt elhunyt gyógyszeré
szek özvegyei és árváira vonatkozólag még a felség
rendeletben foglaltak az irányadók.

A második pontja a közegészségügyi törvények
nek, illetve a gyógyszerészi szabályrendeletnek, a 
mely kívánni valókat hagyott maga után, a gyógy
szerészi szakoktatás Növendékeink az osztrák tör
vények fennhatósága alatt a negyedik középisko
lából vétettek fel, három évig tanultak, két évig 
segédeskedtek és két éven keresztül hallgatták az 
egyetemi tanfolyamot.
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Ugyanezt a rendszert hagyták érvényben az 
1876. évi közegészségi törvények is, daczára, 
hogy kartársaink, valamint országos egyletünk min
dent elkövettek, hogy az előképzettséget a kar köve
telményeinek hat középosztályban állapítsák meg. Majd 
két évtizedbe került, míg ennek a méltányos és a 
közegészségügy érdekében álló óhajunknak érvényt 
tudtunk szerezni. Trefort Ágoston kultuszminiszter 
volt az, a ki 1887-ben belátva, hogy a kar szünte
lenül megújuló kérelme alaptalan nem lehet, a véle
ményadásra felszóllított közeg negativ álláspontja 
daczára rendeletbe igtatta, hogy a gyógyszerész
növendék mielőtt a gyógyszertárba lépne, legalább 
hat középiskolai osztályt végezzen és egyúttal a gyógy
szerészek önkéntességének több éven keresztüli kér
dését is véglegesen megoldotta. Megemlítjük itt még 
az első magyar gyógyszerkönyvön és taxán történt 
időszerű változtatásokat. Az árszabványnak a gramm
súly rendszerre történő átdolgozásáról már szállot
tunk; 1883-ban megjelent és életbelépett a magyar 
gyógyszerkönyv első kiadásának függeléke, valamint 
az erre vonatkozó árszabvány; 1888-ban pedig a 
gyógyszerkönyv második kiadását rendezték sajtó 
alá, de minthogy a megfelelő árszabvány az erede
tileg kitűzött időre 1888. október haváig el nem 
készülhetett, mindkettő csak 1889. január hó 1-ével 
emelkedett kötelező erőre.

Gyógyszerkönyvünk második kiadásához az
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utóbbi években ismét additamentumot dolgozott át 
a közegészségügyi tanács. A függelék megjelenését 
mindennap várjuk és legújabb taxánkat, mely a folyó 
év julius hó 1-ével lép életbe, a napokban tette 
közzé a belügyminisztérium a hivatalos lapban.

Minden egyébb a gyógyszerészetet illető ujitás 
tulajdonképen országos egyletünk működésével van 
közvetlenül kapcsolatban. Ilyenek az ismeretes czég- 
bejegyzés ügye, az egyletnek kamarális átalakítása, 
az 1888-ban életbe léptetett gyakornoki szakiskola 
és a legutóbbi éveknek mindnyájunk előtt ismeretes 
reformja a nőgyógyszerészet. Országos egyletünk 
munkálkodása, történetének megírásánál megjegyez
tük, hogy annak főtendencziája volt mindenkor a 
közegészségi törvények megjavítását kivívni. A szak
oktatás rendezése volt az első sikerünk ebben a 
tekintetben ; a személyjogok átruházhatósága érdeké
ben 1890-ben megindult újabb mozgalom, valamint 
a folyton hangoztatott és életszükségként jelentkező 
szakképviseltetés kérdésének megoldását a közegész
ségügyi törvények küszöbön álló rendezésétől vár
juk és legyen szabad reménylenünk, hogy nem hiába.

Mielőtt a magyarországi gyógyszerészet rövid 
történetét befejeznénk, néhány szót óhajtunk még 
szentelni a gyógyszerészi szakirodalom ismertetésé
nek. Sajnálattal kell konstatálnunk, hogy hazánk 
gyógyszerészete ebben a tekintetben egész századunk 
elejéig messze a külföld mögött maradt, vigasztald-



sunkra szolgálhat azonban, hogy a többi tudomá
nyokkal nem voltunk külömben. Magyarország egé
szen a legutóbbi időkig védbástyája volt Európának 
a Kelet inváziójával szemben, és ennek a fontos 
missiojának feláldozta jóllétét és kultúráját.

A XIX. századtól, különösen annak utolsó év
tizedeitől kezdve hazánk a rohamos fejlődésnek és 
előrehaladásnak képét nyújtja és a kulturális emel
kedésnek keretében is eljutott arra a magaslatra, 
hogy ma már bátran felveheti a versenyt bármelyik 
európai állam gyógyszerészetével.

A középkori orvoslás és a gyógyszerészet kez
detleges állapotában, eltekintve az egyetemek által 
kiadott szakmunkáktól, magánegyének által irt mű
vekkel még a külföldön sem igen találkozunk. Mint a 
többi tudományok, ezek is inkább csak a mesterről 
szállottak át a tanítványra. Ismereteit, tanulmányait 
féltékenyen őrizte mindenki és tartózkodott azokat 
nyilvánosságra hozva köztulajdonná tenni.

A magyar gyógyszerészi szakirodalom első 
nyomait (nem számítva a latin nyelven irt munkála
tokat) a XVII. században találjuk, a XVIII. század
ból pedig már több oly művet birunk, a melyek 
a gyógyszerészeire vonatkoznak, habár meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek szerzői nagyobbára az orvo
sok sorából kerültek ki. Sem a művekkel, sem azok 
Íróival nem. óhajtunk itt részletesen foglalkozni, 
ennek a kérdésnek bővebb tárgyalása a gyógysze
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részi szakirodalom története Írójának feladaía és 
átmegyünk a szakirodalom fejlődésének ismertetésére 
századunkban.

Eltekintve a gyógyszerészi vizsgálatok és szi
gorlatok alkalmára készült tudományos értekezések
től, uj magyar szakmunka a XIX. század első év
tizedében nem igen jelent meg. Mint szakmánk 
körébe vágó művet megemlítjük Diószegky és Fazekas 
hires botanikusaink füvész-könyvét, a mely magyar 
nyelven Íratott és az első nagyobb botanikai munka.

Századunk második felében, mint említettük, 
rohamos fejlődésnek indult a gyógyszerészi szak- 
irodalom, ugyanerre az időre esnek első szaklapjaink 
alapítási évei is. 1848-ban jelent meg Láng A. 
Ferencznek a „Gyógyszerészi Hírlapja“, melyből 
sajnos csak 9 szám látott napvilágot, 1862-ben a 
legrégibb szakfolyóirat és az egylet hivatalos lapja 
a „Gyógyszerészi Hetilap“, később megjelentek:
„ Vegyészet és gyógyszerészet“ (megszűnt); „ Gyógysze
részi Hírlap“ (megsz.); „Aesculap“ (megsz.); a „ Gyógy
szerészi Közlöny“; „Gyógyszerészi Híradó“ (meg
szűnt); végül a „Gyógyszerészi Értesítő“.

A „Gyógyszerészi Hetilap“ megalapítása előtt 
kartársaink az „Orvosi Hetilap“ czimű orvosi szak
lapban bocsátkoztak eszmecserébe; a szaklap meg
alakulása után, ennek hasábjain tették közzé ügy
feleink megvitatást igénylő ügyeiket s tudományos 
értekezéseiket.
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Történetünk befejeztével legyen szabad remény
lenünk, hogy a bevezetésünkben magunk elé tűzött fel
adatunknak ha nem is teljesen, legalább nagyrészben 
sikerült megfelelnünk. Beszámoltunk a magyar gyógy
szerészet közel ezeréves múltjáról, kijelöltük az 
utakat, a melyeken az a jelen állásáig fejlődött és 
a melyeken tovább haladva, bizonyára a jövő ezred
évben is együtt fog fejlődni Európa többi államai
nak gyógyszerészetével.
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Források :

L in c z b a u e r  X a v é r  F e r e n c z : »Codex Sanitär, med.« 
T a m á s sy  K á r o l y : » A  gyógyszerészet története.«
A » G y ó g y sz e r é sz i H e t il a p « értekezései és adatai. 
S c h w a r t z  Ignácz  értekezései.
D r . D em k ó  : »A magyar orvosi rend története.« 
R o t h sc h n e k  W. E mil : »A Debreczen-biharmegyei 

gyógyszerész-testület története« stb.
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