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Christoph Wirsung Gyógyszerkönyve 1568-ból
Dr. Dr. h e. Zalai Károly
Az orvosi és gyógyszerészi tudománytörténet kutatói
részéről eddig kevéssé ismert és használt XVL századi

gyógyszerkönyv fakszimile kiadványa jelent meg egy
svájci kiadó gondozásában 1995-ben [1] A 938 oldal terjedelmű és a korabeli orvosi és gyógyszerészi ismereteket
magábafoglaló munka Chistoph Wir.sung műve . A szerző
- amint könyvében maga is írja - nagy szorgalommal dolgozta fel a legnevesebb orvosok és új, valamint régi kézzel írott könyvek adatait és ez a gyi\jtemény, mint az első
nyomtatásban megjelent gyógyszerkönyv, 1568-ban látott
Heidelbergben napvilágot [2].
Christoph Wirsung 1500-ban Augsburgban született
Még fiatalon néhány évet Itáliában töltött, ahol megtanult
olaszul Visszatérve Augsburgba, hogy tudását fejlessze,
sokat utazott hazájában és idegenben is . Augsburgban nő
sült 1635-ban, felesége Anna Von Furtenbach Később városi tanácsosnak választották Betegellátással foglalkozott
s egyid„jüleg evangélikus papi szolgálatot is teljesített. Ezt
Heidelbergbe történt áttelepülése után is folytatta . Itt fejezte be az 1660-as évek végén „ Arzney-Buch" című nagy
munkáját [3] Wir:sung 1571-ben Heidelbergben halt meg
Gyógyszerkönyve ezt követően több kiadást is megélt:
Heidelberg 1572, Frankfurt 1577, 1619, Neustadt 1588,
1592, Ursel 1605. Külföldön is kiadták: Londonban 1598, 1617-•. 1654-ben, Hollandiában Dordrechtben: 1589-,
1593-, 1601-, 1605-, 1616-ban és Amsterdamban 1627ben. Összesen tehát 16 kiadásban jelent meg [2]
A fakszimile kiadvány alapjául az 1568 évi heidelbergi első kiadás szolgált. Wirsung Gyógyszerkönyvét a Zürichi Egyetem Orvostörténeti Intézete és Múzeuma igazgat(\ja, dr. Rütimann és a Svájci Gyógyszerésztörténeti
Társaság elnöke, dac. dr. FTanz Leder mann egyedülálló
alkotásnak minősítették és újbóli kiadását javasolták [4].
A könyv címlapjának (18 x 29 cm) kicsinyített másolatát az J. ábra mutatja. A német szöveg rövidített, összefoglaló fordítása:
„ Gyógyszerkönyv, melyben leírásra kerülnek az emberi te,st majd minden külső és belső részei, szervei, azok tulajdonságaival, működésükkel, afejtől a láb sarkáig leírva a lehetsége.sen fellépő betegségeket ésfogyatékosságokat Végül leírva az eljárást, ahogy segítségére /ehetnénk
mind a szegény, mind a gazdag embernek
A bevezetés neme sak szükséges, hanem hasznos is,
mert irányelveket ad, pi miként kell a gyökereket, növényeket és más nemes anyagokat begyűjteni, tárolni, ismerni a bennük lévő ártalmas anyagokat, továbbá ismerni az eljárást, magatartást a purgálás és az érvágás vonatkozásában Ugyanígy három tárgymutató kerül bemutatásra, amefyek alkalmasak és hasznosak a betegségek
és gyógyszerek megnevezér;énél, a latin és szinonim ne-
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veknél, a kevert gyógyszerek e/készítésénél, a könyv anyagának áttekintésénél stb
A könyv telje.s anyagát nagy szorgalommal a leghíresebb orvosoktól szerzett, új és régi kézzel írt könyvekből
és különleges tapasztalatokkal összeállította Christophorum Wir:sung MDLXY!ll "
A Gyógyszerkönyv ajánlásának első sorait kicsinyített
másolatban a 2.. ábra mutatja be, melynek részleges magyar fordítása:
„ Legfennsége.sebb tekintetes Főherceg Úrnak, a Szent
Római Birodalom Pfalzi Választófejedelmének, Bajorország Föhercegének, legfennségesebb Uramnak
Legyen az én engedelmes és készséges munkásságom
mindenkoron legfennségesebb Uram szolgálatára Miután lsten kegyelméből és külön/ege.s küldetésből kifolyólag koromnál fogva nyugállományba helyeztek és most a
Mindenható segítségével a világi tevékenységektől, küzdelmektől megszabadultam, így egyedül Istennek vagyok
elkötelezve, hogy neki köszönetet mornfjak.

406

GYÓGYSZERÉSZEI

~tul··~ntc~lcur~tígfun ~~···~·

gcO~rnm ö'lírílcn ~nb J)ll'ín/ f.íciih ő'r!berld)rn1)fall;,
91-.uinr 6rl),i"\~cin/tir6 ~dtigof:1\ ő,mifd}t_n 9\:tíáJ' ~~truá)f,,
J91\lítl ~urfilrlf I {lcrf~tog tnn-'l}a1J,cn1:r. mn ...

nnngructii!l_!lcn {>rrrn.-:
~ri~lcucf)t(<J(ter Ood)ge6.orner ~Q11rfür~1
<!;, \Í~urf.- ©.-ftvrri mán i>nbn1~dnfsP 5dj111f11m i-nti tv1!ft,~t
oirnp11UrfciíJUUN/©rmbi9p,fr J,:>cn 1c:il11cf?b_tm tm.b 1tfi midJ' ,'" ,

bUr<lí frmbttbarc(d;!itfung l'nti 11na~~ ~ottc& ínnm,n_ncm <l(tcr/ '.'
.tu~if_,ínn i?.'(fQurf. tB:ljiírjk111Qum~·111 r§{it grfcl)l /ttn11b 11nn
f,i!lrc~c$1J1i1!11g6 li6m mlt,MQilff br~ 'J'ffrna~li:}m ttl<lttgn1ti.t~1CQ uon .tUm wtft,
hf{iW ~m~l.:11/ tinb tlttr.rnf, l't1fgrnbm11nírÓJ111ngrn unb 6rfii111111r_mnmn i')tfrtlJ!ll

~ap.1.

•

,Baupu
eamt altcngUcocrn oaríft16i6
1umanfa.ng (lett .fja!tt~mtt.foi;'ganQ. í?fügcfidit i
·!'>Mr/11iartl-!}9rnfc\>Ml.j'}9rnn~u0m!1ln~n/
..D§rmtüffJ:1rn/©lunfl/unD w.u batilll~/611lií/
fJm11~nnJllf~Urnlm1:Sr#nr~..,anw:•il"<~.

,:;~uplrur(ie .

.~h11,i!:rn1d!b.111n b1Uícf1n1ri1mngncb1gtnt>nnbgctrmm©ou1;11pr1trrbancfJ,i1

:'iiic11b·11fÜtiimcbigp'nQ:~~rfi1r~;-~-b-t,jtti1fü~ \1nt1/ijf_~ita_tt.'16_~ttgt~rrucf;I~ >

ftnl bitl!'d,~l)ilr_i<_n~ri!. \Í~}l:tf. 0. btr::llfmn~tíg_ ®pt,i_~in_n n~ctncm~ltnll.1c_ t~tl(
e1i1ito6g'n11dO:tffffit~m / brrfdbm .11&_brr2Cr_onr11 litl--~.1m./-t11f,11~cin_ 9cr111!\fi1"Sl:l®tTd'iu br!lidrcn 1ro'vn_©6ulitf?cr gi\ct-t•rr~~fftnb/ cr rotr!lf 1111nu.•rl) rrm trr
tr.itPt.•..'.~.unb~."U'.nnbvcr(Wnbttttfrí~rn.. /11.in.".·1t1fia_11d;im(.•s.'n'.'.'~. rn,urfcf!r_Ci"
gungbl&oNngmatrngrofftn®ntf'i \.lnbg~maina 011~t<:lLl_n~bte'nm1rnR:tJl.t„ .
t11mf$;/~itrtq1t\tllb l'ftiú rn·nr~ 0d_Ulicfitn naitifn&/_.ju~b_noruns l:t,ttbnu,lirms b:cs
ttidj11 /Ebriftt/ttnll t1tknro?cnfdimS ftllg,ríteroícmíl itQfgcrmcfnrtwrbrílfM~lftf:
-trm {cib~rbi.cnd)1u9ot>űnfl."". tjillt.gt:_an.s<.n mi.i_gr-.-_ 0.int; ttnllttt.1~4~íe'fl. 6i1tmllt
-\!. ~urf. 0.grr!icfit fl)Uftf1tin#n a119tn"tnll1t mil~~-, gncbigp.aitffitt1nJ>.111 ;un~„
tntn/mírt1n g:mllígfl:i°r J;mgu frin''Pnb;u 6/clbcn._IDatgcS(rt crftnl1t 11f1 fnftt f:.>lh*
~r&11mblif',Q:~11t,@3',(tlcit~2~_mcff}cig011ttbrrírll!_mtanbitnbúu11a_utfittní'nn

acmaintn l))::i11tr1anbw3111tn/ tnnt:angwíríacr stfunb~rífimb ~_oufrltrtcm fn'buJ
uQ.:iltmtl)6Ur)m(tmttnmatnng_filsigtnÍ)nbril~níSflmbimflct1/b•md'61nli<fiiu

ett<iiSm ftquft1fg itnnfl '&lrrpfUd11 fUff{n_/ailtid}oVri __baJ\!_on !i«JJcn go111ig1 bi11,
:011tum./)t\lbdbrrsbm10,r113~4\l/iltf M. ".>; LXV 1u.rJa91r.
'

Jfop. J,

<!'r JJauptl~c·

·(1f/1Nl>~rbfc~m~1s

_- ~q1i3yr!vftiff1ríl bin.~ril.u~f< ir~ alofr íoU!.'.!l~~~í'.:~~!!~ t~1k~!~-~~!~nfcf;l.l~ll.~--fi~ \'111bldWi~grtf1CÍfllll1/ltll) IP_'1Gtltl\'(1' !Br~~-jJÍtn Ml Mg ío:l!fllll'grg(~ tNrDrn.
fcllí~rfUrntm~lf_ct1/tmbíoUicfim pcrfonril~U$dfd}J'.ci_&rn/bm_rn b~,~/fo 11111 lrlmff,o
1t ltnF.ífffllkf.tnbt~t~/!ir~ i<t1bo1nm1\t(q lt>trtk'tlfo{)''1~_f'4 nlt~l 11!\iUtfl ~flM'lllÍ'"

1996. június

(~.llt\)ltmUfinrtn(Je<

mrinl nim~Soda Ulll*
<nbm~~rfrr:

~uqi l•<fonllrrt
HÍt~n~_lbrn / 0tt~lhntl'rfb<llfltinn
Pulieul;i.rnfMl>ffli4'< / Priltefpalrrfürrn:m~

fi flt/1tnbmr~r~n&1ngt:l~k~ti:sm1lr1 O).V
lP<Jwddrotf11J•r~u•;af~m1 l>••oru6nirift,
Wirwollt11tull~btr flirntmlkn/l>;rlnbi~
11nbrn •41l 4llr l>qtrilfrn (i"b <l";tii;ll" t ~i..

C(ph>Jii,;._ • Coph>l:r:•,Hcml(<inl._ 1>nb

COllj<l~<ia, tl'.>i„~m :=:(i....-nl><ltj'ilkn~rr

f„<fit l 1frolfm v"Hld1m1€\ctlf~g / l>l>bl>t"'

lri~n :.:lrtn,!Prlitn -~u fofimlm1 1/1" f (ol
g~lb~rrn~91m~1rn11ríof:!riirn/l\'(!IJ.1rmd1u_
f~rNf11l1Nft;fü a11bJ~l,1d.wtJf_!><li~MlpJ9/
.U9~1.\bl(l~ll~•Svrn•rnrli•nbm, ll.'~
Nnnl!trtii1Ttrli4Jtn 111f:Ilm~n (•~nfinb/

6111eom64>l.~~m l 1>t<Wllll~Mtrf~Um!Ot1

fi!i;!f:iilnllfr81r11íib.ifrn.

&0MnunNrohgm1111rr~rm'lf! / :3(t
Crph:t11Ji:itb<ncJ;n~nfoP!d1 alf 8111pf"

i:i:t~r/tl•mli!f:i dn(4'nu~ t (o lllf}bug~ng
i'ouprdnnlmr/lfr ftpgrol/fkin/ hitJJoWr

bn111l't«nl!.

CrpluJ:ut~cr/o& ffr

n<ol 111irl!Hl!rf>tn*

b1r 11111 ~ur„ f}llrfm (l<nttlnf4'clfi ~si I (o
~ublk4Jbnr4' blrf<illlr tr<jjlcnb<J~~upu

l?orr l?!urf. @}.

Sl"•lli4itrgr{4ilf'fl(ir•. 0,nnblflft rin ~n!t11

Wnbrt1~ifufgjltT/1lt1ic1fAintr\!nl>

~rnli!f!f.:Upll(t~c/~JllJrlun n,q,.l4fftl/
3lofü(o l.;MiJ4u~~[tiltt tbom.ml'trmrint1

1Pilli$ffrt llitltU'

krt7lt1•fcPíl1' a;na tiuuon rml~biari; .!l!fo

Nf(i1fi4i•n'J ~k(rm brr .f;!lcnbm(u$rPrr-

1Jlt1~t/3rM4itHom1flrJ11jrrqri111"1f111iit

b.lrj1111m(~14i:r M!Jr/tir:iir I t<u brumtür
W1i1_~t!1i>i/)11() 11119ulfrfntilro~w1~uJ{ll/

2 ábra.: Ajánlás (részletek)

~tJdt dttftlg(( rturf Ol'Cr ~ím·

p!icia / a!tt<'BUrQCU/ fücuter1Q5föm11113'rfüljtc/6dfftct

~\ovcd)~ / {Jo!~/ 61<i11/ "rom/ í))<t•U· "<t.<m 11J•Soon~~1mn/

nl~<11f1~r1i /f.1i11pr llltb_rni f11r~mgmón11_11m /illn_brt ~nttl _mog_ $dr1111djt Wttllrn

l'H;, mirbt. :b.imcbm aurfi bfc\'crmifcl}tt :XtlJllr1Jmt-!o1t;ottgcn16'dtcn/6~rup /~1-.111d' J-1)iUukl'nbbrr glrl,.fim I (o ~nmtn tton 9cbaclj1tndntll&'lm fh11ftn tnrpf""
bmt>/lWP_!l.t&_f.iumr1ni.:1&fcínnhlg/b.ibtm_üícr11itill1t1fcljrinf111r~m\!nbr~lidí:"
~mtfiir b1c augmgrjldt nxrbO tthlr;u aucl2 ball 9cn'n9cff n11t1li1Q/ itnnl.I ;u

b.1rgcgm roo to 1,1crhlfm t ftf2db/itfroDtr· gifft fcQc,
6ampt Dtm Q!of.:it \'nb ~li~j1.i6m/b1HO inn bi1

6rnuc~m/

frn1 Q;láQldngcfllrc( rcitM.

"

'.)mbla1(pr1lt<n

.

8rr$1n?>rnPhclti!l

a'4fll
m/(

31n~~rrn(di!t'ntn
Vtr{~lntm O~~rt

Uf(b

~rn&fríJJ'tll

~·'b

~r/11

óZlc

„.,,i
~<lb

171/b

•Ifit>

c&n•1(J1tn1aroomo$t u~/c
311 foo1>1~1«n
•ó'•'~

m:.$t P!>l'!Ot'tll
3m ~"Gtrn'ílJrnri
311ul.V<4fu!f:i1t11
3nPr!li[rn9

.rrnut.

>91fb
4sS/~

46JÍl.f.

J7-l-fb

Walftr.
;;11o<iEJrn f1tkn

$1iffitt<tb<4U~~JS
~Uurn.

;>nf.iht11181up1

'1l

!filif~nflir~rrn
1 -~•burl

1;/b

"'"'!>
Mf~

4•11b
jt/bf11C

tftrn•1t9in prf!ifr11!11rir
(Ili/e

Siir6<til~~rn'(!fffi

5um .1kfrr11un
,?1,ftrm~n

j~lr

5;, f~!wn (?,up'1

S~1t1í1'

~•·b

5"1f!Pu4!yl"I ut/r/b/HMb

munllufriimrn_
uub
(iu1urfo;tb
~umh~mpff" "*'b/No;/4
d;tf•!JApoplctij
'lf'b
{11$/IJ

••#(

Gn!b/rb

~cfemurt; (ntltl(rg.

,,,11

.l ábra,:

~•;le

a<1-110u'tfnu~t
<1-0!4/t
5um R:~bl1JN477/b/4Jct•
~um 80!!111»ffrr
so1t1

8t;in>trrrtlb<n
tlt<l~mrmarw$

'°""

5ur<6lai (11411

.?1111w•t>fa1rrn-

5ur t~t>{i1d,)r

4)~!"

'!w

Q)fúmm.
511r$)Mlí/int>1

rorrbolfCll.

ffiugkn "'~tn 411tftn
3me~•<n flufcn
3"' tllrt<ll
,
3n f:hfln l!'~tl;i,iir

ll'llrg,

.0url>rrttrlbrn

J),uu.
511in frd111pjf
6,Qtlfllff/.

(l(
1nNr11, t1onon(crZkfrr1

brotmnbr, tt1rlrn1P r.•$1 <nbrr/f I AI• (d;il•P<

'"'!! (irfwa ma Nmu p.!"mm«f<n ,.,,:f1""4

~'"l!pt/ ~"~" >"rrmr:nrn man ;nffd'_-·o.~:~
~trrflfjnft>Htlplf /'lt:1rl·i}l'l~m1tr ,.(:,„„,'J

ln bl<~u11m \."krurr11 Nt b1(1fll•'~"'

,.„

"Q"'

;:~:~~~~ 1 ~!i~~1;:r~r:::.:!·~ ~lt~

m.>ii(!r/ft1trmdu11' 9:n!l {!mng~v<f~4i1" D
<llllk~r:.~~4' l~l>llct;: 5uft'.lr mi< !>rt1•!ö(f,

N<1?,~:?nb~\:~~~::~~~;,n;1:~~~a{,n~~~;:

mf:rr1pi11trn/v!mcn (>:>.;al:l'll!b(!hnf mir

'<lltj>rugm t>r:~ltrn 1,,.,•b/011 'l>t•1l!m(J !'<•

f4im1f!!<lll'j)(("1 d}t n;>,i> 11kner~~ s~up11•
rl>rnlnbun~u. hrli."!vr~.f.v.i:a•t mmmd
Wrftlrntnl>l11ümgt1!!'f1liirnjf1' ifl;b„,111.~tnnfor.bm:i:oi 1'1 g'utillriatNif fl.r br„ 9~.--.
fiq/1& brr,ubw.ll1frt>1 blrlí" füwcf~ci1 r~
~ti$( ..iri;-•nbf,fi..1!ft m•r «{! grti~!j);r' e ••

""'

1>h•b~~-~Ubu($4frnua unbM~t<_ l(l•m<I•

mtth<ti ~••tit mff<i111nbcrbt(c{:rnhn / n11l:>
<>~11 d11rilc?A19~frt>n511 br~111lxn. rl.~ir lNlf
1tr bali.1!Jrnw~;111tl1rn (tin wl!~1.
0:t oJrrtr .ur ~ 8111p1a<r~~ !wlf<n J wir
grN$rm/1(tfltpbmt.u1nif~m Omi;d.1"''oihrin<rU~rrm N khmlidorrmfkba\un~
btll4ff•.Blup' I brr111!1r Nn \?kof~n.>lkc
tmppnbll#dr/ onb br~<j)llll(l_r: ti<r~~lb frc
ti$fltl!4><nn:lfrn111i1 t>rr f4i!)tf(u~• lr1b"_
co/onb S111porc /brm ut?nr•mfio<rel<'~" .

'Von urfacijíu t>re: ?mipt
l\'((\rf; §: J,
Jr srmrí~ci•rf.1d1m~11rr q;u~:~

g)

... 1)r,flnb~nrrr rnJ~lbOH I

b'""""

~tr&Mrnl .!)~~tii/ o.1-rr,nl'<rlll

„

rmpf~n9'rnAi11o:tfain~rmttlu•~·

~,„_:-

4, ábra.: .4 Gyógy'jzerkönyv el'jó. része

rgr~er.

1\"\l( btr fi(d) Anguílfarr!w!>t

("nbl'frni$ ~1fiir lx>lg1nl)r ;11g1n t ,„ffgw
~l~frn< j~tfnl_Dnbror.• <ngr~4u ~bnf..,noU

ar1rn:1kpgn~··••1<tfg•f4'"fflfr4;tr/llO~lr•
co-<g11n1t1ftl>'!lbro_mSgtn I Pon o;rt{lrnb<•
gr~fTrnf4'ml'1JWff ~„flrrr Pnb(h!tr "'>ntfd

(!tllilf!I (r~thfr;>

jUbtHÍft"'

m„aFin„Nn4~(Jm

8'ttdro~rrn

-511m&flmnht
511m5rmcn

~„f:i

;;tl.f.

eub
f9f(

•~+'!>
UJ/(

Ulunllr1ftifmt1J

UJfÖ
~•tJJ1tm(~1~=:--: •101'-.

_2,U~~.f[~·_.;,~~ '~ ~~f_~

Első regiszter

a 46 évemben, ami alatt legkeve.sebb 25 évet gyógyszertárakban töltöttem el, ahol a Birodalmi Országgyűlé
sek alkalmával idegen és magasan képzett orvosok tekintélyes nemzetekből jöttek össze, így megismerhettem és
tanulmányozhattam szinte az ö.s sze s gyógyszereket Az ér-

tékeseket feljegyeztem. de nyomtatásban soha nem adtam
ki A nagytekintélyű embereknek és elókelő potentátoknak
az egé'jz világban szüksége lenne az anyagot elrendezve
és német nyelven rendelkezésre bocsátani. Az orvosoknak
és gyógyszertáraknak sem áll ez rendelkezésére
Mivel a legfennségesebb tekintetes Főherceg Ur koránálfogva megöregedett és legyengült .illapotban van, így
naponta szolgálnom kellene Őt írásos munkámmal Kedves és tetsző dolog lenne az anyagot ismertté tenni írásban a magasabb vezető személyeknek A Mindenható Isten, koromra való tekintettel nyugállományt bizto.sifott nekem és lehetővé teszi, hogy mint a gyógyszereket kedvelő
ember, e szerény munkámat ajánljam
Isten jóságát remélve, Ö biztosít még nekem erőt,
egészséget és tudást, hogy ezzel és nagy munkám további
elö.rehaladásával, és a Testamentum felhasználásával a:z
Isten nevének dicsőségére, birodalmának gyarapítására
és mellette az ember lelkiségének és testének a szolgálatára, befejezhessem
alattvalója, legengedelmesebb és legkészségesebb
szolgálója
Christoph Wirsung
Ezt követően három regiszter 244 oldal terjedelemben
teszi a könyvet alkalmassá a nagyszámú név, fogalom és
elnevezés közötti eligazodásra
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Az első regiszter 0„ ábra) ismerteti a szimpliciákat,
mint a gyökerek, fa, ásványkő, föld, fém, az állatoktól és
emberektől vett anyagok, melyeket gyógyszerként kívánunk felhasználni és alkalmazunk. Ezek mellett ismerteti
a keverék gyógyszereket is, mint a szilvapép, sók, szirupok, italok, pilulák.
Az anyag számtalan anatómiai, kórtani fogalmat is tartalmaz, pL görcs, a szaglás elvesztése, a hideg fej, melankólia, hajhullás Az eligazodást nehezíti, hogy a neveket
sokszor kötőszó előzi meg, pl zum Magen-wehe Ez a regiszter 207 számozatlan oldalra terjed ki
A második regiszter 26 számozatlan oldal terjedelemben felsorolja ábécé sorrendben először az emberi test részeit, a külsőket és a belsőlegeseket, mint fej, szív, vér
stb. Másodikként a betegségek szerepelnek a testrészeknek megfelelő sorrendben, mint apoplexia, fejfájás, szívremegés, szívbetegségek, továbbá a kevert gyógyszerek
neveit, mindegyik csoportnál feltüntetve a lapszámot és a
kezdőbetüt

A harmadik regiszter 11 ugyancsak számozatlan oldalon megadja a Jatin és más idegen nevek szinonimáit és az
oldalszámot PL: Cerussa ~ Bleiweis - 688/d
Az eddig leírtak után kezdődik az érdemi gyógyszerkönyvi rész és egyben a könyv lapjainak számmoi.>a is (4.
ábra).. A 691 oldal terjedelmű Gyógyszerkönyv részt a
szerző bevezetésre és nyolc önálló részre, ezen belül 154
f~jezette bontotta. A számok a munka nagy terjedelmét és
egyben szerkezetét is muta\ják.

A Bevezetés „Hasznos és szükséges felvilágosítások"at ad: Az ember természetének nyomorúsága és törékenysége A gyógyszerek szükségessége és haszna. A Gyógyszerkönyv felosztása. Egyes fontos gyógyszerek készítése. A purgálás és érvágás szabályai A gyógyszereknél
használt súlyok és mértékek
A Gyógyszerkönyv első részében a szerző az emberi
testet részekre osztva ismerteti, az oda eső szervek anatómiáját, élettani tul~jdonságait, kórtanát, az alkalmazható
gyógyszereket és azok leírását, indikációját Így 135 oldal
terjedelemben tárgyalja a fejet, annak összes részeit a
nyak kezdetéig, az arc, haj, szakáll, agy, szemek, orr, fülek, száj és annak belső részei, hang és ezek betegségeit,
gyógyszereit 14 fejezetben
A második rész tárgyalja a mellkast, a fej alatti résztől
a rekeszizomig: a szív és a tüdők, mint a legnemesebb
szervek, az elülső oldalán a mellbimbók, emlők, mindkét
oldali bordák, a hátsó oldalon a vállak, a hát felső része,
megemlítve itt is ezek betegségeit és gyógyszereit 79 oldal terjedelemben, 20 fejezetben
A harmadik rész a hasüreg anatómiájával és tulajdonságaival foglalkozik 213 oldal terjedelemben, a rekeszizomtól a combig: a köldök, gyomor, ivarszervek, vesék,
máj, epe, húgyhólyag, belek és ezek betegségeivel,
gyógyszereivel 20 fejezetben
A negyedik rész: a végtagok, a két kar, kéz, uijak, körmök, comb, térd, lábszár, vádli, lábfej és lábl\üak kérdéseivel foglalkozik 28 oldalon át 9 fejezetben
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7. ábra.:· Kenőcsök receptúrája

8 ábra.:· Szirupok receptúrája

Az ötödik rész az egész testre kiterjedő szervek és jelenségek leírását tartalmazza, mint az erek, vér, hús, idegek és az ezekkel összefüggő jelenségeket, mint hőség,
hideg, flegma, melankólia, kövérség, soványság, álom,
izzadtság, és e területekre eső betegségeket 20 fejezetben,
A hatodik rész az egész testre kiható jelenségeket tárgyalja, Foglalkozik a fájdalom, megszokás, vágy, szenvedély, láz stb. kérdésével 55 oldal terjedelemben, 20 f"jezetben,
A hetedik rész leírja a növényi, fémes és állati eredetű
mérgek veszélyességét az emberi test egészére,, Első feladatnak jelöli a mérgező anyagok megismerését és a védekezést, második feladat a mérgezések kezelése, gyógyítása, fontos a gyors intézkedés, E rész terjedelme 20 oldal, 20 fejezetben
A nyolcadik rész (70 oldal terjedelmű anyag) a ritkán
előforduló betegségekkel és az ezek kezelésére alkalmas
hasznos anyagokkal, gyógyszerekkel foglalkozik (konfekciók, italok, befüzőtt gyümölcsök, különböző növényi
anyagok, szirupok, gyümölcslevek, természetes vizek,
gyógyszeres borok) 19 fejezetben Az .5-8, ábrák ezek receptúrái, leírásának kicsinyített másolatait mutatják be
A tanulmány megállapításai:
- A XV-XVL század fordulóján született Christoph
Wirwng több vonatkozásban nagy erővel ható tudományos, szellemi és gyakorlati áramlatokkal és irányzatok-

kal találkozott, Ezek, és Amerika felfedezése (1492) új
gyógynövények és egyéb anyagok gyógyításra való felhasználásához nyitottak utat Az orvosi gyakorlat fejlődé
se szükségessé tette az egyre bővülő ismeretek és módszerek összefoglalását a gyógyszerek vonatkozásában is
Ebben a században jelentek meg a korszerűbb és szélesebb körben alkalmazott gyógyszerkö.iyvek: 1546-ban a
Nürnbergi Gyógyszerkönyv, amely Valerius Cordus mű
ve, 1564-ben az Augsburgi Gyógyszerkönyv „Pharmacopoea Augustana", 1565-ben a Kölni Gyógyszerkönyv „Dispensatorium Coloniae" és 1741-ben a Würtenbergi Gyógyszerkönyv „ Würtenbergische Pharmacopoea" néven . Wirsung munkájának időszerűségét és értékét ezek közé sorolva és összehasonlítva lehet csak
megítélni, bár ezektől sok tekintetben eltérő tartalmú
- Gutenberg Mainzben 1445-ben készítette el első
nyomtatványát, mely mint l\j eljárás csak később vált általános gyakorlattá Az új nyomdai technika az ismeretek
szélesebbkörű és gyorsabb elterjedését biztosította; Wirsungot is ez késztethette munkája elkészítéséhez és
nyomtatásában való kiadásához
- A Wittenbergi Vártemplom ajtajára Luther Márton
ágostonrendi szerzetes 1517-ben függesztette ki teológiai
tételeit, amelyekkel az egyház reformátorává vált Wirsung munkája visszatérően tükrözi e teológiai tanok elfogadását Gyógyító és szakirói munkássága mellett evangélikus egyházi szolgálatot is teljesített
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·- Wirsung Gyógyszerkönyvében sehol nem tesz említést tanulmányairól, mindössze annyit, hogy „legalább 25
évet töltött el gyógyszertárakban, ahol sokat tanult a magasan képzett orvosoktól'' H D Schwarz adatai szerint
az Augsburgi Collegiurn Medicurn anyakönyvében Christoph Wirsung mint „pharmacopoeus" - gyógyszerész került felvételre.
-legjelentősebb munkájában, a Gyógyszer könyvében
hatalmas anyag tükrözi még az orvostudomány differenciálatlanságát, így a Gyógyszerkönyv szerves részének te-

kinti az anatómiai, élettani, kórtani, terápiás, gyógyszertani és gyógyszerészeti korabeli ismereteket
-A Gyógyszerkönyv növényi, ásványi és állati eredetű készítményei recept formájú előiratainak száma hihetetlen nagy, melyeket elsősorban kortársaitól és saját tapasztalatai alar.ján gyűjtött Az előiratok azt is bizonyítják, hogy birtokában volt a gyakorlati gyógyszerészeti ismereteknek is.
- Chr istoph Wirsung, munkássága alar.ján l Wilde né-
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met szakíró értékelése szerint a XVI század legjelentő
sebb gyógyszerésze volt [5], amit e rövid tanulmányom is
elfogad és bizonyít
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Kirakat pályázat
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Gyógyszerészet Szerkesztőségének közös pályázata
lévő gyógyszerellátás számára nélkülözhetetlen, hogy a társadalom is megfelelően méltányolja törekvéseinket Ennek érdekében a gyógyszerészeknek is cselekedniük kell, minél szélesebb körben felhíwa a figyelmet sokrétű tevékenységünkre. Ennek egyik módja lehet
a gyógyszertárakban vizuális bemutatókkal is felhivni munkánkra a figyelmet
Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy a gazdasági (üzleti) életnek milyen fontos része a propaganda, de a gyógyszertári reklámnak nemcsak üzleti célokat kell szolgálnia, hanem hivatásunk sajátosságaiból adódóan a betegek tájékoztatását, egészségnevelését, a gyógyszerészet megismerését is
Mindezek alapján a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Gyógyszerészet Szerkesztősége pályázatot hirdet

Az átalakulóban

„Az év legjobb felvilágosító kirakata" cim elnyerésére
A versenyben -tulajdonviszonyoktól függetlenül - valamennyi közforgalmú gyógyszertár részt vehet a közterületek felé nyíló kirakatokban, ilaz officinában elhelyezett bemutatókkal, tablókkal A pályázatok meg kell feleljenek a jogszabályi feltételeknek

letőleg

Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:
1 Mennyiben segíti a gyógyszerészi tevékenység megismerését, megbecsülésének növelését• 2 Houájárul-e a gyógyszerészet - elsősorban
hazai vonatkozású - eredményeinek, jelentős személyeinek és eseményeinek bemutatásához• 3 Összhangban van-e a feldolgozott téma és a
bemutatás módja a gyógyszertár közegészségügyi jellegével• 4 Mennyiben járul hozzá az egészségügyi felvilágosításhoz· 5 Segíti-e az egészségnevelés gondolatát
A pályázatokat - a kirakatról készített fotókkal és szöveges ismertetéssel - 1996 szeptember 30-ig kérjük a Gyógyszerészet Szerkesztőségé
nek (Budapest 1051 V, Zrinyi u. 3.) vagy a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének (Kecskemét, 6000 Batthyány út 15 ) cimére küldeni szíveskedjenek.
A pályázat eredményhirdetésére 1996. októberben, Siófokon a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége VI Kongresszusán kerül sor
Budapest, 1996. május
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