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Exemplu timpuriu în asigurarea calităţii in farmacii: 
Instrucţiune farmaceutică al lui Tobias Mauksch – 
(Kolozsvár/ Klausenburg/Cluj, 1793)

Manuscrisul Instruktio (1793) a fost scris de respectatul farma-
cist clujean Tobias Mauksch (66) pentru fiul său minor Johann 
Martin (10), cu scopul de a-l instrui pentru cazul în care va 
deveni şi el farmacist, să aibă la îndemână un ghid profesio-
nal, cuprinzând cunoştiinţe largi privind conducerea farmaciei 
„Arany Szarvas” în Târgu Mureş, pe care urma s-o moşte-
nească mai târziu. Manuscrisul original german nu s-a păstrat 
până azi, dar el fost tradus in limba maghiară şi publicat de 
Prof. Dr. Iuliu (Gyula) Orient în 1918. Verziunea in maghiară a 
fost tradusă în 2012 în limbile română şi engleză de Dr. László 
Tuka. Farmacistul Mauksch, ca tată grijuliu, a descris cu o pro-
fesionalitate remarcabilă toate aspectele importante privind 
managementul farmaciei, cuprinzând obligaţiile şi retribuţia 
personalului, procurarea materiilor, producerea, depozitarea 
şi vânzarea medicamentelor, punând accent deosebit pe asigu-
rarea calităţii actului farmaceutic. În acest context manuscri-
sul are un caracter educativ eminent, cuprinzând competenţa 
socială, atât relaţiile farmacistului cu pacienţii, medicii, autori-
tăţile cât şi ţinuta lui etică-morală burgheză de elită şi credici-
oasă. Sfaturile paternale se referă şi la viaţa particulară, pentra a 
deveni un cap de familie plin de succes şi fericit. Instructiunea 
lui Mauksch, ca instrument timpuriu de asigurarea calităţii 
în farmacie, merită să fie analizată în detaliu şi comparată cu 
regulamentele din Imperiul Habsburgic dar şi din străinătate.
Cuvinte cheie: Tobias Mauksch – Kolozsvár/ Klausenburg/
Cluj – 1793 – instrucţiune farmaceutică – asigurarea calităţii.

Early example of quality assurance in pharmacies: Tobias 
Mauksch's Pharmaceutical Instruction (Kolozsvár/ 
Klausenburg/Cluj, 1793)

The manuscript Instruktio (1793) was written by the well reputed 
pharmacist Tobias Mauksch (66) of Kolozsvár/Klausenburg/Cluj 
for his minor son Johann Martin (10). The collection of well-struc-
tured knowledge on the management of the pharmacy „Arany 
Szarvas” in Marosvásárhely/ Neumarkt a. M./Târgu Mureş 
was created to provide him  a professional guide once he would 
become a pharmacist and its future owners. The original manu-
script in German has not been preserved until today, but a version 
that was translated into Hungarian and published by Prof. Dr. 
Julius (Gyula) Orient in 1918 exists. Later in 2012, the Hungarian 
version got translated into Romanian and English by Dr. László 
Tuka. With remarkable professionalism, the pharmacist and car-
ing father Tobias Mauksch described all important aspects of 
pharmacy management including general duties, remuneration of 
personnel, procurement of raw material, production, storage and 
sale of drugs. Particular emphasis was put on ensuring the quality 
of the whole pharmaceutical activity. The manuscript has a strong 
educational purpose of increasing social competences including 
relations with patients, doctors and authorities and moreover pro-
motes an ethical attitude of a good bourgeois. Additional paternal 
advice how to become a successful and happy head of the family, 
reveal the private concerns of the author as well. The presented 
instruction represent an early tool of quality assurance in phar-
macy and deserves to be analyzed and compared with regulations 
of the Hapsburg Empire and abroad.
Keywords: Tobias Mauksch – Kolozsvár/ Klausenburg/Cluj – 
1793 – pharmaceutical instruction – quality assurance.

1. Az Instrukció című gyógyszerészi 
útasítás keletkezési körülményei

Amikor 1783-ban Tobias Mauksch második fia, Johann 
Martin megszületett, akkor a jómódú és hírneves kolozs-
vári gyógyszerész már 56 éves volt. Mivel ő néhány évvel 
később, 1790-ben a marosvásárhelyi „Arany Szarvas” 
gyógyszertárat Wladár Ádám felvidéki származású 
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gyógyszerész özvegyétől megvásárolta, felmerült a gon-
dos apában azon égető kérdés, hogy miként biztosíthatja 
kiskorú fiának a kiváló gyógyszerészi kiképzésen túlme-
nően annak szakmai és társadalmi sikerét. Nyilvánvaló, 
hogy 1793-ban, a már 66 esztendős, nagy tudású és 
tapasztalatú patikus ezen dilémmából csak abban láthatta 
a legígéretesebb kiutat, hogy az akkor még 10 éves kisfi-
ának „útravalóként” egy gyógyszerészi útasítást ír, azon 
szándékkal, hogy elhalálozása esetén Johann Martinnak 
legyen a „szellemi batyujában” egy megbízható írott kala-
uza, azaz szakmai útmutatója, amely a korabeli szakköny-
vektől eltérően, személyes, közvetlen és őszinte tanács-
adó. Ebben apja véleményét és elveit bármikor újra és újra 
elolvashatja, illetve megszívlelheti és követheti azokat.

Gyógyszertárat akkoriban csak patikussá képesített fiú-
nak vagy egy vőnek lehetett vezetni, hiszen lányok nem 
végezhettek felsőfokú tanulmányokat, s így gyógyszeré-
szek sem lehettek. Mauksch első nejétől származó fiára 
(Tobias Samuel) szándékozta hagyni kolozsvári gyógy-
szertárát, így őt saját maga képezte ki. Mint ismert, a 
Habsburg Birodalomban a gyógyszerészképzés 1770-ig 
nem volt egyetemi jellegű. A Generale Normativum 
modernizálta úgy az orvos- mint az egyetemi gyógysze-
részképzést (1774) [12]. Így Tobias Samuel már Pesten 
tanult gyógyszerészetet (1789), de azt követően a híres 
göttingai egyetem orvosi karára is beiratkozott (1791), 
ahol a gyógyászat alapjait elsajátíthatta. Hazatérte után 
az apjával együtt gyakorolta szakmáját, aki számára is 
készített egy Instrukciót, amely viszont az utókor számára 
nem maradt fenn. Meggyőzödésünk tehát, hogy minde-
nekelőtt az apai gondviselés sarkallta az öregedő szepesi 
szász patikust arra, hogy tudását, tapasztalatait és elvá-
rásait rendszerezett formában papírra vetve biztosítsa, 
hogy halála esetén mindkét gyógyszertára a fiainak a 
kezei alatt is az ő szellemében vezettessenek, és ily módon 
mindketten sikeresek legyenek. A két Instrukció közül a 
marosvásárhelyi patikájára vonatkozó írást mutatjuk be 
röviden, amelynek a német nyelvű eredetije ugyan saj-
nálatos módon elkallódott, de egy 1918-ból származó 
magyar fordítása, amelyet Prof. Dr. Orient Gyula a besz-
tercei szász Arthur Wagner gyógyszerésszel készíttetett 
el, megmaradt nyomtatásban [19, 20, 21], és ez 2014-ben 
magyarul újra kiadásra került [17]. Az Instrukció román 
(2012) és angol (2012) nyelvű fordításai és annak nép-
szerűsítése Dr. Tuka László kolozsvári gyógyszerésznek 
az érdeme [33, 34, 35, 41]. Orient Gyula orvos, gyógy-
szerész, valamint történész, több munkájában is foglal-

kozott ezen írással, részeket is többször közölt belőle, de 
egy alapos ellemzésére ő nem vállalkozott. Rajta kívül a 
marosvásárhelyi Spielmann József orvostörténész prof. 
is foglalkozott az Instrukcióval, amelynek méltatását – az 
akkori kommunista ideológia szellemében – az Orvosi 
Szemlében 1960-ban le is közölte [30]. Péter H. Mária 
gyógyszerészettörténész két debreceni és két erdélyi 
gyógyszerészi instrukció (Tobias Mauksch és Nyulas 
Ferenc) rövid összehasonlító vizsgálatát végezte el [26].

Tanulmányunk fő célja Mauksch kéziratát a mai modern 
gyógyszerészeti minőségbiztosítási rendszerrel össze-
hasonlítva, annak tudománytörténeti értékét megítélni, 
jelentőségét az erdélyi gyógyászat történetében megvi-
lágítani, valamint annak további beható vizsgálatára is 
kedvet kelteni.

2. A gyógyszerészeti 
minőségbiztosításról röviden

Több mint két évszázad távlatából az Instrukciónak éppen 
az erkölcsi, oktató és minőségfenntartó szándéka tűnik 
rendkívül érdekesnek, egydülállónak és ezért bemutatásra 
méltónak. A minőség alapja ugyanis a szaktudás mellett az 
erkölcs, a minőségbiztosítás tehát az erkölcsi hozzáállástól 
függ [37]. Az igények, a munkatársak vezetése, a 
munkatársaknak egymáshoz való viszonya, a tevékenységi 
és illetőségi megszabások a közforgalmú gyógyszertárakban, 
a termelés minősége, a termelő és a fogyasztó kapcsolata, 
a gyógyszertári munkafolyamatok standardizálása és az 
ügyfelekkel való bánásmód, továbbá a rendelés, áruátvétel, 
készletgazdálkodás, raktározás, szállítás ellenőrzése és a 
GMP-hű dokumentáció mind olyan fő pillérei a gyógyszertári 
minőségbiztosításnak, amelyek világszerte elismertek 
és alkalmazottak [38]. Mindez a gyógyszerészhallgatók 
egyetemi kiképzésének és továbbképzésének ma központi 
jelentőségű elemei, és tartalmazza mindazt, ami a magas 
minőségű és megbízhatóságú betegellátás szempontjából 
nélkülözhetetlen.

A minőségbiztosítás azoknak a tevékenységeknek 
a gyűjtőfogalma, amelyek biztosítják, hogy a termék 
vagy szolgáltatás folyamatosan, megbízhatóan megfelel 
a kívánt vevői minőségi szintnek. A gyógyszeres terápia 
eredményessége és a minőségi ellátás szempontjából ezért 
meghatározó a munkahelyi kultúra, az értékrend, etikai 
kódex, de a gyógyszer minősége és az egészségügyi szak-
ember (patikus, orvos) minőségteremtő képessége (kép-
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zettsége, erkölcsi, emberi magatartása), a beteg együttmű-
ködésével együttesen határozza meg. A minőségbiztosítás 
egyik fontos eszköze manapság is a hatósági vizitáció, azaz 
gyógyszertárvizsgálat. Erre a Habsburg Birodalom Erdélyi 
Nagyfejedelemségéből a 19. sz. elejéről is ismerünk korai 
példákat (Nyulas Ferenc, 1807) [26, 32].

3. Minőségbiztosítási elvek és 
tartalmak Mauksch Instrukciójában

A bőrkötésű kézirat 25 fejezetre tagolt német nyelvű 
szöveg. Bevezetőjében (Nota) 7 pontban foglalja össze 
a szerző írása indokait, amelyek közül a 3.-ban így ír: 
„Különösen nagy hasznára lesz kedves János Márton 
fiamnak, mivel senki sem adhat neki jobb tanácsot, 
mint én” [17]. Az előszóban a gyógyszertár megvásár-
lásának körülményeit és annak jelentőségét taglalja. Az 
első fejezetben a patika vezetése áll a fókuszban. Egyik 
alpontjában ezt írja: „Minden nevezetesebb változásnál, 
p.o. halálom esetén, az örökség felosztásakor, a Provisor 
be- és kilépésénél, pontos inventárok készíttessenek.” Ezt 
követően a patika bérelt helyiségével, a szolgálati lakás-
sal, a lakbérszerződéssel foglalkozik. Majd a személyzet, 
illetve a gondnok és annak a kötelességeiről szóló fejeze-
tek következnek. Az 5. fejezetet 39 alfejezetre osztja fel. 
Ezek közül csupán néhány példára szorítkozunk. A gond-
nok „vezessen egy jegyzőkönyvet az Elaboratumokról és 
Productumokról, és ezek mindegyikénél a készített meny-
nyiséget is fel kell jegyeznie, hogy mindenről tájékozva 
legyen, mennyi kellett mindegyikből.” Óvja fiát a gond-
nok iránti viszonnyal kapcsolatosan is: „a családiasság-
nak helye nincsen, és ezen óvásaimat ne hagyja figyelmen 
kívül, mert különben mindenki, ha nem rögtön, de meg 
fogja bánni akkor, amikor már késő lesz. (…) Ezért legye-
tek mindenkihez barátságosak és őszinték, de sohasem 
bizalmaskodók (...).” „A két tartozás Protocollum, vagy 
követelés könyv” című fejezetben pedig a jegyzőkönyve-
lés szabályait sorolja fel. A 14. alfejezetben a gyógyszertár 
ellátásával kapcsolatosan megszabja a gondnok feladatait. 
Például: „A kivonatot a hiányzó árukról idejében készítse 
és küldje el Kolozsvárra, hogy ha Bécsből vagy külföld-
ről kell azt hozatni, a megrendelés a kolozsvári árukkal 
egyszerre történhessen meg.” Az árazással kapcsolatosan 
is óvatosságra inti fiát: „Egyebekben vagy az ottani vagy 
az itteni kereskedők árai után kell menni, hogy igazod-
jon, nehogy igen magas árak miatt az embereket magától 
elűzze, vagy reáfizetés álljon elő.” Fontosnak ítéli a szoci-

ális kapcsolatok gondos ápolását: „Hogy az orvosokkal és 
sebészekkel kellemetlensége ne legyen a gondnoknak, a 
gyógyszertár kül- és belügyeiről hallgasson. Ne törődjön 
a kezelésekkel, hanem igazodjék az útbaigazításokhoz. A 
kiszolgálásnál óvatos legyen, a betegnek útbaigazítást ne 
adjon, nehogy általa valami hiba vagy szerencsétlenség 
forduljon elő, például higany vagy arzén tartalmú dol-
gokat csak orvosi rendeletre szabad kiadni, mert külön-
ben őt a legnagyobb baj érheti.” – írja a 17. alfejezetben. 
A  gondnok fizetéséről is részletesen adakozik, íme egy 
példa: „Ha (a gondnok) a forgalmat 4000-en felül emeli, 
akkor a főnöktől 10%-ot kap” az évi 300 rajnai forintos 
fizetéséhez. „Ha jól viselkedik, minden harmadik évben 
fizetése 10 Rhf-el javítassék meg.” Figyelmeztet, hogy 
a gondnok „a vények taksálásánál a tőlünk ideiglenesen 
meghatározott taksa szerint járjon el, mert akkor meg-
büntetni őt nem lehet”. Számos pénzügyi kérdésre is kitér 
(hitelezés, kamatok, jegyzőkönyvelés stb.). A segédről és 
a gyakornokról is hasonló részletességgel ír, de a zúzóról 
(laboráns) sem feletkezik meg. Felsorolja mindezek fel-
adatait és az irántuk fennálló igényeket, valamint azokra 
vonatkozó elvárásait, pl.: „Jobb idegent, mint helybeli 
fiút tartani.”, nyilván mert így annak függőségi viszonya 
erőteljesebb. Részletesen elidőzik az orvosi füvek és gyö-
kerek gyűjtésénél. Minőségbiztosítási szándékú tanácsa: 
„Az asszonyokat arra is kell oktatni, hogy ezt vagy amazt, 
a virágokat és füveket korán reggel ne szedjék, csak 9 
órától estig, különösen szép és meleg időben.” Fontos 
megjegyzése: „A füvek neve a vásárhelyi taxában magyar 
és oláh nyelven vannak feljegyezve, hogy azokat minden 
nyelven lehessen megnevezni és az emberekkel elhozatni. 
(...) Tégelyekből mindenféle minőséget legügyesebb mes-
terrel gyártatunk, ügyelünk, hogy szépen mázozzák be és 
jól kiégessék.” 

A társadalmi élet más részleteire is gondot fordít. Fiát 
óvja, hogy: „A házvétel csak bajt és adósságot okoz, (...) 
igyekezzél azonban Isten segedelmével tőkéd gyarapítani 
és azt jól kamatoztatni.” Fontos, az hogy „(...) éjjel-nappal 
bárki szolgálatára állasz, mert ez minden jó gyógyszerész 
kötelessége. Ha azonban valaki többre tartja magát és a 
becsületes, de szegény embereket lenézi, vagy nem szól 
hozzájuk, vagy talán még durva is, ezzel mindenfelé csak 
kellemetlenséget fog okozni; mi kell, hogy az emberek 
után igazodjunk, nem pedig azok mi utánnunk.” Tovább 
azt írja: „Az orvos urakat, valamint a sebészeket tisztelet 
illeti. Ezek iránt legyünk tehát szerények és udvariasak, ne 
elegyedjünk semmiféle vitatkozásba, hanem jó barátság-
ban éljünk velük.” „Mivel sajnos, az orvos uraknak újév-
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kor mindenütt ajándékot küldenek, úgy itt Vásárhelyt is 
küldeni kell. Ilyen ajándék lehet egy finom süveg cukor, 
4, 5, 6, 7 font kávé, (...) és ha a czitrom szép, úgy ebből  
6 darabot. (...) A sebészeknek complimentum jár, mivel 
csak keveset írnak.” Mauksch figyelme kitér továbbá a 
tűzvész megelőzésére, a világítóanyagokra, a legkülön-
bözőbb anyagok gazdaságos beszerzési lehetőségeire, 
így papírt a Felvidékről vagy Borgóról, borsikabogyót 
Csíkföldről, kőrisbogarat Pestről, csíszolóport Zalatnáról 
hozattat. „Mercur(ius) vivus Erdélyben kapható, de mivel 
Bécsben olcsóbb, onnan vásároljuk be.” De mindez csu-
pán néhány példa arra, miként rendelkezik a gyógyszer-
tár jó minőségű és gazdaságos vezetésére vonatkozóan. 

Mauksch nagy gondot fordít fiának a szakmai kikép-
zésére, így a gyakornokságának céljait (Bécs, Pozsony, 
Kassa vagy Pest) és tapasztalatszerző útját is felvázolja: 
„Bécsből Brünn-en, Morvaországon keresztűl Prágába, 
onnan Szászországba, Drezdába és Lipcsébe, majd 
Hallén keresztül Berlinbe és Potsdamba, látogassa meg 
Frankfurt am Mayn-t, onnan Stuttgardton (sic!) keresz-
tül Ulm és Augsburgon át Nürnbergbe utazzon majd (...), 
Regensburgba (...) és a Dunán Linz-en keresztül Wienbe 
és onnan Pozsonyba jusson, Budapestről Debreczen vagy 
Kassa felé vegye útját haza (...). Erfurthban főképpen a 
kiváló gyógyszerészt és tanárt, Trommsdorffot keresse fel. 
(...) Lipcsében, Halléban vagy Berlinben jelentkezzék egy 
ügyes gyógyszerésznél, aki őt a chémia és a botanika elmé-
leti és gyakorlati ismeretire megtanítsa. Érdekes, hogy 
Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770–1837) erfurti 
patikus 1795-től docens az erfurti orvosi karon, de a híre 
hamar eljutott Kolozsvárra. Tanulmányait Pesten fejezze 
be, mert itten van alkalma az embernek elsajátítani azt, 
amire a gyógyszerésznek szüksége van, mert az itteni taní-
tás szintoly jó, mint külföldön.” Mauksch meggyőződése 
és oktatásának vezérfonala ugyanis az, hogy: „A vizsga 
egyedül a gyógyszerészt nem képesíti, hanem a gyakorlat 
és tapasztalatok.” Instrukcióját 1793 után még többször, 
legutóbb 1801-ben, röviddel halála előtt is kiegészítette. 
A későbbi bejegyzésekben leírja az addigi gondnokokat 
szerzett tapasztalatait, jót, rosszat egyaránt. Útasítása 
záróakkordjának is tekinthető az a mondat, amelyben a 
felsorolt példákról ír: „Mindezekből az a tanulság merít-
hető, hogy a legügyesebb és legtapasztaltabb ember is, ha 
meggondolatlanul cselekszik, nagyon hamar a szerencsét-
lenségbe, élethossziglani gyötredelembe kerül.”

Megállapítható tehát az, hogy a kolozsvári patikus 
Tobias Mauksch fiának nemcsak a gyógyszertár meg-
szervezésére, sikeres vezetésére vonatkozó útasításait adja 

tovább írásban, hanem lerögzíti a személyzettel, rokonok-
kal, üzleti társakkal, betegekkel, orvosokkal, hatóságok-
kal szembeni viselkedés normáit is. Zömében olyan isme-
retek tömör gyűjteménye ez, amire a patikus kiképzése és 
sikeres tevékenysége szempontjából alapvetően fontosak, 
és amelyekben nagy tartalmi fedéseket fedezhettünk fel 
a mai értelemben vett minőségbiztosítással. A szakmai 
vonatkozásain kívül ezen írás erkölcsi oktatási, nevelési 
eszköz is egyben, hiszen a hitre, a szakmára, a patikus 
társadalmi szerepére, a családi életre is vonatkoznak a 
gondos apa intései, sőt tanácsot ad fiának a párválasztás 
ügyében is: feleségként csakis egy jól nevelt evangélikus 
– de „a magyar nyelvben jártas” – lány jöhet számításba 
(Sopron, Pozsony, Szászföld), és inti, hogy a családban 
csak németül beszéljenek. Ezen kézirat tehát egy érdekes 
és egyedülálló dokumentuma a 18. század végi több-
nyelvű és vegyes hitvallású erdélyi főváros felvilágosodó 
polgári társadalmának, sőt tükörképe is ennek, és mint 
ilyen hasznos forrás lehet gyógyszerész-, orvos-, műve-
lődés- és gazdaság- ill. ipartörténészeknek, de szocioló-
gusoknak is egyaránt. Meggyőződésünk, hogy érdemes 
ezen kéziratot egy PhD doktori disszertáció keretében 
alaposan megvizsgálni és azt a hasonló magyarországi 
(Justus Torkos János, Huszty Zakariás Teofil) és külföldi 
útmutatókkal, szabályzókkal összehasonlítani [30].

4. Tobias Mauksch gyógyszerész 
életrajza

Kolozsvár szabad királyi város gyógyszertáráról a leg-
régebbi hír 1573-ból származik, de ennél egy korábbi 
alapítási év igen valószínű. A korai újkorban a patika 
a városi tanács intézménye, amelyet egy szerződött 
gyógyszerész(gondnok) által működtetett. Néhány városi 
gyógyszerész neve ugyan fennmaradt, de ismereteink a 
18. század elötti korból meglehetősen hézagosak [9, 20, 
21]. Tudomásunk szerint az első magánjogú tulajdonos 
a felvidéki Eperjesről származó Jakob Foith (Fojt Jakab) 
gyógyszerész volt, akinek főbb életrajzi adatai a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben fennmaradt latin és magyar 
nyelvű sírkövéről még ma is leolvashatók [8, 9, 10]. Sára 
(szül. Hooz, Hocz) nevű özvegye, Johann Phleps szász 
evangélikus lelkész és Fojt Jakab patikus után harmad-
szor 1735-ben Samuel Schvartz gyógyszerészhez ment 
férjhez. Schvartz (Schwartz) 1701. január 4-én született 
a szepességi Késmárkon, evangélikus hitű, jó módú cip-
szer kereskedő családban. Pozsonyban, majd a sárospa-
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taki Református Kollégiumban is tanult. Sopronban a 
gyógyszerészetet Dr. Johann Adam Genselnél tanulta, 
majd 1725-ben Regensburgban az „Engel” patikában, 
Georg Sigmund Stollnál részesült kiképzésben, majd 
Augsburgban az orvos-kollégium előtt vizsgázott sikerrel. 
Az Erdélyi Gubernium főorvosának, Köleséri Sámuelnek 
„hosszas és gyakori únszolásának engedve” 1729-ben 
Kolozsvárra költözött, és átvette a Fojt-féle gyógyszertá-
rat. Hamarosan megnyerte a város lakóinak elismerését 
és köztiszteletét, amiről a kolozsvári Akadémiai Könyvtár 
állományában megőrzött nekrológja (1749) remek bizo-
nyítékot nyújt [18].

Tobias Maukscht (Maugsch) 1727. augusztus 8-án 
keresztelték Késmárkon, korán elhunyt apja Martin, 
(1692–1736) szepesi szász szűcs volt, anyja Juditha 
(szül. Lani; 1703–1758), akinek Samuel Schvartz unoka-
testvére (Vetter) volt [19]. Akkoriban Késmárkon több 
Mauksch család élt, így a név is több változatban fordul 
elő: Maugsch, Mauksch, Maucksch, Maukisch. A 18–19. 
századi Erdélyben is több késmárki származású Mauksch 
gyógyszerészcsalád élt: Kolozsváron [3, 15, 17, 16, 25], 
Besztercén [15, 36], Marosvásárhelyen [3, 26, 28, 29], sőt 
a legutóbbiból Szászsebesre [1, 3], Nagyszebenbe [3, 6, 7], 
de Egerbe és Kassára [3] is származtak el Mauksch nevű 
patikusok. 

Tobias Mauksch édesanyja őt 13 éves korában, az apai 
szándéktól eltérően, iskoláztatását megszakítván, 1740-
ben Kolozsvárra küldte patikusinasnak unokabátyjához, 
Samuel Schvartzhoz, aki megkedvelte Tobiast, és gyám-
jaként támogatott, ajánlólevelével Németországba küldte 
tudásának elmélyítése céljából. Amikor 1749-ben Samuel 
Schwartz utód nélkül elhunyt, a végrendeletének értel-
mében az özvegye hazahívta az éppen külföldön gyakor-
nokoskodó Tobiast, akit a gyógyszertárának vezetésével 
bízott meg [13, 17]. A fiatalember úgy Kolozsváron, mint 
külföldön (Ludwigsburgban Bischoff és Stuttgartban 
Lang patikáikban) magas szinten képzett művelője lett 
szakmájának. Említésre méltó, hogy a 23 esztendős fia-
tal patikus 1750-ben elkészített egy 2000 tételből álló 
Taxa Pharmaceutica című írást, amelyben a Schvartz-
gyógyszertár leltára és a termékek árjegyzéke vannak 
rögzítve. Ez az árjegyzék ritkaságnak számít, de csupán 
helyi jelentősége volt, amit szerzője feltehetőleg würt-
tembergi mintára készített el, amikor is a patika vezetését 
provizorként átvette. Ez a 45 oldalas, latin-német nyelvű 
kézirat a kolozsvári Eva Crişan által 1973/75-ben román 
fordításban és kísérő tanulmánnyal megjelent nyomtatás-
ban [4, 5, 29, 31].

Alig két évvel hazatérése után, 1752-ben kolozsvári 
polgári jogot kapott és, Pataki Sámuel városi tisztiorvos 
támogatásával, megvásárolhatta Schvartz özvegyétől a 
patikát [25]. Tobias Mauksch úgy szakmai, mind társa-
dalmi téren sikeres emberré vált. 1756-ban családot ala-
pított, első felesége Susanna Sartorius (ca. 1736–1773) 
kassai kereskedő lánya, akitől kilenc gyerekük született. 
Második felesége a győri Susanna Habermeyer (173?–?) 
volt. Ebből a házasságából további kilenc gyerekük szüle-
tett, de a magas gyerekhalandóság miatt az első házassá-
gából csupán egy fia és két lánya, a másodikból is egy fia 
és hat lánya érték meg a felnőttkort. Mindkét fia: Tobias 
Samuel Mauksch (1769–1805) és Johann Martin Mauksch 
(1783–1817) gyógyszerészek lettek [2, 15, 16, 26].

A városi tanács, valamint az erdélyi Gubernium aján-
lására 1760-ban Mária Terézia császárnőtől Mauksch 
kizárólagos privilégiumot (privilegium exclusium) nyert, 
ami védettséget jelentett további patikák létesítése ellen. 
Az 1773-ban felszámolt jezsuita rend patikáját árverezés 
útján megszerezte, és azt veje, a kerci származású Michael 
Streicher szász patikus tulajdonába juttatta, aki azt 1817-
ig vezette. Kolozsvár tanácsa nagyra becsülte Tobias 
Maukscht, így a rendőrigazgatói és kapitányi tisztségeket 
(Polizeydirektor und Stadthauptmann) is rá bízta. Sokoldalú 
közhasznú tevékenysége révén, de főleg a szakmájának 
magas szintű művelőjeként Erdély-szerte is kiválló hírnév-
nek örvendett, többek között Benkő Józsefnek volt munka-
társa a Nomina vegetabilium (Pozsony 1783) háromnyelvű 
(latin, magyar, román) botanikai könyvének megírásában 
[3, 13]. Gróf Teleki Ádám főispán, erdélyi kormányszéki 
tanácsosnak a javaslatára Mauksch az 1790 és 1794 közötti 
években Kolozsvár két országgyűlési képviselőjének (sze-
nátor) egyike [9, 22]. Mindezek mellett az evangélikus 
egyház kolozsvári gyülekezetének főgondnokaként is nagy 
elismerésnek örvendett [11]. Erre egyik bizonyíték a kolozs-
vári Házsongárd temető evangélikus parcelláján található 
sírkövének barokk ízlésű latin felirata, a Hintz gyógy-
szerészcsalád klasszicista kriptája mellett [8, 9, 10, 25].  
Johann Martin Pesten végezte gyógyszerészi tanulmá-
nyait (1804), de nem került Marosvásárhelyre, ugyanis 
apja (1802) és bátyja korai halála (1805) után ő a kolozs-
vári patikát vezette 1817-ben bekövetkezett korai tragikus 
haláláig [2, 24, 27]. A marosvásárhelyi „Arany szarvas” 
patika házasság révén 1819-ben Simon Brandecker tulaj-
donába került [26]. Johann Martinnak Catharina Eleonore 
Laszgallner (1786–1850) iglói születésű nejétől ugyan öt 
gyereke született, de egyetlen fia (Tobias Karl) hároméves 
korában elhunyt, így nem volt fiú utódja [2]. Dániel Slaby 
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felvidéki származású patikus, Catharina Eleonore második 
férje vezette a patikát 1835-ig, de a tulajdonjog megmaradt 
a Mauksch-ágon. Johann Martinnak a Mathilda Augusta 
(1815–1863) nevű lánya Georg Gottlieb Hintz (1808–
1876) segesvári születésű szász evangélikus lelkész felesége 

lett, és közös fiuk, a gyógyszerész és egyetemi tanár Georg 
Karl Hintz, azaz Hintz György (1840–1890) révén három 
további generáción át továbbítódott a „Szent György” 
gyógyszertár tulajdonjoga, az 1949-es államosításáig [15, 
17, 40]. 1954-ben a Mauksch-Hintz házban, a város leg-
régebbi gyógyszertárának helyiségeiben talált új otthonra 
Orient Gyula professzor egykori Gyógyszertármúzeuma, 
kibővített és modernizált mai változatában Colecţia de 
Istoria Farmaciei néven [14, 23, 24, 39].
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