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A PESTI EGYETEM ELSŐ GYÓGYSZERÉSZDOKTORA,
DR. CSANÁDY (SCHOLTZ) GUSZTÁV
DR ZALAI K~ROL Y

A közlemény ismerteti a Pesti Egyetem első gy6gydr Csanády (Scholtz) Gusztávnak életrajz·i. áilata·it, tudoniányo,s niurikásságát
A ,,Doctor pharniaciae'' képesítést Thari professzor
kémiai intézetében, 1861-ben 8zerezte meg. Ezt követőleg kémiai &; gy6gyszerészi tárgyú munkái jelentek
meg, közben, tör1·ériyszéki kéniiai viz.sgálatokat végzett
Pest-Pilis-Solt vánnegye részére Az 1869-70 .
tariévben 1nezőgazdaság·i kéniiai tanulniáriyokat .folytatott Halléban és 1871-től a Keszthelyi Gazdasági
Taniniézetben. a kéniia, boráBzat és kérniai technológia tanára, majd ]892-től 1901-ig - nyugalomba
1Jonulásá·ig - az i.ntézet ·igazgat~ja volt. Az ez idő
alatt p?lblikált nwnkái bor kémiai tárgyúak

~zerészdoktorának,

A gyógyszerészdokt01-képzés kialakulásának és
tanulmányozása [ l] és a Pesti Egyeten1en készült gyógyszerészdoktori értekezések felkutatása és feldolgozása [2] során megállapítottuk,
hogy a „DoctoJ' phar1naciae" fok_ozat 1859 évi bevezetését követőjeg 1861-ben Scholtz Gusztáv gyóg:-szerész volt a,z egyeten1 első gy6gyszerészdoktora
Ezt bizonyítja elsős01ban az Egyetem Orvostudományi Ka1ának második „Sebész- és Gyógyszetész-magiste1i diplo1na és oklevél nyil-Vánta1tó
könyve", amelynek 752. oldalán az alábbi bejegvzést találhatjuk:

magyarosította, .i&::'_. e közleményben is előbb
„Scholtz" később „DSaiilldy" 11é\re11 is1ne1teten1
munkásságát Időskori portréját mutatja be az 1
ábra, melyet a Keszthelyi Agrártudományi Egyeten1 rektora volt szíves rendelkezésen1re bocsátani

fejlődésének

„Eode1n anno scholastico 1801/2 atque sub eode1n
"Decanatu in Doctore1n Pha1Tnaciae p1'0moti sunt:
Scholtz Gustavus, anno 24. ~4.ngustanae Confessionis,
Batton:ya in Coniitatu Csanadiensi 01iundus. Exa1nen
ligorosun1 p10 Docto1atu Pharmaciac subivit die 21
Decembris, Diplo1na aecepit" (3] (A második bejegyzés
1862 januá.1jában Felletá.7 Eniil személyére vonatkozik)

A gyógyszerészdoktori fókozat inegszerzésére vol1atkozó fenti bejegyzés valóban időrendbe11 az első,
n1ert ezt n1egel6zőleg a r1yilv-ántartó köny\r csak
,,1\iagiste1 i1harn1aciae'' egyete1ni fokozatr~ vo11atkozó adatokat tartalmaz. De enől tanúskodik másods01 ban a korabeli szaksajtó is. A Gyógyszerészi
Hetilap 1862. januári száma f4] hírül adja:
„Scholtz Gusztáv lll volt az első, kit a kii in tudo(dec 21·-én) a gj-6gysze1észet tndo1ává
avatott föl."
mányegyeten~

Dr Scholtz Gusztáv gyóg:vsze1észdokto1 pályafütása végén a Keszthelyi Gazdasági Tanintézet
igazgatóta11ára, íg:y életrajzi adatai ne1ncsak gyTógyszerészeti, hanerri n1ezőgazdaság-történeti sze1npontból is érdeklődésre tarthatnak számot, ezért
megkíséreltem azokat felkutatni, összefoglalni s
ezzel n1egőrizni az utókor szán1ára
Dr. Scholtz G11sztár nevét 1870 köiül Csanádyra

1 áb1a Dr. Csanády Gusztáv, a „Keszthelyi Gazda.sági
Felsőbb Tanintézet" igazgat~ja

Scholtz Gusztáv rn:n december 10-én a Csanád
n1egyei Batton;r'"án született. Feltehető, hogy r1e\ ét
éppen szülőhazája elnevezése alapján inagyarosította Csanádyra. A battonyai Református Egyházi
Hivatal anyakön:vve szerint - an1elyben az annak
idején fennálló egyházi unió következtében az evangélikusok adatait is feljegyezték - Scholtz Gusztáv
Adolf (szül.: 183i dec. 10..) apja: ,János, anyja:
Gevers·isch Zsuzsán,na.
Az anyakö11yvben lnegtalálhatók .az öccsére vonatkozó adatok is: 1838. Scholt.z Ödön, Tivadar
Az apa foglalkozását az Egyházi Hivatal birtokában levő, az adományokat magába foglaló kirnutatás 1843. évi bejegyzése tartalmazza: „gyógy·
,gzerárus" [5]
Ismeretlen, hogy a Scholtz család mik01 hagyta
el Battonyát, de Sztankai adatai [6] alapján ismert,
hogy Scholtz Gusztáv apja 1855-től a pesti Váci
utca 34. sz. alatti (Váci utca-Kígyó utca sarok)
„\7 á1osi Gyógy-szertá1 a Szentháron1s_;,ighoZ" tulajdonosa volt Az 1688-ban alapított patinás gyógyszei tá1 - amely 1784-ig Pest egyetlen gyógyszertára volt - előttünk ismeretlen okok miatt 1868ban csődbe jutott és 1879-ben ifj dr . lVágner Dániel vásárolta meg. Itt kezdte pályafutását Scholtz
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Gitsztáv [7] Az a tény, hogv a gyógyszertá r - foj.
tehetően a rossz jövedelem miatt - csődbe jutott,
valószínűleg meghatá1oz ólag hatott Scholtz Gusztáv pályájának alakulására .
A gyakornoki évek letöltése után egyetemi tanulmányait a Pesti Egyetemen kezdte. A gyógyszerés zi
vizsgák jegyzőkönyveit ta.rtallnazó nyilvántart ó
könyv [8] adatai alapján utolsó szigmlatát az
1859-60. tané>ben, július 17-én (45. sorszámmal
ellátott bejegyzés) tette le farmakognó ziából,
gyógyszerés zi ké1niából és törvénytan~ól; ntindhárnm tárgyból kitűnő eredménnye l. Összesített
vizsgaered1 nénye: kitűnő. A gyógyszerés zi eskütétel és a „Mag·ister pha1'1naciae" diplon1a átvételének időpontja: 1860 július l'7
A gyógyszerés zi diplon1a. 111egszerzését követően
11en1 folytatott gyógyszerés zi praxist, hane1n az
egyeten1en tovább tanult Thari professzo1 kén1iai
intézetében , elkészítette gyógyszerés zdoktori é1tekezését, és 1861 dece1nberébe11 g~-ógyszerészdok
torrá avatták: Disszertáció jának tén1áját és cín1ét,
sajnos ne1n tudtuk 111egállapítani Időközben egy
jdeig Than professzor asszisztense is volt. 1~11ől
Tlian egy beszédében [9] így emlékezett meg:
,Ö1ö1nen1 volt a tanítás sikerét élvezni, me1 t a gyógyszerész növendékek ncn1csak inindig igen buzgók voltak,
ha11e1n azok közül igen kiváló asszisztensei m is kerültek
ki. Elég e1re E,qressy, JJ'elletá'f, Scheiben, Lueich, Flei'lcl1c1, Steúie1, Csa,nády, Rieh, Rohrbach, Jo1Yieza, Büi.g,
llos1:ay, JJ1olná1 és JVúikler rnak neveit fele1nlíthesse n1"

_:\ gyógyszerés zdoktori cín1 n1egsze1zését köi;,eaz 1862-1863 éyekben kémiai és gyógvsze·
részi tá1gyú közlen1ényei jelentek n1eg. A francia
„La ]'rance n1édicalc" sza.klap „Az iblan~y és i1éMny vegyületéne k (Jodfü) új előállítási módjáról"
e dolgozatát közölte [ 10] Részt vett és gyógyszere·
ket állított ki 1863-ban „A .'.\Iagyai Orvosok és
Te11nészetvizsgálók IX Nagyg~yűlésén" Az itt
ben1utatott gvógyszerek et 11yo1ndailag sokszorosítően
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tott tudományo s kiadványba n írta le [11] Címlap·
ját a 2 áhra mutatja be A kiadvány az alábhi
gyógyszerek et is1ne1teti:
Nitroglycerin ; magnesia citriua solubilis an101pha;
natrium sylvino abietinicu1n; kalihype1man ganicu1n;
calc:a1ia hyposulfm·os a; hydra1gy1um stearinictim ox~·
datum és oxydulatum ; a1senicu1n jodatum; acidmn
irinitropheny licum, -picronitricum , --picricrun, ··ca1 ..
boasoticum; ferrum trinitropheny licu1n; kali. trinitro·
phenylicUlll; natrium ferro-pyropho spho1iou1n; pyro·
phosphas ferri natronatus; podophylin; cuprnm sul··
fmicrun is bacillis; antin1onium subjodatum és antimo-·
nium oxyjodatum. --·~-·-- -

Gyógyszeré szi és kén1iai Inunkássága Inellett é1 - ezekben az években - a törvémszéki kémia folé is irányult A Pest megyei Tanács
levéltárába n talált adatok alapján esetenkénti díjazás mellett törvényszék i kémiai vizsgálatok at vállalt és végzett A levéltárban talált mintegv tíz, az
1863-65-ös években írt irat közül a 3. ábra az
1863. március 23-án sajátkezűleg írt „Vegybon·
tási jegyzőkönr" utolsó bekezdéseit , a 4. ábra
pedig az ezzel egyidejűleg beadott „ Vegybontás i
igény" fotokópiájá t mutatja be
A n1agya1 törvényszék i ké1nia 111egalapítója
Felletár, aki 1861-től Than tanársegédj e, Scholtz
kor- és kartársa, sőt so1stá.1sa, n1e1t 1nindössze eg:v
hónap különbségge l avatták fol gyógyszerés zdoktmrá (1862 jan. 21 ) Felletár! 1863-ban a „Törvényszéki és rendőrségi ké111ja'' 111agántanárává
habilitálták , s 1869~ig dolgozott Than intézetében
1''elletá1 tö1 vén-yszéki kén1ini vizsgálatait (írja
Studényi [12])
deklődése

„. eleinte 'Ihan kéniiai intézetében kezdte el, hol
rna is megtalálható az az asztal, an1elyen első innnká.i1
végezte, lnely tehát ezek szerint akkor az országos bírósági vegyészeti intézetet helyettesített e "
Feltehető, sőt bizonyos, hogy nem állt Scholtz
szán1á1.'a sen1 alkahnasabb Inunkal1ely tö1 vé11s-
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széki kén1iai ,- izsgálatokhoz, 111int Than, ll1tézete,
ahol clisszei tációját készítette és .Felletá1 is dolgoz-ott. J„ehet_, hog:y éppe11 l?elletál' SZen1éJ:v-e, \ ag_v a.
XIX sz masodik felében kibontakozó törvém1

U1i_t,.;~-.1"~~„ +-,~/-.
Ö'";.,j., /„Ju:„/,_,.,.{ f/t'~·.. ..w;_„ ~ ··•j't~··-.: ~_,,,,j,A":tr'''j'>:
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Csan.ády--Pló8z „A bol ászat könJ vc t.ekintettel hazánk ho1 te11nelésé1c Bp. Terinészct-t-ud Társ 653 p. „.
[l i]
„.Adatok a rnust- és borelcnués 1nódsze1 éhez Bp
1R89„"
„Návod k I'Ozu1nncn1u n1anipulovaniu inust-a a vina
p1e m8nsich \·inoh1adikov. Bp„ 1899. 180. p." [14].
„Út1nutatás a n1ust és bo1 oksze1ű kezelésére kisebb
szőlőbü tokosok számára, különös tekintettel az 1893:
XXJ T. Cz ·vég1ehajtá.sá1a Bp •1899. 176. p" [14]

Dr Csanády Git<:;ztávot tudo1nány·os és oktatój
n1unkásságának elisn1eréséül a Keszthelyi Gazda.sági '.Tanintézet ig.-1zgatQiává nev-ezték ki 1892-beh
és 111ü1t a.z intézet igazgatója 64 éves korában \· onult nyugalomba 1901-ben
A Pesti Egyeten1 első gy ógyszerészdoktora változatos, de 1nagasra ívelő pályafutás utá11 1913
okt. 27-én halt n1eg Budapesten, 76 é·ves ko1ában
Han1vajt 13udapesten a Farkasréti te1netőben temették el

#P-%'~-

/ffe /,a,.,_:,. .nt-

~~~-

Ezúton is köszönete1not fejezen1 ki a kutatásokban
nyújtott közrem-tíködésé1 t, segít,ségé1 t Hubatsek Mái ia,
g:y Ógj sze1észnőnek, .Nagy I sti;án battonyai lelkipászto1 nak, rb Belák Sándoi nak, a l{eszthelyi Ag1á1 tudon1ányi
Eg;>·et01n 1ektorának, di Lakatos E1 nőnek, a. Pest megyei
'l'anács Jevéltá1a. iga;-;gatójának és d? :flyi1 edy 1 st-'l:án-nak, C':lanád11 (Jusztáv unokájának
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széki kéniia, ni.int új tudon1ányág lehetőségei \;on-zották il~en te1J11észetíí g-vakorl<Ltj feladatok elválla!ásáia Pest-- Pilis-Solt vármegyénél A fenti folte\ ·ést igazolni látszik a l?est 111egyei 1evéltá1 ban
talált 1negvei füo1vosi fClte1jesztés is, n1ely szerint
„Than egyeten1j ta.ná1 úrtól vélen1ényezett 80 f1
vegybontási díj méltámosnak látszik" [13]
/3choltz Gusztáv pályájában az 1860-as évek végén -- n1a 1ná1 ugy·aucsak: isn1e1ctlcn okok n1iatt

-· üja.bb fordulat következett: 111ezőgazdasági kémiai tanulmányokat folytatott az 1869-70-es tanévben a hallei egvetemen [14] E tanulmányok kapcsá11 feltehetően a, Pesti Egyeten1en szerzett ké1niai is111ereteit bő·vítette éleln1iszer- és n1e.zőgazdasági
kén1iai vonatkozásban. Hallel tanuln1ányaival kapcsolatban nen1 találtan1 az i1odalon1ban a.11a adatot, hogy ,_'Jchollz további n1ás képesítést is sze1zett
·volna
rra11uln1á1i-vútját köv-etően ~(jcholtz 1871-től a
,,Keszthel,yi Gazdasági .JJ'elsőbb rranintézetben'' a
kén1ia, borászat és kén1iai technológia, taná1a \;·olt
Oktató 1nunkája 111ellett tudon1ánJ·OS kérdésekkel, főleg b01kémiárnl foglalkozott. Több tudomá11yos közlen1énye jelent n1eg 1nel~·-ek közül legjelentiísebbek:
,J._ 1nust és a bo1 főbb alkati észeinek n1eghatá.1ozási
inódszerei J S áb:rá~-al Burla.pest 187{) Kyornt. az _4_thenaeun1 8 1· . .51 1. A.:kadérnia ±0 k1 ~;\,_ :J1agya1 Tudo1nányos __\.kadénlia által 1litéz--jur.alonunal koszo1üzott pályan1unka" [1 i, 16]

1 Za1a-i J{ A gyógysze1ész.dokto1-képzós ff-;jlődéf::i(· a
Sl nunEJ\\ eis Or vostudon1ányi Egyete1nen Acta pha.1n1aceutiua hungarica 6 (1970) 2 Zala.i-Zbo1ay-Fodm
(J-yógyszerészdokto1i é1tckezések a Sennnelveis 01 \OS
tudo1nányi Egyete1nen Acta pha.11naceutica hunga1ica
() (1970) -- :1 f-k_,mmehveis Qr,.·ostudományi I<~gyet.en1:
_l\Jbu1n 0hy1u1go1un1 752. o. - 4 Gyógyszerészi Heti-·
lap i- (1962). - 5. ])la.gy 1. battonyai lelkipásztor íiásA gyógysze1észet1e éR a
beli közlése - U Ffzt,anka·i, J
budapesti gyógyszertárak1a \Onatkozó 1-tdatok Bp.
Szóbeli közlés. - 8 l:lrotocoll
(1935) -- 7. ]:>lyúedy 1
de1 pha.1n1az0utischen strengen P1üfungen von 185.1-5
Se1nn1el" eis ()1 vostudományi Egyetem - 9 (}yógyszerészi Közlöny ~Yl!J]J, 407_(1902) - 10. Gyógyszerészi
Hetilap :17 (18G2). - 11 A l\1a.gsa1 Orvosok és Te11n6szr-:t-vizsgálók JX Nagygyűlésén /.:;choltz Gusztá,v által kiállított legújabb gyógysze1ek. Pest, 1863 Hornyánszky
és Hu1nrnel ICöny\·nyon1dája. - 12. Stndényi- 17 ond'i a.
1-Iüne\'f-JS gyóg)S7.e1észek. BudapE'81- (1924). - 13. PERtn1t=.gyei le.vélt.á.1·: 11~2/18()5 évi 1nrcJgyei főOJ_vosi át.irat
15 Szinye'/, .J,
]rásbe1i közlés lJ Belák /'-,'
1-1agyaio1sz.ág tern1ész:ettudon1ányi és 1naSzúinyc-i, J
1hernatikaikönyvészete 14-i2-18'7.5 Bp Az Athcnaeurn
I::::T I<:önyvnyo111dája. 18 78. 11 l old
,[1-p

!{
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( lllo.111)
H3Jiaraer 6ttorpa4JrrtJecxtte i:i;attHhie, tta:, 4Qlapl\l[aqen1a
;o;e5IreJlbHOCTh nepsoro ,n;oKropa nernrcxoro 1 HHBepcHTera ;:i;-pa fYcras 4aHaµ,rr (ll!o.n1-1)
3sattne i:i;oKropa qiap111au;esra OH nprroőpen B XHJ\Uf'l:eCKOJ\1 HHCrHrYre npo1Jeccopa T'atta, B 1861 ro.rr~„. Bc~'le;i; sa
::iJIU\I OH OIT1'Ő.'Il1KOBaJJ paÜOThI no XHJ\UIH H QJapl\laQHH, H
B IO :ro::e spe~l51 nposO)J,HJl IOpH,iJJPICCKHe Xlli\IHqeCKHe 1ICCRe,rt;OB3Hif51 no IIOP1'l!eHHIO KOi\UfraTa TienIT-TIHJTillllWo.rir. B 1869/70 yqe6HOJ\1 i O.D;Y 3aHrrManc5I ccJibCKoxo35IiícrseHHn1111JI XHMH'ICCI(lli\UI HaYKaMII B I XaJTlIC H e
1871 ro,ri;a oH QhIJ1 npenogasarc.r1cJ1I XHJ\1rr11, srrttorpa;::i;apCooőll{CHHe

H~ IO

crsa H XHi\Ill'iCCKOi-l: TCXHOJTOf'Hll B 9KOHOJ>U1lJ€CI(0"1 YIHCIIIT~'re B r l{ecTxetí:, 3aICl\'I e 1892 ,il;O 1901 ,Il;O BblXOµ;a Ha
neHCllIO OH ,ŐbIJI ,u:npeKrOpOM IIHCilifY ra. 3a 310 Bpei\UI OH
n:, 0.:111KOB3Jl paóorn1 B 06::-racrH BHHHOit XH.'llHH

19'72.
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D1
I( 7, a 1 d· i
J)e1 e1 ~te Pha1 niaz·iedokto1 dc1
fJnivn ~·itat Pest, D1. Ountá1: Csanády (,~eltolt;;)
Die l\1it_teilung gibt die Daf.en dcs Ltibi;;nslauf(:;s unrl
de1 •vissensChaftlicbf:!l_ Tatigkeit \ on Gusztáv Csanády
(Scholtz) dem e1sten Apothekei. de1 d(n Dokto1g1ad an
der Unive1siUit l'est E-J1 'i\'arb
Die DoktoT\Vürcle •vu1de ih111 in de1· chen1ischen .A.n··
stalt von P1of. Than 1861 verliehen Hit;1nach sind cht;1nische nnd pha1n1azcutischtJ A1beitcn von ih1u publi··
zictt \\Otdcn. ln del Z\Vischenzeit- beschiiftigte t~r sich
mit P1üfungen in dt:Jl gE-;:ichtlichen Chemic us•v fü1 den
lConiit.at Pest··l)ilis-Solt. Im Schulja.hr 1869- i'O •vidn1ete 01 sic::h den Studit::n in de1 land>vii tsohaftlichen
Chcmie in Ha.lle. 18i l •Vu1d0 E'l na.ch Kt1szthelv zuu1
J?rofessor de1 Chernie, der ·y\reinkunde und der cherÜischen
'rechnologíe an de1 Land,vii tschaftliche Hochsehule be··
1nfen 1892-1901 biszuseinet Emeritierung\va1 tJI Di··
iekto1 des Institutes. Die in dieser Zeit \'e1-öffcntliuhtE-Jn
A.rbeiten halten clie ,-VeinchtJmie ,-:un1 Gegenstand

D1 IC Zalai: The f11.st Doctoi of Pln11 niacy of the
FJudapest []nivm.s·d·11 of Sciences D1 Ciu."fzlá' Csanády
(Scholtz)
The cu11Ü,;ulu1n and scientific acLi'\ ity of the füst
pha1111acist having been ava1tlt-;cl 11·ith thf-J deg1ee of
Dout.01 of l-'ha11nacy in 1861 D1 Gusztá'\ Csanád3
(Suholtz) •vas averde<l "ith thc dcg1f;e while \VOiking
in the instituti;; of l'rof Than Subséquently he published nrnnerous papers on phannacy and uhE-nnist1y,
and pe1fo1n1ed ehen1ieal cxa1nina.tions fo1 legal pu1poSfJS in comrnission of the Count:y of Pest-l)ilis-Solt.
Du1ing the study yca.1 1869/70 he studif;d ag1ochernieal
scicnees in Halle, and bt::carne in l 9 71 Pi ofésso1 of
chen1ist:1y, vit,icultu1~~cl....i~~iuiical tcehnology at the
I-Ceszthely· Institute of Farn1ing. ln J 892 he •Yas appoin·
ted to Düecto1 of the Institulc:, •YÜE-ne he \\·as active
until his ietilen1ent in 1901 Tn this pe1iod hc publishcd
pape1s 1nainl~- on vitieultu1al subjcct-s

(FJe1111nel11;eis 01 tD."Jfudoniányi: Egyete1n, Ji)qyetenii (]yóyy'-rze1 fát
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A GYÓGYSZERTÁR SZIMBÓLUMÁNAK EREDETE
l{ÉP_A.'{ LAJOS

"'4 szetző egy _X V1 II századi le2:ik:onból 'l:ett ()ice-10és Ovidi·us-fo1dftá.sokat ha8znál ,fel a gyógyítá'J szi1nbólunu1nal e1 edeté1 e. rnely a ró1nai kori l~ígyós 8CJ ley
jelképét Aesculapius és Hyyiaea 8Ze1nélyével ·váltotta
fel _4zonban a rohrunosan fejlődő gyógyítá8 nzai .Jellegét .Jobban i'ük1özi a kígyó" setleg n1int szi:Jnbóli,;n, "
ezért 1Jisszaállítása indokol!

sun1eréktől vették át ~4- 1nonda szerint He1 n1es
egy alkalommal két egymással küzdő kígyót látott, 1nelyekre le1-:>újtott botjával és annak isteni
e1ejétől a két kígyó harcosan, egy1nással sze1nbefordul'-"a n1erevedett n1eg a boton Ez azt ielentette, hogy a Chaoshan csak: a 1cndezett l(osn1os
lehet az eredeti en1beri cél

,Aescu.Za11ius. a..z 01 vosi tu(ion1án:vnak istene
A11ollónak és G'oronis 1.7y1n7Jhának fia lVfidőn a
1Vynipha eg,y Ischys nevű tráciai ifjÜYal csn1e1·et-ségbe eset, iítet Apollo egv nyi!lal agvonlőtte. De
Apollo ezen tselekedetót n1egUánta, Coroni.s n1éhét kivágta, a.z őtóle való n1agzatot belőle kivette
a.zt AescitlaJJiusnak ne\-ezte s f8niartására Chi1 nnnak aclta
Pausinias sze1ént Aescula11iu.s a le\;egő-ég, az ő
leánya Hygiaea, vagy az egészség: és ezért tartották Apollót, vagy Napot az 6 atyjának" [1]
.Aesculapius nagy tudású, híres gö1ög orvos \;olt,
akit halá.la után istenné avattak. Ten1plon1ai,
n1elyekben a szentelt kígyókat is őrizték, betegápoló helvek voltak, ahol Hygiaea a tisztálkodást
tanította
1

„.A.z _,1csculapiu8 lcghücsebb teinplornja Ji;pida-u1usban '\olt, lncly tc1nplon1ban állott az ó aranyból és elE1-

fánt-tete1nből

készült képe, hasonló n1ate1iákból való
tI·ónuson, sugá1okkal körül vételiet ve; egyik kezében
ta1tott egy gö1tsös botot, a. 1násikkal tá1naszkodott eg::,.
kíg) ó1a, a lábánál feküdt egJ kutya. _A._ kut,.J- a és a kakas
a ,·ig:yázúsá.goké1t, a hollók pE,dig éleslá.tásokért (1nelyek
az ()J'\'osoknak fő tulajdonságaik) szenteltettek néki
~ gö1 tsös bot jelE-1ntette az (h .-osi tudon1ánynak nehéz
'\oltá.t, a kíg•Ó pedig a bölcsesség példája volt" [2]

_.\esculapius a kígyószin1bólun1ot nlint népszokást Öl ökülte az egvipto111iaktól, akik viszont a

~>-l ión1aiak bot1a tekeredő kígyó1a tán1a.szkodó
hata1n1as fé1fivi1l áb1ázolták Aesculapius istenséget "A Sa.]us istenségét Hygiaea. isten11ővel szen1élyesítették meg, aki az előtte lm'ií oltárról felemelkedő kígyót kis tálkából etette Ezt az ábrázolást a
fennn1aradt pénzeikr ől is1ner jük
A természetben talált növényi, állati vagy egysze1 ű ásványi e1edetű gyóg:yszereket az ősrégi hagyon1ányok alapján az éltető napnak: Aesculapius
ado111ányának hitték Inne11 ered a régi gyógyszertá1i szin1bólun1 Sőt a gyóg:ysze1tá1akon cégé1ként

