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Gyógyszerészettörténeti közlemé11)JC/( 
Aszkllepiosz és családja 

DR. RÁDÓCZY GYULA 

Az állanzos(tások előtt n1inden gyógyszertár bejáratá
míl látható volt Aszklepiosz és Hygieia képe. iVla azon
ban 1nárcsak kevesen tudják, hogy ezeknek a görög 1ni
tológiai sze1nélyeknek rnilyen kapcsolatuk volt az 
egészségüggyel, illetőleg veliik kapcsolatosan mit mond 
a görög mitológia? Ezt e/e1•enfti fel (rdsdl'{[l a szerző. 

Va,Iamiko~, e?é~zen_2z állan1osításokig - a gyógy
szertarak beJaratanal ket oldalt domborrmíként vagy 
csak egyszerű zon1ánctábla formájában látható vÜlt 
f\,szklepiosz (vagy latinosan Aescufap) és Hygieia ké
pe. f\tlellszobrukat esetleg a patika"kirakatában VHL!Y az 
officinai állványzat tetejére is kiállították. Tehát '"egé
szen az állan1osításokig, szinte törvényszerűen hoz~á
tartoztak a gyógyszertárak képéhez. [Vla azonban, ha 
nlegkérdezünk néhány - az utóbbi negyedszázadban 
végzett - fiatal gyógyszerészt, kiderül (hála oktatási 
rendszerünk irányváltoztatásainak), hogy fogahnuk 
sincs, kik voltak ezek a görög nlitológiai alakok és rni a 
kapcsolatuk az egészségüggyel? 

Ezért írom le az alábbiakban, amit róluk tudni illik. 
Ezek az idősebb kollégák előtt jól isn1crtek, dc talán az 
ifjabb generáció szán1ára netn érdektelen isn1ertetésük. 

Zeusznak - mint tudjuk - több kedvese volt, kö
zöttük Létó is, akit ezért I-I éra (Zeusz felesége) lerrné
szetesen üldözött. Létó Délosz szigetén hozta vilácrra 
szerelrnük gyümölcsét: az ikerpár "'Apollont és Aiie
miszt. Apollon, midón felnótt, örökölte apja csapodár 
tennészetét, és egyaránt létesített szereln1i kapcsolato
kat istennőkkel, nin1fákkal és halandó nőkkel, úrv 
Phlegüasz (-tűzvörös) la pita király lányával, 1(oronis?~
szal (-va1jtílány) is. 

Az eset úgy történt, hogy a "rhesszúliai Beobéisz tó 
partján lakó Koronisza tö vizében szokta n1osni a lábát. 
Egy ilyen alkalonunal Apollon n1egpillantotta, és rög
tön szerelernre lobbant irünta. Ebből a kapcsolatból 
született később 1\szklepiosz. De n1ég korábban. an1i
kor inég Koronisz teherben járt 1\szklepiosszal, Apol
lon - ha dolga tün1adt Delphoiban - K.oroniszt min
dig egy hófehér varjú őrizetére bízta. ( r'\kkor n1ég fehé
rek voltak a varjak.) Apollon azonban n1ost se'fn volt 
üllhatatos, elhanyagolta ezt a szereln1ét is, ezért J(oro
nisz n1egcsalta halandó sógorával az árkácliai Iszkhysz
szel (-erős), aki iránt n1ár régóta titkos szenvedélyt táp
lált szívében. Iszkhysz, aki Elatosz (=fenyőember) fia 
volt és l(oronisz apjánál, Phlegüasznál vendégeskedett 
nen1 tudván, hogy l(oronisz tCherben van 1 viszonozta 
szerehnét. 

fvlég mielőtt a l(oroniszt 6rzó vatjü elindult volna 
Delphoiba Apollonhoz, hogy jelentse a gyalázatot, 
f\pollon n1egérezte kedvese hútlen tettét. r\ varjtít 
n1egátkozta és feketére változtatta (azóta feketék a var-

jak), amiért nem volt elég éber és nem vájta ki Jszkhysz 
szemét, amikor az közeledett Koroniszhoz. Zeusz a fi
án esett sérelemért villámával halálra sújtotta 
Iszkhyszt. 

Apollon elpanaszolta n1egcsalatását ikertestvérének 
Arten1isznek, a vadászat istennőjének, aki felháboro
dásában egy egész tegezre való nyflvesszőt lőtt I<oro
niszra. A lány holtteste láttán ,.-'\pollon rncgrendült, dc 
rnür nen1 kelthette {)t életre. Ezért rnegadva l(oronisz
nak a végtisztességeL halotti n1üglyüt készített neki, 
a111elyre ráhelyezve a tete111et, rneglocsoila illatos ola
jokkal. Á111 anlikor n1eggyújtotta a'"nuiglyát és a lángok 
n1ár l(oronisz testét nyaldosták, így kiáltott fel: „Nen1 
túrheten1, hogy a gycrn1eken1 is elpusztuljon az anyjá
val együtt!·· - és a már hamvadó teten1ból kimetszette 
késével a n1agzatot, aki még élr és .Aszklepiosznak ne
vezte el. Ezután a bölcs I<.heiron kentaur gondjaira bíz
ta fiát, aki Pelion hegyén egy barlangban nevelte fel a 
~ycnnekct, és n1egtanította a gyógyítás tudon1ányára 
IS. 

J-\szklcpioszból olyan ügyes orvos lett és annyira ér
tett az orvosságok használatához, hogy őt tisztelik az 
urvostudornány isteneként. De ne111csak betegeket tu
dott gyógyítani, hanen1 Zeusz tilaln1a cllenére„.halotta
kat is tá111asztott feL Athénének ugyanis volt két üveo
cséje, Ivleduzának, a Gorgónak a v'éi·ével n1egtöltve. Az 
egyikben a Gorgó bal oldalán levő erekből vett vér volt, 
an1elytől a halottak feltán1adtak. Athéné ezt Aszklepi
osznak adta. A nlásikban a Gorgó jobb oldalán levő 
erekből vett vér volt. an1elv azonnali halált okozott. Ezt 
;\.théné n1agának tartotta .n1eg, és gyilkolásra. háborúk 
szításúra használta. 

De feltán1asztott halottakat Aszklepiosz úgv is. hogv 
fagyönggyel húron1szor nlegérintettc a teten;et,' a r:i'
gyöngyöt ug:yanis a görögök a tölgyfa ne111iszervénck 
tekintették. bogyóinak nyúlós ned\1ét pedig a tölgyfa 
ondójának tartották és n1egfiatalítö erőt tulajdonítot
tak neki. 

Ivliutün Aszklepiosz nen1csak a nagynénje. r-'\rten1isz 
kedvesét, I-:fyppolitoszt tán1asztotta fel, hanem többe
ket is, ezért Pluton az alvilá!.! istene és a hürotn Ivioira 
hatüskörük megsértéséért rrlegharagudott rá, és bevá
dolták Zeusznál, hogy ellopja Tartafosz alattvalóit. Er
re Zeusz haragjában villámával agyonstíjtotta sajüt 
u1:okáját, ,.-'\szklepioszt, akinek az alvilágban kígydvú 
valtozva, egy hataln1as kő alatt kellett feküdnie. J-\pol
lón, hogy 1negbosszulja fia halúlál, raküsra gyilkolta a 
küklopszokat. Zeusz a fegyvcrkovácsainalZ*haláláért 
rnégjobban n1egharagudott és Apollónt is n1indörökre 
az alvilágba akarta szárnlízni. Apollón anyja, Létó vi
szont addig könyörgött kedvesének, Zeusznak. hogv 
az rnégis megkcgyelrnezctt fiünak és unoküjának: \'illá~
n1ával inegnyitotta a földet, hogy Aszklepiosz [eljöhes
sen az alvilágból, és a f.!VÓgyítás isteneként az ()lin1-
poszra kerülhessen. ~- ..,_ ~ 
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Ilyenformán beteljesedett Aszklepiosz nevelőapja 
Kheiron kentaur lányának, Hyppének (=kanca) jósla
ta, amely szerint Aszklepioszból isten lesz, de mégis 
meghal, végül újból istenséggé válik, hogy a végzete 
kétszer teljesüljön be. 

Aszklepiosz házasságából (felesége Epioné volt) két 
fiú és három leánygyermek született. A fiúk Makháon 
és a félénk Podaleiriosz heroszok voltak. Makháon 
mint Heléné egyik kérője - testvérével együtt harcolt a 
trójai háborúban, a nyugat-thesszáliai és északkelet-ai
tóliai városok 30 hajóból álló önkéntes seregének pa
rancsnokaként. Mindketten, apjuktól nyert tudomá
nyukkal, Trója alatt seborvosként számos hőst gyógyí
tottak, mígnem ók is ott lelték halálukat. 

A lányok: Hygieia (a latin oknál Salus ), akinek nevé
ból ered a „higiene" szó. Panakeia, akinek nevével 
(„panacea") régebben az enyhülést adó gyógyszereket 
jelezték. Végül a harmadik lány Iaszo volt. 

Jelképeik a kígyó és a kehely voltak. A kehely az 
ókori képzőművészetben még nem serleg volt, hanem 
csésze. A kígyó évenkénti vedlésével a megifjodást jel
képezi a felgyógyulásban. 

Az aszklepioszi gyógyítás orvosi vonatkozásaira egy 
későbbi cikkben térünk vissza. 

lRODALOM 

L Tokarev Sz. A.: ivlitológiai Enciklopédia LII. köt. Gondolat, Bp., 
1988. - 2. Kertnyi Ktiroly: Görög mitológia Gondolat, Bp., 1977. 
- 3. Grai·es Robert: A görög mítoszok I. II. köt. Európa, Bp., 1970. 

G. Rádóczy: Asclepios and his ~Janúly" 

Befon~ the nationalization of pharn1acies the pictures of Asclepi
os and Hygicia were to beseen at theentrance of pharmacies. Nowa
days only few people know, what was the role those Greek mytholo
gical persons ín public health or rather what tdls mythology about 
them. 'fhose arc recal!ed by the author. 

(Semmelweis Orvosrönéneti Múzeum Budapest, Apród 11. 1 

Érkezett: 1989. III. 30. 
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A PROTO-ONKOGÉNTÖL AZ ONKOGÉNIG - AZ 
ONKOGÉNTÖL A RAKSEJTIG 

Steinhardt, A1.: Öst. Apoth. Ztg 43, 720 ( 1989) 
iv1ai fclfogüs szerint a rosszindulatú daganatok okozói a kövt;tke

zők: 
rövid hullámhosszúságú, erős sugárzás 
kémiai karcinogének 
vírusok ~ 
genetikai hajlan1 

Iviindczek végeredményben a sejtmagban a géneket károsítják. t\ 
ník tehát a sejttnag egyes génjeinek a megbetegedése, mutációja, 
anli valamilyen kancerogénkiváltó ok következtében jött létre. Eze
ket a mutáló géneket nevezik onkogéneknek. Az utóbbi évek fclis
n1crése alapján ismertté vált, hogy a rák különféle onkogének akti
válása révén jön létre, így egy sejt rákscjlté alakul át 

A szerző beszámol a molekuláris patológic.i.val foglalkozó kong
rl!sszusról. Az előadók n1egállapúüsai szerint a gének lépcsőzetes 
folyamatokban ellenón:ik normál sejtek túlélését, növekedését, éré
sét. Ezekből az ún. házigénekból sok potenciális onkogénné válhat. 
Belőlük többet egyes sejtekben, ill. vírusokban azonosítottak. Eze
ket proto-onkogéneknek nevezik. Iv1utá!t fonnáhan (nlint onkogé
nek) fejtik ki hatásukat. 

A hagyományos kezelést:k nemcsak a ráksejteket pusztítják el. 
hanem a szervezet regenerálódó szerveit is, így a vért (s vele az im
nn1nrendszert), valanúnt a nyálkahártyát. A jövőben géntechnoló
giai úton olyan specifikus készítményeket l~ívánnak forgalomba 
hozni, n1elyek csak a ráksejteket pusztítják eL Igy az in1munrendszer 
nem szenved kárt és esély van a kór legyőzésére. 

Ha a kromoszómatartalék érintetkn, egyes ráksejtek visszarl!n
dez6désére esély mutatkozik. Továbbá tin. lappangó anti-onkogé
neket fedeztek fel. Az egés7_<;éges génekhez hasonlóan az onkogé
nek is lehetnek dominánsak, vagyis hatásuk megjelenik, függetlenül 
attól. hogy a kromoszón1ap1írnak csak egyik tagja van jelen. A lap
pangók akkor képeznek tumort, ha nlindkét hon1ológ kron1oszón1a 
jelen van. Amennyiben az egyik kron1oszón1ának egy érintetlen 
génje van, az onkogén inaktív n1arad. 

Nyilvánvaló, az alapkutatástól a tcrápifüg 1nég hosszú idó te\ik e!. 
<le nyilván az onkogénckkcl kapcsolatos kutatás jelentős lépCst jc
knt a rák tcnipiüja terén. (66) 

1V.K. 

GYÖGYSZERT ARAK ÉS GYÖGYSZERÉSZEK 
1\Z NSZK-BAN 

Az .4BDA szcrrezet k.özlen1énye. Pharm. Ztg 134 { 37 ), ivlel!. 22-
25, ( 1989) 
1. A n1úködó gyógyszerészek szüma 1988-ban 38.500-ról 39.400-
ra emelkedett. 

! . Közforgalmtí gyógyszertárakban a növckcdl'.s 
Kórházi gyógyszcrtürakhan a növekedés 
Egyéb nn1nkahelyckcn a növekedés 

Jelenleg n1úködők: 

537 ( l.6'%1) 
58 (4,7(;.';)) 
kb. 3011 

Közforgahnú gyógyszcrtúrban 33.215 gy(ígyszc
rész 

Kór!uízi gyógyszcrt<.irban 1.283 
Ipar. irünyítcís, tudomány: kb. 4.90() gyógyszerész 

J. Közforgalinú gyógyszcrtürak 
rncgoszlása: 
Gyógyszerész 

Gyakornok 
A.sszisztcns 
Technikus (PTA) 
Segédcr6 (Hclferin) 
Összesen 

-t Egyéb adatok: 

33.215 fó Ebbcíl vczctci 
1\pprobúlt 

l.820 f6 
4.226 fő 

22.917 fcí 
36.407 fcí 
'7h.5o.:I fő 

Egyetemi hallgató kb. l l.000 ( 1974-hcn kb. 6000) 
Gyógyszertürak szün1a 1980-ban közel 16.000 

1988-ban 17.781 

18.045 
15,170 

r'\Z 1 gyógyszcrtÜrra eslÍ Jakosszáin 1960-ban kb. 6500 
1988-ban 3435 

(58) 
A'./(. 


