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Régi erdélyi gyógyszerészi eskük
DR SPIELMANN JÓZSEF és OVIDIU MAIOR

A gyógyszerészek fizetése a körülményektől
változott Ezt tanúsítják mind a brassói, mind a szebeni hivatalos számadások Így
például Brassóban az 1588-ban dühöngő pestis
idején a gyógyszerész félévi fizetése 70 forint
\•olt, de járványmentes idős:~.akban eg2sz esztendőre csupán 25-30 forintot kapott [6]
Az első erdélyi officinák létrejötte, nálunk is
az orvosi és gyógyszerészeti sza~{ma szétválásának határkövét jelzi Erdélyben már a XVI
században a városi fizikus ellenőrzi - Brassóban és Szebenben ----: a gyógyszer ész tev2-kenységét, akár Nyugat- és Közép-Európában. De a
sajátos erdélyi viszonyok következtében, és
mindenekelőtt a gyógyszerészhiány miatt, nemegyszer az officinák élén időlegesen orvosok
állnak Így pl. 1549-ben Martinus Brenner, szebeni orvos, a városi tanács megbízásából Bécs*
ben, 72 gulden értékű gyógyszert vásárol, A leAz utóbbi évek tudománytörténeti kutatásai véltári adatokból kide"rül, hogy ez idő tájt a városban nincs gyógyszerész. Kyr Paulus, J?rassó
jelentősen gazdagították az erdélyi gyógyszerészet múltjáról szóló ismereteinket V L. Bologa város harmadik fizikusa, az 1545-84 közötti
években, többször is bérli a város gyógyszeralapvető kutatásai tisztázták az első erdélyi officinák létrejöttének pontos dátumát [1]. Papp tárát, és végül, amikor 1584-ben a hatóság
Tibor érték~s adatokkal járult hozzá a bánáti gyógyszerészt szerződtetett, Hermann Skodt
személyében, az új patikus egy hónapi próbagyógyszerészet múltjának megismeréséhez [2]
Eva .Crisan, Maulesch Tobiás eddig ismeretlen időre Kyr Paulus felügyelete alatt kell dolgozkéziratos gyógyszerárszabását (1750) közölte [3]
zék
Az első erdélyi gyógyszerészek főleg német '
Magunk, Szökefalvi Nagy Zoltánnal, Rácz Gálwrral és másokkal folytatott kutatásaink során, területről vándoroltak be, Hivataluk elfoglaláaz első erdélyi gyógyszertár-ellenőrzésekről sakor köt•elezték magukat a fennálló törvényes
(1752-53), valamint Felfalusi Mihály, eddig is- rendelkezések tiszteletbentartására. Baradlai
rneretlen erdélyi gyógyszerárszabás tervezetéről János és Bársony Elemér kutatásaiból ismere(1753) írtunk [4]
tes, hogy Magyarország egyes területein, az
Az első erdélyi gyógyszertárak a XV század 1533-ban kibocsátott Constitutio Criminalis Cavégén jöttek létre. Az elsőbbség Szebené; itt rolina gyógyszerészekre vonatkozó rende1kezémár 1494-ben működött officina Ezt követte sei érvényesek voltak [7] Jóllehet, egyes
Brassó (1512), Beszterce (1516), Ko'ozsvár (1572) gyógyszerésztörténészek feltételezik, hogy Er[1] Az erdélyi gyógyszertárak, akárcsak a né- délyben is hivatalosak lettek volna a Constitumet városok officinái, a Városi magistratus tu- tio Criminalis Carolina, az 1552-ben kibocsátott
lajdonát képezték, felszerelésükről is a helyi ha- Orda Politiae, valamint az 1644-es Ler Sanitatóság gondoskodott Ő szerződtette a városi ria Fe1dinandina gyógyszerészekre vonakozó
gyógyszerészt is. A patíkus az esetek többségé- intézkedései, ezt a feltevést az eddigi levéltári
ben a város alkalmazottja volt, meghatározott adatok nem igazolták Kétségtelen, az osztrák
évi fizetéssel, de bérelhette saját maga számára és német területről származó gyógyszerészek
is az officinát.. A gyógyszerész, akár alkalma- minden bizonnyal ismerték a fenti rendelkezé·zott, akár önálló volt, az officinát a városi ma- seket, saját tevékenységükben irányadónak tegistratustól leltár alapján vette át; távozásakor kintették azokat, de nem ismeretes, hogy akár
köteles volt) ugyancsak leltár szerint elszámol- - a városi magistratusok, akár az erdélyi fej ede»i a rábízott javakról. Ez a gyakorlat a XV- lemség, azok kötelező betartását elrendelte volXVII század Erdélyében általános érvényú na A levéltári adatok csupán azt igazolják,
volt A mostoha történelmi körülmények követ- hogy egyes, Erdélyben kibocsátott, a gyógyszekeztében azonban csupán néhány leltár maradt részek tevékenységére vonatkozó részintézkedéfenn: az 1531-es, 1580-as és 1609-es szebeni lel- sek szelleme a fenti rendelkezések egynémetár, valamint a töredékes 1576-os brassói [5]
lyikével kétségtelenül rokonítható,

A szerzők áttekintik Erdély gyógyszerészetének történetét a XV, századi első írásbeli bizonyítékoktól a XVIII. század utolsó évtizedeiig,
amely időszak kezdetén a gyógyszertárak nagyrészt a városok tanácsainak tulajdonában voltak, s ők gondoskodtak mind felszerelésükről,
mind működésük személyi feltételeiről A
gyógyszerészet ügyeit nagyjában az osztrákmagyar egykorú jogszabályok rendjében szabályozták, bár ezek a jogszabályok ott nem voltak
kötelezők, A legrégibb gyógyszerész eskü (Wilhelm Balek, Szeben, 1580), valamint egy későbbi hasonló okmány (Casparus Krammer, Szeben, 1652) eredeti német szövegét a szerzők magyar fordításban közlik Eredeti szöveggel közlik (Orient nyomán) az első Erdélyben alkalmazott magyar nyelvű eskümintát

függően
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A bmssói centumvírek közössége például elrendeli 1628-ban, hogy a gyógyszertárak tevékenységét évente két szenátor és ugyanannyi
centumvír ellenőrizze [8]. Th Tart!er és I F
Teutsch állapítja meg, hogy az 1644-es osztrák
törwnykezést követően Brassóban rokon szellemű intézkedéseket hoztak: a hivatalos orvosoknak megtiltják önálló gyógyszertárak létesítését vagy bérlését, a gyógyszerészeknek viszont, hogy egyidejűleg két o·fficinát tartsanak
fenn [9] 1643. december 26-án, valamint 1650
december 26-án\ a brassói centumvírek közössége eltiltja a vándorkereskedőket az arzén és a
higany piaci árusításától, a vásár bírót pedig kötelezik, hogy a higany árusítását rendszeresen
ellenőrizze [10]
Szeben város centumvírjei 1662 május 13-án
javasolják a városi tanácsnak, hozzon határozatot, hogy a jövőben a városi gyógyszerész csupán előzetesen letett hivatali eskü után legyen
alkalmazhato A javaslatot a városi tanács magáévá teszi és elrendeli, hogy a jövőben minden hivatalos gyógyszerész köteles esküt tenni
[11] Szeben városában már ezt megelőzően
meghonosodott a hivatalos gyógyszerészi eskü,
a rendelkezés így hát csupán egy létező helyzetet törvényesített Arra viszont nincs adatunk,
hogy a hivatalos gyógyszerészi eskü mellett a
városi alkalmazásban álló patikusoknak a polgári esküt is le kellett volna tennie, ahogy az
egyes magyarorszag1 városo]<:ban szokásban
volt [12]
A gyógyszerészi eskü letételének kötelezettsége Európa-szerte az első gyógyszerészeti törvénykezésekkel együtt honosodott meg. Már a
Statutus sive leges municipales Areleatis
(1162-1202), az első az orvosok és gyógyszerészek jogait és kötelességeit elhatároló rendellce_zés, bevezeti a_ gyógy_szer:észi, esküt _Ugy_anígy_
intézkedik a II Frigyes foganatosította egészségügyi törvénykezés is (1202-1240), mely a
legtöbb' olasz, francia és német város gyógyszertár-szabályzatának mintájául szolgált [13]
A középkocr:t keresztény Euiópa or:szágaiban éivényes gyógyszerészi eskü, az ógörög hippokráteszi fogadalom szövegéből ~iii:ndulva szabta meg a gyógyszerész jogait és kötelességeit. H. Schelenz állapítja
meg - :hogy az egyes helyi sajátosságok ellenére a gyógyszerészi eskü a következő kérdésekre terjedt ki:
1. A gyógyszerész jogára, hogy önálló officinát létesítsen, szemben az orvossal, akinek tHos volt gyógysze1 eket előállítania és árusít.ania
2 A gyógyszerész kötelességére, hogy a hivat.alos
orvos irányításával és ellenőrzése a1artt, jó mi'nóségű
szereket késa:ítsen
3. A gyógyszerész és orvos közti bármilyen haszon
megosztását célzó egyezmény tilalmára
4. A gyógyszerésznek készítményeit egy törvényes
dispenzatórium előírása alapján, és a hivatalos árszabás tiszteletben tartásával kellett forgalomba hoznJa.
5. Orvosi bizonyítvány nélkül magzatelhajtók vagy
mérgező anyagok kibocsátása tilo.s [14]

A legrégibb erdélyi gyógyszerészi esküről
Wilhelm Balek (1580) és Caspmus Krammer
(1653) Szebenben tevékenykedett gyógyszerészek hivatalos fogadalmáról, a német gyógyszerész sajtóban számoltunk be [15] Közlemé·-

23. évfolyam 5. szám

nyünk nyomán, Kar lheinz Bartels professzor
megállapította, hogy Krammer 1653-as esküje
•az 1442-ben kibocsátott nürnbergi gyógyszerészeti rendelkezés, s az annak alapján több délnémet városban szerkesztett gyógyszerészeti
instrukció befolyását tükrözi [16]
Wilhelm Balek 1580-as esküje azonban minden bizonnyal helyi kezdeményezésből született, és nem rokonítható egyetlen ismert gyógyszerészi esküvel sem. Mint ismeretes, a duis-burgból származó Wilhelm Balek 1580-ban leltár alapján vette át a szebeni városi patika vezetését A hivatalos okiratban a gyógyszerészek, a gyógyszerészeti műszerek és a dispenzatoriumok felsorakoztatását követően, a következő eskü jellegű záradék olvasható:
„Én, a duisburgi Wilhe!mus Balek, köztudomásra hozom é.s nyilatkozatommal 1negerő.sí
tem, hogy ezen tiszteletreméltó és bölcs város
tanácsa gondjaimra bízta a fentebb leírt egyszerű és összetett gyógyszereket, a már jelzett
műszerekkel együtt. Ezennel nyilvánosan esküszöm (fogadom), hogy amikor majd elérkezik az
ideje, a tiszteletreméltó és bölcs tanácsnak a
gyógyszereket és műszereket köszönettel viszszaszolgáltatom. Ha viszont a Nagy Isten (mivelhogy mindannyian halandók vagyunk), hamarább rendelkezne felettem
e!hunynék,
úgy amennyiben a gyógyszerekből valami is hiányoznék, a tiszteletreméltó és bölcs Tanács vagyonomból kártalaníttassék és ha a műszerek
károsodnak, azokat (javaimból) hozzák helyre.
Hogy nyi!alkozatom okadolt legyen, alább saját
pecsétemmel láttam el. Irtam Szebenben, 1580.
február 2-án, Wilhelmus Balek Pecsét helye"

és

[17].

Mint említettük, ez a németből fordított szöveg - mai ismereteink szerint - a legrégibb
fennmaradt erdélyi gyógyszerészi esküminta. A
szokványos gyógyszerész-fogadalmaktól abban
tér el, hogy csupán anyagi felelősséget vállalt
az átvett javakért, s nem tett esküt szakmai és
polgári kötelességeinek tiszteletben tartására
Casparus Krammer 1653-ban letett esküje viszont már minden szempontból hasonló a Nyugat-Európában szokványos gyógyszerészi eskükhöz. Említettük, hogy mintegy 9 évvel előzte
meg Szeben város magistratusának azon határozatát, amellyel elrendelte, hogy a városi patikus hivatala elfoglalásakor ünnepélyes esküt
köteles tenni a hatóságok előtt
Casparus Krammer az 1652-1663-as években
állt Szeben város szolgálatában. Az is ismeretes,
hogy tevékenységéért évi 40 forint, 10 köböl
termés, 20 szekér fa fizetést és szabad lakást
kapott [18]. Németnyelvű esküszövege magyar
fordításban így hangzik:
„Én, a lőcsei születésű Ca.spa1'us Krammer,
esküszöm az Atyára, a Fiúra és a Szent Lélekre,
az egységes Szentháromságra, hogy miután
Szeben vár asa, E1dély fővárosa gyógyszerészeként felfogadott, mesterségemet önfe!á!dozással
gyakorlom Egy jól felszerelt officina megkövetelte összes szimpliciákat (növényeket) idejében
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begyűjtöm, megszárítom és tisztán tartom A
compositákat minden esetben a városi .fizikus
úr előírásai alapján mérem majd ki, oly módon, hogy az orvos ne csalattassék meg, s a betegek se szenvedjenek semmi kárt A cukorral
készítendő gyógyszereket nem fogom mézzel
előállítani; sem pénzért, sem más (okból) nem
bocsátok ki magzatelhajtókat vagy oltatlan meszet ismeretlen vagy gyanús személyeknek Az
elavult, romlott vagy lejárt gyógyszereket megsemmisítem, kidobom és nem hozom forgalomba. Tartom magam az előírt ár szabáshoz, egyetlen embert sem csalok meg a gyógyszerek árusításakor, legyen az gazdag vagy szegény A
szakértelmemet meghaladó kérdésekben a város fizikusának tanácsát kérem ki, tehát mindig a legjobb lelkiismeretem szerint járok el A
segítségre szoruló szegény betegek ügyének
szentelem egész tevékenységemet Szegénynek
és gazdagnak, a város és a Szék minden lakosának, éjjel és nappal egyaránt fenntartás nélkül
rendelkezésére áUok Mindig a gyógyszertárban
tartózkodom, s a vára.s tulajdonát képező mű
szereket nem rongálom nieg tudatosan, azokról
a megfelelő időben pontos leltárt készítek Úgy
segítsen Isten és szent szava, Amen" [19]

A fenti gyógyszerészeti esküben megtalálhatók az
1442-es nürnbergi gyógyszerész-fogadalom összes kitételei, de nem azonos ·so:rirendben. Létezik viszont a
szebeni esküben három olyan pont, mely hiányzik a
nürnbergi:ból:
1 A cukor mézzel való helyettesítésének tilalma.
Ez viszont szerepel .az 1447-e-s bécsi, az 1582-es wormsi
rendelkezésekben is 2. A fogadalom, hogy a gyógyszerész éjjel-nappal egyarárnt a betegeik szolgálaitá,r:a
áll. H.a.sonló fogadalom sem ismeretlen, hiszen az
1423-26-os bázeU, az 1428-as nördl:ingeru, az 1592-es
nür·nbergi, az 1618-·.as mainzi stb. eskümintákban is
szerepel. 3. A város tulajdonát képező műszerek.ért
vállialt anyagi felelősség eredeti, s minden bizonnyal
a B_alck-f~le_ 1580-a.~;_ _eskü __ szöv~géből. átv12t.t_ [20]

A Krammer-féle eskü etikai szempontból is
figyelemre méltó. Az elsőbbséget a gyógyszerek
szakszerű elkészítésének, a megszabott árszabás
tiszteletben tartásának, a gyógyszerész erkölcsi
elkötelezettségének és a hivatalos orvossal való
együttműködésének biztosítja
Rögtön felmer ül a kér dés, milyen gyógyszerészeti árszabás tiszteletbentartását ígéri esküjében Krammer? Mai tudásunk szerint ugyanis, a XVII század Erdélyében nem ismerünk
egyetlen hivatalos gyógyszertaxát sem Az
1580-as és 1609-es szebeni leltárban a gyógyszerek után szerepelnek ugyan összegek, de azok
- megítélésünk szerint - a besze:rzési és nem
a forgalmi árat jelzik Feltehető, hogy az esküben említett árszabás a bécsi, amelyet anélkül,
hogy hivatalos lett volna, Erdélyben is használtak De az sem kizárt, hogy Szeben városa egy
önálló taxa kidolgozását tervezte, s az eskü szövege erre utalt. Utóbbi feltevés mellett szólna
az is, hogy Balekot követően három évvel, 1656ban, Wolfgang Bauler hivatalos orvosi esküjében
is utalás történik a hivatalos gyógyszer árszabásra. Bauler fogadalma különben igen behatóan
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foglalkozik orvos és gyógyszerész viszonyával
Ezért kivonatosan közöljük
Miután az ulmi származású orvos esküvel fogadja, hogy Szeben városát fizikusi tisztjében
„mind. békés, mind háborús, mind egészséges,
mind fertőzött levegő idején" híven szolgálja, a
város és a Szék minden lakosa, gazdag és szegény rendelkezésére áll, éjjel-nappal egyaránt,
betegeit legjobb tudása szerint gyógyítja, azok
érdekeit tartja mindig szem előtt. A városi patikussal való kapcsolatáról így nyilatkozik: „A
gyógyszerésszel nem fogok ti tokban megegyezni
és vele szövetkezni a város lakosainak megcsalatására s a gyógyszertaxákra illetően, s vigyázó szemem mindig rajta és készítményein lesz„"
Végül Bauler azt is fogadja, hogy mind szak-·
mai, mind magánéletében „keresztényi és becsületes magatartást tanúsít" Szeben város polgáraként a város ősrégi szabadságait minden
rendelkezésre álló eszközzel megvédi [21]
Említettük, hogy Szeben városa 1662-ben elhatározta, a jövőben bevezeti a kötelező hivatalos gyógyszerészi esküt A levéltári adatok között azonban egyetlen erre utaló adatot sem találunk az 1653-1770-es időszakra. Megszüntették volna Szebenben a gyógyszerészi eskü kötelezettségét, avagy csupán a levéltári adatok
semmisültek volna meg, vagy lappanganak valahol? Nehéz eldöntenl! Annyi bizonyos, hogy
a XVIII század közepe táján Erdély nagyobb
városaiban a gyógyszerészek nem voltak kötelezettek esküt letenni. Ezt tanúsítja többek között az a té1~y is, 11ogy an1ikol' 1752-ben Mária
Terézia megbízásából Andreas Soterus és Jacob Schunn, szebeni orvosok, Erdély nagyobb
gyógyszertárait ellenőrzik, jelentésükben kitérnek arra is, hogy mivel több officinában a készítn1ények mind mennyiségileg, mind minősé
gileg ki nem elégítőek, „nem lenne szükségtelen, sőt ellenkezőleg, igen üdvös, a gyógyszerészeket, a provizorokat és a kisegítőket arra kötelezni, hogy szent esküvel fogadják, ezentúl
pontosan és lelkiismeretesen dolgoznak" [22]
Az 1770-ben az osztrák birodalom egész területén érvénybe lépő Generale Norrnativum in
Re Sanitatis nemcsak pontosan körülhatárolta a
gyógyszerészek jogait és kötelességeit, de elrendelte, hogy az officinák tulajdonosai és provizorjai hivatalba lépésük, illetve működésük
megkezdése előtt, kötelesek esküt tenni Az eskü szövege az 1770-es rendelkezésben csupán
német és latin nyelvű volt Később 1801-ben,
az eredeti eskü szövegét lényegtelen módosításokkal, magyarra is lefordították Alább közöljük Orient nyomán ezt a magyar nyelvú
gyógyszerészeskü mintát:
„Én, N N e.sküszöm a mindenható Istenre,
hogy az egészség dolgában fenn álló és a Patikáriusok ele.iébe adatott Rendeléseknek híven
engedelmeskedni, mesterségemet és hivatalomat
a legnagyobb szorgalmatossággal gyakorolni az
orvosok p1aescriptioit, azoknak mind benne levő
részeire, mind a nehezékekre é.s 1nértékek1e
nézve magam és segédjeim által minden változ-
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totás nélkül tellyesiteni fogom, tovább, az orl o.s.ságokc.-t .soha az arra ki.szabott Taxa könyvnek rnértékén fellyüL nem taxálom, erő.s, ve.szecle~me.s orvosságokat, de kivált mérget, .senkinek
orvos prae.scriptioja nélkül, sőt maguknak a
l~Ic~terE.:mberekenek iS, a hozzájuk tartozó Tisztségnek Attestatuma nélkül, ugy szintén a kontár 01voslókrwk praescriptiojukra, akik tilalom

ellen gyógyitanak, orvosságokat sem magam ki
nem adok, .se ki-adatni neni engedek; végre
magamat a gyógyításba legsürgetőbb szüksége
néikül soha nem avatom és igyekezni fogok,
hogy köteles'.ségemnek rnind magam, mind alatt-, alóim által olly pontosan megfeleljek, mint
egy becsuletes, jámbor, keresztény férfit illet.
Isten engem ugy segéllyen, és lelkem idvességét
aczerént adja" t23]
A fenti eskü szövege sok vonatkozásban eltér
a Georg Krammer által fogadottól Az új szöveg
ugyanis egyaránt tükrözi az orvosi felvilágosodás szellemét, s a gyógyszerészeti tu:iomány
másfélszázados eredm>ényeit Részletes elemzésére nen1 térünk ki csupán annyit jegyzünk
meg, hogy a Generale Normativum
gyógyszerészekre vonatkozó előírásai képezték az
alapját annak a Nyulas Ferenc által kidolgozo'.t
In'tructio pro apothecariisnak [18], mely mmden sze1npontból kora európai tudományosságának színvonalán állt, 1808-ban Erdélyben hivatalossá vált, s az is maradt a XIX század derekáig.
Az Instructiohoz maga Nynl.as készítf'tt es·kümintát. Annak viszont sajnos eddigi kutatásaink
sorá11 n1ég nem akadtunk a nyomára„ Hogy létezett, azt magától Nyulastól tudjuk, hiszen nevezetes, 1807-es erdélyi gyogyszertárellenőrző
körútján, a meglátogatott officinák tulajdonosait és provizorjait erre a fogadalomra eskette
feL A sors különös iróniája, hogy éppen Brassó
város officináinak tulajdonosai voltak azok, akik
egyöntetűleg megtagadták az eskü letéte•:ét Hiszen Erdélyben éppen a koronaváros kísére~te
meg elsőízben a gyógyszertári tevékeny3.f;g törvényes szabályozását [24]
1
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crBeHHOCIH ropOJlCKHX COBCTOB, H OHH 06ecneq11BaJIH KUK
o6opyLJ;oBaHHC, l aK H cy6bCl(H1BHb!C ycnOBJ-151 HX llCH'ICJlb:
HOCI'H, ,Ue.11a <J.1apMaI.{HH ÓhJJlH yperyJI11poBaHbI KaK npaBH.JIO no CHCTCMe !OpH;-lH4CCfülX npaBHJI ABCTpO-BCHrepCJ<Oi1 MOHapx1111, XOIH raM 3'JH rrpaBHJIHa HC Óbl!111 0Őbfl-

3are.jlbHblMH Op11r11ttaHbHbii1 tte~1ett.KHi1 rci;:cr caMb!X c1apb1x npttcHr Q:iapMau;eBrOB (BuAXeAM EaAI!', Cc6ett, 1580),
Jl3.TICC O,TJ;HOl"O 60.~1ee 003.[{HOTO JJ.OI<YMCHTa (J{acnapyc
Kpa.M.Mep, Ce6en, 1652) aBTOpb1 rry6n11Ky10r n BettrepcKoM
11epesone. Ily6n11Ky10r op11r11HaJihHb1ti TCKCJ (no Opue1-uny) nepsoli ·1paHCI1J1bBaHCKOÜ np11C5IfH Ha RCHiepCKOM
H3bJKe

Di. .J. Spielmann and 0. Maio1
Pha1macy in
a:d Transsylnania and old pharmaceutical oaths
rhe history of pharmacy in Trassylv.an:ia fiam the

appearance of tihe fir:st w1:itten documenrts in the
XVth century to the Las<t decades of the XIXth. is
revie,ved. The pharmacies, m.a'naged by employed
apoúhec:a,ries belonged mostly to the ro\vn Councils
\Vhich s:uppld:ed most o.f the equipment and materials
aad tDok oare of the personal relations too. Pha1macy
in Transsylvania has had been m.anaged mo1e or
less according tv the rules valid in Hungary and in
the Austiian Empire, hov,rever there is no proof that
these reguletions have had been compulsory the1·e
The origi:nally german text of two old apothecary's
oats Vi1 . Balek, Szeben 1580 and C Krammer, Szeben 1652) is presented Ni Hungaliian tr:anslation.
Ihe original text of a Hungarian oath form of- ·~
Trams.sylv.ania (1801) is also publi.shed {.acco·:·ding to
\!
a pape1 of Gy Orient of 1926); supp9sedly it has
been the first Hungarian text for·m of pharmaAf
1
ceutical oath use<l in Transsylvan-ia, all former text
~.'
had been in German or Latin language
~
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GYÓGYSZERÉS ZEI

1979. maJus

Dr J Spielmann - 0 Maior: Aus der Geschichte von Siebenbürgen und der Apothekerseid
Etine Übet.sicht de1 Gesohiohte der Pharrnazie in
Siebenbürgen vom XV bis rcum XVIII Jahrhundert
zeigt, dass die meiste!n Apotheken, betrieben von angesteUten Pharmazeuten, \Varen im Besitz der Stadtx:ate, <lie für die Einrichtung, Arzn.eimdttelvor rat und
das Personal sorgen sollten Obwohl di.e Rechtsregeln der KönLgreioh Ungar~n und der Ka.iserreioh Österreich :in S-iebenbürgen keine bewiesene Gültigkeit
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hatten, riohteten stich diie zustandigen Behörden vor\Viegend nach diesen Regeln. Die or1gJn<lllen deutschen
Texte einiger alten Apotheker:seiden werden in un~
ga1~isc.her übei,setzung angegebam (z.B„ W. Balek, He1mannstadt 1580 und C. K·rrurnner, Hermannstadt 1652)
Der originale ungarische text des ersten in Siebenbürgen offiziall eingeführten Eidformel from 1801
(nach Gy Orient, 1926) wird auch presentiert mit der
Bemeikung, diass die früheren Eidexte en:hveder
deutsch, oder lateinisch konzipert v.lorden sind

4300 Marosvásárhe iy, Str Gh Marinescu 38, Románia
Érkezett: 1976 XI 4
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MONGOLIZMU S ÉS SUGÁRZÁS
ÖAZ 82 (42), 818 (1978)

Tapasztalás szerint idősebb asszonyoknál nagyobb
a veszélye annak, hogy mongoloid - a szellemi képességek súlyos zavaraival já1ó alkatú - gyer1neket hozzanak a világra, mint a fiatalabb korosztályok asszonyai. Indiai kutatók egy csoportja úgy látszik egy lépés„
sel közelebb jutott a rejtély 1negfejtéséhez. l\:Ientől idő
sebb egy asszony, annál hosszabb. ideig van kozn1ikus
sugá1zásoknak kitéve és ezek a sugárzások a kron1oszó1nákban töréseket okozhatnak Tételük bizonyításául
az indiai genetikusok az ország déli részének partvidékein élő lakosság helyzetét vizsgálták, 1ninthogy ezeken
a területeken erősebb a kozmikus sugárzás, 111int 1náshol az 01szágban. Ezt látszik igazolni az a körülmény,
hogy az ott talált inonazitkőzetekben több a iadióaktív
tulajdonságú tóriumelem Feltevésük beigazolódott;
a mongolizmusnak
tudon1ányos nevén Downszindromának - előfOrdt~lása ott négyszerese volt a lakosság ellenőrző csoportjánál észlelt értéknek (278)

11 B
ALKOHOLLAL.ÖSSZEFÜGGŐ SZÜLETÉSI

Vy

ARTALMAK
ÖAZ 12 (42), 818 (1978)

l{ülönböző szerzők hozzávetőleges szá.1nítása szerint
az NSZK-ban évi 1000-3000 alkohol--einbriop athiás
- <csÍlaá1talomban szenvedő - gyermekkel kell szán1olni. \ 7 ala.1nennyien idült alkoholista ·a:Iiyák SZü'lötLBi
Csak a tübingeni egyetenü klinikán évi SG esetet észleJ.
t ek, szb1nben az 1975 f~Vi l 7-t.{-JI Egy fiancia tanuln1ány
szerint 7000 újszülött közül 20, azaz kereken 3 ezrelék
volt a\kohol-e1nbriop athiás Az USA-ban :íOO olyan
szülő nőt vizsgáltak inog, akik terhességük idején napi
:{00 ml vagy ennél több alkoholt fügyasztottak és összchasonlított.ák 300 olyan asszonnyal, akik egyáltalán
nen1, vagy kevesebb szeszt fogyasztottak. Az nJkoholista
anyák gyerinekeinek 74%-a rendellenességek et 1nutatott. E szerint az alkohol-en1briop ,athia a leggyako1'ibb
veleszületett torzulási szindro1na. Jellen1ző az ilyen újsz;ülöttekre a csekély születési súly, az agy, a szív és
a nerni szervek fejlődési zavarai
A JJ1edical '1'1ibune ehhez az alkoholprobl01n atikához
a következőket jeg;yzi 1neg: „I-Ia ez a teratogen vegyület
vala1nilyen gyógyszer volna, úgy ne1n csupán a klinikák
törődnének vele távol a napilapok nagybetús cín1eit.ől:
1nár 1ógóta botrányt csaptak volna körülöttf; és közönséghaLékonyan ·védenék a ká.rosultak
érdekeit "
[Ehhez nem kell ko1nmentár (279)]
lt B

GYERMEKEK MILLIÓIT FENYEGETI A LEPRA
llef Pharm Ztg. 128 (34), 1440 (1978)
i\. fejlődésben visszamaradt országokban leginkább
a gyern1ekek egészségE> fOrog \,eszélyben .A. legveszedcl-

1nesebb betegség a lepra. Azokon a területek8n, ahol
a lep1a elterjedt, a lakcisi:>á.g fele (vagy n1ég nagyobb
hányada) 15 évnél fiatalabb Ezek a gyer1nekek á.Ilan··
dóan ki vannak téve a7, a1ánylag nem nagyszá1nú felnőtt

leprabeteg által tö1ténő fertőzésnek A leprás gyer1nekek száJnát 7 és 10 nüllió közöttire becsülik. Az ~gyesült
Nemzetek által a ,_,Gyer1nekek Ne1nzetközi Evének"
deklarált 1979. évben több 1nint egy1nillió gyerinek
leprás fe1 tőzöttségével kell szá1nolni. További öt év
lefOrgása alatt közülük 111integy félniillión jelentkeznek
1najd a szörnyű betegség tünetei. Kezelés hiányában
évtizedekig tartó nyo1nor. és szenvedés vár a szerencsétlenek1e„
/
Ezzel a tárgykörrel foglalkozott az 1978 novembe1·ében l\íexico City··ben megtartott 11 ne1nzetközi leprakongreSszus is, an1elynck további tá1gyköre: epide1ni„
ológia és lepraellenőrzés; leprakutatá.s; klinikai, szoci·
ális és kórtani kilátások, mikrobiológia; immunológia;
ken1oterápia kö1ébe vágó kutatások, vala111int a lcp1abetegek gyógyítása és rehabilitálása volt (280}

R..B
KlJZDELEM HAT SÚLYOS BETEGSÉG ELLEN
Ref. Pharm. Ztg 1?8 (35), 1477 (1978)
A J{_özel··Kelet országaiban elhatá1ozták, hogy Jninden gyern1ek védőoltásban részesüljön hat V8!'lv.élyes,
de oltással n1egelőzhctő betegség ellen„ Ezek: a diftéria,
tetanusz, sza1nárhu1 ut, kanyar·ó, tbc és gyerrnekparalízis. A világnak ezen a részén évente n1integy 250 OOO
gyern1ek halálát okozza ez a hat betegség„ A pertussis
különösen újszülötteknél gyakran szövődn1ényekkel já.r,
és tél idején a kanyaró 5 éven aluli gyermekeknél gyakran halálos kiinenetelú Ezeken a területeken a gye1mekbénulás is nagyon gyakori még, és az utóbbi években
sZánios áldozatot sztdett Libanonban, Szíriában, Egyipto1nban és Pakisztánban A \VHO nlost védőoltás-·
progra1not dolgozott ki, hogy ezeknek az országoknak
gyerrnekeit megvédje ettől a hat veszedelmes betegségtől Problén1át okoz 1:1- hlítőlánc fenntartása, hogy a romlékon) oltóan) ag károsodást ne szenvedjen a n1eleg
éghajlat. alatt Svéd tudósok e11c a céhii kicsi, de hatásos hlítődobozt sze1kesztettek A. \VHO-hoz <.satlakozot t regionális egészségügyi központok tárnogatják
a tagállamokat az oltóanyag gyá1 tásában és annak
ellenőrzésében (281}
R B
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INZULINT TERMELŐ B&KTÉHHJi\IO K
Pharrn. Ztg 125 (38), 1614 (1978)

A1neiikai kutatóknak sikerült Coli-bakté1iu1no kat
inesterséges gének betáplálásával inzulinter1nelésr e serkenteni. A genetikai ku-t a.tások vis7.onylag új területén
átütő sikerként é1tékelik ezt az ered1nényt Szakkö1ök
szán1ítanak iá, hogy az új cljá.1á.ssal tern1elt embe1i
inzi:tlin két-·háron1 éven belül a cukorbetegekne k nagyobb mennyiségben 1endelkezésiikre fog állni Ez idő
sze1 int az inzulint szar vasn1arha és se1 tés hasnváhniiigyéból állítják elő. i\._ nagy ke1eslet fülytán félŐs, hogy
előbb-utóbb hián:y keletkezhet Cbben az életfontosságú
gyógyszerben
A cukorbetegek szán1át az egész világon 1Tiintegy
70 n1illió1a becsülik ~4.. Coli-bacteriuinok u.t. inzulin ter·
inel~sérc készt.ető gént a kutatásban ié_szt "\evő tíz tudós
kérniai szintézis útján állította. elő (283)
R„B

