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Dr. Moller Károly Ottó
orvos-gyógyszerész
(1670-1747)
Dr. Zboray Bertalan, Szmodits László
A szerzők dr. Moller Káro/y Ottó életútját, munkásságát ismertetik halálának 250 évfordulója alkalmából A bajorországi Altdorjban 1696-ban orvosdoktori oklevelet szerzett Besztercebányán gyógyszertárat létesített Számos gyógyszerféleséget rendelt a
pestis és gyermekkori meghűlése.s betegségekgyógyításá!-a.
Dr. Moller Károly Ottó Pozsonyban született 1670.. január 10-én.
Apja, dr. Moller Dániel Vilmos neves pozsonyi teológus és orvos volt
Károly Ottó a szülővárosában kezdte meg az iskolai tanulmányait Tanárai hamar felismerték az átlagon
felüli tudását, képességeit, ezért rábeszélték a szülőket, hogy a fiukat
természettudományos pályán taníttassák tovább. Az 1686-ban váratlanul fellépett vallásüldözések
miatt apjával együtt nagybátyja hívására a bajorországi Altdorfba menekült Itt az apja a város egyetemének metafizika tanára lett, a fiú pedig bef~jezte középiskolai tanulmányait Ezt követően ugyanitt orvosi
tanulmányokat folytatott 1692-től
Négy év múlva itt jelent meg orvosi értekezése „De divino medicina "-címen Ugyancsak itt készítette
el a „A gyógyításbeli isteni segítségről" szóló dolgozatát is 1696ban Majd visszatérve szülővárosába, orvosi gyakorlatot
folytatott
Besztercebányára 1703-ban költözött. 11 Rákóczi Ferenc, a „nagyságos fejedelem" tábori orvosává nevezte ki.
Ezt a tisztségét az 1711. évi szattnári békéig töltötte be A
békekötés után rendszeresen gyógyított a barsi, gömöri,
honti, nógrádi, nyitrai, szepesi, trencséni és túróci fürdők
ben. Az egészséges embereket is hasznos tanácsokkal látta el Felkészültsége révén számos fürdő (pL a vihnyeí)
gyógyforrását elemezte [!, 2, 3]
Korának egyik legnagyobb járványa a pestis volt Mollemek sikerült az óvintézkedéseivel megelőznie Beszter~
cebányán és környékén a ragályos kór terjedését. Kinyomtatott felhívásában figyelmeztette a lakosságot; hogyan kerülhető el a pestis. (Consílium medíca wíe man
sich vor der Pest und aussteckenden Krankheíten und
Seuchen vorbeugen) Számos orvosságot rendelt e súlyos
betegségre: Acetum bezoardicum*, Balsamum contra Pe.stem, Electuarium bezoardicum, Elixirium proprietatis*,

Es.sentia alexipharmaca*, Pilula
aloeticae, Pulvi.s bezoardicus
ruber, Pulvis praeservans alexiterius [4]. (A csillaggal jelöltek
szerepelnek az 1745-ben kiadott
Torkos Justus János-féle „Posoni
faxá-ban.) ~ A bezoár állati eredetű drog: kérődző állatok növényekkel és állati szőrökkel való etetése
révén a bélben képződő álkő. Epesavakat és kalcium-foszfátot tartalmazott. A régiek csodás gyógyító
erőt tulajdonítottak neki. Ezért
nagy becsben tartották, különösen
a kecskebezoárt Mérgezések ellen
ajánlották . Mivel Moller idejében
még nem tudták, hogy baktérium
okozza a pestist, ezért rendelték a
bezoárt, mint méreg-elleni orvosságot
Mollert a korabeli gyermekkori betegségek kezelése is foglalkoztatta
Egy 1717-ben kiadott tanulmányában a kisdedek lázas megbetegedéséről értekezett A gyerekek köhögésének a csillapítására
Pulvis salori Hallensi<-t (Hallei nap-pot) és Ei<entia dulcis Hallensi<-t (Hal!ei édes esszencia) rendelt. A piócák
alkalmazásáról is írt
Nagyon jól felszerelt gyógyszertárat alapított 1713-ban
Besztercebányán. A XVIII században már ritkán fordult
elő, hogy orvos a gyógyító munkája mellett még patikát is
üzemeltessen [5].
Mint Zólyom és Túróc megye fiíotvosa jelentős szakmai és közéleti munkát is végzett. Orvos-gyógyszerészi
iskolát is alapított, hogy felkészítse a külföldi egyetemekre jelentkezőket Több, későbbi neves gyógyszerészünk
tanult nála: így Tor kos .lu<tus János, a már említett pozsonyi orvos és Vette György nag/szebeni gyógyszerész, botanikus
Moller Károly Ottó Besztercebányán, 250 éve, 1747
április 9-én halt meg. Kortársai még életében a „ magyar
Hippokrátész"-nek tartották. Orvos-gyógyszerészi munkássága mellett 5 könyvet és 12 kisebb tanulmányt írt és
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jelentetett meg Sokoldalú munkássága példaképül szolgálhat nemzedékünlmek is.
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B Zoboray and L Szmodits: Dr. Károly Ottó
Moller physician-pharmacist (1670-1747)
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(Szmodits László, Budapest,

Authors describe the life and achievements of dr. Károly Ottó
Moller on the occasion ofthe 250th anniversary ofhis death He
took his degree as physician at Altdorf (Bavaria) in 1696 and
established a pharmacy at Besztercebánya (at present Banska
Bystrica). The prescription of several drugs for healing plague
and infilntile chill marked his activity
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