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Gyógys~eréSzet---15, _J~~4~7„ 19 il. 

A GYÓGYSZERÉSZET TÖRTÉNETE A MÁRIA TERÉZIA KORÁTÓL 1855-IG 
KIADOTT OSZTRÁK GYÓGYSZERKÖNYVEK TÜKRÉBEN 

KURT GANZINGER 

1971-ben volt 100 éve, hogy az első magyar gyógyszer
könyv, a Pharrnacopóea Hungarica megjelent. Ezt 
megelőzően az osztrák gyógyszerkönyvek voltak ér
vényben az egész Monarchia területén. Az 1855-ben 
megjelent Pharrnacopoea Austriaca Y volt az utolsó, 
hazárikbari is használt osztrák gyógyszer köriyv, ezért 
a történeti áttekintés eddig a kiadványig terjedően 
mutatja be, hogy a gyógyszer könyvekből miként vető
dik elénk a gyógyszerészet története, a gyógyszerkincs 
alakulása A szerző felvonultatja a gyógyszerkönyvek 
létrehozásában közreműködő szakembereket is 

* 
Alexandet Tschil-ch, a Bernben működő neves 

német fannakognoszta 1904-ben, 67 évvel ezelőtt 
nagyszabású előadást tartott Aaranban a svájci 
gyógyszerész-egyesület évi nagygyűlésén „A gyógy
szerkönyvek koruk tükrei" címmel. Ebben példá
kat közöl a legrégebbi időktől napjainkig fellelhető 
receptgyűjteményekre, gyógyszerjegyzékekre és fö
leg a hivatalos gyógyszerkönyvekre utalva auól, 
hugy ezek a n1üvek n1iként tükrözik a gyógysze
részi tudo1nány és gyakorlat inindenkor elért szint
jét. Ezt az előadást a következő évben közölte a 
Hans Hege> kiadásában Bécsben megjelenő „Phar
mazeutische Post", ainely akkoriban az Osztrák
Magyar J\fonarchia legtekintélyesebb szaklapja 
volt. A cikk az osztrák gyógyszeikönyveket csak 
futólag említi T.schirch kés6bb, gyógyszerészeti 
kézikönyvének (Handbuch der Phaunakognosie) 
2. kiadásában fo11ásként felhasználja a gyógyszer
könyveket a gyógynövények történetéhez Ugyan
ebben a n1űben Ludu.Jig Winkle1' - n1esszemen6 
tekintettel a hivatalos gyógyszerkönyvekre -
összeállitottf1 "" állatvilág drngjainak történetét 

Újabban D. A Wittop Koning többször is bemu
tatta, hog)r a gyógyszerkönyvek miként tükrözik 
a politikai tö1téneln1et is ~, 

Wolfgang Schneider, a brnunschweigi műegye
te1n gyógyszerésztörténeti szc1nináriu1nának veze
tője, 1954-ben hallgatóival közösen elkezdi terv
szerűe11 feldolgozni a nén1et gyógysze1kö1Tyvekbe11 
található ás\rá1rvi és kén1iai gyógyszereket. E1nel
lett sike1ült szakokra bontania a gyógyszerészi 
kén1ia tö1 ténctét a. következők szerint: 

"A tiszta tudo1nányos kén1ia bizon·yos 111értékű 
késedelme mellett a gyógyszerészi kémia mint alkal
mazott tudomám csak az 1300-aB években lép a 
színre. A korai g:_yógyszerészi kén1iában az alki
mista periódus kö,etkezik mintegy 1600-ig, és a 
iatiokémiai korszak a XVIII század végéig Ezt 

1A 1\-iag) ai Gyóg.)- sze1észet-i Társaság 19 71 május 
20-i, győri ülésén elhangzott előadás alapján Fordí·· 
tott;a Láng _11ikló'>' 

követően kezdődik a klasszikus gyógyszerészi ké
mia korszaka, az-artbTganikus periódussal, amit 
természetesen hamarosan jelez a tisztán előállított 
növényi tartalmú anyagok hásználatának csök
kenése is. A XIX. század végén felváltja ezt a 
gyógyszerészi ké1nia organikus periódusa, a1nely 
1950-ben a döntő jelentőségű biológiai gyógysze
rek (antibiotikumok, vitaminok és hmmonok) ko
rába megy át 

Ismeretes, hogy külső körülmények olykor mi
ként késleltethetik a gyógyszerkönyvek megjele
nését, vagy hogy alkalmilag a munkatársak szub
jektivitása is befolyásoló tényező Az is köztudott, 
hogy a hivatalos gyógyszerkönyvek könnyebben 
hajlanak a hagyományok megtartására, mints_em 
a legújabb kutatási eredmények átvételére Igy 
előfordulnak egyes országokban gyógyszerkönyvek 
melyek tartalma már részben idejét múlt, de még 
mindig hivatalosan hatályosak, s ebben különböz
nek más országok ugyanakkm kiadott gyógyszer
könyvétől Ezt a XVIII. és XIX. századbeli oszt
ták gyógyszerkönyvek következő tárgyalása során 
nem hagyjuk figyelmen kívül. 

A két ország között egykm fennállott szorns 
államjogi kapcsolat miatt hosszú időn át Magyar
országon is az osztrák gyógyszerkönyvek voltak 
hivatalosak E smban az utolsó az 1855-ben meg
jelent Pharmacopoea Austriaca V volt Az 1869-cs 
VI kiadás két évvel a kiegyezés után jelent meg 
Ez a kiadás a Monarchia többi országában é1 vényes 
maradt, de a Magyar Királyság 1871-ben kiadta a 
Pharmacopoea Hungaricát A további kiadványok
nak ez a 100 évvel ezelőtt megjelent első Magyar 
Gyógyszerkönyv a történehni elődje. 

Az itt tárgyalt id6szak a klasszikus gyógyszerészi 
kémiának egyrészt a iatrokémiai, n1ásrészt az anor
ganikus periódusa, amelyben e tudomány törté
netében jelentős fejlődés megy végbe Amint 
Erwin Aclcerknecht bemutatta, a farmakoterápia 
történetének két jelentős fordulópontját is magá
ban foglalja, nevezetesen a „szkeptikus és nihilista 
hatás a gyógyszerkémiárn a XVIH és XIX. szá
zadban" és a kmai XIX. században láthatóvá 
váló „kísérleti-fiziológiai alapon álló új terápia ku
tatása" 

Az első hivatalos nén1etországi gyógyszerkönyv
vek Nürnbergben (1546), Augsburgban (1564) és 
Kölnben (1565) jelentek meg. Ezek hamarosan 
olyan hasznosnak bizonyultak, hogy - különö
sen a két elsőt - újból kiadták, illetve más váro
sokban is sokféleképpen utánanyomták és alkal
mazták. A XVI században csaknem Bécs lett a 
negyedik német város, amelynek saját gyógyszer
könyve volt, n1iután az 1564-be11 Bécs szán1ára ki-
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bocsátott császári rendelkezés a gyógyszertárakról 
egy diszpenzatórium kiadását rendelte el. Ez ugyan 
elis készült 1570-ben, de hivatalosan sosem vezet
ték be, ki se nyomták, úgyhogy napjainkban csak 
egyetlen kéziratos példánya található a bécsi egye
temi levéltár tulajdonában Bécs végül is az 1613-as 
kiadású augsburgi gyógyszerkönyvet vette át, 
amit aztán több mint 100 évig használtak A tős
gyökeres gyógyszerkönyv-tradíció csak akkor jött 
létre, antiko1· a bécsi Collegiurn Pharmaceuticum 
az orvostudományi karral egyetértve, 1729-ben 
,,Dispensatoriu1n Pharn1aceuticumAustriaco-\Tien
nense iI1 quo hodierna die usualiora medica1nente 
secundun1 ar tis regula-s componenda visuntu1" 
címmel gyógyszerkönyvet nyomtatott. Ez a mű 
néhány gyökeresen átdolgozott új kiadást és után
nyomást ért meg; utoljára 1770-ben jelent meg 
A. könyv -- jókora fóliáns; címlapján kép van, 
amelv Ratio és Experientia nőalakját ábrázolja, 
amint a kötetet Aesculap - a gyógyítás istene 
- elé helyezik elbírálásra, míg a háttérben Bécs 

géní\!SZa nézi a jelenetet, a csoport lábainál pedig 
Puttók vannak, és a természet három birodahná
ból (ásvány-, növény-, állatvilág) származó gyógy
szerekkel és g,yógyszerészeti eszközökkel játsza
doznak (1 ábra) 

1 áb1a A bécfli diszp( nzri!ó1i111n cír11lopia 

_\Jinthogy a Habsbu1g-birodalo1n székesfi_ívár'OS<L 
részér e kia.dott g_yógysze1 könyvhöz szükség volt 
a császár engedélyére, egészen a. legutóbbi kiadá
sokig 111inden kötetLen szerepel \TI. Ká1oly egész 
oldalas képe A gyógyszeTkö1ry·v szövege - hosszú 
előszó ui:á.n - gyógyszor6szi szakkjfejezések ina
g,yarázatával, g~:ógysze1súl,yok áttekintésével és a 
g_yóg~Tszer ész-alkin1ista jelképek isn1e1tetésével kez
dődik "A_ bécsi diRzpenzatóriun1 nen1 ta1 tahnazza 
az egyszerű gyógyszerek lcí1úsát, hanen1 csak a.z 

összetett preparátumok készítésének előírását adja 
meg Ezeket az augsbmgi kiadású gyógyszerkönyv 
mintájára 19 osztályba sorolja. Az első 17 osztály
ban olyan gyógyszerkincs szerepel, melynek tra
díciói részben a klasszikus ókorig nyúlnak vissza 
-- kezdve az Aceta medicinalia és sok Aquae des
tillatae simplices aut compositaeval, folytatva a 
galenusi és arab gyógyszerészet különféle és szá
mos, többnyire igen bonyolult összetételű, belső
leges vagy külsőleges használatú készítményeivel, 
egészen a kenőcsökig„ Csak a 18. osztály tartalmaz 
mintegy 200 kémiai-preparátumot, míg a csak né
hány oldah1yi 19 osztály a „Praeparatio quo1un
dam si1npliciu1n"·-ról szól A kémiai prcpa.1·átumok 
között nem kevesebb, mint 34 antimon- és 16 
higanytartalmú 'Ta11, sok vaskészítmény, „magis
teriun1ok" és különféle sók is szerepelnek. Ezzel 
megfelel az 1670-ben kezdődő ún. „chemiatria 
utáni" időszaknak, amelyre jellemző, hogy a Pa
racelsus (1493-1541) és közvetlen követői által 
leírt kémiai gyógyszerállomány sokrétű változás
sal és kombinációval jelentékenyen gazdagodott, 
de nemigen szaporodott eredeti újdonságokkal. 
Mindent egybevetve, a bécsi Dispensatorium 1729 
és 1770 közti minden kiadása beszédes bizonyítéka 
a „barokk időszak gyógyászatának", ahogyan ezt 
Paul Diepgen az 1600-tól 1740-ig terjedő időre el 
fogadja, de ez éppen a gyógyszeres terápia terü
letén még néhány évtizeddel tovább is hatott. 

Míg Mária Terézia (1740-1780) uralkodásának 
k:ezdetén Bécsben és a .i\íonarchia országaiban a 
Dis1)ensato1iun1 Pha1 uu1,eeutieun1 Austriaco-Vien
nenso volt a hivatalos, addig Csehországban a prá
gai or >osi fakultás által 1739-ben kidolgozott 
, ,Dispensatorium 111edico-pharmaceuticum Pr a
genso" kiadványt tekintették é1 vényesnek. A ma
gya1 gyógy-sze1 tá1akban réRzhen a bécsi, részben a 
prágai Dispensatoriu1not alkahnazták, 1ninthogy 
az 1732-ben Kassán kinyomtatott, r1agyrészt a 
bécsi Dispensato1iu1non 1\\- ugvó nA11tidota1ium. · 
civitatis Cassoviensis" nyilván nem lépte túl helyi
leg körülhatárolt jelentőségét A bécsi Dispensa
toriun1ot a „1~axa pharn1aceutica Posoniensis" cí
n1en 1745-bcn Pozsonyban 111egjeh~nt első Jnag:yar
országi gyógyszo1 taks<1 követte 

f}écsben az _Erzsébet-rendiek kó1házában van 
egy patika, mely a XVIll. századbeli teljes beren
dezését, az officina eszközeit és az an:yagraktárat 
szint.e változatlanul inegőrizte. -l<~z annr"'k a hag,yo
n1ánynak köszönhet(), an1cl\- jfár·ia Te1ézia szemé
lyes bőkezűségéből fakadt A mennyezetfestmé
nyek, a nagyszertí bútorok é~ a ,.-á,ltozatosan szép 
alakú edények, n1elveknek fCliratai n1egfelelnek a 
lJécsi Dis1>ensato1iun1 gyógysze1kiJ1csének, épp 
úg:v a pon1pasze1etet1ől és a reprezentációs kedv1'Ől 
ta,nÚNkodi1ak - an1i,-el a ba1okk ko1 patikáit szí
-,;;·esen elhaln1ozta -, n1int ahog_,- a feltűn6en elhe
lyezett báhiafogak és strucctojások élénk bizonyí
tékai a1111ak, hog) n1ilyen szerepet játszott a gyó
g:yászat ban akkor n1ég a n1ágikuR ei ókbe ·vetett 
hit is 

_A_z egészségügy és a gyóg:yászati oktatás terüle
tén Jiá1ia Te1·ézia ideje alatt entlítésre i11éltó refor
mok születtek Ezek szorosan kapcsolódnak Gerard 
van ~~1I·ieten. (1700~~·-l7 12) szernélyiségéhez, a.ki 
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Leidenben Hermann BoÚhaave kedvelt tanítványa 
volt, és akit 1745-ben Hollandiából háziorvosként 
Bécsbe hívtak Itt végül mint császári protomedi
kus sokat tett az általános egészségügy átalakítá
sáért. A bécsi egyetemen van Swieten 1749-ben, 
,,Prases''-szé kinevezésének évében kiha1colta, 
hogy tanszéket szervezzenek a botanika és kémiai 
számára, amit nem utolsósorban a g:yógyszerészet 
kialakítása érdekében tett. Reformmunkájának 
tetőpontját jelenti az 1770-ben kiadott „Gesund
heitsordnung für alle k k. Er blande", az ún. egész-
8égügyi alapnormativa Ebben bejelentik egy új 
gyógyszerkönyv kiadását, ami 1774-ben „Phar
macopoea Austriaco-provincialis" cí1nn1el n1eg is 
jelent A bécsi diszpenzatóriumtólkülsőleg kisebb 
alakjával, csekélyebb terjedelmével és szerényebb 
kivitelével tér el, míg tartalmában elsősorban új· 
fajta elrendezésével és anyagkezelésével, továbbá 
a gyógyszerkincs lényeges csökkentésével és egy
szerűsítésével különbözik A gyógyszerkönyv első 
része az egysze1 ű gyógyszeranyagok felsorolását 
tartalmazza, éspedig a természeti rendbetartozá
suk alapján, így 51 ásványi, 421 növényi anyag, 
54 állati termék szerepel a gyógyszerészetben hasz
nálatos elnevezésükkel, továbbá tudományos! atin 
megjelöJésükkel és német nevükkel, valamint uta
lással az eredetükre. Azután összeállítás követke
zik a kémiai jelekből, a mértékegységekből és sú
lyokból, majd a gyógynövények begyűjtésének elő
íását, gyógyszerészi szakkifejezéseik inagyarázatát 
adja A második fő rész 181 oldalon tartalmazza 
az összetett gyógyszerek és kémiai preparátumok 
előállításának előírásait, ez esetben azonban n1ár 
nen1 osztályozva, hane1n ábécérendben. 

Az osztrák tartományi gyógyszerkönyv érvé
nyes volt az egész kiterjedt Habsburg-birodalom· 
ban, amely magába foglalta az osztrák tartomá
nyokat, Cseh- és M01va01szágot, Magyarornzágot, 
az osztrák Németalföldet, a szétszórt délnyugat
németországi birtokokat Lombardiával együtt, 
melynek különféle tájain eltérő jellegzetességű né
pek éltek. Ez, mint a. gyógyszerkönyv-féleségek 
történetének egyik első birodalmi pha1macopoeája, 
a kor hatalmas álla1nképződménye szá1nára felszá-
1nolta az addig általánosságban használatos városi 
és mszágos gyógyszerkönyveket. A következő évek 
a tartományi pharmacopoea több kiadását hozták 
latin és német nyelven, amiből az utóbbit a polgári 
és katonai sebészek részére szánták, kiknek nem 
volt latin nyelvismeretük Egy kiadás 1780-ban 
jelent meg ~otterdamban az ország nyelvén 
„Apotheek der Oostenrijksche Staaten" címmel, 
1794-ben pedig Milánóban látott napvilágot a 
,,Pharmacopoea Austriaco-provincialis'' 

Minthogy van Swieten időközben meghalt, hi
vatali utóda a prntomedikusi állásban Anton 
Storck (1731-1803j (2. ábra) gondoskodott az 
1774-es ta1tományi gyógyszerkönyv kiadásáról 
Ő már fiatal orvos korában azon fáradozott, hogy 
egy sor ismert, méregtaitalmú növényt - mint a 
bürök, beléndek, digitálisz, őszi kikerics - óvatos 
terápiai kísérletek után bevezessen .. Az ezekkel 
végzett állatkísérletek Issekutz Béla szerint „ .. a 
modern kísérleti pharmakológia kiindulópontját" 
jelentik. A taitományi pharmacopoea elkészítésé-

ben Nicohus Joseph Jacquin (1127-1817j volt a 
1nunkatársa, akit van Su>ieten n1int honfitársát, 
te11nészettudományi és orv·osi tanuhnányainak 
folytatására 1752-ben Bécsbe meghívott; 1763-tól 
a kémia és a fén1k:ohászat első taná1aként Magyar
országon, a seln1eci bányásziskolában tevékenyke
dett, Inígnen1 1768-ban Bécsben n1eg nen1 kapta a 
kémia- és botanikatanszéket A gyógyszerkönyv 
harmadik szeikesztőjeként a bécsi „Fekete Medve" 
gyógyszertá1 tulajdonosa, Johann Jakab Well 
(1725-1787) tűnt fel, akit a következő évben az 
egy~etem ter1nés~ud_ományi professzo1ává ne
veztek ki :lfinden időkre-emlékezetes marad, hogy 
ezen a téren egy gyógyszerész is szóhoz jutott, 
n1iután évszázadoko11 át szinte kizárólag orvosok 
készítették a hivatalos gyógyszerkönyveket. 

2. ábra Anto·n Stö1·clc (17.81~180.8) 

.An1int az 1774-es tarton1ányi pharmacopoea elő
sza;vában a szerzők 111egen1lítik, az idősebb orvosok 
n1egszokására való tekintettel és a lakosság kíván
ságára n1egtartottak n1ég néhány, a kézieladásban 
régen bevezetett olyan sze1t is, amelyek célszerű
ségéről maguk sem voltak meggyőződve. Ez fol
keltette a fiatal orvosok elégedetlenségét, és ennek 
eredményeképpen vitairnt jelent meg Pozsonyban 
és Lipcsében 1785-ben „.A_ ta1to1nányi pha.rn1aco
poea kritikai értél{elése" cín11nel A1nit ezzel szer"· 
zője, Hiiszty Zakariás Gottlib pozsonyi -orvos el 
akart érni, azt a cíinla1) rézmetszete érzékelteti: 
láthatunk ezen egy gyógyszertári ellenőrzést, ami
kor is az ellenőrök a földre borogatják azokat az 
edényeket, amel~yek célszerűtlen összeállítású és ha
tástalan gyógyszereket tartalmaznak (3. ábra) 
Még hosszú időre volt szükség, mig ez az 1774-es 
felfogás a hivatalos gyógyszerkönyvekben is érvé
nyesült, noha II József alatt az orvosi reformok 
az uralkodó élénk személyes közreműködésével 

sokat haladt előre. 1784-ben megnyílt Bécsben az 
általános kórház 2000 ággyal ez volt Európa leg-
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modernebb ilyen létesítménye, melyben helyet ka
pott egy nagy, és jól berendezett házigyógyszertá1 
is. A mértékadó bécsi orvosok, főleg a klinikus 
Jlf aximilian Stoll (17[>2~ 1787) már a teIYezés stá
diumában a lehetőség szerinti egyszerű gyógysze· 
1es kezelésért emeltek szót. Ezt az elvet követve 
készített Joseph Quarin (1733-1814), a bécsi álta
lános kórház első igazgatója egy kórházi pharma
copoeát, amelyet „Neues Quarinisches Dispensa
torium" címmel többek között 1790-ben Innsbruck
ban is kinyomtak, és n1ás osztrák kórházakban is 
használtak. A nagy kórház megnyitását követő 
évben a császár átadta rendeltetésének a közelben 
felépült orvos-sebészeti József Akadémiát. Ez azt 
a célt szolgálta, hogy az egész császári hadsereg 
részére képesített orvosokat és sebészeket i1eveljen, 
és előinozdítsa a sebészi és orvosi szaknak már az 
egyetemeken előkészített újraegyesítését. 

,J ábra.. A „Kritischei Ko1nmenta1" cíinlapju 

Csak 1794-ben lépett életbe az osztrák gyógy
szerkönyvnek egy alapjaiban átdolgozott kiadása 
,,Pha11nacopoea Austriaco-provincialis e:qiendata'' 
címmel ( 4. ábra) .. Ez a kicsiny kötet még 220 oldal 
terjedelmű sem volt. A szűk előszó első mondatá
ban hangsúlyozza azt a rendkívüli fejlődést, amit 
az orvosi megfigyelés és a kémikusok kísérletei 
nyon1án a gyógyszerészi tudomány az utolsó évek
ben elért; ebből következik a gyógyszerkincs vál
toztatásának vagy további csökkentésének a szük
séglete a közösség üdvére és hasznára Ezzel olyán 
mélyreható újításokat vezettek be, amelyek ezt 
a kiadást az előzőektől megkülönböztetik Míg 
az 1774-es tartományi pharmacopoea 526 egyszerű 
gyógyszeranyagot tartalmazott, ebben már csak 
296 szerepel Egyidejűíeg a kompozitumok és pre-

pa1átun1ok szán1a -· an1ely az 1770-es bécsi disz-. 
penzatóriumban még nem kevesebb, mint 1618 
volt - az 1774-es tartományi pharmacopoeában 
már 503-ra, a javított 1794-es kiadásban pedig 
399-re csökkent .. Az itt jelzett változások mégis lé-
11yegese11 nagyobbak, mint a.hogyan a puszta szá
mok tükrözik Sok kiöiegedett gyógyszert töröltek 
a jegyzékből és helyettük 1észben újakat vettek fel 
Ez történt az egyszerű gyógyszerek között a gyógy· 
sze1köny,;·ekbcn eddig 11en1 sze1epelt gyógyi1övé
nyekkel is, mely népi gyógyszerek hatásosságát 
az orvosi kísérletek-4s _tapasztalatok igazolták, 
mint pl. a Digitalis purpurea, amelyre a figyelmet 
1785-ben megjelent könyvében William Withering 
(1741-1799) felhívta, és amely most az osztrák 
gyógyszerkönyv be utat talált; a kemikáliákban a 
iatroké111iai ko1 szak ho1náI:yos összetételű reakció
termékeit egységes vegyületek váltották fel, a 
gyógyszerészi készít1nényck között az egyszerű 
kivonatok és tinktmák foglaltak el viszonylag 
nagy teret, a sokféle összetételű keverékeket nagy
részt eltávolitották, ami pedig mégis megmaradt, 
azt oly nagy mértékben leegyszerűsítették, hogy 
a „Theriaka" n1ost n1ár csa.lc 16 alkotórészt tartal
mazott, míg 1774-ben még 57, 1770-ben pedig 
69 volt alkotórészeinek szánl.a 

Tudatosan szá1nűzték inost a gyógysze1kö1l.yv
ből az alkimista szimbólumokat, s a korábbi kiadá
sok más, általános rendelkezéseit szintén elhagy
ták; az orvos- és gyógyszerész-kiképzés tárgyá
nak nyilvánították őket, ismeretüket pedig az 01-
vosok és g,yógysherészek szánl.ára kötelezővé tet
ték Ezzel egyidejűleg újonnan felvettek két táblá
zatot, nl.elyek azóta szokás szerint megjelennek a 
pharn1acopoeák: végén; az egyik 23 sótartaln1ú 
anyagra vonatkozóan közl~ a 10 Reau1nur-folcú 

PHARMACOPOEA · 

4. ábrá Pharrnacopoea Austriaco„Provincialis etnendata 
1794 (címkép) 
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vízben való oldhatóságot, a másik a higany-, anti

mon- és ópiumtartalmú készítmények hatóanyag

tartafürát mutatja. 
Az új phannacopoea kidolgozói között ismét 

Störck és Jacquin áll az élen, kikhez az utóbbi fia, 

Joseph Frnnz Jacquin (1766~1839) is csatlako

zott .. Ő, aki már annak idején segítette atyja ok

tatói munkáját, majd nemsokára követte is őt hi

vatalában, már kora ifjúságában különleges tehet

séggel tűnt ki. Atyja igen gondos kiképzésben ré

szesítette, majd 1788-ban lehetősége nyílt egy há

roméves tanulmányútra, melynek: során Németor

szágban, Hollandiában, Angliában és Franciaor

szágban közvetlenül megismerhette a tudományos 

kémia legújabb _fejlődését Amikor 1793-ban Bécs

ben kiadta az „Altalánosés orvosi kémia tanköny

vét" (Lehr buch der allgemeinen und medizinischen 

Chemie), munkája Németországban az elsők közé 

számított, amelyek Lavoisier rendszere alapján 

készültek Így most a gyógyszerkönyvben a régi 

elnevezések n1ellett - mint az Arthiops mineralis, 

Flores zinci, Mercurius praecipitatus ruber - az 

az új megjelölések is helyet kaptak: Sulphmetum 

hydrargyri, Oxydum Zinci, Oxydum hydrnrgyri 

rubrum, és a sókat Mmias ammouiae Nitras argenti 

Sulfas cupri névvel szerepeltették Ezzel az 1794-es 

Pharmacopoea Austriaco-provincialis emendata 

és az ugyanabban az évben kiadott Pharmaco

poea Hispani az első gyógyszerkönyvek, melyek 

a ,,flogisztonellenes'' nómenklatúrának teret biz

tosítottak. Ez a körülmény és a gyógyszerkincs

hen következetesen végrehajtott racionalizálás le

hetővé tette, hogy 1794-ben a „Javított osztrák 

tartományi pharmacopoea" (Verbesserte Öster

reichische Prnvinzialpharmakopöe) megjelenése 

korszakot jelölő eseménnyé váljék, ami a gyógy

szerészi ké1nia történetében-amennyire ez Közép

Európa hivatalos gyógyszerkönyveiben tükröző

dik - a klasszikus korszak kezdetét jelenti, és ami 

a gyógyszerészet szá1ná1a a ter1nészettudo1nányi

ipari korszak:ot bevezeti 
Miután két kis északnémet állam: a Hansastadt 

Bremen az 1792-es „Phar1nacopoea Rcipublicae 

Bremensis" és Lippe Grófsága a J ohann Christian 

David Scherf (1750-1818) által készített „Dispen

satorium Lippiacum 1792/94" kiadásával a gyógy

szerkincs egyszerűsítésében élen járt, Poroszor

szágban következett be a gyógyszerkönyvek döntő 

reformja az 1799-es Phar1nacopoea Borussica, ré

vén, amely később példaképpen szolgált a többi 

:nén1et á1la1n számára is 
Egy évvel a _Pha11nacopoea Austriaco-provin

cialis emendata után, 1795-ben megkapta Ausztria 

az első katonai gyógyszerkönyvet Ez egy be!- és 

külföldön egyaránt kiírt tudományos pályázat 

eredn1é11ye volt, és a javított tartományi pl1arma„ 

copoea szellen1ében készült Szerkesztésében és 

_gyakorlati bevezetésében nem utolsósorban az or.

vos-sebészeti József Akadé1nia kén1ia- és botanika

profosszora, Joseph Jakab Plenck (1733-1807) 

volt részes, aki az ide való meghívása előtt 1 i70 

óta a nagyszo1nbati egyete1n akkor újonnan ala

pított orvosi fakultásán, majd meghívásra l 7Ti 

óta Budá11 tevéken~ykedett. A „Josephinun1ban" 

dolgozták ki a katonai gyógyszerkönyv következő 

öt kiadását is, melyek az Osztrák-Magyar Mo

narchia feloszlásáig folyamatosan érvényben vol

tak; ezek utolsó kiadása 1891-ben jelent meg 
A napóleoni háború politikailag mozgalmas és 

gazdaságilag nehéz korszaka miatt az osztrák 

gyógyszertárak részére viszonylag későn vezettek 

be új gyógyszerkönyvet .. A Német-Római Biro

dalom bukása után, 1806-ban Ausztria önálló csá

szárság lett, így az 1812-ben végre kiadott gyógy

szerkönyv a „Pharmacopoea Aust1iaca" címet vi

seli (5. ábra). Ezzel megindult a ma is érvényes 

osztrák gyógysz8"kiin~v-"k sorozata, melynek ki

lencedik, legújabb kiadása 1960 decemberében ké

szült el. 
Az 1812-es Pharmacopoea Austiacában az anya

gok feldolgozásának alapelvei változatlanok ma

radtak, ellentétben a Pharmacopoea Austriaco

provincialis emendata 1794-es kiadásával, jóllehet 

a gyógyszeranyagok köre még tovább szűkült. Ez 
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nen1csak egyedül a bécsi orvosi iskolában uralkodó 

szkepticizmus szellen1ét fejezte kii hane1n azért is 

így történt, inert az akkoriban mu_tatkozó import

nehézségek miatt a nélkülözhetőnek tlínő tenge

rentúli drogokat elhagyták, és ugyanez okból a 

galenikus preparátumok összetételét erőteljesen 

tovább egyszerűsítették A Spiritus arnmaticust 

in11r1ár csak ötféle drogból készítették, és már se1n 

szerecsendiót, sen1 szegfűszeget i1em tartaln1azott . 

. A Silnplicia jegyzéke most is csak a nevekre való 

hivatkozásra szorítkozik, elhagyva minden hatás

tani adatot, és a g,yógyszeran_yagok: azonossági és 

tisztasági vizsgálatainak közlését is, 1nelyeket a 

többi gyógyszerkönyv már akkoriban tartalma-

1nazott. Csak az ecet esetében k:özöl követeln1én:yt 

egy fajta egyszerű tartalom-meghatározással, mely 

szerint ebből egy uncia elegendő egv föl drachma 

'l 
1 
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száraz káliumkarbonát közömbösítéséhez; ez leg
alább 5,43% tiszta ecetsavtartalomnak felel meg .. 

És ez az osztrák gyógyszerkönyv mégis csak tar
talmaz két újdo1l!lágot; amivel a legtöbb korabeli 
gyógyszerkönyvet inegelőú: reagensjegyzéket és 
fajsúlytáblázatot. A tartományi pharmacopoea 
utóbbi kiadásaiban már megtalálható 2 táblázat 
n1ellett, ebben mint „Tabula tertia" szerepel egy 
jegyzék 29 különféle, a gyógyszeranyagok kémiai 
vizsgálatához szükséges reagenssel. Ezek haszná
latát a gyógyszerész az erre vonatkozó oktató- és 
kézikönyvekből vagy az osztrák gyógyszerkönyv 
magyarázatos kiadásából ismerhette meg. Utóbbit 
német fordítással és magyarázó megjegyzésekkel 
együtt Johann B. Troinmsdorff (1770-1837) er
furti professzor szerkesztette 1814-, 1818- és 1821· 
ben. A fiatalabb gyógyszerészek az egyetemen elég 
kémiát tanultak, hiszen 1804 óta minden magán
oktatás tilos volt, és minden jelöltnek, aki vala-· 
melyik osztrák főiskola orvosi karán a gyógyszeré
szi foglalkozáshoz előírt vizsgára jelentkezett, iga
zolnia kellett a botanikai, ké111iai és természettör
téneti előadások látogatását. Egyáltalán a Habs
burg-birodalom volt egyike az első országoknak, 
ahol 1nü1den gyógyszerész számára kötelezővé tet
ték az egyetem látogatását 

Az 1812-es Pharmacopoea Austriaca számos fo
lyékony készítményt a 14° Reaumur-hőmérsék
leten mért fajsúlyuk a.lapján jellemzett, és ehhez 
a függelékben „Tabula quarta"-ként összeállítás 
járult. A fajsúly meghatározásához előírt egy areo
métert az erdélyi Medgyesről szá1mazó Paul Trau
gott .M eissner (1778-1864) közlése alapján. Ő 
1814-ben könyvet adott ki „Javaslatok egyes 
gyógyszerészi műveletekre és a hozzájuk tartozó 
eszközök n1egjavítására" cí1nmel, a1nit n1ég bras
sói gyógyszerészként alkotott. Két évvel később 
megjelent terjedelmes táblázata „Az araeometria 
alkaln1azása a ké1niában és technikában", n1iután 
időközben Bécsben az újonnan alapított császári és 
királyi politechnikai intézetnek, a későbbi Műszaki 
Főiskolának különleges technikai-kémiai profesz
szora lett. 

A Pharmacopoea Austriaca további kiadásai vi
szonylag rövid időközökben követték egymást 
(1814-ben az „Editio secunda", 1820-ban az „Edi
tio tertia"), ámde lényeges változások nélkül 

Az, hogy a hosszabb szünet után 1834-ben elké
szült és 1836-ban ismét mint „Pharmacopoea Aust
riaca, Editio quarta" -ként kinyomott negyedik ki
adás elődeivel alakia és tartalomra egyaránt mesz
szemenően 1negegyezik, i1emcsak az akkori oszt
rák egyeten1ek és hatóságok 1naradi n1agatartásán 
alapszik, hanem külö11ösen azon, 11ogy a bécsi 
egyetem botanika- és kémiaprofesszora idős kora 
ellenére az osztrák g~yógyszer könyvnek még mü1-
dig mérvadó inunkatársa volt„ De n1ég ez a munka 
sem tehette túl magát a kémia néhány fontos fel
fedezésén, melyek időközben utat találtak a terá
piában Ezek között elsőként említhető a morfin, 
melynek az ópiumtól való izolálása a fiatal gyógy
szerészsegédi1ek, Friedrich Wilhebn Adani Sertür
nernek (1783-1841) sikerült, mégpedig a pader
borni hercegérsek udvari gyógyszertárának labo
ratóriumában, 1803 és 1805 között 1817-től kezdve 

azut~n fra11cia és né1net gyógyszerészek 111unkái 
nyomán gyors egymásutánban váltak ismertté to-· 
vábbi növényi bázisok, így a narcotin Pierre Robi-· 
quet (1780-1840), az emetin Joseph Pelletier 
(1788-1842) és Fran9ois .M agendie (1783-1855) 
révén, majd a következő három évben a sztrichnin, 
a brucin, a kolchicin és a kininalkaloida Pelletier 
és Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877), a verat
rin pedig Halléban Karl Friedrich Wilhelrn .Meiss
ner (1792-1855) felfedezése alapján; utóbbitól szár
mazik az alkaloid név is. Itt kell megemlíteni a jód 
előállitását (Bernard Courtois, 1777-1840) 1810-
ben, a jódhidrogénsaYe!rsói-(J o'eph Louis Gay
Lussac, 1778-1850), valamint a bróm és a bromi
dok megjelenését 1826-ban (Antoine-J érorne Ba
lard 1802-1876) A kémiai kutatásnak mindema 
vív1nányai ázonban csak úgy váltak 11an1arosan 
hasznosítható1/á a terápiában, hogy az en1etin társ-
felfedezője, az orvos és pszichológus -~f agendie ha
tásukat állatokon, egészséges és beteg embeieken 
kikísérletezte, indikációiról, rendelési és fGlhaszná" 
lási módjukról áttekinthető kis írást jelentetett 
1neg ,,.B'orn1ulaire pour l'en1ploi et la prépa1atio11 de 
plusieurs i1ouveauX 1nédican1ents, tels quo la noix 
vomique, la lno1phine, l'acide prussique, la stry-
chnine, la vératrine, les alcalis de quinquina, 
l'iode etc" cím1nel, először 1821-ben. Han1arosan 
németre is lefordították, és több kiadást is megélt. 
Magendienek ezek a n1unkái az előljáróban e1nlí
tett azt a fordulópontot jelentik a terápia történe
tében, amely a kísérleti-élettani alapokon nyugvó 
éss~erű terápia új korszakát vezette be -

Igya Pharmacopoea Austriaca IV. már legalább 
függelékében felvette a jódot, a káliumjodidot, a 
kinint és a mo1fu1t Még érvé11yesült az az alapelv, 
hogy minden gyógyszerkészítményt és kemikáliát 
magában a gyógyszertárban kell elkészíteni Az 
osztrák gy~ógyszcrltönyv emellett előírásoh:a.t is tar
talmaz a jódnak kálilúggal káliumjodiddá való 
átalakítására, továbbá a 1norfin izolálására ópiu1n-· 
bál, noha ezeknek a készítményeknek gyári elő
állítása akko1 is ésszerűbb és a gyógyszerész szá-
máia olcsóbb volt, mint házi előállításuk 

Az akkori idők, az ún biede11neier korszak 
gyógyszertárának berendezésére a világos fából 
készült, sima bútorok, a tiszta formájú, egyszerűen 
díszített, fa-, üveg- és porcelán edényzet volt jel
le1nző Amint „Az ember hivatá.sa" Bécsben kia
dott 1840-es sorozatában megjelent kép egy gyógy
szertá1i officinát bemutat., e:i:: barátságos és tárgyi-· 
lagosan meggondolt légkört tere1nt, an1i jó össz
hangban áll a korabeli pharmacopoea áttekinthető 
és tömör formájával is (G ábra) 

A bécsi orvosi fakultás már 1843-ban megkezdte 
a gyógyszerkönyv új1a.formálásának elő1nunkála
tait, de ezzel a közéletben n1utatkozó álta.János 
pangás n1iatt azokban az években nen1 készült eL 
Még az 1848-as fonadalom utá11 is eltelt némi idő, 
amíg egy új pharn1acopoea nyo1ntatott te1 vezetét 
„Adun1b1atio no·v-ae Pharn1acopoeae Austriacae, 
\liennae 1852" cín11nel nyilvánosságra hozták. Ez 
1092 egy-szerű és összetett gycSg-yszert tartahnazott, 
és hat havi kipróbálás után kellett volna életbe 
lépnie. Feltételezhető, hogy nem voltak vele meg
elégedve, mert csak 1855-ben jelent n1eg a végleges 
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6. ábra.. Gyógyszertár 1840 körül 

kiadása, a Phar1naoopoea Aust1iaca, Editio qui11 ~ 
ta" Ebben már csak 867 címszó szere1Jelt, n1iután 
ismét kihagytak a tervezetbe még . felvett sok 
homöopatás gyóf?yszert Ha megszemléljük az ötö
dik osztrák gyógyszerkönyv gyógyszerállományát, 
megértjük, amitErwinAckerlcnecht erre a km szakra 
megállapított: „. a XIX. század közepén a terá
piai zűrzavar· elérte a tetőpontját" Ugyanis inég 
ugyanúgy állt a kísérleti farmakológia, amint azt 
M agendie követői - a németek között Dorpatban 
Rndo\f Buchhei1n (1820-1879), vagy Bécsben 
Carl Damian Schrojj (1802-1887) - művelték 

volt, de nagyon kevés bizonyított, a 1nindennapi 
terápia számára hasznos ered1nényt tudott f8hnu
tatni. Így a klinikai oktatás középpontjában el
uralkodott és a terápiai nihilizmusig nőtt szkepti
cizmus mellett az orvosi gyakorlatban még sok
féleképpen hatottak a humorális n~zetek, félre
vezető és radikális hashajtó terápiájukkal, vagy a 
:régi ,,polifarmácia'', míg számos orvos a mentséget 
a homöopátiában látta. A Pharmacopoea Aust
riaca V. a kisszámban felvett, tartós értékű 

gyógyszerek (mint az atropin, sztrichnin, veratrin, 
szantonin, tannin és kloroform) mellett ismét sok 
olyan szert is tartalmaz, amely Ausztriában a javí
tott, 1794-es tartományi phannacopoea óta már 
nem volt hivatalos; például ismét felbukkant a 
XVIII. századból ismert több kenőcs régi össze
tételében és készítési módján, alapanyagaként 
vajjal és marhacsontvelővel 

Ezzel szemben gyógyszerészi vonatkozásban új 
és igazi fojlődést jelentett az 1855-ös pharmacopoea 
melléklete, mely most egyetlen közös ábécésor
rendbe egyesítette a drogokat és a kemikáliákat a 
galenusi készítményekkel, emellett az előbbieket 
gondosan le is írta. Ezekkel a monográfiákkal meg
közelítően elérték a hivatalos gyógyszerkönyvek 
kidolgozásának azóta is használatos alakját, és a 
pharmacopoea végén található, 20 oldalnyira bő
vült táblázati rész is a tovább,i fejlődés ígérete volt 
A drngokat szá1mazási adataik és földrajzi ere
detük mellett alaktani leírással is ellátták, olykor 

utaltak összetévesztá"ekre v-agy han1isításokra 
A legtöbb kemikáliát „Praeparatum officinarum 
chen1icarum" n1egjeg~yzéss~l, gyári készítmény
ként jelölték meg, mint pl a morfint, melynek 
készítési előírása mosteeln1aradt, ezze] szembe11 
megadják a morfinkristály leírását, vízben, alko
holban és éterben való oldódásának adatait, uta
lással arra az azonosítási reakcióra, ami szerint 
·vizes oldatát a ·vasklorid pirosra festi, és arra, hogy 
tilos narkotint hozzáadni Hasonlóképpen leírták 
a kalium jodatumot is, amelyről bevezetőben ez 
áll: „Exstat in officinis chemicis"„ Nen1 lehet 
káliumkarbonátiir-vagy káliumjodáttal szennye
zett, és legfoljebb nyomokban tartalmazhat ká
liumkloridot és káliumszulíátot. De hogy az ezekre 
vonatkozó vizsgálatokat miként kell elvégezni, 
arról külön-külön nem ír a Pharmacopoea Austri
aca V, és ebben a vonatkozásban még különbözik 
egy korszerű gyógyszerkönyvtől; ezt teljesen rá
bízták a gyógyszerész ügyességét e és az egyete1nen 
elsajátított tudására. 1853-ban a négyszemeszteres 
gyógyszerészoktatást a gráci, innsbrucki és lem
bergi egyetemen újonnan vezették be, és 1ninden 
osztrák: főiskolán összesen heti 55 órára e1nelték 
az oktatást, beleéitve a h9zzájött fizika és fanna
kognózia szaktárgyakat Altalában Ausztriában a 
XIX. században a tamcnd és a gyógyszerkönyv 
fejlesztése messzen1enően párhuzamosan haladt. 

Ha visszatekintünk a Dispensatoriun1 Phar ina
ceuticum A11striaco-Viennese 1729-es kiadására, 
látjuk azt a változást, amin a gyógyszerészet azóta 
az aklrori kézműves mesterség szi11tjéről egy tudo
mányos kiképzésen nyugvó tevékenységig fejlő

dött, nem utolsósorban azzal, hogy a gyógyszer
könyvek a galenikus és kémiai készítmények 
puszta receptgyűjteményéből az idők folyamán a 
Pharmacopoea Austriaca V 1S55. évi kiadásával 
főleg a gyógyszeranyagok azonossági és tiszt11sági 
vizsgálatát előíró könyvvé váltak 

Az ebben az irányban elért további fejlődés -
az első mérőoldatok felvétele az 1869-es Phanna
copoea Austriaca VI. kiadásába, az analitikai mér
leg és mikroszkóp előírás11 minden gyóg:y szertár 
számára az 1889-es Phannacopoea Austriaca VII -
ben - azonban már kívül esik azo11 az időszakon, 
melynek áttekintését a szerző ebben a tanulmány
ban előirányozta. 
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* 
A képek az oszt1ák Ne1nzeti J_,e"·éltá1ból, Bécs város 

Történeti Múzeumából és a bécsi egyetern Orvostö1té., 
neti Intézetéből származnak 

l{ r a H q H H f e p : Hcmopua rfjapAtaquu a ceeme 
aecmpuüc1cux ifJapJ.taK.oneií u1őaHHblX co 6pe,ueHu UMne
pa1npuqbl Mapuu Tepe"Jbl őo 1855 zoőa 

B 1971 fOJJ;Y HCflOJIHHJIOCh 100 JieT co )l;H5I H3JJ;aHH5I 
nepBOI1 BeHrepCI<OÍÍ cpaPMaKonerr. ,[{o 3'IOIO aBCipHiíCKHe 
<!JapMaKoneH HMeJIH n;eiiCIBHe BO scei-i MOHapxHIJ. 5-e H3-
p;aHHC ABcrpHŰCKOl'í <I>apMaKonett BhilllCJ(lllero B 1855 
ro,n;Y 6b1JIO nocJie,n;ttetí aBcrpttiícKoii cpapMaI<oneeií: nc
noJib30BattHÜtí H s BeHr-ptttt, nosTOMY rtcTopHqecKHií o6-
30p noKa3bIBaIOlllHi-í I<aK OTpamamT cpapMaKonett ncropttH 
<!JápMaQHH, If3MeHeHHC I<nan;a JICI(apcrBCHHbIX npenapa-

10B panpoc1paHT1erc.SI Ha nepHOJJ; n;o sroro H3p;aHH5I. AB
rop pacc K33b!Baer H 0 cnel.{H3JIHC13X npttHHM3BllIHX yq3_ 
e THe B C03)];3HHH cpapMaKoneH 

I\:. Ganz ing e r : The history of Pharmacy fro·1n 
the days of the reign oj Em-peress Maria The1esia up to 
1855 as mi1 rored in the Austl'ian Pharmacopoeias 

A century ago appeared the füst edition of the Hun
garian Pha1·macopoeia„ P1ior to this year the validity of 
the Austrian Pharmacopoeia.s was extended to all count
ries under the reign of the Habsburg cJinasty„ The Fifth 
Edit.ion of the Austrian Pharmacopoeia published in 
1855 had been the last one v1hich was official also in 
Hungary. 'l'hc1efore the author relates the previous his
tory of pharmacy by revie>ving the development of the 
choice of the drugsüfficial in the older Austrian Phar· 
macopoeias. The names of experts having been involved 
in the oonstruction of the single pharrnacopoeias are also 
recorded 

K. Ganz ing e r : Geschichte der Pharm-azie i·m 
Spiegel del österreichischen Pharmakopöen von J..Watia 
Theresia bi8 l855 

1971 •va1 es 100 Jahre her, dass das erste ungarische 
A1zneibuch erschienen •va1. \T orhergehend waren die ös
terreichischen Pharmakopöen auf dem Gebjet der ge· 
sarnt.en l\íona1chie gültig Die im Jahre 1855 erschienene 
Phar1nacopoea Austriaca. V. \Var das letzte Arzneibuch 
das auch in Unga1n Ver•vend-..;ipg gefunden hat„ Der Auf.· 
satz gibt einen historischen Uberblick übcr die Arznei· 
bücher bis auf diese Ausgabe, wobei die Geschichte de1 
Pharmazie und die Ent\\'Íoklung <les Arzneischatzes irn 
Spiegel der Arzneibücher da1gestellt werden„ Auch we1-
den die Expe1 ten die an der Redaktion det Arzneibüche1 
beteiligt waren, aufgeführt. 

(Di phil. el M~ r. pharm K Ganz inger, Lehrbeaujtragter jur Geschichte der Pharmazie an der Univer sitiit 
Wien, A-1140 Wien, Penzinger Str 58) 
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ALBRECHT DÜRER ÉS A GYÓGYÍTÁS 

Nowotny, 0 Öst Ap ··Ztg 25 (21), 393 (1971) 

500 évvel ezelőtt született. A. Dü1·er Az évforduló 
alkalmából új1a az érdeklődés előterébe került a nagy 
német mester: n1űveit különböző nézőpontok szerint 
analizálják Az érdekes közle1nény Dürer működését a 
gyógyítás szempontjából vizsgálja. A művész alkotásai 
és 1520-ban megkezdett hollandiai utazásának naplója 
adják ehhez az alapot. Számtalan műve közt, melyeket 
élete 57 éve alatt alkotott, több növényábrázolás 
(gyógynövény) és két tollrajz található, inely utóbbiak 
a festőt magát - a beteg embert - ábrázolják. l\-1:a már 
általánosan is1ne1t a növényábrázolás, de ki festett 
1500 táján „csak" növényeket? A szentképeken mint 
<líszítőele1n virág látható ebben a korban. Az ókori 
papiruszokon, a gazdag bizánci és arab kódexekben is 
<Jsak mint illusztráció szerepelt. A XV„ század végén 
holland, olasz és német mesterek is füglalkoztak a témá
val. Dürer ábrázolásai szépségükben, realitásukban 
mindegyiket felülmúlják. 

Leghú·esebb növényáb1ázolási képei - melyek leg· 
többje a bécsi Albertinában található ·- a következők: 
„A kardliliom"; „Pünkösdi rózsa"; „A vadsaláta"; 
„A boglárka"; „A három gyógynövény" és a „Vére
hulló fecskefű"„ Ezek a képek 1490 és 1505 között ké
szültek, s a rajtuk szereplő növények abban az időben 
használatos drogok voltak. Sajnos, nem valamely fü„ 
vészkönyv számára készültek a rajzok. Ha összehason
lítjuk Dürer könyveit az 1500 körüli füveskönyvekben 
található á-brákkal, azt látjuk, hogy az utóbbiak csú· 
nyábbak, a valósághoz nem hasonlítanak. Csak az 
1532·ben megjelenő füveskönyvben ~ a „BrunsfEild"„ 

ben - szE:1repelnek világos és szép rajzok. Ezek Düre1 
egyik tanítványától, Weiditztöl szár1naznak. 

Bár Dü1-er az egyszerűségükben és szépségükben is 
nagyszerű képeket nem tudományos szempontból al
kotta, nem zárható ki a gyógyászat iránti érdeklődése 
A „Vérehulló fecskefű" (Chelidonium maius) abban az 
időben a máj- és epezaval'ok gyógyszere volt. Feltehe
tően Düre1• is ebben a betegségben szenvedett. Erre utal 
egy másik tollrajza is, melyen a festő hasa bal oldalára 
mutat, és a következő megjegy:lést fűzi a rajzhoz: 
„Ha a sárga föltnál megnyomom, fáj" Ez lehet a lép, 
a hasnyálmirigy, epe vagy máj kisugárzása. Azt, hogy 
milyen betegségben szenvedett, nem tudjuk Lehetett 
malária is, melyet Olaszországból hozott magával. Tény, 
hogy fájdalmai az epe, a máj, a lép és a hasnyálmirigy 
táján voltak„ Ezekre abban az időben a Chelidonium 
maiust és annak ext1aktu1nait használták az egykori 
leírások szerint. l\íég Pa1·acelsu.s is - aki elődeinek or
voslását igen k1itikusan fogadta - elismerte a. vére
hulló fecskefű gyógyító hatását. Manapság is készítenek 
belőle kivonatokat. A festőnek a képen bemutatott be· 
tegsége úgy látszik meggyógyult vagy javult, s csak 
1520-21„ben lobbant fel újra 

Hollandiai útinaplójában r·észletesen beszámolt az 
01 vosi honorárium összegéről, a gyógyszerek áráról, és 
hogy mennyit fizetett a patikusnénak a kistirozásért 
(beöntés). Olyan kenőcsöket és dr'Ogokat említ, amelye· 
ket abban az időben lázra és májbetegségre ha.sználtak, 
s az akkori „gyógyszerkönyvek" is felvettek készítmé
nyeik közé 

Ismerve a fEiltételezhetó betegségével járó flíjdalma
kat, még nagyobb tisztelettel állunk meg Albrecht Düre1 
- s témánknál maradva - 'Csodálatos növényrajzai 
előtt (43). }leme'3 Károlyné 
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