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'iJyógyszerészellörléneii l'!özle1nénye!'! 

Gyógyszerészet 2:;, 2Gá-210. 1~81. 

Gondolatok a gyógyításról és gyógyszerészetrfü a latin közmondásokban 
és idézetel\ben 

DR. PASTINSZKY ISTVÁN-DR. PASTINSZKY ISTVÁN Jr . 

..c1 gyógyszefcl.; keresése ol,yan régi, nli.nt a::: e1nbcriség 
története. lgy szánios latin l.:öznionclá::;ban, szólás
·1nondásban, költő-i hasonlatban ( proi:crbi'uni, ada
aiiun, 11aroen1.ia, gnon1a, Cl]JO]Jhlhegn1.a, scnlcnria, 
citatio) a gyógyszerek és a gyógyítás /.:épc;;i/; a pél
clá:.at tengelyét. l~1;;cn n1ondáso!.: é8 ·idézetei ... : s:in1.bo
li l~·us, tiltó és o!.·tató ·ronatko:ása i iyc n llu1.u l.ságosal;, 
hiszen a rJYÓfllj8Zercket az c1nberi. é/ctlcl ús foylul/;ozási 
l:öriilményc!:kcl hozzál.: szorosabb rnuy túuabb értc
lcn1bcn összcfü[!gésbc. .:1 ráloyalott yyi'ijtcn1ény a 
/,:lasszil:us lati:n, görüg irodalon1.ból szúrn1azó, dc 
ezen felül a l:özép/;ori, dŰ/. túln1cnűlcr1 is u farn1ako
lór;iai i.:onat/,:o:.á.:Ní. rnondá8of;at i8n1crlct i. 

~A gyógyításra vonatkozó régi n1ondúsok és ehnés 
inteln1ek 111é~ 111a is, évs;.:;ázadok 1nülva n1egállják 
a helyüket. lgy haszonnal jár a gyógyszerésznek 
is, ha n1cuis1nerkeclhctik a hivatására >:ronatkozó 
régi latin 'í.;:özn1onclásokkal, szólásn1onclúsokkal„ a 
klasszikus írók ide vonatkozó idézeteivel. 

Ezen gyógyítü.sru vonatkozó 1nondúsokbnn gyukrun 
1nély érlelctn tnututkozik 1neg. ?lfegistncrt.utnck n rt5gi 
ró1nuiak, ós ezen t.oviibhrncnöleg n köz0pkori és későbbi 
orvosi kultúrák beszéd- 0s gondolkozásrnódjüval, fog
lulkozúsi erkölcsoivol, urnelyeknck e nyelv snjútjn volt. 
_-\ lutin (görög) köz111ondtisok tiltci erejére infu· uz ősi idők 
Ólll hivatkozütk („ Fc1un1·ur i:eterc pr01.Jerbio") és hason
lóun dicsérték tanító r~s okt.aló erúnyciket ( „l:Jcnc (Jracco
r1un ct Ilo111anoru111 provcrbi i8 praccipitur"). 

A. kii::.111ondás, n ln tin provcrbiuin (,, vcrbu111 pro vcrbo: 
„szó helyett szó" értendő), scnlcntia syr11bolic11, n giirüg 
p11roc111ia (adagh11n), u né1net Sprichu:ort lénytJgébon 
nzonos fogultnuk .. A köz:11101H.hisokkul rokon .elrné;;, jDfu; 
oionddsok (upophtheuma; uno1nu; u n<jrnut ó'pruchtcort) 
netnesuk orkülcsi, do bölcseleti tuníüisokut, intelinekot 
( adn1on·itio) is nyújtannk. ~\ küz1non<lúsok és r1z ún. 
,,s::.úllúir1ék'' (,,gcflügelto \forte'') közti elküli.iuíti.S:; igen 
nehéz, hiszen folvékonv iittnenct. vun küzöttük; ezek n 
„szújról·szújrn" i.erjed6, ÜI'i_iklódó szúlásniondúsok, rö
viden, csnt..t:nnÓ8nn, nUhn ríniokbcn ú;jeznek ki egy-egy 
oktut.ó gondolniot. ~\ legtübb köz- l·s szólú;;rnondús últ.n
léiban valaniolyik forinlijában ininden 11t;p ajkún él és 
nehéz vagy néha lehetetlen crudet.ükeL c!tlüntuui .. '\ szin
t.lon gvukran hnsznúll klnsszikus és esrv(~b költői id0zct.ck 
(ciú'í[iones) röviden, vel6sen példúZ;1nk egy-egy int.6, 
oktató gonclolut.ot. .:\ világirodnlo111 neves írói, gondolko
dói és klusszikus orvosai gyakran husznúlt.nk 1.1 gyóg,y
szcreinkktd knpc;;olntos szcllu111es hnsonlntokni.. 

.A gyógyszerészi és az orvosi n1unkn, aznz a beteg 
e1nber cllútúsn. szoros egységet képez, arni í.ern1észciescn 
ozon 1nondások érteler11unvagúban ic; vilügosnn 1neg-
nvilvánul. · 

·..:-\jelen \"Ülogalott. gylíjte1nényben cls6sorbnn a szü
kobb és tágabb értelctnbcn vett f!lfÓ!J!Jó'Zt:Tds::1.:ti i:onat

ko-::ású latin rnondtisokrn szorítkoztunk, n1nelyck u gyn
korlntru és n 1nngut.nrt.úsnt vonntkoztut.hntónk. l)erszc 
a latin 1nonclüsoknnk csnpún egy rés?.ü rúgi ró1nni t~ro

det.ű, u többi közl:pkori, EÖt. n1ég t~ késóbbi J11cdicina 
tapnszt.alnlaiból crod. ;\. latin nyelv 1nu is ti 1nedicinu 
és u phurrnuciu ne1nzutki.i1.i fogulrnuzúsi eszköze l:s re· 

1nélhet6leg tovúbbra is bizo11yos vonutkozúsokhnn ösz
szoküt6 kupcslt fog 1narudni. Igy ez u gyűjternény nünd
uzon gyógyszerész ko!légükn11k, akik u !utin nyelvben 
rnóg otthonosak kedvenc olvusinúnyul és id0zeti fot'l'Ú
sul szolgúlhut. 'I'ennészetescn a helyszűke tniutt ne1n 
lehctct.L teljességre törekedni. 

„..:-1 !Joni0 ( c:i;pcrli.s) n1cdíci;;; cl 111cdican1.cnta.rii.':í 
bo11a discc.s": A. tapasztalt, jól képzett orvostól és 

gyógyszerésztől sok jót lehet tanulni. - „ .. :lcc!1.un 
habct in pcctorcl": Ecet van a. szívében (azaz éles 

érteln1et, ohnésséget hord szívében) (!Joraliu8; 
Pla1.lfl(8 .: ]3crc:ÚU8). „.:ld iilcns1u·a1n bibit. 
uquan1 !": i\. vizet is inércézett pohárból issza 
(oly fösvény). - „..:-1cgn:8cit n1cdcndo!": :\. sok 

gyógyszertől 1 orvoslástól betegszik n1eg! ( T'~cryi
lius, Aeneis XII., vers. -1G). - „Aruri hal!cnl opus 
phar111acopolac, -non bcn.c oani ! 11

: ;\. betegnek és 
110111 az egészségesnek kCll a gyógyszer. - „_,,:le[!ro
loru rn inscrcicndo consu1nor!": _..:\ betegek szolgá
latában őrlőclö1n fel (gyógyítók jeln1ondata). -
„:1carotus conuncndal 111cdicun1 cl phar111aco pala n1 
bonu.1n!": .e\ beteg ajánlja. u jó orvost és gyógy
i::!Zerészt! - , . .:-1.lia vita, alia. diacta, alia. u1cdi.ca-
1nina11: 1\-Iás élet, n1ús élctn1ócl1 1nás gyógyszerek. 
- „~1libi. Jncdiccuncnllun oblir1as (qua.1n oporlct): 
}Iásutt adsz orvosságot (rnint ahol kellene). -
„_Jniari.:,· pliar1nuci,:,· an1arr1 bili!3 proluiturln: Ke
serü orvosság után keserü epe folyik. - „_·in1 ico
r11n1. ( rncdicoru.1n ct li1cdica.1ncJÍlarior1un) est adn1.o-
1u;n~ 11utlnun1.'n: :\z orvos és gyógyszerész kollégák 
kölcsönösen figyehneztetik cgy1nást; ! - „.:'1111 ic1t8 

fidclis 'li1Cdicu1ncnt1u11 1:itrlcn: ...:\ hüségcs barát az 
élet orvossága. - „_,1ntc lanuaorcni"' adhi&c nlc

dici11an1 ! 11
: l\Iég az elgyengülés előtt használjad 

~1 gyógyszert! „.!lplirodisiacll1n ju„-;-jurundu1nn: 
f)zcreln1i eskü (atnit 110111 könnyű n1cgtartani) 
(C1at1.dlu8). - ,,_-iquant 111ortcrio t.undcrc!": '\/izot 
inozsú.rban zúzni (hiába való, értclrnotlen n1unkát 
·tégezni). - „.·lr0 cl natura 8<tlalcn1 con:;;piranl !": 
A„ tudorn{tn~y és terrnészct cgyfor1nán vigyó.znak 
jólétünkre. - „...:1r8 1ncdcn.di c,..;t rey11.or1un n11tri:·i:": 
.:.\ gyógyító tuclon1á11y az ország cuészségének daj
ká]ii. :_: , . .:ir8 11u:dcndi sc1npcr rir;cf!'~: :\ UYÓ\..;VÍtÚs 

tudo1núnya 1ninclig virágzik. _.:._ „-'lrtcnt'nz~<fcndi 
qunc1:is olit terra.": „Az ogészségügy dolgozója bárhol 
2ncgél a világon l - 11 _4.sinus in ungucnto!": 
:-:-iza1núr az illatos ken()csbon ! : (]azclau könvvtárra.1, 
tudo1núnyos lehctőséa.ucl rcndclkc;;,{í~ nu~g.i.s tnclat~ 
lan, lusta egyén; ,,1~Gin való sza1~1árra a bíbor
nyereg". - ':,".:-l8z;i8 a vipera 11111t uaf u.r L·c11.c1uun.f": 
_:,\_z áspiskígyó a viperától kölcsönzi a inérgct 1: 
Az .egyik hazug rúgaln1azó a nuisiktól tanul. -
„.:1:ri.)' non unyuitur, tardi'u8 cr111tr1ulclurl": Ha. ne1n 
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kenőcsözik a kocsi tengelyét, lassabban döcög 
a kocsi! 

„J]ibc llcllcborlunf'': lgyál hunyort! (1\. régi 
rórnaiak tébolyodás elleni gyógyszere; azaz ne 
bolondozz!) 

nC'cr(Ui/. cturibus abdis!'i: ·v·iaszt dugsz füledbe 
(a1nit nen1 akarsz n1eghallani). - HC'incri 'JUUlc 
nlcdicina. datur !" ( ,,/::Jcro 1norl uo 111cdicina"): 
Á;\_· haznvaknak ácl gyógyszert (l\.éső a gyógyszer 
a. halottnak). - nG'olligit cl herba8 ru0tica saepe 
'Jna.nus ! 11

: Az egyszeríí paraszti kéz gyakran a leg
jobb gyógyfüveket gyüjtheti (miíveket alkotja). -
„C'ollyrio uno 0111ni.un1- oc11{0.s curare": l\linden 
sze1nbajt egyféle sze1nvízzel (gyógyszerrel) gyó
g,yítani ! - „C1onciliant 1nagi.stros 11lutr111aciac 
n1ala !": Á;\ bajok és nehézségek egyesítik a gyógy
Hzcrészeket ! - „C'out ra rin1 111orti0 non est 1ncd·i
canlcn (na.scitur hcrbula) i11 hortis!": .flalúl ellen 
nincs orvossúg (ne1n nó gytJgyfü) a kertekben! 
( 8cholu iS'alcrnita 11a). „ ()onlraria con!rarii"' 
pcllun/ ur !": A baj az ellcnkczűjérnl hárítancló el! 
(Szöget szöggel) (llip11ol.·rutcs, J)e natura hon1i
nis). - „Conccniunt tcbas noniina 8acpe sui8n: 
~~\_z elnevezések g.}'ttkran rúutaluak a dolgok lé
nyegére; így pl. néha a gyógyszerek júl választott 
„fantúzin/'-nevei ls, de sajnos nen1 n1incUg. -
„C'or hon1ini8 cinu111. lactificai, cccc n1aturunil": 
Vörö:srnarly után: "Borban a baj n1cgbetegszik, 
él a kedv: „stadiun1 cxcitationis". - „G1or1Jora 
non aynnl nist ,/'luida.": l'sak az oldott anyagok 
hatnak egy111úsra. - „C11ui1 grauo salisn: :\Ior
zsúnyi sóval (azaz nagyon kicsivel). - „G11unin.i 
·'iCClur f'~: l:)zóról S%Ól'U: „kötnényn1aghasogató'', 
„zabot hegyező", kicsinyes. - „()un1 nullu.s fit 
ntorb1t8, nulla n1cdcla apu.s est": I-la nincs senuni 
betegség, senuni orvosságra, nincs szükség. -
„()ura f·uyit 1ncrol": ...._~ bor elüzi a gondot! (Ovi
diu8, ~-\r:; arnat. 11 238). -- „C111rrit, qui curat !~' · 
J~ót, fut, aki a gyógyítással foglalkozik. 

„IJaf (}ulenu·'i Oj)C.'i, dat .fusti-nia.nu0 honorc.·3, 
- JJaupcr .. :lri.':i'iotclcs coyilur irc pcdcs!"; <...ialcnus 
jú1nó<lot, .Justinianus hivatali tisztségeket úd, a sze
gény ..:\ristotelcs 1ninclig gj'alog jár! - „J)c a cg rali.~ 
.::a na fi.)· nu.:.dicud ct jJ/iar1nacopolu. coyno,:,-c11utur /' 1

: 

J-\. jó orvo;:;t és gyógyszerészt gyógyult bctegeir<'.)! 
is1nerik n1eg. - „JJc alicno ludi.'5 coriol: \'igyúzz! 
inú.s bőrére 1negy a n1unkád! - „f)(j'u11cto ,/iunl 
i11cdican1ina ocro!": „:\ halottnak késD n1ár az or
vosság. - „Dc 111orbo cl'teri nc.'.fcit n1cdicina n1c
dcri": l<lU!t betegségen nehezen tud segíteni 
a gyógytuclon1úny! - „Despcrati8 ·ctilun 1-liJJ}JO· 
/;ratc:s cctat adhiberc n1cdicina1n ln: }lippokratcs 
110111 javasol gyógyszert adni olyanoknnk, ahol 111úr 
Pgyáltalún se111nli ren1ény 11incs (C'iccro, ad i\tt.). 
- "J)iuuno.Jis ccrta. ullac thcrapiucJundan1c11t11n1n: 
l\linclen gyógyszerelés alapkü\Te a helyes kóds1né
zés. - „JJi i:cr.sl8 '!ncdicl8 di crrsa ]Jharn1aca pla
centa„: l\Iús nuis orvos n1ás inús gyógyszert kcd
\·el. - „1Jo1nr .e.~·/ liH:dicinu dolori.</': ~'1. fájclalinat 
néha fájclahnas gyógyeljúrússal gyógyítják. - „!Jo
loris nu.:dichunn a ]Jhilo.~·01Jhia pcton: .4. bölcselethez 
f'o.rclulok, l1ogy fiijcla)n1an1ra Or\·ossúgot talúljak 
(G'iccro, _>\cadeniica l, 3, 11). --- „/Julci a111ara 
n1l8ccrc" - ("vagy n1cgforclítva: 1 ,..:1n1aro clulcc 

:Ui. ~vfolyani 7. ;;züin 

1ni.sce.rc"): Édeset a keserüvel, (vagy keserűt az 
éclessel) elegyíteni. (P/au/us: Pseuclobolus). -
„lJulcia- 11on 1i1cruit, qui non [/ll.<Jla1.:it arnara !": 
Ne1n érde111li 1neg az édeset, aki a keserlít nen1 
ízlelte. -

, ,Eadc111. n1cn8ura ntcliri !' 1 Ugyanazon 111értékkel 
mérni. (Cicero, _Epist. ad. Attic. lib. 13). - „Ede 
111aslurli1un!): Ebreclj fel n1ár! - nl!Jj]un.dcu.<; C8C([S 
raro úcnc colligil iJu;a8!": Nehéz a k.ifutott főzetet 
1111.í.r visszaönter~i ! - „.h'n111lastru.rn .sanac JJCtrli -i1n
poncrc noli !'': Ep bőrre ne tégy flastro111ot (Feles
leges dolgot ne iníivelj !) - „J!Jnu111crat uiilcs vul
nera., JHUJfOJ' 01..'C8, JilCdicus llC(JrO[OS, pharJJIClCO)JOÍ(!. 
11harn1acan: 1\. katona a sebhelyeit,, a pásztor a ju
hait, orvos a betegeit, a gyógyszerész a gyógysze
reit szún10Igatja (J(iki a inagúét beesiili). - „l!Jo
dc111 collyrio nicdcri on1nilnu./': ligyana\cval a sze1n
vízzel (gyógyszerrel) n1indent gyógyítani (panacea) 
(lficronynuu;J. - ,.l:Jripil intcrd111n 1 1uodo dat, 
;ncdicina 8Ulutcn1'': „A gyógyszerelés csak 1nócljával 
segít és tudja visszaclni egészségünket. (Ocidiu8, 
~rrist. 2, 2üU). - „f_i)rranti n1cdicina confc8sio 11

: 

..:·\_ \·étkesnek a töredel1nes vallo1nús u gyógyszer. 
(C'iccro, ad Oct:av. 7). - „J:,)rrori.':J n1cdici11.a. con
fc.s.sio cdt": 1\. hibn gyógyszere a Leis111erés (,.:l111bro
·)·ius). - „1!.i'rror saepc rcpctit1u; landcn1 1:i11dicatur": 
~"\ gyakran isn1étl6dő tévedés n1úr 1negtorlúst kö
vetel. - „J!J 8cilla non nascitur rasa": ~~ tengeri 
hagy111ából nen1 fakad rózsa. - „E:rcrcilal io JJotc.st 
on111.la.1

' : .A_ u:vakorlat teszi a 1ncstert. (Lacrtius 
Uö). - ~· 

,.J11acccn1. bilial, qui rin1un bibit": .A_ bor seprlijét 
is igya 111eg, aki a s:;,ín!Jort 1negitta. - „J?cslinatio 
plutrJn(/COJJo!ac cura1n cxin1it)): J\ gyógyszerész 
sietsége nélkülözi az előirat gondos elkészítését. 
- „ír'ortior est n1cla 111cdicinac-certa diacta": ~[öb
bet ér a gyógyszerek.né! a helyes életn1ócl. -

„(lulcr11u11 hortari, ul n1edica(:: Galenust biz
tatni, hogy g,yógyítson (\'"alakit nógatni, hogy azt 
tegye, ~unit hivlttúsúnúl fogva úgyjs 1neg tett 
\·olna). - „Clalcnu.s altrr'': l\:iváló orvos (gyógy
t-:;..;erész). - „Grariora r11utcrlan1. .-;unt rcn1cdia jJcri
r1di.-;'': A het.e:us6u Ycszélyeinél néha Ycszél'°cseb-
bck a g,yógyszeÍ·el~~ - , · 

1 ,Jlaud (~urat Jlippoclides!": Nezn tön:idik vele. 
l-lippoelidcs ! - ,,llcllc!Joro te puryu !": Legyen 
eszed! - „lfcllcliortui1,/ru8!ra, c1un üun cnti8 acura 
t u nu:l1it, JJo8r:cnfcnt rideu.:,·: rcu lenti occuritc 111orúo t' 
lliúba hasznúlod a ~ziíks8ges gyógyfii1'et, ha a. bc
t:cg bDre n1úr gyulladt 6s vizenyDs: a betegséget 
kezdetén kell n1egel6znöd! ( llorulius). - „Jicrba 
n1ala cito crc8cit /": ;\z értéktelen gazfíi gyorsan 
burjúnzj k. - „11 crbrun d(lrc al icu i11 

:, Sz;órúl~ szóra: 
\·alakinck fü\·ct nyújtani; i~rtchnc: i;-alakit gytizt)
nek elisine:rni: eredetét onnan 1·eszi, houy a ver
senyfutás 11t.á;1 a legy6zöttnek. ahol a c6it elérte, 
ró111ai szokús szerint a gyözűnck fíiszálnkból gyüJ„ 
tdtt koszorút kellett átadnia. (JJ[iniu8, llist. nat. 
li!J. ~2, eap. -!). -- ,.ííipj!(.i/,:í'alcs non po.ssct i1u:lius 
8r·ribcre !": }Jég }lippokratcs sen1 rendelhetne job
bat! - ,.llir11do . .:;a11.yui11ca!": \'érszopó pióca! -
,. f lo1no srtcrr1 re.~' ho111i11 i .'": .Az egyik 01nber a 111ú
sik szú1núra szent t~~s ~t~rt.hetctlen! (S'cncca, :Epist:. 
UG). -
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„Irnpia sub chtlci rnclle rcncna latcnt'': ,,,L\.z édes 
inéz alatt undok 1nérgek rejlenek. - „Infcrro est 
alir1uid dil'in·u1n !": A;\ vasban van valarni isteni! 
(.Bocrhat·e 1G68-1768). - .,Incr8 n1alorun1 rc1ne
di1nn ignoranfia e.sin: .:\ tudatlansúg az oka a be
tegségek helytelen gyógyításának (ó'cncca). -
.,Infirniis ca·usa }Jllsilla. nocel": i\. betegnek 111ár 
jelentéktelen dolgok árthatnak (Agricola). - „ln 
lcntc unyue11lun111': Lencsében a kenőcs (Gcllius: 
13, 28, 53). - „Injuriarn1n l'Ulncra non curando 
curantur ln: ,,,i\z igazságtalanság sebei ne1n gyógy
szerekkel gyógyítandók. - „Intcgrilas ollae ti.nnitu 
no.scitur ipso!": ,,,L\. tégely épségét n1ár a csengésé
b{)l halljuk. - „Intoxicati acyroti tin1ent n1cdica
JJ1cntaf1: Ciyógyszcrinérgezést elszenvedettek ag
g:ílyoskodnak a gyógyszerekkel. - 1 ,In rino reri
f(u/': :Borban az igazság (inert a részeg n11írnorúban 
kifcc~egi a titkait). - ,,ln artc n1cdcndi 11011 o;l 
scinJHT rclcl'el11r ut acr1cr 11 : Nc111 inindig sikerül 
az orvost11cln1nánynak a betegséget rncggyógyíta
n1a. -

„Luc yalti1ul<·c11111": Tyúktej (Ritka. lehetetlen 
dolog). ·-- „l~audat rcnalcs, tflli rult crtrudcrc n1cr
cc.:; /": J)icséri úrujiit, aki el akarja adni (koz111e
likumok) (11omti11.s, Epist. 2. 2, 11). - „Lctalc 
1;11tls1un'~: I-Ialúlos 111ézes bor (l''elül 1né:;,. alul tné
rcg). - „lonyu1n itcr per pracccpta, brci:e cl cff'ica:r 
per cxcnipla.'': ~q, rendeletek hosszú utat jelentenek, 
viszont rövid és hathatós a helyes példaadás. -

„Jlala est 111.cdicina 1 nbi aliquid naturac pcrit .' 11
: 

1lossz az a gyógyszer. a111ely folytán a tern1észet 
valamilyen kúrt szenved! ( P11blili11s 8yn18). -· 
.. Jlala herba dijficultcr 1noritur": :\ haszontalan 
gaz nehezen pusztul ki. - „.Jlalo quan1 bcnc olcrc. 
uil olcrc": .Jobb ha nincs testszagunk 1 lnintha azt 
illatszerekkel kellene elkendGzniink (Jfartinli8, 
J,.,ib. \'J„ Epigr. 55, Yers. 5). - „J[anu 1n·o1n·ian: 
Saját (tulajdon) kezével. - „J/111111 scrcnr/11111, non 
thylacco." 1

: l\:Iarokkal kell vetni, nen1 zsákkal (Be 
kell tartani a kíYánt 1nértéket). - ,.illan1u;1 dc 
tabula!": \ 7idd cl a kezedet a dolgozó asztalról l 
(Ne csináljuk azt, arnihez nern értünk (C'icero). -
„J[cdir:on1cnfrt null({ sine priori.: diayno.-;i cxar·ta .r~: 

Jlcgcl6ző helyes diagnó;ds nélkül nincs gyógysze
relés. - ,.Jlcdicrc.111c11lor1un csf. í,11,finila ;1111ltit11dci1': 
\cégtelcn nag_y a g~vóg_yszereink sz{una! - „Jfedi
ci11a est. quodc1unr1uc cidcs. quo.sDUIJl?UC n0i:cri;.; 11': 
()rvossúg rnincla:r.;. au1it lát::;z és akit, 1negisn1ersz. -
„ .ll cd i ci na nuirt 11or u 111 scra e.s! ln : ICéső a. halottnak 
az orYosság. - ,,J[cdicina pcior n1orho.'1 1

: Néha 
a gyógyszer rosszabb. 1nint a betegség. - „Jlcdi
('ina sola. n1iscriar1,un oblition: E!.!vetlen gyÓ!..("yszer. 

hogy 1negfelcdkezünk szcn veclés~inkr61. -~ .~)[ cd i
c i 1ut ri1u·i fata non 110ss11n( 1

: .A. gyógyBzcrck nen1 
/:ud.Jtlk a vég;;;etet incg,-ú\toztatni ((J11intiliru1us, 
Decl. 2G8). - „J[cdico diliocnti, priusqua1n co11clur 
rrcuro adhibcrc 1ncdicina111, no11 8olunr n1orbu.:; ci-us. 
1·11i 1ncdcri rolct. 8Cd r·onsuctudo ralc11tis cl 11r1!11rrr 
1·01)Jori.-„· cou11osccnda C8!n: ... :-\ lelkiis111crctes gondos 
or\·n::::nak. 1niclíítt het:ew;énck !:.!V('Hrvszcrt rendelne. 
ne111esupún a gyógyíta~1clö be'tCg~-Óget, dc a beteg 
egész élet1nódját és összes testi tulajdonságainak 
tcrrnészetét ineg kell fontolnia ((./icero. Do nratore 
II. ·.!4, 18G). ·- ~.Jfcdicus (phoi'11u1copola) curat, 

natura 13anat": l\z orvos (gyógyszerész) kürál, - a 
tcr111é.szet gyógyít. - „J[ odico ui no -utcre .'": l\Iér
tékkcl igyál bort! - „Jlihi ÍJJ8i balnc1u11 adJJ1i11isl
rabol11: ::VIaga1n készítern el fürdővizc1nct (Ncin 
:-;zégycnle111 rnagan1 kiszolgálni). - „.llorlior1un in 
ritiofacili.s nicdicina rccenli !":,,,:.\betegségnek kez
deti szakaszában hatékonyabbak a gyógyszerek 
(Ciralill8 J?efiscus, (;ynegeticurn 361). - „Jlores 
(8eu pracsciptione8) 111edicor1un rc(Jioni rc8po11~ 

dent": ... A.z orvosok vényei és el6iratai országonként 
és vidékenként változnak. - „Jlorfuis Jncderi": 
:Halottat gyógyszerelni (felesleges inunka) . 
.. Jforl1to .sero rcniu11l n1edica.111c11ta.~-': .:.\ halottnak 
inár kés() az orvosság! - „J[ultitudo rcn1cdiorun1 
est filia ir111orruitiac": .q, gyógyszereink sokasága 
is1nerethiánvaink küvctkczn1énve. (IJaco11, 15Gl
·-1()2G). -· „:l[l(s pice111 y11stru;s": J\.útrftnyt kós
tolgató egér; „akinek a kása 1negégeti szújút. rnl>~ 
<l ti1rkóját i::- fújja." -

„":._\Tot I! ru sru1at 1norhos !": .:-\ ternH~szet a hetcusl•
gck gyógyítója ( llippo!.-ralc.~·). - „~,\~atura .-;(/;·;al. 
- nr;n 111edir·us /": t\ turrnészet s 110111 nz or\·os 

uv<'!UVÍt. „.i._\'ctcs.-;ito.-; noil h({lil:f ler/(111 .'" ( J-)cri

c;1l 1~1;1 ·ín 1i1ora /"): .~\szükség tür\·é1~yt bont (\-c
szély a késedele111bcn). - „'l>.~cc -1u1r111cnta, (l/l/·1u11 

et j)/({/'rfOri/1'(8 (j/ff{(/'/!il{ in riuto.''!: Sen1 drúgn ke
né5csöt, scn1 aranyat és igaz gyöngyöt nc1n keres
nek a sárban (llicrony1nus, Ep. 98, 22). - ,.1\'c~ 

tj/ffllil per rcrha per odorcn1 na.-;citur herba 11': Ne1n 
a szavakból, hnncrn az illatáról is1nerik 1neg a 
gyógyfüvet. ~ „.:.\'e q11id 11i1nis."': Se1nn1it s'c1n 
túlzottan (111érték nélkül). - „LVihil 111aui.'i acyri.-; 
prodest, ql!a111 ab cn curari, rt quo cnlun(': .Níncs 
.sernn1i iicl,~öscbb a beteg javcíra, 1nint.ha az és av
\'al gy('.ii;,vítja. 1nint akiben és an1ibcn 111aga is 
feltétlenül bízik. (/-icncca). - ,.~Vil unrcrc.'": tlcn1-
1nit sen1 úrtsunk! - „..:..Vil 1ncdicianc u n1e ulie11111;1 
puto/": .~\z orvostndo1nánJ·nak sen1n1ilyc11 része 
::-;z{unn1nra nen1 icle_s;en; a. uvógvHzen~sznck a uv6-
!!Vítúsban otthnnos.l1ak kciT lcílnic. ~- .. ':\~nn ,b.cn! 
~lct. 'flli .':>c111pcr {Jc11c olctri: Nc1n .JOszagú az. 
aki rninclíg jószagú (aki illatosít(i szert: hasznú!. 
n1eu: van az oka is erre, kcllen1etlen testszaga n1iat-t 
(J};1rtiu1i.~·. J~pigra1n1na lI .. l~, \·er.-;. -!). ·---

./)rlon.';11 fe8/it scrrabit di11. 1111n scnu:l r:.~'t iii1h11lfl'': 

~-\ cser!!pedt·n~' sokúig 1ncgtartjn a szagot:. arnel~·
nok szagút egyszer rnúr 111agúba Yctte (llon1ti11s. 
]~p. 1. 2,.,.,G\1). ·~ „Oleu1n oreft~·t": ()\ajat tart. a szú~ 
júban (siinulékony, nl\·asz). ---- .. ()n111t' /i10lu111 

IU!Sf"('//.'i facilc OJ!J!ri111it11r i11/'C{Cr({fUll/r/l!C fit p/c
/"/11111/UC ro/J/!Rfin.;:n: J.Iindcn haj csírájában könnyen 
eltiporható. de ha 1núr egy.szer gyökeret vert-. ne
hezen irtható kí (C'iccto, ad }Iarcttnt .L\ntoni1u11). ·
.J)11u11' 11i1111°.-; tsf 111/turur' inin1il'!I·"·": :\Iinden szer
telen ttllzás ellenkezik a tennt;-"zette!. ---- „()1i11u 
11i1ni11111 nnr:cl": ::\Iindcn. a1ni túlzottan :.:ok. <Írt.
hat! ·-- ,.0111.ncs hu111a11os .w111at 111cdici11rt d11lorcs. 
:-{r;fu.~· rnnor 1110rhi non ru11r1t artifir·c111": :\Iinclen 
e1nheri fújclalo1nra van gyógyszer. ('sak (:gyediil 
:L szprelini húnaf-ra uine:- '( fJrnpcrtiu.~'. l~lt>g. II.. l. 
rl7). -,~ „011111i.'; or.~· i111iftffio 11nlurrte": }lin<len rníí
\·0.-;zet {·.-; n1psterHé.u a i errn{~;:;zef ubí.n;;;úsa . 
. .()pi11111 scdat .' ()piÍ-(n1 Jilthcrclc 111i11i111c .'icdat .'1': 
.'\z ('1pinrn n1ognyugtai. ,·alójúban (!;:; igazú!.Htn 
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azonban egyáltalában nem! (J. Brown, 1735-
-1788). - 11 01.:0 n'ufritus 'Vix j'iet dando ]'Jeritus": 
1lkinek 1núr egy tojás is elég, azt n1ás sen1 teszi 
erősebbé. - „On1.nia blanda. cavc, latcl hoc sub 
nzelle ·vencnun1 !": Tartózkodj minden hízelkedő
től, a méz alatt epe rejtőzik! -

„Paticntia est rcn1ed1~u111 cui-vis dolorin: A békes
séges tíirés 111inden fájdalo1nnak a gyógyszere. -
„Pcior ·n1cdicina n1orbo": Rosszabb a gyógyszer 
111agánál a betegségnél! -- „Pcriculuni. ·in. n1ora.": 
Veszélyt hoz a késedelem (a gyógyszer elkészítésé
ben). - HPharrnaca. das acgroto: a·ururn tibi por
riuit acgcr _; Tu n1orburn e uras ·illi-us, -ille tucun !'~: 
Te gyógyszert adsz a betegednek, ő viszont pénz
zel viszonozza; rre gyógyítod az ő baját, - ő a tié
det. (J. Oircn, Epigr. !, 21). - „Pharmacologin est 
ars ralctudinis 11

: J\ gyógyszerészet testi egészsé
günk jólétének a tudo1núnya. - „JJJiarn1acolo
(fiu1n prnJitcor t': Gyógyszerészet az én tudo
rnúnyorn. -- „J)harn1acoloyus (11zcdican1cntariu.<i) 
opti11/'ll8 C.'fi ,.:;ae11e r1curot11:; pcssi1nu8": ~i\. legjobb 
gyógyszerész néha a legengcdetlcnobb beteg. -
„JJharn1aco1Jo[ae n1alr' est, si. ncnl'ini n1alc cs(': 
f.tosszul lllC!.!\" a !.!YÖ!'..!YHzerésznck, ha senki sincs 
rosszul (Iatir;,~szójil'ék)~ - ,,_Pharrr1acopola phar111a
('Opolrnn cnr111oscit": Ji:gyik gyógy;;,zcrész jól is111cri 
a saját kartársait (err~nyeit és hibáit). - „P-ix du111 
palpatur, palpando '}l/((n'U.s n1aculalur!": }Ia a kát
rftnyt kenegetjük, kezünk is a kenegctéssel be
n1ocskolóclik. - „JJ[us apud Oan1pano.s u.nriucnri, 
qua1n apud caclcro8 olcin: ~:\ ca1npaniaiknál több 
az illatos kenéícs, mint másutt a főző olaj (többet 
költenek a koz1net:iku1nokra, inint a túplúlkozúsra 
(Plinius, H. n. IS. 11, 111). - „Pius Alocs, qwwi 
111cllis habcln: Több a inéreu benne, 111int a 1néz. -
„l)lu8 rc1nl'dior111n -usu.s nc~.~ft, q11anl t'i8 ct i1npclu.y 
1nor{Ji.": ..t\ gyógyszerek használata gyakran többet 
ront, inint: a betegség pusztító ereje. {JI. /)tol!, 
1742-1787). - „I)rrtcfica C8l n1ul!iplcx": -11 gya
korlat és a kivjtclezés egészen különböző (egyiknek 
íuv. 1násiknak ürrv jó). - „Prinuun est no11 110-
(~'>cl'': l~lsGsorb;Í;1 ne úrtsunk! (llippol:ratcs). -
„.IJrilillUil cstnffici1un in arlc n1cdcndil": ~'.1.. gyógyí
tó nn1nkú\.Jan a kiitclc.:;,)·1Jqt11dat a lcuels6 türvénv. -
„.Pri-ilcipli8 0b.sla, .-::cro n~cdicina p;Íratur, C!u111 ~11ala 
11cr lon:/(f8 Cf!Jll.'a!ucrc n1oras'~: ..:-\ l;ctegE.:;égct 1núr 
a kezdetén törjcd le, Inert ké.::;öbb inúr ercdinény
telen az orvosSÚf.!, ha. a halo!!ató késcdelen1 rníatt 
a baj múr elharapódzott (01·i;Tiu8. Ars amat. Dl). -
„fJrn 01cdicin((. est dolor, do1orcn1 qui ?1ctat? 1

': I-Ia 
a gyógyszer fújclaln1at okoz, vajon 111i ;-;zünteti 1neg 
a panasznkat? ( I_)ulililius liptu...:;). 

,,(}ltuc nu.,dica111enla 11on 8(111<111t, Jcrru1t1 ,-:anat: 
1/uacj'crr1un 11011 .<;anut, iuni.s ,;.;u,u({: quuc iqni . .; -nnu 
·)'lUUtl sunt insano/Jilian: .t-\1nii; az egJ-'l~b gyógysze
rek ne1n gyóg:,rítanak 1neg, azt a vas 1neggyóf:iyítja, 
a1nit a. va:-; ne1n gyógyít, azt n tííz gyógyítja n1cg; 
i.unit a tliz nen1 gyógyít, az gyógyíthatatlan. -
.,(/uac noccnt, doccnt /'i: 1\1ni árt:alrnas, egvl>cn fi
gyelinPziet is. -- „(.)uuc· potu pcccr:t8, iu111_~;ccre tibi 
'floli: 11c11n crin1en rini null1u11 c.sl 8Cd Cl([pa bi&cn
ti./1: .'\1nif.. a 1-iornHÍinorban vt~tkezel, ne bocsftsd 
1neg 1nagadnnk 1 n1ert senuni büne nincs a bornak, 
hanorn a borivó a \~étkes ! - „Qurrlc, qu-id cl quun-

do, quolics ubi- dando, ·1sta notarc rncclicantcnto 
dcbcnt 1ncdicus ct pl1ar111acopola dictando !": I\Jinclen 
orvosnak és gyógyszerésznek 1ncg kell tanulnia és 
tudnia kell, hogy mit, 1nikor, 1nennyit, 111ilyent és 
hányszor kell adni11 a gyógyszerből ( llegin1cn 
sanitatis). - „Q·ucun quisque norit artc1n, in hac se 
e:rcrceal !": J\.ki an1ilyen szakképzettséget tanult, 
abban igyekezzen inagát tökéletesítenie (Criccro). 
- HQuid cani cu1n balnco?": Ugyan Ininek a ku
tyának drága. fürcl6vizet készíteni'? - ,,Qu.i e '11.'ltce 
·nuceu 1n ·vult, frangit nuccni !": ~!\.ki a dióból dió
belet akar, fel is kell törnie! (Plautus). - „Qui 
ncsclt n1.artc1n, ncscit artcn1./JJ: Aki ne111 isn1eri a va
sat, nen1 is isn1eri a gyógyászatot! - „Q·ui langit 
piccn1, coinquinabitur!": _'1.ki a kátrányt 111egérinti, 
be is 111ocskolóclik. - „Qui ·vult _bcnc ·n1edcri., dcbct 
l1c11c pracn1cditari r·: /\.ki jól aka~ gyógyítani, előbb 
111inclent alaposan út kell goncl<l!nia! - „()uid pro 
r1uo, 1i1crda pro bal.)·a1i10?": I\-Jit 1niért ·? Ganajt 
balzsa1nért '? - ,,Quod ci!Jus C8l aliis, aliis est atre 
1·c1u:1utn1 /": i\rni az egyiknek hasznos t{tplúlék, 
a nuí.siknak inércl!: ! ~ „Qunt 111cdici, tot 8Cntcntiac 
ct pracscri p! ini1 e.-;/'': .A hán;,~ Or\·o~, annyiféle gyóg.Y
szerrendcl{~S ! ---

" Rcpuynantc natura 11il 1ncdicina proficit !": Ra 
a ter1nészet ellenszegül, senuni gyógyszer nen1 
hasznú! (C1cls1u;). - „.l(c.-,' -nulla con.silio noccntior 
nurlo /)): Sc111111i son1 hatékonyabb a. rossz tanács
aclúsnúl. - „1(11.';fica.1nu11 phar111acopolcon ne contcn1-
7Jscris f': Ne nézzed le az egyszeríi gyógyfligyűjtö
gct:ő parnszt:ot. -

„J':iacpc recordari n1cdica.n1ine Jortiu8 otnni-": 
~e\ gyakori 111egfontolás hatékonyabb 1nindon 
gyógyszernél (..:lfanilius). - „/:3alus acgroti su
jJren1a lc.r C-':dor': .::\ beteg üdve és jóléte a legfőbb 
szabály. - „iS'anat l<n1r1uorcn1 crtuscu1s 1ncclicina 
dnlorcn1": Enyhíti a fájdaln1at a bágyadtságot 
okozó gyógyszer. - ,J~'ati1u; C8{ initiis n1cdcri, quan1 
fi11i !":.Jobb a baj kezdetén orvosolni, 1nint később. 
- „8cic11t ia ct co11.scicntia /1': Tudás és lelkiisn1e~ 
ret ! - ,J)in1.ilia 8i1nililnu; cura11!ur": H'asonló 
hasonlóval kezeltessék (Homeopathák nézete). -
„i'-„'i11n pi 1:ictif((l'Cn .· :\IuRtáron (n1ogorvún) élni. 
(J){autU8, rJ'ruen{entus). -- „1S'oft.·crc n0Josa1n ncscif 
ii1cdi(i11a 11ndagran1'': N'o1n képes 1neggyógyítani 
ar. orvostudoinriny a köszvénves c;:.;orn6kat. -
,./3orbilc praccalid,unz fnfr:n<'> li/~)X inficil 01:zun'~: 
}~gy záptojás elrontja az egész kéHzítrnényt! -
„,)latcran1 ne tran.~'!/r<:'dicri;:;/": „'-\ 111örtéket vedel 
figyclernbe (nu lépjecl t:úl!) -· ,„8tirnnata naturac 
.-<crl'ili.s co11d-ition.-Í.'3, Tollerc ncc 111cdicus ne(~ n1cdi
ci;1(!. JJotcs(': J\1nit a terznészet 1negbélyegzctt, sen1 
tlZ orvo~. so1n a gyógyszer nc1n tudja letörölni. -
,.V./011urclnts ci 11011 fcrt !": 0Torn bírja u f:iVOn1ra. ! ~ 

„8tr11('/11111n1 bibi(;: I\Ic!.!bolond1Út! ~ ,,S't11dio 
arlis" n1cdcnlri onin-ia ced·1'í11C': :\. gyógyítús tndo
n1ányúba való elrnél}'"Ülés sok 1ninclenre 1nogtanít. 

,)3ua e1tiquc thcrapia e . .:;(',· (81l!l-':" r1uisquc n100-
i:.·:/"): l\Tinclen orvosnak ineg \-an a inagn. kezclVsi 
Jll('1dja (n1aga ::-:znká~a). -„-- .,S-ua lhcrapfr1 ploccf 
(Jn1ni n11.'dic(/i: lVíindcn orvosno.k n. saját kezelési 
eljúní;:;a_ tetszik. - „J)11r:rcitcr -i11 n1odo, fortiter ·i11 
re.'": ()vatosau az cljúrúsban, 1nerészon a tet.t
bon! --- „8ul; c11u1ulis elrzudnnt 1:cncna ]Jrincipis.'": 
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Az uralkodók a gyűrűjük alá rejtik a mérgeket! -
„Sub dulci melle vcnena latent": Az édes mézben 
méreg rejtőzik. - „S1tbruet ·in f·ine 'Vis raorbi 
medicinae": Sajnos a betegség hatalma végül is 
megdönti a gyógyszer erejét. - „Succumbunt 
nntiqua u1edica.n1enta novisn: Újabb gyógyszerek
kel a régiek feledésbe merülnek. - „Sunt medicina 
p/1l.s dnlcia candida vina": A jó fehér bor édesebb 
az orvosságnál. 

„Tacerc nerno slultus ·i.n vino potest !": A bor
mámorban az ostoba nem tudja befogni a száját! -
„Tardiora sunt remcdia, quam mala!": A gyógy
szer lassabban hat, mint rombol a betegség; A baj 
gyorsabb, mint a segítség! (Tacitus, Agricola). -
„Te1nperariis rernedi-is gra·vcs niorbi. cu.rantur.' 1

: 

Helyesen adott gyógyszerekkel súlyos betegségek 
is meggyógyíthatóak (F:Iencca., Ex controvers). -
„.Teniporis ars ·n1ecZ.icina /ere c,st; dala lcn1pore pro

sunl, El clata non a.pia tcnipora. vína. noccnt": „A. 
gyógyszerelésben nagyon sok függ az időpont. he
lyes megválasztásától, így pl. a helyes időben fo
gyasztott bor is igen jót tehet, alkalmatlan időben 
pedig nagyon is árthat. (Ovidhls, Ren1eclia a111oris 
191). - „Theorin cnn1. pra:i:1'.": Az ehnéletet agya
korlattal kell párosítani. (G. W. Leibniz). - „The
ra11ia cito obsolescit !": A gyógyszereink is han1ar 
elavulnak! - 11Thcrapia ( SÍ'VC n1ores) niedicoru.'ln 
regioni respondu.nt !": i'\'Iás ország, más vidék, inó.s 
az orvosaik gyógyszerelése. - „Trita ad nal'urarn 
reccd·unC': Az elhasznált dolgaink a természetben 
elenyésznek. -

,,Ubf rnel, ibi.fel": Ahol a méz csurog, epe is fo
lyik. - „ Ubi. tnrpis csf. rnedicina, sanari JJiget": 
Ahol a gyógytuclomány fejletlen, a gyógyeredmé
nyek sem jók. - „ Un·icnrn coru:i'ililon rcc/ll1n inille 
sanat hondnes": Egyetlen okos ötlet sok ezer em
bert gyógyíthat 1neg! - „Uni-us nzcdici- dcnzentia. 
fit nnlltorurn op·in·io": Egy orvos téves vélen1énye 
gyakran válik sok ember meggyőződésévé! ,, Un
guenta odora ta.se qu·is putri excipit?": \iajon ki 
tesz mocskos repedt tégelybe drága illatos kenő
csöt? - ,,UnffllCnla pcrUn(JCre niorlU'llln inutile 
e.st. !": .A. halottat ugyan felesleges drága kenetek
kel kenegetni. - „Unf!llCnta vasi sordido ne con
credas !": Drága kenőcsöket ne tedd ócska, pisz
kos edénybe (lVIár a régi rón1aiak is tudták, hogy 
a gyógyszereiket illően kell cso1nagolni ! - ,,Uno 
collyrio 01nn·i.1un oculo8 curare": Egyféle sze1ncsep
pe1 próbál 1ninclen szernbetegséget gyógyítani 
(panacea) ( Ilierony1n1ls). - „Unus rccepi'lt.s error 
rn·ille partii'ur !": Egy elfogadott téves nézet n1ás 
ezret szül. - , , U sus f acif. 1nayislru.11i ( phar111aciae) : 
A gyakorlat teszi a mestert (gyógyszerészt). -
.. Ut c.urant niedici ·1.·ario n1.edicaniinc corpu8, iSi.c 
ani.1nae raria.s acgrae poscunt n1cd·icina.</': ~4.niint 

az orvosok testi bajainkat sokféle gyógyszerrel gyó
gyítják, hasorilóan a beteg lélek is szán1talan 
gyógyeljá.rást igényel. - „ Utili«:i' aegroto certc 
pnrgat.io confcrt": ... t\ hashajtó bizonyos esetekben 
R beteg javúra. válhat. -

„ Vas electionis": A kiválasztott (kedvenc) 
edény. - „ Trencna dan.t:u.r, '/nellc sed circnu1tita.'': 
Ha mérget adnak, előbb mézbe mártják. - „ Ve
nena non tilnet., qil'i ant-idotu.-rn ]Jracbibit": Ne1n fél 

a méregtől, ak.i az ellenszerét bevette. - „ T1 cnc
nHni in a1t.ro bibitnr": A n1érget arany kehelyből 
isszák (Seneca, Thyestes). - „ T7cn-ia prinuun c:t:~ 

11erient-i !": Légy elnéző az első kísérletezővel. 
„ l' enicnti occuritc niorbo !" : Előzzétek n1eg a fe
nyegető betegséget! (Persius, Satyr. III. 64). -
„ Venusta virgo recla olet, cu1n nil olet": A szép 
leányzónak akkor van jó szaga, ha se1nmi illatosító 
szert nem használ (mert nincs erre szüksége, hiszen 
nincs kellemetlen verejték.szaga). - 1 , T1 crba bona 
cl consolator.Za sunt ct-ianl. 1ncd·ican1enta,1': .A. jó és 
vigasztaló szó is gyógyítószer. - „ Jl erlitu.r in vi
i'i'lun, quod est n·iniiunin: l\.Iinden tülzás hibára 
vezet. - · „ T1·i.no ·vendibili su.spcnsa hcdcra. niliil 
opus": ... i\ jó bornak nen1 kell cégér ( lforatius). -
„ T1-inun1. est lac sen1un": Bor az öreg en1ber teje, 
(Bort az öregnek s csak tejet adj a kis csec::;etnlí
nek). - "T1 in1un cxhilarat cor hon1ini./': _e\. bor vi
dámítja az en1beri szívet. - „ Vinun1 lac Vcncris": 
'lenus teje a bor. - „ Trinu.n1 scncn1. clia.n1 i.:cl no
lcntc·1n saltarc con1pellit.": ...::\ bor a vén en1bert is 
táncra perdíti, ha. nen1 is akarja. - „ Vis nalu.rae 
1ncdiatri:-cn: ~q_ tern1észet ereje gyógyít. - „ T7 ila 
def·u1icla j'1:·unt n1cdican1 ina scro' ': l(éső n1ár 11 gy·óg:r
szer a halottnak. - „ T7 itcun prolonuat, sed non 
'J11cdicina pcrcnnat'': i\ gyógyszereink életünket 
csupán 1neghosszabbítják, de nen1 tesznek .örök
kön élőkké. - „ T11t1'.osa 1utcc non cnzani.": Rossz 
diót nen1 eszek (an1i rossz, an1i árt, nern haszná-
10111). - „ V il u.pcrat io cf dchonestat.io colleyarnn1 
antc acgrohun 'l.:aldc turpissi1na. est t': Orvos (gyógy
szerész) kollégáinknak a beteg előtti ócsárlúsa Cs 
gyalázása igen illetlen dolog. 

,U~p !'l. n a iu T n H e !\ u, a~p M. n a ni T 11 H e K ll 

:nnaJl.lll: </Jap,HQljl!Jl 6 11arr1t1HC/lllX llOZOGOpiiaX 11 lJllfTl{lfllllX 

(Pl1arrnacotogia in proverbiis cl citationibus) 

Í'l3b!Cl\3l!llC JlCKapCTUCHliblX npcnapaT0!3 ílB.TlílCTCíl 

TJ!\J!\C ilPCBl!llM, J\al\ HCTüpHfl l!CJHlDCl!CCT!la. Tal\ B ,\\HO

rDttHCiJCl!lihlX JJaTHl!CIUIX HOCJIOB!IU<IX, í!Ol'OIJOpl.::<lX, no~ 

3r11qecK11x cpaBBCHl!l!X (proverbiun1, adagiurn, jF1roernia, 
gnorna, apophtegrna, scntcntia, citatio) .r1ei.::apcrna n 11e~ 

!!CHilC npeJJ,CTaBJUl!OT OCllOBY Hpé.IBOYl!C!ll!ll. 3TI! noro~ 

!lüpKH ll H!IT<lThl, l!X Clli'>\BOJ11Jl!CC!OlC, :3anpe11u1101n11e l! 

noylJ!!TC.TJbl!h!C é.\CrJCKfh! llDJlf!!OTCll DCCh.\\a !ll!Tepec11b1:.:n, 

BCllb J!CJ\apcTIJCllllb!C ripenapaTbl npllllűlll!T BO B3all.l100T

!!OU!Clll!C e l!C)JODC 1JCCJ(OÜ )!•:1!3Hb!O 11 ycnon!iJI.",H! pafiOThl, 

n Go"1ee TCCIJO,\l !!.TI!! űonee u111poi.:o.11 C.\lb!Cc1C cnoB<1. 

Co6pauue COJtCpJKl!T B OCllOBl!0.\1 noronoph::H n:) !OJaCCIJ~, 

11eC!(O!i .il<lTll!lC!\Olí 11 rpCllCCl\Oii Jil!TCp<örryp1,1, !!() Kpo,11e 

3Toro TaK;Ke I1orouop101 113 cpeJu1ero ue1.:a I! GoJJee no:1,r~-
11Hx BpC.\lCH !!.\lC!OllUlC t{lap,'.\i]!\0.'!0rlll!CC!\llC acrH:i\Tbl. 

l) r. l. 1> n s t, i n s z k }' nnd 1) r. I. l.} a s t. i n s z k y 
.T r.: Phar111acy in Latin pro1·r:rbii und cita/cs 

'rhe scr1rch for drugs is ns old t~s hun111nii.v. Thus rtlf:!o 
the eoru of nunH~rouS .Lnt:in proverbs, co1n1.uon suyings 
und poetie n1et:uphors (Provcrbiun1, uclugiuin, p11roo1nie., 
gnotna, npophteg1nu, sentcntia, eit:ntio) is rclnted to 
drngs nncl to hcnling. Thc syinbolic, prohibiting and 
tuaching rolution:; of such suyings nnd cit.ut.es 11re 
irequent.ly very instruclivo, but they eslablish elosor 
or looscr relntionship bct.\\·ccn <lrugs und hninnn lifc 
and \York eonditions. 'Thc present s0lcction prcsent:s 
suyings found n11ünly ín elnssic Lutin 1.1,nd C~reek litera
turo, but in addition such, originlüod in i.bo litore.t:uro 
of thc ?\Iiclcllo „Ages und of tnore rocent pl:u1rtnuceutical 
sourees. 
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Dr. I. Pa s tin sz k y, Dr. I. P u s ti n sz k y 
jr.: Pharn<azie in lateinischen 6'prich1oörten1 -und Zitaten 
( Phar1nacologia in proi:crbis ct citat-ion·ibus) 

Die Suche nuch Phunnuzeutiku ist so ult, \vic dio 
Geschichte der J.\Icnschhcit. So bilden in zuhlreichen 
luteinischen Sprich\vörtorn, l'hrusen, dichterischcn 
1\Ietuphoren (proverbitu11, uclugiurn, purocnüu, gnon1u, 
apophtegmu, scntentiu, citatio) clio A.rzneii11ittel und 
die Therupie rlio A.chse der :i\Ictnphoren. Die syrnboli
schen, verbietenden und lehrbuften Rclutionen cliescr 
Sprilche sind sehr lehrreich, bringt n1un doch die A.rz
nein1ittel niit den1 hurnunen Lcben und den J3erufsver
hfiltnissen, in engerorn oder \vcitorc1n Sinno, in Zusuin
n1enhang. Die uusge\vühlte Sununlung n1acht in crster 
Linie rniL den uus der kh1ssischcn luteinischen, griechi
schcn Literatur stannnenden, doch dnrübcr hinuus auch 
die Sprücho rnittelultorlichcr, jn sogur uuch phar1nuko· 
Iogischer Bezichung bokunnt. 

* I(csu1110 cn E.r;pcranlo: 

D-ro I. l)nst.inszky kuj D-ro 1. l)ust.in
s z k y (pli junu): Fannakologio cn latinaj provcrboj koj 
citajoj ( Pharn1acologia in pro1.·crb·iis cl- citationibus) 

La sor6nclo do rncdika1nentoj estas tiel nutlnovu kiel 
111 historio de lll ho1nuro. Tiel en inultllj latinnj prover
boj, puroloj, poctnj ko1npuroj (provcrbiu1n, ndagiu1n, 
puroornia, gnonut, t1pophteg1na, sententin, citatio) lu 
1nedikn111entoj knj lu kurncado dontts ln csencon do ln 
upologo. Trc instruaj cstus Ju sirnbolaj, 1nulper111csunlnj 
kuj instruuntaj rilutoj de tiuj Ci puroloj kuj eiltijoj, ja 
ili krous pli-n1ulpli striktan interrilulon intor Ja 1nediku-
1nentoj kuj 111 horna vivo respektíve nit1j okupiguj 
cirkonstuncoj. La olcklita kolckt.o konigus Itt purolojn 
kun fannakologiu rilat.o devcnantujn cl ln klasika ht!.inn 
knj grckn litoruturo knj cl ln 111czopoko. 

( J311dapcst, 8zéhcr út 78. - 1021) 
Érkezett: rnso. YI. 13. 

TRICIKLUSOS AN'.l'IDEPRESSZ.~NSOK 
KÖLCSÖNHA'L~SA OPÜT RECEI'TOHOKKAL 

B·icgon, ~·!„ Sar1111cl, D.: I3ioehern. Phnnnueol. ;![), '!GO 
(1980). 

Isn1ert tény, hogy ltz tintidopressz!insoknak fújdalon1-
csi!lupító hatásuk is vun; krónikus fi:ijclnlnink csillapit.ú
stira u klinikurnbnn is alknlrnuzziik. llutris1nechaniz1nu
suk tisztázása végett vizsgült.ák n szerzők az opiát
rcceptorokkal kapcsolatos hat ásnikaL. Nnloxonno.1 c'·s 
111orfinnnl sze1nben rnérték u rcceplorrói vuló lcszoríi.tíH 
uninyát, s tapnszlalnt11ik szerint 11 vizsgált. antidepresz
sztlns hatású szorok közül u tdeiklusos szerkezetűek 
szinte 111ind hasonló n1értékhen kütődnek 11 receptorok
hoz, jóvul kisebb rnértékben, 1nint a nern tri{'iklusos 
vegyületek. l\Iegjegyzik n szerzők, hogy a trieiklusos 
szerkezethez közel álló ncnrolept.ikun1ok esetében 
ug:vuncsnk 1negfigyelhctó a reccpi.orkötődés, tovébbf,, 
hogy e háron1gyfirüs vegyület.ok n n1ononn1in, neeti!ko
lin és hisztun1in receptorokhoz is kötődnek. „:-\rrn nz ered-
1nényre jnt. a szerzőpáros, hogy nz opirit. recept.orokhoz 
való kötödés ne1n csuk 1.1 füjdnlo111csillnpító bnt.üs!'n, ÜL· 
az nntideprcsszd.ns hntiisrn is részleges 1nngynní.zntot 
ud (2-15). 

IDÖS KORÜAE: ÖNGYÓGYíTASA 
ltcj.: I'h. Ztg. 12.5 (18), 898 (1980). 

„Azok ti panaszok, arnolyck ellen az üt.von éven foliilick 
önniagnk gyógyít.üsií.ra gyógyszereket szednek, fDleg a 
köveU;;,ozők ~ 1nnnknképesség C'sökkcnése kb. 21 % ; {i\tn
hinos gyengeség kb. 20%; kirncrültsl·g érzése kb. lü%; 
idegesség kb. 12%. 

Ezekhez járulnak 111ég ohjekth· tünetekkel járó pana
szok, n1int pl. „vashiány", n1ir1t.egy 17%. J?ontickbő! 
következik, hog:1>- a fizikai és pszichikai aktivitfisnnk 
gyógyszerek segítségével való f enntnrtüsn, ju vit rísa vagy 
visszaszerzése iránti igény jelentős . .:\.z NSZI\:*bnn egy 
folinérés szerint, rnindon ötödik GO éven felüli lakos 01 
konclíció-fennlartó, ill. erősítő hat ósú gyóg:1>·szcrekkol. _ 
Ezek u szerok hat.úsosuk és többnyire úrt.i.dn1al!anok, és 
így szárnos ernbcr szún1ára nyüjtják azt, u1nire a politi
kusok tnlií.n szintén gondolnak, atnidón „jobb élct-
1nin6ség''-ről szónokolnak. I\·Iinden clórehnlnclottnbh 
korúnak, aki ilyen g~·ógyszcrekkel óhajtja snjiít111ngfit 
kezelni, feltétlenül ujfinlntos, hog;: gyógyszerészével uz 
illető t.onikutnok és gerintriku1nok hullis1nódj<.it„ _tirtn!
n1ntlunsiigiít és t.olenilhnt.óságiít rneghcsl'.élje. Es nr. 
felejtse el orvos1it is értesíteni, vagy 1111:gk(;rch~zni, 
urnennyiben az bizonyos gyógyszcrü•ní.piút. rendelt. ol. 
nehogy a különböző gyógyszerek keveredése folyttill 
znvnró n1ellékhutások lépjenek fel (210). 

n. B. 

('.mA IDÖSZEEÜ A TllC-or:rA~ 
h'1;f.: Ph. Ztg. J:2.5 (-Hl), 2fil (1D80). 

.Az l\'SZI\:-heli :.\l·nH:t 1111et1n1011ológiui TtirHUóHig Jog· 
utóbbi konfcn:nciájún hangzott cl u jnvuslat, hogy vi.'
Zt'~sék he nz újsznlrni.ck t11berkulózis elleni vl:döolt.úsilt.. 
H.iasztó szúrnak ioclokoljúk a jnvnslatot. Eszerint az 
NRZl\.-ban é\·ento :lO OOO új tuberkulózis rncgbot.cgedést 
t.artnnak szán1on, a1nt:lvt:k kiizül 10 OOO a fert.6zéscs 
t'Sctr!k ::.;zúina. Főként. 15~ év aluU.i gyonnekl•k és idősebb 
ernberek vosz(·Jvezt.elüt.tck . ..:\ szún1on tartott 80'000 
hete~ kt•ze!ésc ;niísfé! 1nillió.rcl D.i\I költséget ró nz úl
lf1n11~il . ..-\ korszen1 gyógyít.ús viszonylag 1~övid idótar· 
t.nrna és annak ered1nénvességo 1nellctt nPhczon i]rthotó. 
hogy a Uiclőbctegek sziiinu csuknc1n hiiron1szorosn az új 
rnt•gbt~t egech\sck sztirnünnk (89). 

lt. 13. 

h'cj.: l'h. Zt.g. 1:3.5 (-Hi), 2201 (1980). 
Öt évi lcrvczé:; ut.tin IIH:gkezdték az arábiai Jidah-bun 

a világ legnngyobb összefüggő gyógyító ko111plexun1únnk 
az építés6t .. Az ...-\bdul-.Aziz kirúlyról ulnevczctt egyct.en1 
orvosi fnku!Uisn szán1ára a követke7.Ó (~\'!~khen l ,"!.. rnillió 
négyzet n1ét.ernyi t criilei.en fog felépiilni a ao OOO főnyi 116-
pcsségct szti1nlúló egé•szségiig:yi város. Lcgelószi.ir fl 800 
úgyns kórh1izut., n szeu1f5lyzet lnkúsuit és hut intézrnény 
h1!lyisl~geit- (··píi.ik fel (t.erJtH~szct.ttH.loniúny, orvostnn, 
fogor\·oslüs. \Jetegúpolü~. furrnnkológi11 (~s kisegítő 
tudonuinyok). J~zt. küvet(íen készült el a könyvt.ti.r, 
az inforrnúeiós központ és egy gyógyszergyúr. _.\_ kórl11i.z· 
vtíros szenH~lyi úlloniüuya 27 500 fút fog kiü,11ni ('10). 

ALKOHOL J~S KOFFEI:\ 
~I. F. K. "" ÜAZ, ;;J (:19), 730 (19SO)" 

R. 11. 

lgon gyakran elhangzik olyan \·élo1nény, hogy uz 
nlkohol okoztii teljesítőképesség-csökkenést koffeinnel 
l'llens1'1lyozni lehet. Egy tunuhnányhan nz nz l:rdokcs 
1neg1íllnpitüs olvnshntó, hogy nz nlkohol okoztn güt!ást 
férfiuk esetében valóban nl~1nilcg ko1npenzii!ja a kof
fein, nóknél ellenben nclll. Ennek figyelurnbu\.·éle!ével 
- kiilüniisen a közúti közlekedés biztonsága szcn1-
pontjtí.1Jól - n n6knek óvnkodnink kell ut.t.ól, hogy ul
kohol fogyüszüísa után kuff<:innel próh1Ujúk unnnk 1111-
üísüt. ellensúlyozni (257). 

J(. 13. 


