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KAPRONCZAY KATALIN

A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI  
SZAKIRODALOM MÚLTJÁBÓL

A gyógyszerkészítés ránk maradt, korai írásos emlékei a természet 
ismeretét és a gyógyulni vágyó, kísérletező ember tapasztalatait 
foglalták össze. Nem összefüggő, gyógyító munka megírásának 
szándéka vezette azokat az írástudókat – többnyire papokat –, akik 
az általuk használt könyvek üres lapjaira, vagy lapszéleire gyógy-
növényből készített főzetek, párlatok receptjeit jegyezték le. Ezeket 
az egy-két soros feljegyzéseket a magyar gyógyszerészeti irodalom 
első emlékeiként tartjuk becsben. A magyarországi orvos-gyógy-
szerészeti irodalom első nyomtatott emlékei a XVI. századból ma-
radtak ránk, a munkák jelentős része orvos-botanika.

Méliusz Juhász Péter (1532–1572) „Herbarium az Fáknak, Fü-
veknek nevekről, természetekről és hasznakról” (Kolozsvár, 1578. 
Heltai Gáspárné nyomdája) c. könyve ennek a műfajnak egyik jel-
legzetes és kimagasló példája. Bár ő maga nem volt orvos, felté-
telezhető, hogy a Nádasdy Tamás sárvári udvarában eltöltött évek 
során, a természettudományos témák iránt nyitott értelmiségi kör 
hatására kezdett el maga is a botanikával, gyógynövény terápiával 
foglalkozni. Más, általa tisztelt szerzők művei alapján összeállí-
tott munka, amelyekre a szövegben számtalan helyen hivatkozik: 
„Galenus mondja”, „Dioskurides írja, ha hihető” stb. A legfontosabb 
forrása azonban Adam Leonicerus „Historiae naturalis...” (1551) c. 
kötete volt. Bár a későbbi elemzők nem egyszer kritizálták Méli-
usz „Herbarium”-át, mégis kimondhatjuk, hogy a kor színvonalán 
álló, megbízható munka a gyógynövények terápiás alkalmazásának 
témájában. Elsődleges érdeme azonban egyértelműen magyar nyel-
vűségében van, hiszen 1236 magyar növénynév szerepel az összeál-
lításban. Több helyen indulatos megjegyzéseket találunk a kuruzs-
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lásokkal, babonás „gyógymódokkal” kapcsolatban is, amely – ha 
a kor általánosan elterjedt szemléletét és szokásait vesszük figye-
lembe – mindenképpen javára írható. Beythe András „Füves Kö-
nüv”-je (Német-Újvár, 1595. Manlius) a második magyar nyelvű, 
nyomtatott herbárium, valós értékéből azonban levon, hogy csupán 
Méliusz művének más elrendezésű, és értékes növénytani leíráso-
kat mellőző változata.

Frankovith Gergely (1557 körül – 1600 körül) Sopron városának 
volt orvosa, a gyógyítás mesterségét állítólag egy borbély-sebésztől 
sajátította el, magasabb iskolázottsággal azonban valószínűleg nem 
rendelkezett. „Hasznos és felette szükséges könyv” (Monyoróke-
rék, 1588) c. műve vallásos meditációk, orvostársaival folytatott 
viták, imádságok, valamint különböző gyógyszerek és gyógymó-
dok leírása, túlsúlyban azonban mégis az orvosi ismeretek találha-
tók meg benne. A munka legfontosabb és legtöbbet vitatott része a 
„Serapium-kenet” ismertetése. A 169 alkotórészből álló keverékből 
134 a növényi alkatrész, de „természetesen” tehénganéj, 16-féle ál-
lati háj, éppúgy megtalálható benne, mint a sokféle illatos olaj. A 
kenet 32-féle betegség ellenszereként alkalmazandó. A középkori 
orvosság-előállítási módszerekre, elméletekre visszavezethető ha-
tás letagadhatatlan Frankovith könyvével kapcsolatban. Az általa 
vallott betegség-elmélet is igen jellemző a megírás időszakára: a 
betegség nem más, mint Isten büntetése, különösképpen érvényes 
ez a kijelentés a pestisre. Márpedig Isten büntetése elől nem mene-
külhet senki, ezért a betegségek megelőzésének is egyetlen módja 
a vallásos, istenfélő élet. Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy 
az orvosságok is Istentől származnak, tehát kötelesség azokat al-
kalmazni. A Serapium-kenet mellett még néhány, a korszak magyar 
borbély-sebészeinek tudásszintjére jellemző és a kéziratos receptje-
ikben foglaltakra emlékeztető orvosságleírás található. 

A kéziratos művek az orvosló irodalom szerves részét alkották a 
XVI–XVII. században, a nyomtatott irodalom kiegészítéseképpen 
töltötték be szerepüket. Java részük nyilván elpusztult, elveszett, 
ezért megközelítőleg sem tudjuk mennyiségüket meghatározni. A 
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magyar nyelvű kéziratokat összefoglalóan orvosságos könyveknek 
nevezhetjük, mert általában receptgyűjteményekről van szó. Két fő 
csoportra oszthatók: a borbély-sebész kéziratokra és a házi orvos-
ságos könyvekre. Minden elméleti megfontolást mellőzve a gya-
korlatra irányul a figyelmük, ha van egyáltalán valamiféle rendezés 
elvük, akkor az mesterségesen alkotott (az orvosságok betegségek 
– nem egyszer tünetcsoportok – szerinti betűrendes felsorolása).  
A betegségek okaival, elkülönítő jegyeivel stb. nem foglalkoztak.  
A borbély-sebészi munkában külön fejezetben szóltak az érvágás-
ról, a sebkezelésekről, elméleti alapjuk elenyésző, a tapasztalati 
(empirikus) tudás azonban nem elhanyagolható, a céhes sebészi 
követelmények minősége lemérhető belőlük. Gyógyszer-receptjeik 
is a sebészi munkájukra utalnak, elsősorban külsőleg alkalmazott 
szerek tárháza, de – bár a törvény tiltotta – belső bajok gyógyításá-
ra is találunk gyógymódokat, szereket, nem egy esetben bizonyos 
betegségek leírását. A legismertebbek Pettyeni Borbély Márton 
„Orvosló könyve” (1683–1701), valamint Ponyikai Johann „Liber 
medicinarum” (1693).

Számban lényegesen meghaladják, ezeket az ún. házi orvosságos 
és receptes könyvek, feljegyzések, amelyeknek lejegyzői papok, ne-
mesek, nemesasszonyok, esetleg főrangúak, akik a saját családjuk, 
vagy szűkebb környezetük számára gyűjtötték össze, amit szüksé-
gesnek véltek. Jellemzőjük, hogy a ház körül található anyagokból 
(általában növényi alapú), egyszerűen, különösebb eszköz nélkül 
előállítható szerek receptjeit tartalmazzák. Többnyire a betegségek, 
panaszok (sokszor csak tünet) alapján „osztályozzák” a mediciná-
kat, főzeteket. A saját használat iránti igényre utal az a tény is, hogy 
egyéb házi teendőre (méhészet, állattenyésztés, kerti és mezei mun-
ka, halászat, borászat stb.) vonatkozó tanácsot is tartalmaznak ezek 
a kéziratok. Forrásaikat illetően is találunk utalásokat, hiszen nem 
egyszer az általuk olvasott könyvre, vagy az ismerőseikkel, bará-
taikkal váltott levelezés közléseire hivatkoznak. Ismertebbek ezek 
közül Apafi Anna, Zay Anna, Batthyányné Poppel Éva, Lórántffy 
Zsuzsanna gyógyító receptjei.



81

A XVI. század utolsó harmadában írott, csaknem 1000 ívrét ter-
jedelmű orvosló kézirat, az „Ars medica”, szinte egyedülállóan 
magas színvonalú. A szerző Lencsés György, magas rangú udvari 
úr, minden valószínűség szerint orvosi tanulmányokat is folytatott, 
hiszen orvosi ismeretanyaga és szemlélete a felhasznált korabeli 
szakirodalom egyértelmű hatását érezteti. Az összeállítás az emberi 
szervezet kóros állapotait tárgyalja – több korabeli könyvhöz ha-
sonlóan – „a fejtől a lábig”, a betegség magyar és latin megnevezése 
után ismerteti annak „okait”, „jeleit”, „tanúságait”, majd felsorolja 
a javasolt gyógyszereket. Nem ritkán negyven–ötven-féle orvossá-
got is megnevez, de legalább tízet biztosan. Orvosi ismeretanyaga 
és szemlélete kiemelkedő jelentőségűvé teszi, a felhasznált korabeli 
szakirodalom egyértelmű hatását is kimutatták a kutatók: elsősor-
ban Jean Fernel és Leohard Fuchs műveinek ismeretét, de találunk 
hivatkozásokat Pietro Andrea Mattioli és Petrus Bayrius műveire, 
az általuk alkalmazott szerek receptjeire is. Nem tudjuk, hogy a 
maga korában miért nem nyomtatták ki Lencsés összeállítását, a 
kutatások mai állása szerint azonban az „Ars Medica” az első, nagy 
terjedelmű, magyar nyelvű orvosi mű.

Sokoldalú egyéniség volt a felvidéki Weber János (1613–1686) 
orvos, gyógyszerész, politikus, Eperjes főbírája egy személyben. 
Gyógyszerészi tudásának messze földön híre volt, gyakorta küld-
tek hozzá tanítványokat, akik kiváló szakemberré váltak irányítása 
alatt. Nevezetes műve a pestissel foglalkozó, amely Bárfán jelent 
meg 1644-ben („Amuletum. Das ist Ein kurtzer und Nothwendiger 
Bericht zur Zeit der Pestilentz...”). A munka sajátos elegye a pestis 
megelőzésére alkalmazott különféle óvó rendszabályoknak és gyó-
gymódoknak. Mivel az orvosoknak is hiányos ismereteik voltak a 
betegséggel kapcsolatban, a leghathatósabb ellenszer az egészsége-
sek és betegek elkülönítése volt, amelyet több helyen is kihangsú-
lyoz Weber. Az alkalmazott gyógynövények (külsőleg, belsőleg és 
gőzölés formájában): angelika, citrom, kálmosgyökér, ruta, pimpi-
nella stb. A citrom levét, héját, magvait egyaránt javasolja, a sze-
gényeknek „a magyar citromokat”, azaz a fokhagymát és a retket 
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ajánlja. Természetesen a könyv címében is említett „amuletumok” 
sem maradhatnak el, vagyis a kissé misztikus, babonás eljárások, 
a népi orvoslásban még századokig élő vizeletivás gyakorlatával 
egyetemben. 

Az európai kertművelés kialakulásának egyik legfontosabb szín-
tere a kolostorkert, a növények termesztésének, a gyógynövény-te-
rápia értő művelésének és terjesztésének mesterei a szerzetesek 
voltak. A zajos világtól elzárt, ég felé nyitott kolostorkert az elmél-
kedés és az Istennel való találkozás sajátos helyszíne. Mindezeken 
túl a kert a munka színtere is, a földet megművelő szerzetes termővé 
teszi a fákat, neveli az elfogyasztandó zöldséget, ápolja a szépsé-
get sugárzó virágokat és a gyógyításhoz szükséges növényeket. A 
reneszánsz idején indult meg, majd az azt követő századok során 
mind jobban gazdagodott a kertműveléssel és a növények min-
dennapi hasznosításával foglalkozó könyvek száma. Divattá vált a 
növények megismerésére és a mindennapi életben – főként a gyó-
gyításban – való hasznosításukra irányuló törekvés, felhasználva az 
előző korok tapasztalatait, a nagy Mesterek örökségét. A tudatosan 
alakított, tervezett kertek másik fontos csoportja a világiak tudo-
mányos alapon megtervezett orvosi kertjei voltak (többek között az 
egyetemi botanikus kertek is).

A magyarországi és erdélyi kertkultúra is érezhetően az európai 
példákat követte. A fennmaradt leírások, kerti inventáriumok sze-
rint a három kerttípus nem vált el élesen egymástól, a díszkertbe, 
veteményes kertbe is telepítettek gyógynövényeket, hiszen egy-egy 
középnemesi, vagy főnemesi udvarházhoz tartozó kert, vagy kisebb 
majorság a környék lakosainak gyógynövényellátására is hivatott 
volt. 

A kertkultúra, és a tudatos gyógynövénytermesztés irodalmának 
hazai nyomtatott emlékei is ismertek. Ezek között az egyik legje-
lentősebb a Lippay György (1600–1660) esztergomi érsek messze 
földön híres pozsonyi kertjéről szóló. Lippay György nevéhez fűző-
dik a XVI. század második felében létesített, Forgách Ferenc által 
alapított pozsonyi érseki kert továbbfejlesztése és építészeti átalakí-



83

tása. A kertben kiterjedt dísznövény-, gyógynövény, gyümölcs- és 
zöldségtermesztés folyt. A kert sajnos a századok során megsem-
misült, az utókor csak metszetek és leírások alapján ismerte meg. A 
kert növényeinek tudományos színvonalú leírása, bemutatása öcs-
csének, a szintén jezsuita rendbéli Lippay Jánosnak (1606–1666) az 
érdeme, a nyomtatásban közreadott munka („Posoni kert…” 1–3. 
könyv. Nagy-Szombat–Bécs, 1664–1667) mindamellett a magyar 
botanikai szakirodalom első figyelemre méltó kiadványa.

Arról nem szólnak a források, hogy milyen úton szerzett tudomást 
Erdély fejedelemasszonya, Bornemissza Anna, a francia Antoine 
Mizauld (1510–1578) – latinosan Antoninus Mizaldus – asztroló-
gus, természetkutató, és orvos nevezetes könyvének létéről, és mi 
kelthette fel érdeklődését iránta. Az „Alexikepus, seu auxiliaris et 
medicus hortus, rerum varium & secretorum remediorum…” c. 
kötet első ízben 1564-ben látott napvilágot, Párizsban, majd több 
idegen nyelvre is lefordították. A fejedelemasszony Nadányi János-
nak (1643–1707), a nagyenyedi református kollégium tudós taná-
rának adott megbízást, hogy fordítsa le a művet magyarra. A mű 
„Kerti dolgoknak leírása négy könyvekben…” címmel jelent meg 
(Kolozsvár, 1669).

A kötet első része a kertművelés általános szabályaival foglal-
kozik, számunkra az „Alexikepus, vagyis orvosi kert” c. fejezet a 
legérdekesebb. amelyben a leghétköznapibb, gyógyászati célra is 
felhasználható kerti növényeket ismerteti. Sajátos csoportosításban 
mutatja be a növényeket, a „mezőknek” nevezett nagyobb egysége-
ket „ágyakra” (ágyásokra) osztja, hasonlóan a kert elrendezéséhez. 
A gyógyászati alkalmazás ismertetése során a szerző hivatkozott 
azokra a korábban élt neves tudósok munkáira, ahol utalásokat, re-
cepteket talált egy-egy növény kapcsán. Többek között Arnoldus 
Villanova, Dioszkuridész, Celsus, Plutarkhosz, Avicenna, Levinus 
Lemnius megfigyeléseire, javallataira hívja fel a figyelmet. Nadányi 
a precíz fordításon kívül az eredeti művel kapcsolatos kritikáját is 
megfogalmazta, ugyanis Mizaldus könyvében a nép között elter-
jedt és abban az időben szinte általánosnak mondható „varázsszert”, 
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babonás elemekkel tarkított gyógyító eljárásokat is leírt. Ezeket 
Nadányi tömör egyszerűséggel „pápistai babonaság”-nak nevezi. 

Perliczi János Dániel (1705–1778) Budán, 1740-ben nyomtat-
tatta ki munkáját („Testi békességre vezérlő úti-társ. Az: A’ sok féle 
nyavalyákkal küszködő Testnek szükségére alkalmasztatott Házi és 
Úti Patikátskának Rövid és summás le-írása…”). A kor szokásá-
nak megfelelően terjedelmes címlap tudósít, hogy a szerző kiknek 
és milyen célból adta közre írását: „…kivált úton járóknak, hadi 
embereknek, úgy a’ segítség nélkül való helyeken lévőknek, főkép-
pen az ő beteges és gyenge állapottyokban a’ magok egésségeknek 
s’ életeknek … meg-tartásokra, az Orvosnak távol létében is, csak 
egynehány kevés orvosságokkal majd nem mindenféle nyavalyáik-
ban magokon segíteni…”

Perliczi úgy vélte, hogy az idők során már annyiféle gyógyszert 
találtak ki az orvosok és a patikusok, hogy okvetlenül valamiféle 
szelekcióra van szükség, vagyis a gyakorlatban leghatásosabbnak 
bizonyult orvosságokat kell ajánlani, amelyek alapanyagukat illető-
en egyszerű összetételűek, természetes eredetűek. A javasolt szerek 
mennyisége nem volt sok, csupán annyi, hogy „…az ember azokat 
elkészítetvén, egy ládátskában, vagy Patikátskában, magának, gyer-
mekeinek, és cselédinek, házi és úti szükségire készen tarthassa…”. 
Négy fejezetben csoportosította (kóros állapotra utaló tünetek sze-
rint) a gyógyszereket, különös hangsúlyt helyezve az „elromlott 
nedvességek” által okozott panaszok ellenszereire, de számos robo-
ráló illetve csillapító (sedando) is megtalálható a porok, „tseppek”, 
„pogátsák”, golyóbisok, tinturák, pilulák, essentiák, flastromok, 
kencék, fürdők és „kenéssek” sorában. 

A könyvecske másik írása a „Medicina pauperum Az: Szegények 
számára való házi orvosságoknak Az köztük leg-inkább és leg-gyak-
rabban uralkodni szokott nyavalyák ellen való alkalmasztatás…” 
című. Az első fejezetben – hasonlóan a házi és úti patikához – a 
szervezet nedveinek megromlott egyensúlyi állapotából eredő be-
tegségekre ajánl gyógyszereket a szerző. A második rész azonban 
sokkal hétköznapibb módon – a köznép számára érthető formában – 
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közelíti meg a „szegény, együgyű, szűkölködő embereknek” bajait, 
ezért az akkori szokásnak megfelelően „a fejtől a lábig” jelentkező 
különféle panaszok ellen ajánlott gyógyszereket, főzeteket, porokat 
ismerteti. Ezek között a gyógynövényi eredetű szer éppen úgy he-
lyet kapott, mint pl. a rák porrá tört szeme, de „vérpökésben, száraz 
betegségben” a friss levegőn való huzamos tartózkodást is hasznos-
nak véli. Bizonyos külső sérülések esetében elegendőnek tartja pl. a 
lenmagolajos, vagy körömvirágot tartalmazó kencét, de súlyosabb 
esetekben – tályogok, golyva, „antal tüze” (ebben az esetben felte-
hetően orbáncot jelent) – már azt mondja, hogy ilyenkor „borbély 
kéz kívántatik”. A csonttöréseknél mindenekelőtt nyugodalmat, pi-
hentetést ajánl „szoros és száraz kötéssek mellett” vagyis rögzítve 
a törött testrészt, majd utókezelésként „utólyára házi fürdők, vagy 
hévizek használni fognak”. Az olvasónak dedikált „Bé-záró tanítás” 
megismétli, hogy a tanácsokat kizárólag szorult helyzetben lévő be-
tegeknek, orvost nélkülöző helyeken élőknek szedte össze a szer-
ző. A házi szernek nem minősülő, csakis patikában beszerezhető 
gyógyszerek vonatkozásában a lakóhelyéhez, működési területéhez 
közeli losonci patikát ajánlja, amely egyébként a Felvidék legko-
rábbi alapítású patikája volt.

A kötet még egy írást tartalmaz, amely azonban a szerzőnek 
nem önálló munkája, ugyanis Moller Károly Ottó 1710-ben néme-
tül megjelent művének magyar fordítása, címe: „Consilium medi-
cum. Az orvosi oktatás, Miképpen kellessék e’ mostani Pestisses És 
egyébb mérges nyavalyáknak bé-rohanásokban … kinek, kinek ma-
gát… orvosoltatni”. A mű célja – mint azt már a cím is megfogal-
mazza – azonos az előzőekben vázoltakéval. Aktualitását az időről 
időre támadó pestis veszélye adta, szükséges volt a megelőzés, il-
letve a betegségből való lehetőség szerinti kigyógyulás módjainak, 
eszközeinek megtalálása. Bár az orvostól távol megbetegedettek 
gyógyulását kívánta mind a szerző, mind a fordító segíteni, mégis 
fontos volt kihangsúlyozni, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor 
„jobban esik, ha egy jelen lévő okos Orvosra bizattatik” a beteg. 
Ebben a munkában is felbukkan a lakosság félelmének és bizalmat-
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lanságának problémája a hatóságokkal és az orvosokkal szemben, 
amely a pusztító járványok leküzdése során sok problémát okozott. 
Perliczi elmondta, hogy a Vármegye által ingyen szétosztott meg-
előző szereket nem akarták bevenni az emberek, ezért úgy gondolja, 
hogy észrevétlenül kell ételükbe-italukba belekeverni azokat: „…
gondolnám leg-tanátsosabbnak lenni, kortsmák által ő nékiek az 
orvosságokat, mint egy isméretlenül bé-adatni…”. A könyv a kor 
jellegzetes írásműveit példázza, hiszen ezidőtájt a „szegények pati-
kája” műfajba tartozó kiadványok sora látott napvilágot. Természe-
tesen elengedhetetlen kívánalom volt ezekkel a munkákkal kapcso-
latban az anyanyelven való közreadás. 

A gyógynövények népszerűsége és terápiás alkalmazása a XVIII. 
században is töretlen volt. Csapó József (1734–1788) a szakembe-
rekhez szólt „Új füves és virágos magyar kert. melyben mindenik 
fűnek és virágnak neve, neme, ábrázatja, természete és ezekhez 
képest különféle hasznai értelmesen megjegyeztettek” (Pozsony, 
1775) c. könyvével, amely a magyar botanikai szaknyelv megalko-
tásának egyik fontos állomásaként számon tartott mű. A növényeket 
nevük betűrendjében sorolja fel, még nem a Linné-féle rendszertan 
alapján. A növény bemutatása a pontos botanikai leírást, a gyógyá-
szati feldolgozásnál fontos adatként a gyógyításban hasznosítható 
részt (gyökere, szára, levele, virága, termése stb.) valamint a be-
gyűjtés idejét tartalmazza, természetesen közli, hogy milyen beteg-
ség ellen alkalmazható. 

A nép körében sűrűn forgatták Juhász Máté minorita szerzetes 
„Házi különös orvosságok” (Kolozsvár, 1768), és Szentmihályi 
Mihály egri kanonok azonos című (Vác, 1791) munkáját, valamint 
Nediliczi Váli Mihály állítólagos orvosi végzettségű szerző („Házi 
orvos szótárotska”, a kiadás helyének feltüntetése nélkül, 1797) c. 
könyvét, amelyeknek valós értékét mindazonáltal a kortársak közül 
is többen, valamint a későbbi kutatók is számtalanszor a vizsgáló-
dás tárgyává tették.

 
*
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Fontos változásokat hozott a gyógyszerészképzés megindulása a 
nagyszombati orvosi karon. Mindez megmutatkozott a gyógysze-
részet-tudomány és a gyógyszerészeti szakirodalom fejlődésében 
egyaránt. Joseph Jacob Plenck (1739–1807) Nagyszombatban, 
majd a Budára helyezett orvosi karon, később pedig a Josephinum-
ban oktatott sebészetet, szülészetet, később vegytant és botanikát, 
végül a katonai gyógyszertárak felügyeletével bízták meg. Bár 
munkássága főképp a sebészetre irányult, a gyógyszerészet is sokat 
köszönhet neki. Az 1770-es évektől fogva számos tudományos ér-
tékű gyógyszerészeti művet írt latinul és német nyelven. Az osztrák 
származású Winterl József Jakab (1739–1809) szintén a nagyszom-
bati orvosi karon kezdte oktatói működését, majd a Pestre helyezett 
intézmény professzoraként fejtett ki áldásos tevékenységet a bota-
nika és vegytan témakörökben. 1784-ben saját költségén hozta létre 
az egyetemi botanikus kertet, amely az orvos- és gyógyszerészhall-
gatók oktatásában fontos eredményeket hozott. Német és latin nyel-
ven közreadott kötetei a tudományos gyógyszerészet fejlődésének 
értékes emlékei.

Földi János (1755–1801) orvos, természettudós, nyelvész, iro-
dalmár 1790-ben írta meg „Rövid kritika és rajzolat a magyar Fü-
vésztudományról” című könyvét, a modern magyar nyelvű botani-
ka elvi alapvetését. A magyar növénynevek addigi káoszában kívánt 
elsősorban rendet lehet teremteni, és ehhez szerinte a legjobb alapot 
a Linné rendszere szerinti osztályozás adja, vagyis minden növényt 
nemi és faji névvel kell ellátni. Kiemelte a régi és a nép által hasz-
nált növénynevek gyűjtésének fontosságát (csaknem háromszáz 
szónyi saját gyűjtését közre is adja), ugyanakkor a babonás, a val-
lási képzeteket idéző nevek kirostálását javasolta. Sürgette új nö-
vénynevek létrehozását szóösszetétel, analógia vagy fordítás útján. 
Földi bírálata ösztönözte Diószegi Sámuelt (1761–1813) és Fazekas 
Mihályt (1766–1828) a „Magyar Fűvészkönyv” (Debrecen, 1807. 
Csáthy), és annak második köteteként közreadott „Orvosi fűvész 
könyv” (Debrecen, 1813. Csáthy) összeállítására. A munkát a mo-
dern botanika magyar alapműveként tartjuk számon, amely mind a 
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botanikatudomány, mind a magyarnyelvűség szempontjából fontos 
állomás.

A gyógyszerkönyvek (taxa, pharmacopea, dispenasatorium)

A Habsburg Monarchia országaiban hosszú ideig az ún. bécsi 
„Dispenastoriumok” használatát írták elő. Mária Terézia uralkodá-
sa idején az orvosi kar közreműködésével összeállított, és 1729-ben 
„Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Provincialis” címmel 
közreadott gyógyszerkönyv volt érvényben, amelynek az utolsó, 
gyökeresen átdolgozott változata 1770-ben jelent meg. Csehország-
ban 1739-ben a prágai orvosi kar alkotta meg az ország saját gyógy-
szerkönyvét, míg Magyarországon részben a bécsi, részben a prágai 
„Dispensatorium” előírásait alkalmazták. Azonban az önállósodás-
ra való törekvések jelei már megmutatkoztak, hiszen 1732-ben 
kinyomtatták a kassai „Antidotarium”-ot, 1745-ben, Pozsonyban 
pedig a Torkos Justus János (1699–1770) által összeállított „Taxa 
pharmaceutica”-t adták közre. 

A „pozsonyi taxa” összeállításával kapcsolatos előmunkálatok-
ról már 1742-ből vannak írásos dokumentumok. Ebben az évben 
került a Helytartótanács egészségügyi bizottsága elé a városi ma-
gisztrátus által benyújtott egészségügyi szabályzat tervezet, sőt ha-
marosan annak kritikája is nyilvánosságra került. A Helytartótanács 
az orvosok, a fürdősök, a sebészek és a bábák munkadíjtételeinek 
rendezése mellett újólag kitért a gyógyszerészi gyakorlat tartalmi és 
formai rendezésére, a pozsonyi magisztrátust pedig utasította, hogy 
mielőbb terjessze be a módosított instrukciót. A taxa összeállításá-
val Torkos Justus Jánost, Pozsony város tisztiorvosát bízta meg a 
magisztrátus, aki 1744 szeptemberében nyújtotta be a kész munkát. 
A mellékelt egyéb iratokból kiderül a munka menete, a felmerülő 
gyakorlati és etikai problémák. Az alapanyagok és a compositák 
tekintetében alapvetően a bécsi diszpenzatóriumra támaszkodott 
Torkos, az árak megállapításában azonban sok szempont mérleg-
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elésével egyensúlyra kellett törekednie, mind a gyógyszerész érde-
keit, mind a beteg anyagi terhelhetőségét figyelembe véve. Az árak 
egységes formában való megállapítása az ellenőrzések miatt volt 
szükséges, szögezte le a bevezetőben Torkos, ugyanis a helyi ha-
tóságoknak, és az orvosnak be kell azt mutatni, a patikában pedig 
„közszemlére kifüggesztve kell tartani”. Az alapanyagok minősé-
gére és a végzett munka színvonalára nagy hangsúlyt helyezett: „A 
nagyobb értékű gyógyszereket, pld. a sókat, a spirituszt, tinktúrákat, 
higanykészítésűeket és más vegyszereket, valamint az összes egyéb 
komposítákat nem szabad anyagkereskedőktől, vásári árusoktól, fa-
lusiaktól, vándorló vegyészektől összevásárolni, hanem azokat az 
új bécsi diszpenzatórium szerint vagy más kipróbált szerzők eljárá-
sa alapján külön-külön ők maguk állítsák össze, ennek megfelelően 
officinájukat a szükséges könyvekkel szereljék fel.”.

A mű nem alfabetikus sorrendben, hanem „részekre és czikke-
lyekre” osztva közli anyagát, az elnevezéseket latin, magyar, német 
és szlovák nyelven adja meg, tekintettel az országban használt nyel-
vekre. Torkos a bevezetőben elismerte, hogy magyar nevekkel volt 
a legtöbb problémája, de a korábban megjelent herbáriumok, köny-
vek, szótárak, saját kéziratai alapján igyekezett áthidalni a nehézsé-
geket, mert „a hazai nyelv dicsőségéhez” is hozzá akart járulni. A 
német kifejezéseket a bécsi taxából emelte át, a „tót” szövegeknél 
a prágai taxa, részben pedig két helybéli gyógyszerész volt segítsé-
gére. Az elkészült munkát a Helytartótanács egészségügyi bizottsá-
ga elé kellett beterjeszteni véleményezésre és a kinyomtatás előtti 
jóváhagyásra, csak ezután jelenhetett meg a „Taxa Pharmaceutica 
Posoniensis…” című kiadvány Pozsonyban, 1745-ben a Royer 
nyomda gondozásában, 52 levél, vagyis 102 oldal terjedelemben. 

Egyes szakirodalmi hivatkozások szerint rendeletileg írták elő a 
Torkos-féle Taxa országos érvényű, kötelező használatát, de az uta-
sítások általános végrehajtására nem találni egyértelmű adatokat. 
Hasonlóan keveset írnak arról is, hogy a magyar gyógyszerészek 
„súlyos anyagi áldozatok árán is” inkább a pozsonyi Taxát hasz-
nálták közel hatvan évig, mellőzve a bécsit. A szakirodalomban 
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néhányan a pozsonyi Taxát gazdag tartalma alapján helytelenül a 
gyógyszerkönyvek, vagy gyógyszerkönyvet pótló művek sorában 
említik, ennek ellenére nem tekinthető gyógyszerkönyvnek, mert a 
gyógyszerkönyv akkori általános ismérvei közül, a gyógyszerkészí-
tés módjára és a hatékonyságra vonatkozó adatokat nem tartalmaz-
za. A történeti feldolgozások másik része viszont a Taxa gazdasági 
jelentőségét emeli ki: nevezetesen a gyógyszerész, mint kereskedő, 
illetve a beteg anyagi érdekeinek a szemmel tartását. A leghelye-
sebb úgy kategorizálnunk, ahogyan Torkos tette: „Laistromia és 
Árra a Patikabéli Orvosságoknak”. A Taxa kiegészítő része a bábák-
nak, sebészeknek, fürdősöknek készített instrukció. Torkos összeál-
lításának ez a része nem újdonság, hiszen már korábban is hoztak 
törvényes intézkedéseket az egészségügyi személyzet munkájával 
kapcsolatosan. Torkos érdeme a tömör, etikai és gyakorlati szakmai 
elemeket is ötvöző összefoglalás megfogalmazása.

A gyógyszerkönyvek (pharmacopoea) minden időben az adott 
kor tudományosságát, ismeretanyagát tükrözték. Ugyanakkor azt is 
hozzáfűzhetjük, hogy a hivatalos gyógyszerkönyvek könnyebben 
hajlottak a hagyományok megtartására, mint a legújabb kutatási 
eredmények átvételére. A XVIII. század e téren is megújulást, re-
formot hozott.

A Gerard van Swieten (1700–1772) nevéhez fűződő és általa be-
vezetett egészségügyi reformok jelentős része érintette a gyógysze-
részetet is, a megfelelő szintű képzés megszervezését éppúgy, mint 
a gyakorlati munka számos területét. Az 1770-ben életbe léptetett 
egészségügyi főszabályzat, a „Generale Normativum in Re Sani-
tatis” megemlíti, hogy kiadásra fog kerülni egy új gyógyszerkönyv 
is. 1774-ben jelent meg nyomtatásban a „Pharmacopoea Austria-
co-provincialis”, a benne foglaltak hivatalos életbe léptetésének 
ideje Ausztria és az örökös tartományok vonatkozásban 1776, majd 
a helytartótanács 1779. évi rendelete értelmében a területi hatályt 
Magyarországra is kiterjesztették. Az új gyógyszerkönyv tartalma, 
sőt szemlélete is sok értelemben újdonság volt, ennek ellenére so-
kan elégedetlenek voltak vele, és számos vitát is szított. 
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Nemcsak külsőre – csekélyebb terjedelmével és szolid kiállítá-
sával – de tartalmilag is eltér a korábbi bécsi gyógyszerkönyvektől, 
a változás a másfajta szempontú elrendezésben, valamint a gyógy-
szerkincs lényeges mennyiségi csökkentésében és egyszerűsíté-
sében mutatkozik meg. Az első rész 51 ásványi, 421 növényi és 
54 állati eredetű anyagot tartalmaz, latin és német elnevezésükkel 
egyetemben. A második rész a kémiai jelek, mértékegységek, sú-
lyok stb. ismertetése, majd a gyógynövényekre vonatkozó közlések 
következnek. A harmadik rész az ún. compositáké, illetve a kémiai 
preparátumok készítésének leírásait is tartalmazza, ez esetben a ren-
dezés elve a betűrend. 

Mivel az osztrák tartományi gyógyszerkönyv érvényes volt az 
egész Habsburg-birodalomban (az osztrák tartományok, Cseh- és 
Morvaország, Magyarország, az osztrák Németalföld, a délnyu-
gat-németországi birtokok, Lombardia), tehát az újszerűsége még 
abban is állt, hogy ez az első ún. birodalmi pharmacopoea. A kö-
tet összeállítói között mindenekelőtt Anton Störck (1731–1803) 
protomedikus nevét kell említeni, akiről később a modern, kísér-
leti farmakológia előfutáraként emlékeztek meg. Nicolaus Joseph 
Jacquin (1727–1817) a bécsi egyetem kémia és botanika profesz-
szora, a selmeci bányászati akadémia tanára volt a második komoly 
tekintélyű munkatárs, valamint Johann Jacob Well (1725–1787) a 
bécsi „Fekete Medve” gyógyszertár tulajdonosa, aki a bécsi egye-
tem természettudományokat oktató professzoraként is ismert volt. 
Well személyével végre gyakorló gyógyszerész is bekerült a gyógy-
szerkönyv összeállítói közé. A szerzők az előszóban kitértek arra 
a tényre, hogy tekintettel a lakosság igényére, illetve az idősebb 
gyakorló orvosok megszokásaira, megtartottak a kézi-eladásban ha-
gyományos néhány olyan szert, amelyeknek a hatásosságáról saját 
maguk sincsenek meggyőződve.

Ez az engedékenység azonban a fiatalabb orvosnemzedék figyel-
mét és vitakedvét is felélesztette. Közülük elsősorban a felvidéki 
Huszty Zakariás Gottfried Teofil (1754–1803) tűnt ki, aki jelentős 
érdemeket szerzett mind az orvosi, mind a gyógyszerészeti tevé-
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kenységével. A birodalmi gyógyszerkönyv megjelenését követően 
az 1785-ös esztendő érdemel figyelmet, ugyanis ebben az évben 
adta ki Pozsonyban és Lipcsében Huszty Zakariás a Pharmacopoe-
ával kapcsolatos kritikáját tartalmazó könyvét („Kritischer Kom-
mentar über die österreichische Provinzialpharmacopee mit einem 
Entwurfe zu einem gemeinnützigen verbesserten Dispensatorium”).

Az egyik megjegyzése arra irányult, hogy miért nem vontak be a 
kötet összeállításába gyakorló orvost is, hiszen terápiás tapasztala-
tuk leginkább nekik van, az alkalmazott gyógyszert az orvos előírá-
sa alapján készíti a patikus. Hosszasan kifejtette – azt az egyébként 
logikus tényt –, hogy alapvető összefüggés van a patikai szerek mi-
nősége és a gyógyítás kimenetele között, továbbá, hogy a gyógysze-
részet szakmai tartalmának hatása eredményezi azokat a szereket, 
amelyek az egészség visszanyerését, illetve megtartását segítik elő. 
Huszty nézete szerint egy jó Dispensatorium-nak nagy hatása van 
a gyakorlati orvoslásra. Majd megfogalmazta abbéli véleményét, 
miszerint a jó gyógyszerkönyvnek az a feladata, hogy a szakmai 
hiányosságokat pótolja, segítséget nyújtson. 

Pontosan meghatározta, hogy milyennek kell tartalmilag lennie 
egy megreformált gyógyszerkönyvnek: 

Csakis a nélkülözhetetlen szereket tartalmazza, száműzzék be-
lőle a hatástalan, és a beteg (anyagi) kifosztására alkalmas, túl 
költséges anyagokat, továbbá azokat a külföldi alapanyagokat, 
amelyeket olcsó hazaival lehet pótolni.
Az undort keltő, elsősorban állati eredetű szereket helyettesít-
sék mással.
Az ásványi és növényi eredetű alapanyagoknak nagyobb teret 
kell engedni.
Az összetett szerek (compositák) alkalmazását szorítsák szigo-
rúbb keretek közé.
A gyógyszerek vegyi előállítása legyen egyszerű, biztos és költ-
ségkímélő.
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Könnyen romlandó szereket ne tároljanak a patikákban.
A nomenklatúra megújítását is felvetette, mivel a beteg nem érti 
a „ködösítő” fantázia neveket (Aqua carminativa regia, Aqua 
angelica vagy éppen a szeráfokról és kerubokról elnevezett la-
xatívák stb.), „hagyjuk az égi elnevezéseket a teológusokra” – 
jelentette ki.
A szín, illat és íz javító anyagok viszont ne hiányozzanak a pa-
tikákból.
Az egyes szerek és formulák megnevezése után csatolni kell a 
gyógyhatást és az adagolást is.

Ezek után felsorolja „a természet három országából” (ásványi, nö-
vényi, állati) vett azon anyagokat, amelyeket nélkülözhetőnek, ki-
hagyandónak ítél meg, ugyanakkor számosat alkalmazásra és ezért 
a gyógyszerkönyvbe való felvételre ajánl. Az állati eredetű szerek-
ből a gyakorlatban addig használt 18-féle közül csak négyet java-
solt: a szarvas és marhazsírt, a friss vajat és a disznózsírt. 

A második fő fejezet a compositákkal (összetett gyógyszerek), 
azok készítésmódjával foglalkozik. A szigorúan értelmezett gyakor-
lati ismeretek, utasítások mellett egyéb kérdésekkel is foglalkozik 
Huszty: a gyógyszerészet – mint tudomány – fogalmával, céljával, 
segédtudományaival és határterületeivel, az ún. alkalmazott gyógy-
szerészet mibenlétével, a súlyok, mértékek és jelek megismertetésé-
vel, és végezetül a gyógyszerészet – mint szakma – és a gyógysze-
részek általános kötelezettségeivel.

Huszty művének nagy érdeme, hogy nem csak kritizál, hanem 
konkrét javaslatokat fogalmaz meg a reformok alkalmazására. A 
munka összeállítása során az elismert szerzők műveire támaszko-
dott, rájuk hivatkozott, így Baldinger, Bergmann, Crantz, Gleditsch, 
Gmelin, Linné, Reinhold, van Swieten, Wiegleib stb. neveit olvas-
hatjuk, de nem hiányzanak a kiemelkedő magyarok sem: Hatvani, 
Weszprémi, két nagyszombati tanára Plenk és Winterl sem. Az 
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olvasottakat személyes kísérleteinek és gyógyító gyakorlatának ta-
pasztalataival egészítette ki.

A címlappal szemben elhelyezett metszet fejezi ki Huszty véle-
ményét a korabeli patikákról, és mutat utat a helyzet megoldására. 
Egy gyógyszertári ellenőrzést ábrázol a kép, amelynek során az el-
lenőrök egymás után kiöntik, megsemmisítik a polcokon talált rosz-
sz, hatástalan szereket.

Huszty művének igen erőteljes bel- és külföldi visszhangja volt. 
Az idősebb, konzervatív szemléletűek általában negatívan reagál-
tak. Ennek jellegzetes példája volt a kissé élesen megfogalmazott 
szóváltás Huszty és Ernst Gottfried Baldinger (1738–1804) német 
professzor között, aki így vélekedett: „A legjobb Dispensatorium 
sem hasznos az államnak, mivel az idióták nem tudják azt használ-
ni, viszont a jó orvosok saját maguktól is a legjobbat tudják megten-
ni…”. Huszty udvarias, szellemes, ám mégis sziklaszilárd válasza 
ez volt: „Baldinger Úr engedelmével én azt gondolom, hogy egy 
jó gyógyszerkönyv éppen ezeknek az idiótáknak jönne jól. … A 
Dispensatorium adja meg az alaphangot, ha az rosszul hegedül, ak-
kor az idióták is egyre rosszabbul fognak táncolni.”.

Azonban a fiatalabb nemzedék, illetve akik a felvilágosodott 
eszméket a tudományok minden területén lelkesen fogadták, öröm-
mel mellé álltak és támogatták javaslatait, sokan idéztek művéből. 
A „Jenauer Allgemeine Literatur-Zeitung” 1785. évi 231. számá-
ban olvasható a következő mondat Huszty művéről: „A könyvnek 
nincs szüksége különleges ajánlásra, csupán azt kívánjuk, hogy mi-
nél többek kezébe kerüljön, mert valóban hasznos lehet mindenki-
nek.” Friedrich Anton Schlereth professzor, a fuldai érsek udvari 
orvosa 1791-ben közreadott Dispensatoriumát („Dispensatorium 
Fuldense…” Frankfurt am Main, 1791) Huszty művére alapozta, 
sok helyen idézett tőle. Christian Franz Reuss (1745–1813), az 
augsburgi egyetem professzora Huszty művének nemcsak elméleti 
fejezeteire támaszkodott, hanem a gyakorlati teendők leírásánál is a 
legfontosabb forrásaként használta az 1786–1789 között Strassbur-
gban kinyomtatott gyógyszerkönyve („Dispensatorium universale 
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ad tempora nostra accomodatum”) megírásakor. Johann Christian 
Scherf (1750–1818) 1783–1787 között adta ki hatkötetes gyógy-
szerészeti kézikönyvét („Archiv der medizinischen Polizey und 
der gemeinnützigen Arzneikunde”), amelynek megírásához szintén 
Huszty „Kritischer Kommentar”-ját tekintette a legjelentősebb kor-
társ gyógyszerészeti írásműnek. 

A magyarországi szerzők is olvasták, használták Huszty mű-
vét, magukévá tették gondolatait, javaslatait. Johann Ludwig 
Heidenreich ausztriai születésű orvos Erdély különböző területén 
praktizált, az aradi kerület főorvosa is volt, ebben a minőségében 
a gyógyszertárak is a felügyelete alá tartoztak. Az 1786-ban köz-
readott „Von den Apotheken” c. írásában több helyen hivatkozott 
Huszty művére. 1787-ből ismeretes az ifjabb Torkos Jánostól egy 
gyógyszerészi instrukció, amelyben Huszty számos gondolatát, ja-
vaslatát vette át a gyógyszertári súlyokkal, a compositák elkészíté-
sével kapcsolatosan. 

Huszty jobbításra ösztönző bírálata végül hivatalos körökben 
sem maradt hatástalan, hiszen 1794-ben megjelent a birodalmi 
gyógyszerkönyv javított változata („Verbesserte Österreichische 
Provinzialpharmacopoe”). Ennek összeállítói között ismét meg-
találjuk Anton Störck-öt, Nicolaus Joseph Jacquin-t, továbbá be-
vonták a munkába a kiváló szakemberként elismert ifjabb Jacquin-t 
is, aki a legkorszerűbb nézeteket és ismereteket is érvényesítette 
a kiadványban. Szemléleti változást jelentett a Lavoisier elmélete 
alapján új utakat járó vegyészet hatásának megjelenése, az ezzel 
szoros összefüggésben lévő, megújuló terminológia alkalmazása, 
és a gyógyszerkincsben következetesen és szigorúan végrehajtott 
racionalizálás. Mindez együtt egy modern gyógyszerkönyv meg-
születését, és – túlzásoktól mentesen – korszakváltást eredménye-
zett a gyógyszerkönyvek történetében. 

Röviden szólni kell Husztynak még egy gyógyszerészeti mű-
véről, amely hasonlóképp nagy jelentőségű volt. Annak ellenére, 
hogy a háborús időszakokban milyen fontos volt a tábori orvoslás 
ésszerű megszervezésének és szabályozásának a kérdése, a katonai 
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gyógyszerkönyvek műfaji megjelenése csak a XVIII. század végén 
történt meg. II. József elgondolásai és rendelkezése alapján 1785-
ben megkezdte működését Bécsben a Josephinum, vagyis a katona-
orvosok és sebészek képzésére létrehozott intézmény. A tudatosan 
építkező szervezés eredményeként terelődött a figyelem a katonai 
gyógyszerészetre, és gyógyszertárakra, a katonai gyógyszerköny-
vek hiányára. Ezért pályázatot hirdettek meg 1794-ben, hogy a be-
érkező írásművek alapján rendezésre kerülhessen ez a terület is. Bár 
Huszty különösebb érdeklődést nem tanúsított a katonai egészség-
ügy iránt, legfontosabb műveiben mégis foglalkozott ezzel a terü-
lettel is, így a nagyfontosságú egészségpolitikai művében is. Ezért, 
amikor értesült a pályázatról, benyújtotta a katonai gyógyszertárak 
megszervezésére és a katonai gyógyszerkönyv összeállításának 
főbb szempontjaira vonatkozó pályamunkáját, amellyel elnyerte a 
pályadíjat. A jutalmazott mű 1795-ben jelent meg nyomtatásban, 
Pozsonyban. Alapelve számos vonatkozásban azonos a „Kritischer 
Kommentar”-ban foglaltakkal. Jelentősége mindenképpen abban 
áll, hogy megnyitotta a katonai gyógyszerkönyvek közreadásának 
folyamatát. Még abban az évben kiadásra került az első – viszony-
lag kisebb terjedelmű – katonai gyógyszerkönyv Bécsben, a lénye-
gesen bővített változat 1800-ban. Az utolsót 1891-ben nyomtatták 
ki, valamennyi katonai gyógyszerkönyv kidolgozása és közreadása 
a Josephinumhoz kapcsolódik.

Az első hivatalos magyar gyógyszerkönyv (1871)

Általánosan elfogadott az a kijelentés, hogy egy ország gyógysze-
részeti kultúrájának a tükre a gyógyszerkönyv, hiszen teljes egészé-
ben szabályozza a gyógyszerészi működést. A gyógyszerkönyvek 
összeállítására a szakmai vonatkozásokon túlmenően „politikai” 
szempontok is kihatással voltak, ugyanis a hivatalos gyógyszer-
könyvek útján az állam megszabhatta a gyógyszerrendelés és 
gyógyszerkészítés, közvetve a kereskedelem formáit és kereteit. A 



97

magyarországi gyógyszerészek ezért is sürgették a hosszú ideig kö-
telezően használatos osztrák gyógyszerkönyvek helyett a magyar 
gyógyszerkönyv összeállítását és érvénybe léptetését. A reformkor 
óta elodázott lépést végül 1871-ben tették meg, amikor kinyomtat-
ták „Magyar gyógyszerkönyv – Pharmacopoea Hungarica” (Pest, 
1871. Pesti Könyvnyomda részvény-társulat) címmel az első ön-
álló, magyar gyógyszerkönyvet. Az összeállítást a belügyminiszter 
felhívása alapján egy – az Országos Közegészségi Tanács tagjaiból 
álló – bizottság készítette el. Ezzel egy időben kihirdetésre került, 
hogy „Minden egészségügyi tisztviselő, hatósági és gyakorló or-
vos, állatorvos és gyógyszerész köteleztetik 1872. év mártius 15-
dik napjától… a magyar gyógyszerkönyvben foglalt szabályokat 
megtartani.”. Továbbá valamennyi gyógyszertár számára kötelező-
en előírták a gyógyszerkönyv egy példányának beszerzését. Az első 
gyógyszerkönyv számos előnyének elismerése mellett természete-
sen megindult a helyesbítéseket, kiegészítéseket tartalmazó kom-
mentárok sora, majd az újabb, teljesebb, korszerűbb gyógyszer-
könyvek kiadása (1883, 1888, 1896, 1909, 1934, 1954, 1967–1968, 
1986, valamint a jelenleg is érvényes, a 2006-ban kiadott VIII. Ma-
gyar Gyógyszerkönyv).

A Taxák, vagyis gyógyszerárszabások használata is fontos részét 
képezte a gyógyszerészek mindennapi munkájának. Gyógyszerár-
szabásokat állítottak össze a hivatalos gyógyszerkönyvben szerep-
lő, illetve az abba fel nem vett gyógyszerek vonatkozásában is. 

*

Visszatérve az időrendi áttekintéshez, a XIX. századi gyógysze-
részeti kézikönyvek közül feltétlen említést kíván Kováts Mihály 
(1762–1851) orvosdoktor munkája, amely mind a kortársak, mind a 
későbbi kutatók nagy elismerését váltotta ki. A „Magyar patika, az 
az a Magyar- és Erdély-Országban termő patikai állatok, növények 
és ásványok, orvosi hasznaikkal egyetemben. A falusi Külorvo-
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soknak, Földesuraknak és Lelkitanítóknak számokra” c. kétkötetes 
kiadvány Pesten, Eggenbergernél jelent meg, 1835-ben. A nagy 
hagyományokra visszatekintő füveskönyvek, diszpenzatóriumok 
(gyógyszerkönyvek), illetve farmakopeák (hivatalos gyógyszer-
könyvek) elegye ez a rendkívül figyelemre méltó mű. Az addig 
megjelentetett magyar nyelvű füveskönyvektől annyiban különbö-
zik, hogy valóban elsőként tartalmazza a növényeken kívül az állati 
és ásványi eredetű patikai alapanyagokat. A gyógyszerkönyvekhez 
annyiban hasonlít, hogy pontosan leírja a gyógyszerkészítés mene-
tét az orvos recipéje alapján. Figyelemre méltó az a törekvés, hogy 
kizárólag „a magyar földön, úgymint Magyar és Erdély országban 
termő termesztmények… vétettek fel magyarul az értekezés tárgyá-
ul”. A munka összeállításával és széles körben való terjesztésével 
a színvonalas egészségnevelést, egészségügyi felvilágosítást is kí-
vánta szolgálni, a terjedelmes, ajánlásként megfogalmazott cím is 
erre utal. A bevezetés egyik sorában egyértelműen kimondja, hogy 
feleslegessé akarja tenni a falusi kuruzslók, javasasszonyok és bor-
bélysebészek „csodaszereit”, a vásárokon árusított panaceáit, majd 
így folytatja: „…beteg ember mindég volt és lesz is… rosszullétekor 
orvosság után sóhajtozik, futkos, … tudakozódik. … Nagy része… 
az emberi társaságnak szűkölködő, ügyetlen, gyámoltalan, tudatlan. 
Sem orvosságot nem vehet, sem orvostól nem mer tanácsot kérni, 
hanem legfeljebb is a’ földesurához, papjához folyamodik, főként 
Magyarországon. Milyen jól esik az ilyen ügyefogyottnak, ha más 
tudósabb embertársa neki orvosi tanácsot tud adni egy ilyen könyv-
ből és őt holmi szelíd füvecskékkel gyógyítani, ’s hivatalos munká-
jára ismét alkalmatossá tenni tudja.”. Példákat sorol fel külhoni és 
hazai tapasztalatai alapján, hogy az emberséges uraságok gyakorta 
ingyen gyógyszer biztosítása és betegház létrehozása formájában 
gondoskodtak jobbágyaikról, a falvak szegény lakosairól. Fontos-
nak tartotta, hogy a papok orvosi ismereteket is tanuljanak, mind 
például Svájcban, hogy a rájuk bízott „nyájnak” ne csak lelki, de 
testi bajokban is támaszt és segítséget tudjanak nyújtani.

Az első kötet teljes egészében az egyszerű gyógyszerekkel 
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(„egyes vagy simplex orvosságok”) foglalkozik, vagyis magyar 
nevük betűrendje szerint megtaláljuk a növényi, állati és ásványi 
alapanyagból készíthető szerek leírását. Egy-egy címszó a Kováts 
által ismert valamennyi magyar elnevezéssel kezdődik – tehát a 
népies neveket is összegyűjtötte –, feltünteti természetesen a latin 
és német hivatalos nevet is, majd az anyag bemutatása, legfonto-
sabb tulajdonságainak leírása következik, végül a belőle készít-
hető gyógyszereket ismerteti a szerző. Nézünk néhány példát is: 
a „scorzonora officialis” sok-sok magyar neve: bakszakáll, sárga 
bakszakáll, viperafű, bakfű, kakukk saláta, téli saláta, kígyómarást 
gyógyító fű; a „thymus officinalis”: kerti kakukkfű, olasz kakukk-
fű, balzsamfű, timian, démutka, kerti temjenfű, tímusfű stb. Eszerint 
fontos segédletül használhatjuk régi gyógynövényes könyvek, re-
ceptek szövegeinek pontosítása, értelmezése során. A népies nevek 
ismeretének fontosságát Kováts külön kiemeli az előszóban. Igen 
érdekes és gazdag a gyógyszerformák meghatározása is: főzet, for-
rázat, korty, nyelet, nyalat, nyaladék, cseppecskék, orvosi bor és ser, 
herba thea, pogátsák, lapdátskák, falat, rágicsa, táblácskák (mor-
suli), por, kenet, szellem (spiritus), borongató, kenet, kenő, pára 
(vapor), szagló (odoramentum), valóság (essentia) stb. 

A második kötet jelentős részét a „készítmény vagy praeparatum 
orvosságok”-nak szentelte, vagyis az összetett gyógyszereknek. Ez 
a rész is bővelkedik az érdekes, mai fülnek nem egyszer furcsa, 
vagy mosolyra késztető kifejezésekben: a kihúzat = extractum, va-
lóság = eszencia v. tinctura, csepegett víz = aqua destillata stb. 
Ezután következnek a „különleges”, érdekes és értékes adalékokat 
tartalmazó fejezetek: 1. milyen betegségre mit kell rendelni; 2. me-
lyik gyógyszer milyen betegségre jó; 3. a szinonim orvosságnevek 
magyarázata; 4. „Világosító, Némely patikai orvosságoknak régi s’ 
mostani diák neveik, Magyar értelmökkel együtt”; 5. „orvosi ter-
hek és mértékek”, vagyis a gyógyszerkészítésnél alkalmazott súly-
mértékegységek, adagolási egységek ismertetése. A kötet hatodik 
fejezetében táblázatos formában tekinthetjük át az alapanyagokat: 
az anyag nevét latinul és magyarul közli, majd következik annak 



100

kémiai leírása, tulajdonságai, a felsorolás rendje „ától cettig”, azaz 
Acetum concentratumtól a Zincum sulfuricumig. Az utolsó fejezet 
címe „Számszer” – egy elfeledésre ítélt szóalkotás – ami nem más, 
mint a névmutató. Közel 300 olyan tudós nevét tartalmazza a felso-
rolás, akiknek a munkái alapján dolgozott, írásaiból idézett Kováts, 
az ő szavaival: „innét Historia Literaria Medicát, vagyis Orvostudo-
mányi Történetet is tanulhatni”.

Összegezve: a „Magyar Patika” értékeit kimondhatjuk, hogy ér-
tékes gyógyszerészeti kézikönyv, népnek szóló hasznos egészség-
ügyi felvilágosító irodalom, és végezetül a szakmai nyelv kincses-
bányája mind a kortársak, mind az utókor kutatói számára. 

1828-ban látott napvilágot Wágner Dániel (1800–1890) vegyész, 
gyógyszerész tevékenysége eredményeként a „Pharmaceutisch-me-
dicinische Botanik, oder Beschreibung und Abbildung aller in der 
k. k. österreichischen Pharmacopoe vom Jahre 1820 vorkommen-
den Arzneypflanzen” (Wien, 1828–1829. Ferdinand Ullrich nyom-
dájából) c. munka, két kötetben. Mintegy 250 kézzel színezett kő-
nyomatával a maga korában a leghíresebb magyar botanikai művek 
egyike. Címfordítása szerint: „Gyógyszerészeti-orvosi növénytan, 
amelyben megtalálható mindazon növényeknek a leírása és ábrá-
zolása, amelyek a császári és királyi osztrák gyógyszerkönyvben 
1820-tól előfordulnak, különös tekintettel a botanikai és gyógy-
szerészeti szinonímiára, valamint a tárgyalt orvosi anyagok hami-
sítására és eltévesztésére, hű, pontosan a természet után lerajzolt 
és kifestett képekkel”. Tehát mindazon szempontokat figyelembe 
vette, amelyek a tudományosság alapvető kritériumaként elenged-
hetetlenek voltak: a hivatalos gyógyszerkönyvi bejegyzés, az eset-
leges „hamisítás” elkerülése, a botanikai nevezéktan. A növények 
leírásánál azok latin, német, olasz, magyar és szlovák elnevezését is 
megadja a szerző, vagyis az osztrák birodalom egész területén hasz-
nálhatták a könyvet. A munka kétféle formában került forgalomba, 
az olcsóbb, kevésbé díszes változat lapjai színezetlenek maradtak.

A reformkor gyógyszerészeti irodalmát a gyógyszerészeti té-
mában megvédett doktori disszertációk gazdagították. A korszak 
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tudományos életében bekövetkezett változások hatására születtek 
meg ezen értekezések ekkor és ebben a formában. A Lavoisier és 
Berzelius munkássága nyomán szemléletileg megújuló vegyészet 
nevezéktana is alapjaiban átalakult, az új szakkifejezések kiszorí-
tották a több évszázados hagyományokra alapozott terminológiát. 
A magyar gyógyszerészképzés tartalmilag és formailag megújult, 
a vizsgakövetelmények magasabb szintű ismeretekről való száma-
dást írtak elő, a vizsga letételének módszere is újításokat tartalma-
zott. A reformkori nyelvújítási mozgalom nem csupán a köznyelv 
és a szépirodalom nyelvének megújításán szorgoskodott, de a leg-
különbözőbb tudományágak magyar szaknyelvét is létre kívánták 
hozni, illetve az eddig használt szakszavakat korszerűsíteni. 

Az 1813-ban életbe léptetett új egyetemi tanulmányi rend a 
gyógyszerészek képzésében is változásokat hozott, amennyiben 
három elméleti és egy gyakorlati vizsga sikeres letételét írták elő 
az oklevél megszerzése érdekében. A gyakorlati vizsgán két előre 
meghatározott készítményt kellett a jelöltnek nyilvánosan elkészí-
teni és ismertetni. A vizsgaelőadás szövegének nyomtatásban való 
közreadása azonban – ellentétben az orvosok avatási értekezésé-
vel – nem volt kötelező. Ennek ellenére 1827-ben Frantz György 
„nevendék patikárius” mégis kinyomtatta kémiai értekezését, és 
ezzel egy folyamatot indított el. 1829-ben a pesti egyetem kémia 
professzora, Schuster János (1777–1838) ötlete nyomán és szerve-
zésével már 13 gyógyszeres értekezés jelent meg kötet formában 
összegyűjtve. Azt gondolhatnánk, hogy a professzor a szakmailag 
legkiválóbbakat javasolta kinyomtatásra, de az egyetemi matrikula 
nem támasztja alá ezt a feltételezést. A dolgozatok közös jellemző-
je, hogy valamennyit magyar nyelven írta a vizsgázó. Rövid elősza-
vában Schuster maga is a dolgozatok magyar nyelvűségét emelte ki: 
„Újj tudománynak szükség, hogy a’ nyelve is újj legyen”.

Itt rövid kitérőt kell tennünk a reformkori szakmai nyelvújítá-
si mozgalmat illetően, különösen Schuster János ez irányú mun-
kásságát kiemelve, ugyanis ő volt az, aki a megújult tudomány 
– a vegyészet – magyar szaknyelvét megalkotta. Ennek hivatalos 
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közreadása, mondhatjuk „törvényesíttetése” 1829-ben történt meg 
a „Gyógyszerek árszabása Magyarországra…” c. kiadványban, 
amelyben a kémiai fogalmak német és latin elnevezése mellett már 
az újonnan alkotott magyar kifejezés is helyet kapott. Így a Schuster 
által létrehozott kémiai műnyelv első kézből, kötelezően eljutott a 
gyakorló gyógyszerészekhez. Schuster természetesen a gyógysze-
részek oktatásában is megragadta a lehetőséget az új szakkifejezé-
sek elsajátíttatására. Ennek a törekvésnek, folyamatnak eredménye-
ként születtek sorra a magyar nyelvű gyógyszerészi értekezések. A 
gyógyszerészjelöltek ezután átvették az orvos-avató értekezéseknél 
megszokott formát, vagyis önálló füzetekként jelentették meg a 
záró vizsga előadásának szövegét. 1844-ig összesen 99 értekezés 
jelent meg nyomtatásban, ebből 81 magyar nyelvű, 17 német és 
1 latin nyelvű. A magyar nyelvűség túlsúlya 1838-ig, Schuster halá-
láig figyelhető meg, utódai már nem fektettek olyan hangsúlyt erre 
a kívánalomra. 

 A Budapesti Gyógyszerész Testület adta ki az első gyakorlati és 
oktatási célokra is használható háromkötetes kézikönyvet, Felletár 
Emil – Kátai Gábor: „A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai” 
(Pest, 1864–1867. Trattner) címmel. Kátai Gábor még számos önál-
ló művével gazdagította a gyógyszerészeti szakirodalmat, elsődle-
gesen a gyógyszerek növényi, állati és ásványi eredetű alapanyagait 
kutatta, írta le. 

A Magyarországi Gyógyszerészek Országos Egylete az 1879. évi 
közgyűlésén Katona Zsigmond ismételt sürgetésére elhatározta egy 
saját könyvkiadó létrehozását (a Magyar Orvosi Könyvkiadó Tár-
sulathoz hasonlatosan), amelynek a magyar nyelvre lefordított kül-
földi szakmunkák, illetve az önálló kutatásokra támaszkodó, eredeti 
magyar gyógyszerészeti szakkönyvek közreadása a feladata. Leg-
fontosabbnak egy, a gyakornokok oktatásához alkalmas kézikönyv 
megjelentetését tartották, a meghirdetett próbapályázat nyertese 
Csurgay Kálmán (1858–1892) lett 1881-ben. A kötet 1883-ban je-
lent meg „Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok számára” (Pest, 
1883. Eggenberger) címmel, több mint 700 oldal terjedelemben. 
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Vámossy Zoltán lefordította Arnold Cloetta és Wilhelm Filehne 
„Lehrbuch der Arzneimittellehre und Arzneiverordnungslehre” 
(1881) c. művét, amely „Gyógyszertan tankönyv” címmel jelent 
meg 1894-ben (Bp., Singer és Wolfner). A század utolsó évtizedei a 
tudományos gyógyszerészeti szakirodalom kiteljesedését, gazdago-
dását hozták, említésre méltók Bókay Árpád (1856–1919) munkái 
az általános gyógyszertan témakörében, kiemelkedik ezek sorából 
az „Újabb gyógyszerek” (Bp., 1891. Magyar Orvosi Könyvkiadó 
Társulat) című kézikönyv. Than Károly (1834–1908), a magyar 
gyógyszerészi vegytan kutatásának és oktatásának kimagasló alak-
ja, e tárgyban írott tanulmányait, könyveit az orvos- és gyógysze-
részhallgatók tankönyvül használták.

Gyógyszerészeti folyóiratok

Minden tudományszak fejlődésének nagy lendületet adott az önál-
ló időszaki sajtó megalapítása, nem volt ez másként a gyógysze-
részet területén sem. Kezdetben az orvosi szaksajtó (Orvosi Tár, 
1831-1833 és 1838-1848; Orvosi Hetilap, 1857-től; Gyógyászat, 
1861-től) teremtett lehetőséget a gyógyszerészeti cikkek közreadá-
sára. Az „Orvosi Hetilap” önálló rovatot hozott létre „Gyógyszer-
tani közlemények” címmel, a referáló rovat gyógyszerész felelőse 
Kátai Gábor (1831–1878) volt.

Az önálló gyógyszerészi sajtó életre hívója Schédy Sándor 
(1831–1902) volt, aki 1862-ben alapította meg a „Gyógyszeré-
szi Hetilap”-ot (1944-ig jelent meg), amely 1875-től az Országos 
Gyógyszerész Egylet hivatalos fóruma lett. A szakmai legjobbjai 
közölték itt írásaikat és voltak Schédy segítségére: Than Károly, 
Felletár Emil, Katona Zsigmond, Jármay Gusztáv, Müller Bernát, 
Rozsnyay Mátyás stb. Schédy halála után Varságh Zoltán vette át a 
lap szerkesztését.

1885-ben Csurgay Kálmán alapított újabb hetilapot „Gyógy-
szerészi Közlöny” címmel (1944-ig jelent meg). A Közlöny kriti-
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kusabb, kevésbé elfogult álláspontot képviselt, mint Schédy kissé 
konzervatívnak minősített lapja.

A „Gyógyszerészi Értesítő”-t (1893–1938) Lukács István tu-
lajdonos-szerkesztő indította. A megjelenés évtizedei alatt volt a 
gyógyszerész-kar közlönye, majd a gyógyszerészek érdekvédelmi 
lapja is. 

„A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője” 1925-
ben indult, rövidebb megszakításokkal és sok címváltozással mind 
a mai napig megjelenik, napjainkban „Acta Pharmaceutica Hunga-
rica” címmel kerül negyedévente kiadásra, a Magyar Gyógysze-
résztudományi Társaság tudományos folyóirata.

A „Gyógyszerészet” 1957-ben indult, havilap, szintén a Magyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság adja ki. 

A „Gyógyszerészi Hírlap” (indulás: 1990) a Magyar Gyógysze-
rész Kamara hivatalos havi lapja.

Általában mindegyik említett folyóirat időről-időre közölt a 
gyógyszerészet múltjára vonatkozó írásokat, de önálló fóruma csak 
a XX. század utolsó harmadában lett néhány évig (1972–1975). A 
„Gyógyszerészettörténeti Diárium” a Magyar Gyógyszerészeti Tár-
saság Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának volt hivatalos lapja, a 
közelmúlt legjelesebb gyógyszerésztörténészeinek, Kempler Kurt-
nak, Rádóczy Gyulának, Szigetváry Ferencnek, Zboray Bertalannak, 
Hegedüs Lajosnak, Végh Antalnak stb. köszönhetően. 2003-ban in-
dult a Galenus Kiadó gondozásában a „Gyógyszerészettörténet” c. 
lap, kezdetben negyedévenként, napjainkban félévente jelenik meg, 
főszerkesztője Szarvasházi Judit. Tartalmában és küllemében is igé-
nyes, tudományos ismeretterjesztő kiadvány.

Gyógyszerészettörténeti kézikönyvek

A történeti kutatások alapvető fontosságú forrásai a retrospektív 
bibliográfiák. A legfontosabb önálló kiadványokat megtaláljuk 
Győry Tibor „Magyarország orvosi bibliographiája 1472–1899” 
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(Budapest, 1900. Athenaeum) c. összeállításában.1 Néhány évvel 
később jelent meg Matolcsy Miklós „Könyv és irodalmi gyűjte-
mény magyarországi gyógyszerészeti munkákról 1578–1909” (Bp., 
1910. Stephaneum) c. bibliográfiája, amely lényegesen részleteseb-
ben tárja fel a gyógyszerészeti munkákat, mivel a folyóiratokban 
megjelent közleményeket is tartalmazza. Dörnyei Sándor „teljes-
ségre törekvő” gyógyszerészettörténeti bibliográfiát állított össze 
több évtizedes gyűjtőmunka eredményeként: „A magyar gyógysze-
részettörténeti irodalom 1944-ig” (Bp.–Piliscsaba, 2005. MGYT–
MATI–SOMKL) címmel. A kötet – mint címe is jelzi – kizárólag a 
történeti szempontú munkák jegyzéke.2 

A magyar gyógyszerészet történetének kutatása során elkerülhe-
tetlen Baradlai János és Bársony Elemér kétkötetes összefoglalá-
sának kézbe vétele („A magyarországi gyógyszerészet története” 
1–2. köt. Bp., 1930. Magyarországi Gyógyszerész-Egylet). Ennek 
kiegészítése Orient Gyula „Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet tör-
ténete” (Kolozsvár, 1928. Minerva) c. munkája.3 Fontos kutatási se-
gédlet Schédy Sándor „A magyar gyógyszerészetre vonatkozó tör-
vények és szabályok gyűjteménye” (Bp., 1887. Márkus), valamint 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület kiadásaként közreadott 
„Gyógyszerészi törvények és rendeletek gyűjteménye. Alapvető ré-
gebbi törvényes rendelkezések” (Bp., 1940). 

Megjelenésének idején a mindennapok gyakorlatát, az alapvető 
tájékozódást segítette Kazay Endre „Gyógyszerészi lexicon”-ja, 

1 Digitalizált változatát lásd: http://real-eod.mtak.hu/1249/

2 Matolcsy Miklós és Dörnyei Sándor munkája – más fontos gyógyszerész-
történeti dokumentumokkal együtt – digitalizált formában elérhető a Ma-
gyar Gyógyszerésztörténeti Társaság honlapjáról, az e-könyvek között: 
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/e-konyv/

3 Baradlai és Bársony, valamint Orient munkája is megtalálható a Társaság  
digitalizált anyagai között
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négy kötetben (Nagybánya, 1900. Molnár), de a történeti kutatá-
sokhoz is hasznos segédlet.4 

A kutatások jelentős része a régmúlt neves gyógyszerészeire 
irányul, ebbe nyújtanak segítséget Studény János – Vondra Antal 
„Hírneves gyógyszerészek” (Bp., 1929. szerzői kiadás), Szmodits 
László „Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára” (Bp., 
2003. Dictum)5  Zalai Károly „A magyar gyógyszerészet nagyjai 
1612–1945” (Bp., 2001. Galenus) című művek. A régi patikákra 
vonatkozó adatok forrásai: Sztankai István „A gyógyszerészetre 
és a budapesti gyógyszertárakra vonatkozó adatok” (Bp., 1935. 
Radó), továbbá az 1890-ben indított, évenként megjelenő adattár, a 
„Gyógyszerészek évkönyve és zsebnaptára” c. sorozat, amely az or-
szágban működő patikák és az ott dolgozó patikusok legfontosabb 
adatait tartalmazza. A kiadvány az 1940-es évek közepéig jelent 
meg, az évek során jelentéktelen címbeli módosulással. 

A gyógyszerek történetével is többen foglalkoztak. A rég-
múlt gyógyszerneveinek labirintusában jó tájékozódást nyújt  
Magyary-Kossa Gyula „Régi magyar gyógyszernevek” c. összeál-
lítása, amely a Magyary-Kossa Gyula által összeállított „Magyar 
orvosi emlékek” 2. kötetében (Bp., 1929. MOKTÁR) olvasható.6  

Kempler Kurt „A gyógyszerek története” c. munkájának sikerét 
bizonyítja a többszöri közreadás (Bp., 1964. Gondolat; Bp., 1984. 
Gondolat). Bayer István kutatásai az utóbbi évtizedekben a drogok, 
kábítószerek sok évszázados gyökereivel, és azok használatának 
történetével foglalkozik („A kábítószer”. Bp., 1989. Gondolat; „A 
drogok történelme, A kábítószerek története az ókortól napjainkig”. 
Bp., 2000. Aranyhal; „Drogok és emberek: múlt, jelen, jövő”. Bp., 
2005. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság).

4 Lásd a Társaság digitalizált anyagai között.

5 Studény és Vondra, valamint Szmodits munkáját is digitalizálták.

6 A mű 1–4. kötete digitalizált formában itt olvasható: 
https://library.hungaricana.hu (Klasszikus orvosi könyvek).



Az első magyar nyelvű botanikai munka (1578)



Lippay János háromkötetes „Posoni kert”-je első kötetének  
címlapja (1664)



Osztrák birodalmi gyógyszerkönyv, Magyarországon is kötelező 
volt használata (1729)



Perliczi (Perlici) János Dánielnek 1740-ben Budán megjelent  
munkája



Torkos Justus János négynyelvű Pozsonyi Taxájának címlapja 
(1745)



Az 1774-es új osztrák birodalmi gyógyszerkönyv, amely  
Magyarországon is érvényben volt



Huszty Zakariás Gottfried Teofilnek a birodalmi  
gyógyszerkönyvről megjelent kritikája (1785)



Csapó József doktor orvosbotanikai munkája (1775)



Winterl Jakab József, az Orvosi Kar botanika és vegytan  
professzorának egyik fontos munkája



Diószegi Sámuel „Orvosi fűvész könyv”-e (1813), amely a  
sógorával, Fazekas Mihállyal együtt írt „Magyar Fűvészkönyv” 

(1807) folytatása



Az 1829-es magyar nyelvű gyógyszerárszabás, a kötet egyben a 
szakmai nyelvújítási mozgalom fontos dokumentuma



Kováts Mihály orvosdoktor „Magyar patiká”-ja (1835)



Csurgay Kálmán 1883-as tankönyvének címlapja



Az 1862-ben megindult, első jelentős magyar gyógyszerészeti 
folyóirat első évfolyamának címlapja, a periodika 1944-ig  

folyamatosan megjelent



A Csurgay Kálmán 1885-ben megindított  
„Gyógyszerészi Közlöny” második évfolyamának címlapja, a 

periodika 1944-ig folyamatosan megjelent



A „Gyógyszerészi Értesítő”-t Lukács István alapította 1893-ban 
(1938-ig folyamatosan megjelent) 



1925-ben indult „A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
Értesítője”, amelyben nagyszámú történeti tanulmány is megjelent


