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Paracelsus és a gyógyszerészet 
(Halálának 450. évfordulójára) 

Dr. Zalai Károly 

A szerző Paracelsus ha/á/á11ak450. écfordu/6ja alkalmából értékeli az európai re11eszá11sz 
13agy személyisége m1mkásságánakfontosabb gyógyszerészeti és magyar \'Onatkozáscút. 
!gy összefog/alja Paracelsus főbb gyógy!tási elveit, a fémek és sóik alkalmazását a 
be/só/eges terápiában, a receptzírai gyakorlat kritkáját és változtatását, melyet köve tói is 
átvettek. Az általa bevezetett gyógyszerterápiás gyakorlat átöröklődött az osztrák, majd 
magyar gyógyszerkö11yvekbe is. Végül a szerző ie!rja Paracelsus két magyarországi 
útjdnak isnzert adatait. Enilékére Pozsonyban és Tokajban köztéri !Jronztáblá1 á!l(tottak 
fel. 

Philippus Theophrastus Paracelsus az európai rene
szánsz nagy személyiségei közé tartozik. Orvos volt és 
sebész. gyógyszerész és alkimisk1, filozófus és theológus. 
mindez e:gy személyben. Svájcban. Maria Einsicdelnben 
1493-ban született és egy életen át tartó folyamatos tanulás 
és szorgalmas munka után fejezte be életét 1541-ben S<úz
burgban. Halálának 450 éves évfordulója alkalmából emlé
kezünk rá. 

Az orvosi ismeretek alapjaiba édesapja vezette be (akit 
hamar elveszített) és így már 1506-ban a bascli egyetemre 
került. Mint fiatal orvos. korán összeütközésbe került a 
hagyományos gyógyítási módszerekre felesküdött orvo
sokkal, nem kevésbé a patikusold::al, akik az ő elméletét és 
gyógyítási eljárásait nem fogadták cl. Paracelsus újszerú 
működése kapcsán mégis ért cl sikereket, egyes betegeket 
-akiknél más orvosok e:cdménytclenül júrtak cl-1neggy6-
gyított. Végülis Baselből elűzték őt. 

Ezzel megindult Paracelsus vándorlása szinte egész Eu
rópán keresztül. Beutazta Itáliát, Franciaországot, Spanyol
országot, Angliát, Dániát, Svédországot. Oroszországot, 
Lengyelországot, a Keleti-tenger tartományait. Erdéiyt. 
lvfagyarországot, Horvátországot, Szlovéniát, sót Görögor
szágba Kosz szigetére, Konstantinápolyba, Jeruzsálembe. 
Arábiába és Egyiptomba is eljutott. Paracelsus ezen ván
dorlásai alatt mindenhol és mindcnkitól tanult valamit a 
bctegségekról és azok orvosi és gyógyszeres kezcléséról. 

Paracelsus gyógyítási elvei, orvosi princípiumai gyógy
szerészi szempontból is fontosak. Az indispozíciók, a be
tegségek orvossága az „arcanum", ami tulajdonképpen 
minden gyógyszer hatóanyaga. Ezt a hatóanyagot kell a 
gyógyszerből minél töményebb alakban, mint „quintessen
tia"-t, tinktúrát, clixirt, extraktumot, stb. kivíúasztani. Ezek 
a gyógyszerformák lépnek Gaierrns konfekciói és morzellái 
helyébe. 

Paracelsus talán legjclentósebb eredménye a fémek 
gyógyhatásána..~ felismerése és alkalinazása. iviár előtte is 
használtak külsőlegesen fémeket a gyógy{fü.atban. de 6 
bevezette a fémek és azok sóinak belsőleges alkalrnazásüL 
Kiemelten sokat rendeli a higanyt és az antimont, késó!Jb a 
bizmutot és a cinket vegyületeik form{\jában. Lc~hat{tSo
sabb és legnemesebb fémnek az aranyat tartja, az „aurum 
potabilc" -t a tokaji szőlővesszóben és annak borában is 
sejteti. 

Paracelsus legszerencsésebb kúrái a lues ellen higannyal 
valósultak n1cg: arcanumát a szifilisz spt~cifikun1ának dek-

iar'Jlja. J(orában a betegség kezelésének bevezetett mödja 
volt a lignum quajaci-t. sassafníszt és sarsaparillüt tarta!rna
zö Species lignon1n1 dccoctun1a bclsólcges alkaln1azva. A 
fémterápia bcvezctéséé11 folytatott üdáz harcában erről a 
készít1nényról nevezte cl rnaró gúnnyal ellenségeit fadok
loroknak (doctores lignei). 

lCritizúlta és incgváltoztatni kívúntaa korabeli rcceptúrüt 
is, mivel az addigi gyakorlat szerint a felírt recepteken 
olykor 1-2 tucat alkatrész is szerepelt: „Recepta longa. 
sapientia parva'' volt a véle111ényc. /\ harcot nem hiába 
folytatta. mert a 17. század végére az orvosi receptúra 
fejlődése eredményeként redukálódott és kicserélődött a 
rendelt gyógyszerek szán1a és Incgvfiltozott a gyógyszcrtü
rak 1nisztikus gyógyszcrkészlctc. Az addigi - sok esetben 
állati eredetű anyagok és a konfekció!:: helyébe az extrak
tun1ok. tinktúrák, clixíriu1nok és kc1nik.::ílhik léptek. 

Paracelsus és rendíthetetlen köve!6inck szemlélete és 
gyógyszcrter6.piüs gyakorlata a kövctkezó századokban 
1negjelenó gyógyszerkönyvek rnateria rnedica-jában is tük
röződik. A neves osztrük gyógyszerész történész, Ganzin
gcr professzor 1negúllapítása szerint a paracelsusi is1ncrct
anyag ütörükítésébcn az 1729-bcn kiadott .,DisJY~nsatoriun1 
Pharn1aceuticun1 /\ustriaco Vicnncnsc" töltött be szerepet. 
A Bécsi Diszpcnzatóriun1 csak összetett készítn1ényck cló
iratait tartalmazta. 19 osztúlyba sorolva azokat. Egyedül az 
utolsö osztülyba van n1integy· 200 kérniai készítrnény fclvt~
vc. köztük 34 antin1on, 16 higany és sok v~Lstartalrnú. kü
lönhöz6 sökészítrnény . 

• A. Bécsi Diszpcnzal6riurnot a rnagyarorszügi gyógyszer
tárak is bevezették és alkalrnazták, sól erre alapozva jelent 
meg 1732-bcn Kassán az ... A.ntidotariurn ... civitatis C<:Lsso
vie11sis'". Tovább111cn6lcg Ganzingcr 1ncgc1nlíti 1nég a „Ta
xa pharn1aceutíca Pozonicnsis" 1745. évi megjelentetését 
is. amely az orszüg els6 hivatalos gyógyszcrtaxája volt. A 
Bécsi Diszpcnzatóriurnot hasonló rnódon vezették be Csch
és Iviorvaorszügban. ,A. prügai cgyctcrn orvosi kara által 
kidolgozott „Dispcnsatoriurn Ivicdico-phan11aceuticun1 
Pragcnse" 1739-ben vált hatúlyossá. A Bécsi Diszpcnzató
riu1nrna1. majd a tovúbbi oszt.rák gyógyszerkönyvckkcl 
öröklótltek át a reneszánsz és a barokk kor gyógyászatának 
elemei a közép-európai, s ezek közül talán legink:ibb a 
n1agyar gy6gyszcrkönyvckbc. 

A gyógyszcrkutatús és az új gyógyszerek bevezetése 
felgyorsult századában szinte hihetetlennek túnik, hogy e 
száz.ad gyógyszcrkönyveibcn 400 év ~ávlatából is fcllelhe-
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t6k Paracelsus megállapításainak közvetlen vagy közvetett 
nyomai. 

Paracelsus utazásai kapcsán kétszer járt Magyarorszá
gon. Az 1520-as évek elején meglátogatta a tokaji borter
melő hegyvidéket és a Gömör-Szepesi hegység ércbányáit. 

A tokaji látogatás kapcsán említésre méltó Mátyás király 

udvari krónikásának, Martio Ga/eottinak „Epitome rcrum 
Hungaricarum"-ból származó megállapítása, miszerint a 

magyar hegyek talajában arany ércek és arany magok talál
hatók, sót a tokaji sz61óben és vesszóben is előfordulnak. 
Így feltételezhet6, hogy Paracelsus szeretett volna meggy6-
zódni a tokaji bor aranytartalmáról. Megállapította, hogy a 

tokaji sz6lót6ke a legnemesebb növény, mivel belsejében 
egyesíteni tudja a növényi és ásványi eredetű anyagokat és 

annak tőkéjében és gyökerében a napsugarak mint egy 
aranyszál hatolnak keresztül. Paracelsus véleménye min
den bizonnyal hozzájái.-ult ahhoz, hogy a követl:::ez6 év

századokban ismételten felmerült a tokaji bor aranytar
talmának a legendája. A Magyar Gyógyszerköny 1909-es. 

1934-es és 1955-ös kiadásai a tokaji bort „Vinum tokajense 
passum" név alatt hivatalos gyógyszernek minősítettél:. 

J. ábra: Paracefaus emléktábla Tokajban 

Baradlay János gyógyszerész történész leírja, hogy 

Paracelsus Erdélyben meglátogatta az abrudbányai 

a.1-anybányát valamint n vízaknai sóbányát és az ott c16-

fordu1ó úsványoka! - különösen a mngyar antimont és 
rézgálicot - nagyon értékesnek rnin6sítette. 1v'.fegemlíteni 
kivánon1 még. hogy izsák Sániuel kolozsvtiri gyógysze

rész történész átfogó gyógyszerésztörténeti munkájában 
nein tesz említést Paracelsus erdélyi látogatásáról, dc 

rnegállap!tja. hogy munkássága hatással volt az erdélyi 

gyógyszerészetre is. 
Hasonló módon keveset tudunk Pai-acclsus horvátor

szági tartózkodásáról. A zágrábi gyógyszerész történész, 

Tartalja professzor írásaiban mindössze az L.tlálható, 

hogy amit Paracelsus látott és tanult Horvátországban, 
azt leírta a „Chirurgischc Bücher und Schriften" cín1ú 

munk{!jában. 
Évekig tartó utazásai után tért visszaBasclbe, ahol 1526-

ban az e'gyeternen a gyógyászat tanárává nevezték ki ls 
(többek között) gyógyszerisrnereti és gyógyszerészeti cl6-
addsoknt is tartott. Nyilvános.ai1. hnllgatói szeme i<l!tára 

elégette Galenus és Avicenna könyveit~ egyedül Hippokra
tcs tanítllix'lit fogadt.a e1, xnert egyetértett azokkal. Ezután 

írta legnevesebb vita.iratait. 

Paracelsus második magyarországi útja ai-ra az id6szakra 
esik, amikor az 1526-os mohácsi csatavesztés után az or
szág török megszállása már előrehaladt állapotban volt és 
Pozsony lett az ország koronázó fóvárosa. 1537. szeptem
ber 26-án érkezett a morvaországi K,-umlovból Pozsonyba. 

A városiel6ljáróság 1537-38-ból származó írásbeli feljegy
zései szerint a magisztrátus „doctor Theophrastus" -t ünne
pélyes bankettel fogadta. Beilain Balázs polgár Orsolya 
utcai házában volt elszállásolva, aki az el6kel6 vendéget 
megérkezésekor a város kapujánál szívélyesen üdvözölte. 
Paracelsus rövid ideig volt Pozsonyban. ahonnan Bécsbe 
utazott tovább. 

Emlékét és kultuszát a magyar és a környező orszá
gok orvos- és gyógyszerész társadalma 6rzi. Pozsony
ban a helyi polgárság támogatásával 1937-ben emlék
táblát helyeztek cl Paracelsus látogatásána.lc helyén az 

Orsolya utcában, hogy megemlékezzenek ottlétének 
400. évfordulójáról. 

P.„ Iviagyar Gyógyszerészeti Társaság kezdeményezésére 

annak BorsCYJ-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete és a Me
gyei Gyógyszertári Központ 1990-ben emléktáblát állított 
fel Tokaj város gyógyszertári épületének falán megen1léke
zésül Paracelsus 1520-as években tett látogatására. A tábla 
Kiss László éremművész alkotása (1. ábra). Ugyancsa.< az 
6 alkotása az az emlékérem, melyet Paracelsus halálának 
450. évfordulója alkalmából készített az 6 portréjával és a 
mai ember számára is teljes értékű jelmondatával: „Altcrius 
non sit, qui s.uus esse potcst" (2. ábra). A megállapít.ás 
tartalma közel áll a madáchi megfogalmazáshoz: . .1'1en1 
adhatok mást, mint lényegem". 

2. ábra: Paracelsus emléktábla Po:::so11yb:J1: 

Paracelsus valóban a maga inódja szerint, tudásúnak. 

elgondolásának megfelelóen élt. dolgozott és tnnf!ott: ru 

orvos- és tudon1ánytörténet jelentős, nagy szernélyis: gc 

közé küzdötte fel magát. 
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K. Zalai. Paracelsus and the pham1acy 
(On the 450. annyvcrsary of the dath of Paracelsus) 

'Sz.ági emlékei. Magyar Orvosi Emlékek 1929-1940. II. köt.cl P226. -3. 
':iracelsus: Paragranum. Adamik Lajos f orrlítása. Budapest, Helikon Stú
ó (1990) -4. Akadémiai Kislexikon. Budapest, II. köteL 392. (1990) -
K. Ganzi11ger: Geschichte der Pharmazie im Spiegel der österreichi

:hen Pharmakopöen von Marin Theresia bis 1&55. ÖsL Apoth. Ztg 26, 
)2-&68 (1972)-6. S. /zsák: Farmacia de-a lungul secolelor. Bucuresti. 
72-157 (1979)-7.H. Tartafja: L'Hístoiredela Pbannaciaen Yugoslavie 
sa situation actuelle. Zagreb, P72-73 (1956) - 8. K. Zalai: Vinum 

ttkaj_ensc passwn. Neue Beitrage zur Arzneimittelgeschichte. Wissen
:haftliche Verlaggesellschaft. Stuttgart, P41-46 (1982) - 9. K. Zalai: 
uacelsus Tokajban. Gyógyszerészet 34, 539-540 (1990) - 10. Perényi 
.: Szemelvények Pozsony gyógyszerészettörténetéból. Acta 
oann.Hung. 39, 25-30 (1969). 

On the occasion of the 450, anniversary of his death the author 
evaluates the main pharmaceutical and Hungarian relations of Paracelsus, 
the outstanding personality of the European renaissance. A summary is 
given on the main therapeutical principles of Paracelsus, the use of melals 
and their salts in the intemal therapy, the criticism and proposed changes 
in the practice of preparing mcdicanu:nts which huve been ·taken over by 
his followers. His drugtherapeutical practice found its way to the Austrian 
and latcr to the Hungarian Pharmacopaeas as well. Finally authorpresents 
the dat.a of two visits to Hungary paid by Paracelsus, tbc memory of which 
is cherished by bronze commemorative tablets on the public squares of the 
towns, Pozsony and Tokaj. 

'Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szerwzési !mézet, Budapest, Hó gyes 
Endre u.9. -1092) 

Érkezett: 1991. április 10. 
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Haiékonyan alkalmazható izomszöveti gyulladáscsökkentésre, 
íájdalomcsillapításra, izomlazíiásra, haematoma 

felszívódásának elősegítésére. 

Kezelési idő általában i O perc. 

Bármely testrészre íelhelyezhető. 

Alkalmazása egyszerű:/'-, mélyhűtőből kivett műanyagzacskós 
képlékeny jégzselét egy vékony ruhadarab közbeiktatásával 

a kezelni kívánt bőrfelületre kell tenni. 

Gyártó és forgalmazó: PHARMAFONTANA 
BUDAPEST 
Gyógyszerelláió Vállalai 
11-111~1 B\'DAf'tSi. z1u:;y1 l-. _;_ Td.fv;1 l-'"·\ 1 ll7+::~;; 1,:,·;. i11-r,! 1 

Igény szerint 500 g-tól eltérő egységek is rendelhetők. 

ORKI eng. sz. 189/90. 


