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A Bács-Kiskun megyei Tanács Gyógyszertári Központjának közleménye (Igaigató: 
V askó Tódorné) 

A MEGYEI GYÓGYSZERÉSZETTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN 
TALÁLHATÓ NÉPI GYÓGYÍTÁSRA VONATKOZÓ ÍRÁSOS 

ADATOKRÓL 

Lóránd Nándor, Juhász Mária 

, ,Fűben, fában 
, ,, 

orvossag van. 
(Régi -népi mondás). 

Egyes kutatók véleménye szerint a népi gyógyítás a tudományos, orvosi gyógyítás
nak csak elcsökevényesedett, félremagyarázott, primitivizált változata. Ez a felfogás 
éppen olyan téves, mint az a szemlélet, mely a népi gyógyításban a kuruzslásnak, a 
sötét babonáknak misztifikált varázslatait, hiszékeny emberek megtévesztését véli 
felfedezni. 

Kétségtelen, hogy vannak határesetek és találkozunk a szándékos félrevezetés jó, 
vagy akár rosszhiszemű eseteivel is, ezek azonban legtöbbször határozottan elkülönít
hetők a tapasztalati ismereteken alapuló ősi, tényleges népi gyógyászattól. 

Úgy érzem, lassan már szinte közhellyé válik az a megállapítás, hogy a gyógyítás 
tudománya, vagy ha úgy tetszik, mestersége tulajdonképpen egyidős az emberiséggel. 
Mióta ugyanis ember él a Földön, léte során gyakran megsérült, megbetegedett és 
egészségének helyreállítása, gyógyítása mindig valamiféle gondoskodást, tevékenysé
get igényelt. Már az ősember is észrevette, megfigyelte a körülötte levő, vadon termő 
növények egyes tulajdonságait, jó, kellemes, gyógyító, vagy rossz, kellemetlen, mér-„ 
gező voltát. Fel is használta azokat a maga módján. Igy voltaképpen a természeti 
erőket, hatásokat állította a maga szolgálatába. Ezen empirikus ismeretek átörökíté
sének birtokában fejlődhetett ki azután a különböző korok természettudományos 
ismereteinek megfelelő mértékű, tudományos gyógyítás is, melynek jelesebb képvi
selői mindannyiunk előtt közismertek, Avicennától Paracelsusig, vagy Hippokratesz-

. től Pavlovig, sőt akár napjainkig is. 
A népi gyógyászatban használt anyagok és módszerek között szerepelnek a leg

l\.ülönfélébb növények, azok levelei, szára, gyökere, virága, termése, magja, valamint 
az ezekből készített porok, forrázatok, főzetek, teák, vizes és szeszes kivonatok. 
Ugyancsak növényi, de olykor ásványi anyagok felhasználásával készített fürdők, 
borogatások, gőzölések, inhalálások, bedörzsölések, kenetek és tapaszok is népszerűek 
voltak. Természetesen ezeknek helytelen, vagy mértéktelen alkalmazása olykor bajt is 
okozott, 1 mint azt általában akár a mai korszerű gyógyszere~ is tehetik. A i·égi elő
iratokban szerepelnek még állati és emberi excrementumok is, (merda pharmacia) 
melyeknek gusztustalan volta miatt sokan vonják kétségbe a népi gyógyítás előiratai-

·-
nak komoly.használhatóságát. A legkorszerűbb gyógyítástudomány kutatói azonban 

.. 

1 Lásd pl. Megyei Kórház Évkönyve 1970 71. évi 396. old. • 

325 
' 

' 



• 

napjainkban is gyakran-nyúlnak vissza a természetnyújtotta ősalapokhoz, mint ki 
indulási po11thoz. Nem célom itt most ilyen példák felsorolása, csupán utalni kívánok 
a modern orvostudomány által ,,felfedezett'' és természettudományosan is magyará-,.. 

zott keleti jóga tanainak elismerésére, a kínai akupunktura és moxibuscio2 mai szem-
léletben való revideálására és eg·yre nagyobb figyelemmel történő tanulmányozására. 
De ide sorolhatnám a gyógyszerek köréből a Rauvolphiát (Rausedyl), a különféle hor
mon készítményeket, vagy akár az eddig misztifikált mandragórána.k, a csodatevő 
Gin-seng gyökérnek a szovjet tudományos kísérletek legújabb eredményei nyomán ma 
már sok hektár területen történő termesztését, hivatalos gyógyszerként való„fell1asz-
'l' 't 3 

. na as.a . 
Még sorolhatnám a példák sokaságát, amikor a korszerű tudomány , ,rehabilitálja'', 

bár misztikumától megfosztja, de elismeri, igazolja a i·égi népi gyógyítás anyagainak, 
főleg növényeinek, módsze1·einek javarészét.4 ·Az Orvostörténelmi Társaság és a 
Gyógyszerészettörténeti Szakosztály 1970 májusi tudományos ülésén Baranyai Au1·él 
pécsi gyógysz.-történész kollégám mondotta előadása során: ,, .. . a népi gyógyítást 
tulajdonképpen a tudományos orvosi gyógyítás folklór változatának kell tekintenünl{, 
melyhez, mint Kodály és Bartók a népi elemekhez, mint ,,tiszta forráshoz'' ,úgy for
dulhat a mai korszerű gyógyítótudomány kutatója a népi gyógyászat elemeihez ... 
Számtalan ismeretanyag és szinte korlátlan lehetőség van még feltáratlanul, kihaszná
latlanul a népi gyógyászat eddig mellőzött és már-már elfeledett gyakorlatában." 

Ezt a nagy, .általános érvényű megállapítást próbálom meg most itt erősen leszűkí
teni megyénk területére, illetőleg csak a Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény· adattá
rában őrzött írásos anyag alapján szemelvényeket szándékozok ismertetni. 

Amint már más alkalommal erről részletesen is szóltam, 5 megyénkben az orvos
ellátottság kimondottan hiányos volt még az 1800-as években is, régebben pedig·még
inkább. Az orvosnélküliség egymásra utaltsága, az egymáson való segíteni akarás, az 
egészség helyreállítását, vagy megóvását szolgáló hasznos jótanácsok nem csak szájról 
szájra jártak, (1. ábra) hanem az írástudók fel is jegyezték azokat. Többnyire a nép
szerű kalendáriumok, naptárak, imakönyvek, zsoltárok vagy a legtöbb háznál meg
található biblia üresen maradt botítólapjára, vagy akár ezek valamelyikébe helyezett 
külön kis füzetbe, papír lapocskára felírva találha.tunk rá ilyen előiratokra. 

Kiskunhalasról került be gyűjteményünkbe többek között egy ilyen kézzel írott 
füzet, melyben számos tanács, előirat van összegyűjtve. Ezek az előiratok főleg ember-
· gyógyászati jellegűek az akkoriban előforduló gyakoribb betegségek ellen, de találunk 
köztük állatgyógyászatra, rágcsálók, szúnyogok, legyek, férgek irtására valami11t 
fontosabb gazdasági tevékenységekre vonatkozó hasznos tanácsokat is vegyesen. 

Természetesen fel kell hívnom a figyelmet, hogy amikor a múltban végzünk vizsgá
lódásokat, kutatásokat, azt mindig az illető kor viszonyai, körülményei és adottságai 
közé helyezve, lehetőleg korabeli szemlélettel tegyük, ha hiteles képet akarunk kapni a 
múltról és meg akarjuk érteni. · 

Ezen kis bevezető után ismerkedjünk meg néhány ilyen népi előírással , melyek l\'.ö
.zül az .egyik .így tájékoztat mindjárt (Eredeti helyesírással idézem.) 
· ,,Hazi gyógyszerekről. - Tanácsos és szükséges-é némelly közönséges gyógyszereket 

. . . .. . . 

· 2 Pálos István: A hagyományos kínai orvoslás e. könyve Bp. 1963. . . . 
3. Gyógyszerészet e·. szaklap„.:1972 noveni:beri számának 415 pld. 

· 4 Ezzel a kér~~s·sel foglalkozott többek között · 1972. okt. 28-án Pécsett a Magyar Tudo-
. . . . . . 

···. rriányos.. Akadémia székházában megtartott an~ét is · melyről a Gyógyszerészet 1973 
februári számának 67. oldalán találunk igen érdekes és részletes beszán1olót. 

5 Lásd: M. Kórház Évkönyve 196·9 év. 194.·· old.;és 1-970 71. év 390. old. 
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1. ábra. Számtalan családnak volt meg~itt háziorvosa egy ilyen orvosi tan4csad~ könyv. a 
b'enne összegyűjtö(t legkülö~félébb has~nos, vagy anncik iiélt receptjeivel, 

és j"ó tanácsaival, még ott is, ahol lehetett a közelben orvos 
előirataival 
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házunknál tartani. - Tanácsos és szükséges is kivált falun, mivel a patika sokszor 
messze van, s még oda fáradnak orvosságért, addig betegünk kínlódik, de n1egis l1all1at, 
holott házi orvossággal rögtön lehetett vólna rajta segíteni. Sokszor házunk környéké
ben frissiben szedhetünk magunknak olly hathatós füveket, mellyeket patikában csalr 
nagy árért kaphatni. Azért rendes házban közönséges gyógyszerek okvetettlenül 
tartatnak. 

Millyen gyógyszerket lehet a háznál tartani ? 
1. Fehér.czukrot: a czukros víz hevült állapotban, ijedségbe11, heves indulatban leg

jobb hüttő és a gyomor emésztést elősegíti. 
2. Boreczet: ez sok méreg ellen jó italnak; ragadós nyavalya idején eczettel jól 

mozsdani, forró hideglelésben, véromlásnál legjobb ital vízben kevés boreczet. 
3. Szappany: vízzel egérkő, patkány méreg ellen jó italnak, bőrbetegségekben 

szappanyos fürdő ajánltatik. 
4. Tej: mérgezéseknél italnak; több betegségben ételnek, tejföl, írósvaj, olaj lan

gyosan és sótlanul lágyító kenőcsöknek jók; méh, darázs, szúnyog csípéseknél a fullalr 
kihuzatala után, úgy a kígyóharapásnál is a legjobb rögtön félóráig a sebes tagot olaj
jal dörzsölni; fülzsír, sár töröttsóval is jó; kit pedig egész raj megszál, annak legjobb 
víz be bukni. 

5. Lábvizet; az az lábfördött így kell kés.zíteni: a víz langyossá melegétessék, egy 
két marok só és korpát lehet belé vetni; ebbe félóráig lábainkat kell áztatni, azután 
ágyba menni. 

6. Lenmag: kelést érlel, ha meg törjük kásává főzük s gyolcsba takarva, melegen 
vált9gatva a daganatra borogatjuk. Igen hasznos f orrázatja is, t. i. egy evő kanáln3ri 
egész lenmag egy messzel6 vízben felforraltatik, ennek leve azaz forrázatja leszüretilr, s 
italul hasznos görcsös, száraz, véres köhögésekben, kolikában, vese fájdalomban kínos 
vizelés ben. 

7. ''Mustármag és Torma: hathatos fej- és fog-fájásban, szédülés, fülzúgás, bódulcság, 
mell és gyomor görcsben, szorulásban, hátgerintz fájásban, sőt ollykor szélkerülgeté
seknél t. i. 3-4 kanálnyi mustár magot meg kell törni, közibe keverni egy evő 
kanálnyi reszelt tormát, ugyan annyi savanyú kovászt, s kevés eczetett, melly eg}r 
tenyérnyi rongyra mázoltatván, vagy a karnak felsőbb részére, vagy a lábikrára ta
pasztatik, miglen nem éget. A kovászt meleg víz mossa le. Ha helye folyton égetne, 
fris írósvajjal vagy tejfellel kend be. E mustárkovászt ollykor a fris reszelt torma is 
potolja. . 

8. Bodzavirágot mellynek forrázatja izzasztó, Széki fővirágot és fodormentát, 
mellyeknek forrázatja görcsök, gyomor-gyengeségek, szelek, kólika, ájulás s egyebek
ben jó. Málva virágot, mellynek forrázatja mell fájásban, torokfájásban italul és 
torok öblögetésre jó; ezen felszámlált virágok főzve burogatóul is jók daganat, szag
gatás, köszvény, csúz, s görcsökben. - Ökörfarkú virág és árpának főtt leve köhögés, 
láz, vérhas, gyomorgörcs, kólikában víz helett ital jó. - Hársfa virág és· kukoritzának 
főtt leve mellfájásban, s hurutban italul jó; - és keserő Ezerjófövet és ürmöt gyomor 
erősítőül forrázatnak, annak idején szedjen minden házigazda, vagy gazdaszony, 
ezéket árnyékban szárítsa meg és szellős zacskókban padláson takarítsa meg. -

Ezeken fölül minden jó rendezett faluban a Bíró, vagy bábasszonynál tartassék: 
hánytatópor, keserűsó, arnika, pióczák, érvágókés, kölni víz (kenni ájuldozók halán
tékát, a gyöngék inait s illesztésre7 20-25 csöppet czukron beadni is jó, valamint 
görcsökben is.) Fr~cscsenő kristály: hogy szükség esetére azok kéznél legyenek, -

. 
6 .Messze!, vagy meszely =régi űrmérték: 1 meszely = 0,424 liter. 
7 lVIinden valószínűség szerint élesztésről, eszméletre térítésről van szó. 
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Ily jó rend mellett a falu lakosai sok haszontalan kölcség és fáradságtól megmen
tettnek, sok kínszenvedés elhárítatik s ollykor haláltól is megmenthetni hirtelen 
rosszul· lett emberitárs.unkat. 

Adja Isten, 11ogy a Szent Pál apostol tanácsa szeránt ezeket minél többen megpró
bálják és a 11asznosakat javakra fordítsák! ' ' 

A szöveg általános koncepcióját, de főleg a befejező sorokat megfigyelve úgy tíinik, 
11ogy a feljegyzést készítő jelentősebb személy, esetleg egyházi ember lehetett, mert 
előírás.ait , tanácsait a falu lalrosainak szánta, bár nem történik sehol utalás arra, hogy 
mely faluról lehet szó. Hasonlóképpen a most következő előiratnak is a lejegyzője 
valami közéleti személy lehetett, aki még· bírálta is a kuruzslók tevékenységét, sőt óva 
intette tőlük embertársait írásában. · 

, ,Igen jó s hasznos. Hathatós házi Orvosság hideglelés ellen. 
Atyánkfiai! hazánkban a harmadnapos, negyednapos, vagy mindennapos hideg

lelés (láz) nem ritkaság, s ezt egyik mértéktelen evés-ivástól, kivált éretlen gyümölcs
től kapja, másik pedig meghütéstől, s vannak emberek kiket évekig is sanyarit. Neki 
esnek azután a tudatlanabbak a kuruslóknak, kik paprikás bort, uborkát s minden
féle zagyvalékot adnak be panaszosaiknak, s a szegény oktalanokat még inkább meg
rontják, több embert megölnek és elnyomorítanak Országunkban, mint egy pestis 
vagyis döghalál. -

Goron1bára törött közönséges Sót kell venni, s azt vas üstben tepsibe (szükség ese
tén cs.erép edényben is lehet) tűz felett kell pörkölni, szorgalmatosan fakanállal kever
vén úgy barnás színű legyen. Már ebből a pörkölt goromba sóból a hideglelés alatt, 
vagy még jobb akkor, mikor már kiakarja a hideg törni, a beteg ember 1 tetézett evő
kanálynit egy pohár vízbe vessen, keverje föl s egyszerre igya meg. Egy ifjú lecsapott 
evőkanálynit, 5 éves gyermek kis kávés-kanálnyit vegyen csak be. - Ezen egyszeríi. 
Orvoságnak ez lesz következése: némellyiknél imelygés, másik tán hányni fog, mást 
meg hajt, vagy ezen kelemetlenségek nem is érik, s mégis a hideglelés elmarad, úgy 
hogy 48 óra mulva. bá.r mit szabad mértékletesen ennie és innia, úgy dolgoznia is és 
épen semmi rosz következéstől nem kell tartani. S csak azoknál lesz szükséges fél 
mennyiségben másodszor is bevenni ezen pörkölt Sót, kik már régóta a hideglelés ellen 
sok mindenféle gyógyszert használtak. - Isten áldja meg azt a derék Kapitány Urat, 
11ogy illy has.znos dolgokból nem csinál titkot, Azt az egyet mégis kéri Kapitány Ur, 
hogy kik ezen -szert használni fogják, vagy az újságba, vagy neki írják meg, hogy mi 
haszonnal járt. Szivbül kívánom, hogy tudósításomnak igen nagy haszna legyen. -
Majer István." 

Nem érzem magamat illetékesnek ezen szer láz elleni hatásosságát kommentálni, 
mert ez a pharmakologusok feladata, annyit azonban sajnálattal kell hiányolnom, 

• 

hogy az .említett ,,Kapitány Urnak'' sem nevét, sem címét. nem közli a feljegyzést 
készítő, sőt még az újságét sem, így hát gyógyszerének eredményességéről aligha 
értesülhetett a minden bizonnyal jószándékú derék kapitány. Egyébként úgy látszik 
abban az időben az újságok is foglalkoztak népszerű előiratok publikálásával, mert 
egy köszvény elleni előirat a kiskunhalasi kéziratos füzetben egyenesen így kezdődik. , 
,,Köszvény ellen igen hasznos, Ujságba jött ki. A Köszvenyről. Egy Magyar Lap sze-
rint igen olcsó szerrel lehet megszabadulni, t. il.5 Obony8 Kánfor és 2 Obony borszesz 
összevegyítve, vászon ruha darabra kenetik s a köszvényes test részre tétetik. Ezen 
szer már is nagy hirre kapott." 

Az itt leírt készít:D?-ény, ös.szetételének arányaiban bár kissé megváltozottan, de 
jelenleg is hivatalos gyógys.zer,melyet Spiritus Camphoratus néven minden patikában 

8 Obony, vagy obon: régi súly és űrmérték. 1 obon, vagy uncia = 35,001 gramm 



megtalálhatunk. Elszappanosított változata pedig Opodeldoc néven van forgalomba11 · 
Nagyon érdekes lenne megtudni az említett újság címét és dát umát, mert ennek a mai 
két gyógyszerformának talán első alkalmazásáról , vagy ha úgy tetszik ,,felfedezésé
ről'' tudhatnánk meg közelebbi adatokat. 

A kor egészségügyi l{épéről tájékoztat és az akkori egészségtelen lakásviszonyok, 
mostol1a munkakörülményeknek tudható be a köszvény n agy elte1·jedtsége, amit az a 
számos előirat is alátámasztani látszik, melyek a gyógyítására jobbnál jobb tanácso
lrat adnak. Ime még néhá11y az érdekesebbek közül: 

, ,Köszvény ellen ig·en hasznos Kenőcs s zsír és füstölés. Vad macskát erdeit meg kell 
lőnni , bőrét le nyúzni, bélit kivetni s úgy aztán lVIacskát meg süt11i szépen és annal{ 
a Zsír jával köszvényes lábait, vagy tagját kenegetni gyal{ran. - igen hasznos, meg 
gyógyul. - Probat11m est. Borz zsír is jó hasznos." 

Egy· Kiskunfélegyházá1"ól előkerült papírlapon ilyen recept olvasható: , ,A Kösz
vényről. Jó kövér növésű tsallánnal kell azon fájós tagokat meg tsapl{ocltatni ~ egy-két 
11ét múlva meggyógyul, de mindennap friss tsallánt kell venni." 

Nem tudom, hogy mit szólnak 11ozzá a mai bőrgyógyászok, vagy l"heumatológusok, 
de úgy vélem, elfogadható ,,l1istamin kezelésnek' ' lehet tekinteni még ma is. Ami 
ugyanis ebben a kezelésben valóban }{edvező hatást válthat ki , az a csalánban lévő 
növényi hangyas.av, acidum-formicicum. Ennek eredeti, állati változatával is talál-„ 
kozhatunk a népi előiratok között. Ime egy példa erre is: 

,,Köszvény ellen igen hasznos fördő. Az erdőbe hangya zsombikot 1, vagy 2-őt 
mindenestül fészkestül, földestül kapával fel vakarni s kiszedni és aztt egy puttonba 
be tenni, s valami ruhával jól be köt ni, hogy a Hangyák ki ne mennyenek és a Tojás
sait ki ne hordják. - Othon a puttonba levő Hagynákat forró vízzel meg önteni és 
úgy döglötten mindenestül egy nagy Vasfazikba fel forralni és aztatt a vizet eg}r 
vandliba be tötteni, abba a köszvényes ember 3-or, vagy 4-er förödjön, igen hasz
nos és egészen magáh6 jön, s meg gyógyul. Probatum est. 

Eztett ollyantol hallottam, aki mankón járván és ezen H angya fördés által egé
szen meg gyógyult, semmi baja, most is élly. die 28,8 bris 846." 9 

A köszvény mellett nem kis gondot okozhatott a különféle sebek gyógyítása 
sem. Erről is az a n agyszámú előirat ad némi tájékoztatást, mely mind valamiféle 
seb, kelés, fekély, égés vagy olykor a ,,fene evés' ' ellen ad hasznosnak és kipróbált
nak mondott jótanácsot. Ilyen pl. ,,Jeles gyógyító ír bármilly sebre, Flastrom. Végy 
azon egy mennyiségű írós vajat és szappant.10 ezeket gyúrd össze, elegyécs hozzá~ 
jok }{evés mézet, s.árga via.szt, sáfránt, kámfort, vörös hagymát és finom fa olajt is. 
Mind ez szereket főzd meg itzés11 csuporban úgy, 11ogy leföljenek jó sűrűre. Ez 
aztán eltéve a háznál oll:y flastrom lesz, melly még a fenés sebeket is meg gyógyítja." 

Az itt említett , ,fenés'' sebek a bőrráknak bizonyos tünetcsoportjába sorolható, 
n ehezen vagy egyáltalán nem gyógyuló bőrbetegségek.* Elterjedt voltukra utal, 
hogy aránylag több előirat is foglalkozik gyógyításával. Így pl. egy Kecelről be
gyííjtött írás szerint: ,,Ha valami tagját fene eszi. Vegyél Eczet fának levelit, ha 
levele nintsen, fáját, főzd borba, mosad· mind untalan Sebet, meg gyógyul (2. ábra). 

9 A latin számnevek közül a septe1n, octo és novem-nek . ,,-bris'' képzővel · történt 
- . 

kiegészítését gyakran haszánlták dátumokban .az azonos nevű hónapok jelölésére; 
rr1int pl. jelen esetben az octobris, azaz októbernek 28-ik napja .. 

10 Szappan alatt mindig a zsiradékból lúgkŐvel há.zilag kifőzött nát1·onszappant kell 
érteni ezen előiratokban. 

11 1 itze, vagy icce = 0,848 liter. 
* Bőrfarkas-lup.us. Innen ered az a mondás is.:· Egye meg a fen e, azaz a farkas , 
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Másig fenéről. Vegyél fekete szamócát (a vagy fődi eper), annak gyökerit 
levelivel főzd meg csak vízbe és· mosad mind untalan Sebet és borogast levelével, 
meg gyógyul. Másik. Mikor még Dijó fris, hogy hámozni lehet, azt a hajkát ted írós 
fris Vajba, söst meg jó benne, szőrd meg azután kend meg vele a Sebet, meg gyógyul." 

Amint láttuk, mindjárt háromféle változatát is leírta a jószándékú gyógyító. 
A fekélyes. sebek gyógyítására még a következő fürdő használatát is hasznosnak 
tartották a kiskunhalasi előirat szerint: ,,Ha Fekéles valakinek a Testje. Ha csupa „ 
Sebb s Fekéles valakinek a Testje, a hol Kendert szokták ásztatni abban az Asztató-
ban, a mikor ki szedik a kendert, azonnal a fekéles ember mennyen abba a bödös 
vízbe és abban förödjön még egymásután vagy négyszer, bizonyosan meg gyógyul. 
- hoc probatum est." 

Gyakori lehetett még az orbánc jellegű megbetegedés is, amit a nép Szent Antal 
tüzének nevezett. Erre a következőket tartották hasznos orvosságnak: ,,Sz. Antal 
Tőz ellen igen hasznos Orvosság. Probatum. Bödös követ12 tegyél Tőzre, egy ruhát 
teteire, hogy a föstje jól járja meg, s úgy azon föstös ruhát melegen rakjál gyakran 
a képedre - vagy ha Lábadon, Kezeden vagyon Sz. Antal Töze, tegyél Bödös 
Követ tözre, lábadat, vagy kezedet takard be jól egy ruhával, hogy a tagot jól járja 
meg a föst, s annakutánna melegen csavard rá azon ruhát gyakrabban, igen hamar 
szét oszlik, s begyógyul." 

Ősidők óta még ma is fennálló problémája a férfiaknak egy kis ,,szépség hibája'', 
melyen a következő előirat próbál csalhatatlan jótanáccsal segíteni: ,,Fő kopasz
ságról. A lábmosó fű13 (hemerocalis) gyökerét égesd meg és hamuját mézzel öszve 
kevervén kend fejedre." 

Ez után minden maliciózus szándék nélkül ismertetem a következő előiratot, 
amit a maláriás, járványos időkben minden bizonnyal nagyobb sikerrel használhat
tak: ,,Szúnyogok és Legyek el-üzéséről. Az Örvény gyökérnek14 füstjétül a Szúnyo
gok eltakarodnak a Házból. Vagy: A Száraz fövet, melly Bolyha fűnek~5 is nevez
tetik meg szárasztván, azzal föstüljed a Házat, minden féle féreg ki-üzettetik. 
Vagy: A Szapora fövet16 vízben meg főzvén, azzal hintsd meg belől a Háznak részeit, 
a szúnyogok nem fognak háborgatni. Vagy: A száraz vadkendernek a füstje el üzi 
a Szúnyogokat, a legyeket ha nyári időben ki akarod hajtani, s veszte11i a házból, 
törd meg az ürmöt, főzd meg egy kevéssé téjjel és a házba kis cserép tálacskákba 
töltsd; el vesznek, mellyek azt meg kóstolják. Vagy Éges tök levelet a s.zobában, 
ettül meg döglenek. A jó bor is tejjel meg főzve megöli őket, csak egy cserép tálacs
kába tedd oda, a hol leginkább alkalmatlankodnak." 

Böngészve ezen régi előiratokban számos állatgyógyászati receptet is találunk, 
melyekre itt most nem térek ki, csupán néhánynak címét említem meg. ,,Hogy 
ha Disznónak férge vagyon testibe. - Hogy ha a tehén nem őződik. - Métely 
ellen. - Egerek és Patkányok el-vesztésé:rül. - Borjúnak szemérül hályogot le
hajtani. - Hogy a Héja vagy Szarka Kacsákat vagy Csibéket el ne hordja. - Hogy „ 
a tyúk a háztó.l el ne szökjön." Es még számos hasonló jótanács.ot lehetne sorolni 
az ürgék, káposztahernyók és egyéb kártevők ellen, melyek közül azért egyet mégis 

12 Büdöskő a közönséges nyers kénnek (Sulfur citrinum) népies neve. 
13 A recept írójának botanikai érzékére vall, hogy zárójelben megjegyezte az általa láb

mosó fűnek írt növény latin nevét is,ami számunkra azonosítás végett azért érdekes, 
mert a Saponaria officinalist ismerik általában lábmosófű néven. 

14 Radix Inulae. 
15 Polygala amara. 
16 Herba verbenae. 
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érdemesnek vélek itt ismertetni. ,,Szú, avagy fában termő féreg ellen. Főzd Dió 
fa levelét a Diónak zöld hajával együtt. lúgban és kend bé azzal a fa eszközöket 
és edényeket; de először tisztogasd meg a portól, azután ha meg szárad, kend meg 
Disznó zsírral és egy darabq posztóval dörgöld meg jól." Ennek az előiratnak talán 
még hasznát vehetjük manapság is. 

Visszatérve az embergyógyászati előiratok tanulmányozás.ára, azt is érdekes figye
lemmel kísérni, hogy általában milyen bajok, betegségek voltak azok többnyire, , 
melyek ellen a leggyakrabban kellett valami orvosság. Igy a már eddig is említet-
tek mellett többször találkozunk a vérhas, kólika és a kolera ellen tanácsolt szerek 
leírásával, de akadnak nehéz vizelés, calculus, vesekő, derékfájás sőt, amint már 
láttuk, fene evés ellen is megbízhatónak mondott előiratok. Azt is láthattuk, már 
az eddigiekből, hogy a nagyobb hitelesség érdekében gyakran oda van írva: igen 
hasznos, vagy latinul így: probatum est, azaz kipróbálva. Itt-ott még a kipróbáló, 
illetve a szer eredményességét igazolónak neve is szerepel, vagy akitől átvette a 
feljegyzés írója a receptet. Ez esetben igyekeznek minél tekintélyesebb személyre 
hivatkozni az esetlegesen felmerülő kételyek eloszlatása érdekében. Az egyik elő
irat pl. így kezdődik: ,,Henry Doctornak és Szem Orvosnak a Szemeink Épségben 
való meg tartását és meg erősítését illető regulái. Bécsben Ntes Haykul Antal 
betűivel 1816-ik Esztendő." Más recepteknek pedig a végére van írva annak az 
orvosnak a neve, akitől az előirat feltehetően származik, mintha - rendelte volna. 
Hogy ilyen előiratok nem csak a nép egys.zerű fiai körében voltak keresettek, hanem 
iskolázottabb emberek is gyakran átvették azokat, erről egy latin nyelvű feljegyzés 
is tanúskodik többek között, amit a rettegett népbetegség, a tüdőbaj vagy akkori 
i1evén hectica ellen vélt hasznosnak a leírója. Ismertetem a teljes, nagyo:µ érdekes 
latinnyelvű szöveget is: 
, , Vér hányás v. pökés ellen. 

Rp. pulv.-Scolopendriae Lotones 3.-
Rp. pulv.-Veronicae Lotones 3.-
Rp. pulv.-Betonicae Lotones 3. -
Rp. pulv.-Salviae Lotones 3.-
Rp. pulv.-Pulmonaria Arboricae Lotones 3.-
Rp. pulv.-Radicis Enulae Lotones 2. -
Ficum minutim scissorum Lotones 2. -
Therebentinae Crassae Lotones 1.-
Haec omnia in 3-bus Sextariis Mellis ad primam ebullitionem coquantor, et ex 

Ellectuario inde facto, bono cuspide Cultri, Mane, Vesperi, et interdiu etiam, quoties 
libuerit summatur, est contra Hecticam, Asturam, Tussim, Pectoris et Pulmonum 
offectiones. 

Descriptum ex praenotationibus Dni condam Bencsik Tabulae Cis-Danubiane 
Assessoris ex svasu Reverendissimi Dni Canonici Josephi Vildt, qui eodem remedio 
utebatur." 

A feljegyzést készítő itt úgy látszik a nagyobb hitelesség kedvéért pontosabb 
adatokat is közöl előiratának eredetéről, amivel értékes támpontokhoz juttatja a 
késői kutatókat. Feltételezhető ugyanis, hogy valamelyik levéltárban porosodnak, 
Bencsik asszesszor úrnak Tabulái, vagy Vildt kanonok úr feljegyzései, melyek még 
számos értékes előiratot rejthetnek. Bizonyára érdemes volna utánanézni. De néz- -
zük magyar· fordításban, mit is ajánlanak korabeli tudósok tüdővérzésről 1 
, , Vérhányás v. pökés ellen. 

Végy porrá tört gimnyelv levélből 3 latot (l lat = 17,5 gramm) 
Végy porrá tört erdei zsályából 3 latot 
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3. ábra. A kiskunhalasi előiratgyűjtemény egyik oldalán ,,Melly fájás ellen, H ectica 
ellen és köszvén11 ellen igen hasznos'' java,llatokat találunk 
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Végy porrá tö1·t t,isztesfűből 3 latot 
Végy porrá tört orvosi zsályából 3 latot 
Végy porrá tö1"t tüdőfűből 3 latot 
Végy porrá tört örvénygyökérből 2 latot 
Végy a próta vágott fügéből 2 latot 
Végy vastag terpentinből 1 latot 
Mindezek 3 sextárius mézben (1 sextárius = 0,55 lit.) főzessenek 11ozzá az első

r1ek hideg felöntésél1·ez (áztatásához) és az ebből elkészített elektuáriumból (lek
várból) jó' l{ésl1egyenl{ént reggel, este és napközben is gyakorta ízlelve (szopogatva) 
használtassék 11ectil{a, vérköpés, köhögés, mell és tüdőbántalmak ellen. 

Leíratott Bencsik Dunán-inneni asszes.szor1 7 Úr tábláinak (jegyzőkönyvének) össze
gyűjtött előjegyzéseiből főtisztelendő Vildt József kanonok úrnak ajánlásából (javas
latára), aki ugyanezt a gyógyszert használja." 

A ,,morbus 11ungaricus'', tüdővész, kel1kór, szárazbetesgség, hectica, és még s.zám
talan néven ismert tüdő tuberkulózis ellen azonban voltak kevésbé tekintélyes 
eredetíi népi gyógyszerek is, mint pl. a következő: ,,Hectica ellen. Vegyél Hóhértól 
-vagy Sintértől jól tisztára kifőzött Kutyazsírt egy frtért és abból reggel és estve 
él1gyc·morra egy kávés kanállal egyél, marha hús levesl)e is tegyél Tányérodon, 
igen hasznos s meg gyógyul tőle~'' (3. ábra) 

Nem kellett azonban minden esetben 11óhérhoz fordulni kutyazsírért, mert pati
kákban is kapl1ató volt Axungia Canis néven. Ilyen feliratú kenőcstégélyt a Gyóg)r
szerésztörténeti Gyűjteményben is őrzünk.18 

Eléggé gyakori előirat még a következő: , , Vízi betegség ellen. Nád tövit tisztára 
meg mosni, apróra fel-vágni, meg főzni Födő alatt betapasztva és tisztára innya, 
mást ne igyél{, - meg gyógyul." 

Egy másik javallat vízibetegség ellen a borovicska maggal rendelkezil{ hasonló
képpen és még jónél1ány recept foglalkozik a vizenyővel, amiből következtethető , 
l1ogy a különféle szívelégtelenségi tünetek nyomán jelentkező ödémák is elég gya
koriak lehettek. A fogfájós ember pedig bizonyára rég·en sem l{ívánkozott t~rsa. 
ságban megjelenni, azért volt alkalmazható a következő előirat, illetve jótanács 
, ,Fog fájásról. Köss törött foghagymát az áll kaptzádra a tsukló a 1101 van, azon az 
oldalon a mellyen a fájós fog van." 

Amennyiben a nervus trigeminus, vagy a f'og gyöké1" reagált a fog hagymára, 
úgy bizonyára nem volt a kúra hiábavaló, bár úgy tudom, l1ogy napjainkig is a fogó 
all{almazása vált be leginkább. De a belgyógyászok számára is találhatunk érdekes 
előiratokat; mint pl.: ,,Étel kívánásra gyomrot ébresztő szer. Szárítsd meg az ánist, 
törd meg és szitáld meg, a porát vízbe keverve igyad. Egy pohár vízbe egy kávés 
kanállal." Bizonyára népszer{íbbek voltak a hasonló célzattal készített ánizsos pálin
kál{, likőrök vagy sütemények, melyeknek előiratait a korabeli szakácskönyvek 
őrzik . .LL\ jómódúal{ körében a nagy evés-ivás eredményeként gyakran voltak emész
tési panaszok is, mert gyakori az olyan előirat, mely a kólika elleni szerel{et ismer
teti. Ezek közül kuriózuml{ént a ,,me1·da tl1erapia'' körébe tartozó 11árom előiratot 
ismertetek: ,,Igen hasznos kólika ellen. Friss lóganait egy fél pohárral ki csavarni 
és Borba vagy 1)álinkába tötteni s úgy meg innya. Igen l1as.znos." A l{ólikán l{ívül 
l\:oleráról is jó a ltövetkező készítmény: ,,Cholera, vagy is gyomorgörcs ellen. Kamo
millát - va.gy is Székfövet jó egy fincsára 19 valót kell megfőzni s a midőn fincsába 

17 Asszesszo1~ = ~ '3Ze11tszéki bíróság tagja, egyh ázi inéltóság. 
18 Lásd inég: Megyei Kórház Évkönyve 1970 71. é \ r 385. old. 1. ábra. 
19 Fjncsa a csésze \rag)r l{isebb bögre népies neve. 
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lészen azon Thea, abba egy jó mogyoru nagyságú galamb szart kell ·tenni, hogy 
olvadjon és a mint el olvad azonnal igya meg a beteg, meg szűnik s Cholera és a 
gyomor görcsök is meg· szűnnek." A ,,morbus regius'', mint ,,királyi betegség'' ellen 
pedig az egyszerű nép fiai igen egyszerű orvosságot használtak. ,,Icter - vagyis 
Sárgasák ellen. Lúd ganajt egy rongyba be kötni és víz be má1"'tani 24 óráig s annal{ 
utánna azt a vizet betegnek be adni, igen használ és elmúlik a Sárgasák." 

Amint már említettem a merda pharmacia alkalmazás.át gusztustalan volta miatt 
csakhamar elhagyták, érdemes azonban megjegyeznünk, 11ogy az emésztési bá11-
talmak gyógyítására tulajdon.képpen a természetes enzimeket használták, ha bár 
nem a leghigiénikusabb formában, az itt ismertetett receptek. A népi gyógyászatban 
használatos előiratok között találkozhatunk éppen annak sokrét(iségét bizonyító 
olyan határesetekkel is tehát, mint az itt bemutatott és a merda therápiába nyúló 
példák, a kuruzslással határos előiratok és az akkori tudományosnak mondott 
01„vosi recepteknek a népi gyakorlatban való alkalmazásai is. Gyakran ezek a hiva
talos orvosi szempontok is befolyásolva voltak koruk divatos áramlataival, természet
tudományos, vagy olykor csak annak vélt újabb ismeretekkel. Így a mindinkább 
terjedő természettudományokkal együtt népszerűsödő as.ztrológiai ismeretek széle
sebb lrörökben is kedveltekké váltak, ennek behatásaitól a gyógyítás tudomán)ra 
sem vonhatta ki magát. Köztudott, hogy nem csak uralkodók, hadvezérek kérték 
ki fontosabb teendők előtt a csillagjósok véleményét, de a hétköznapi élet is át volt 
szőve csillagászati megkötésekkel, mint pl. 11oldfogyatkozás kezdetekor nem jó üzleti 
vállalkozásba kezdeni; mikor jó kotlóst ültetni, aratást megkezdeni és hasonló
képpen meg voltak a napok, melyeken nem volt tanácsos eret vágni, purgálni, 
orvosságot bevenni stb. Mindezekről számos feljegyzés tanúskodik adattárunkban. 
A lrülönféle jótanácsok, gyógyító előiratok · nem cs.ak szájról szájra, vagy az itt 
idézettek szerinti kézírásos módon terjedtek, hanem olykor nyomdai úton, a má1"' 
említett újságokon kívül külön röplapok útján is. Egy ilyen 1730-ból való gyógy
szer ismertető röplapot is bemutatok, melynek egyetlen, de súlyos fogyatékosságá
nal{ tartom, hogy nem árulja el a ,,csodaszer'' anyagát, vagy összetételét, így csu
pán feltevésekre tudunk támaszkodni a hasonló hatású és nagyjából ismert szerek
nek analógiája alapján, melyek azidőtájt használatosak voltak. Az ajánló írás , ,Az 
Élet Essentiának Leírás.a'' kezdetű többszörös címet viseli és bevezető soraiban az 
akkor oly fontosnak tartott asztrológiai szabályok elhanyagolásának lehetőségével 
jelent nagy újítás.t. Nem mulasztja el azonban szavahihetőségének bizonyítására a 
hagyományos szaktekintélyekre való hivatkozást sem. Néhány sorát idézve úgy 
vélem érdekes lel1et megismerkednünk mondanivalójával is, mely így kezdődik: 
,,Az egész Esztendőnek minden részeiben, az Télnek leg-hidegebb, és a nyárnak 
leg-melegebb létében (mivel se a Holdnak Fertállyára20

, se más Planétára, vagy-is 
Aspectura vigyázni nem szükség) lehet ebbül az Élet Essentiából ... minden féle 
bajok ellen be venni ... " Világosan kimondja tehát, hogy a gyógys.zer bevételekor 
nem kell a csillagok állását figyelembe venni (4. ábra). A szöveg további részében 
ismét történik utalás az égitestekre, mondván: ,, ... ezen Essentzia nem bágyítja 
az Erőt, hanem lassú Szélek, Izzadás, és vizellet által munkálkodik, Elkergeti a 
Vénusbéli Betegségeket, ki űz minden tisztátalan Nedvességeket, Nyált, Epét, és 
Szeleket, nem külömben a Gelesztákat ... " A 11oroszkóp tabellák a XVI. -XVII. 
században kéznél voltak minden jobb patikában és úgy a 11épi gyógyászatban, 

20 A Holdnegyedek változásai. 
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4. ábra. A z 17 30-as évek egyik ,,csoda gyógyszerének'' nyomtatásban is terjesztett aján
lása, mely azonban sajnos az összetételére vonatkozóan még csak utalást sem tartalmaz 
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mint az orvosi gyakorlatban gyakran vették igénybe. 21 Ezekből lehetett megtudni 
pl., hogy mik azok a ,,Vénus béli betegségek'' is, melyekről az idézett szövegben 
olvashatunk. A Vénus bolygó ugyanis a horoszkóp tanítása szerint hideg és nedves 
jellegű planéta, az emberi test s.zerve pedig, amelyre kozmikus hatását kifejti, a 
vese. Kedvező ideje a péntek nappal és a hétfő éjjel. Egyik ,,veszedelmes'' hatása 
a 11iedelem s.zerint, hogy a Vénus jegyében születő leánygyermek meddő lesz. 

Ezzel szemben pl. a Kos csillagkép jellege a ,,hév és tűz'' azaz meleg és száraz 
tulajdons.ágú. Befolyásolt szerve a fej, kedvező ideje a kedd éjjel, férne a vas. Szi
gorú intelem rendelte el, hogy eret vágni, purgálni tilos, amikor a Hold a Kos jegyé
ben t artózkodik. Valamennyi égi jel között azonban úgy vélem, a ,,Halak'' -at ked
velték leginkább mert ezen planétának jegye alatt volt mindig az orvosságokat 
bevenni a leghasznosabb. 

De vajon tényleg van valami qefolyása a bolygóknak, csillagoknak földi életünkre, „ 
egészségünkre, vagy csak a néphit, a babona tételez fel ilyesmit~ Ugy vélem érdekes 
lenne egy más alkalommal kissé beletekinteni a termés.zettudományos ismeretek 
szemüvegén át a gyógyítás múltjának eme pókhálós misztikus világába is, melyről 
a mai korszerű orvosmeteorológia már kezdi lefejteni a b{í.vös fátyolt . 

• 

Befejezésül talán még érdemes felfigyelnünk Katona Zsig1nond jeles kecskeméti 
gyógyszerésznek az 18i(ios közegész·ségi és orvosi ügyek rendezésével kapcsolatos 
törvényjavaslat egyik szószólójának mozgalmára. Észrevette ugyanis azokat a tart
hatatlan állapotokat, melyek az akkori közegészségünkre rányomták a bélyeget és 
harcolt a nagyon elburjánzott kuruzslás, felelőtlen méreg és kábítószer szabad árusí
tása ellen, igyekezett ettől a szakszerű tudományos gyógyítást elhatárolni és tekin
télyét megóvni. Ennek érdekében többször is felszólalt a képvis.előházban és törvény
javaslatokat szerkesztett, melynek egy fogalmazványi példánya Gyűjteményünk 
adattárában van. Ebből idézek: ,,A közegészségügyi törvényjavaslat és a gyógyszeré
szet ügye. Az országgyűlési képviselők becses figyelmébe ajánlom. 

I. Mióta hazánk az alkotmányos jóllét bajait viseli alig volt ügy, mely égetőbb 
megoldásra várt volna mint az általános közegészségügy rendezése ... 

. . . Könyveket lehetne írni különösen a m~gyar faj körében tartozó gondatlanság, 
érzél{hiány és az élettel mit sem törődő könnyelműségről ... legyen szabad csak a 
tapasztalá;sra hívatkozva azon véleményünknek adni kifejezést, - habár hozzávető
leg - hogy hazánkban az évenként elhaltaknak körülbelül 70%-a rendes orvosi se
gélyben nem részesül. 

Magyarországban a törvény s.zerint az egészségügyi személyzetet képeznék az or
vosok, sebészek, állatorvosok, gyógyszerészek és ~zülésznők, valósággal pedig azon
ban ezeken kívül még orvoslásra és gyógyszerárulással foglalkoznak az úgynevezett 
javas as.szonyok, vándorló kuruzsolók, lelkészek, szatócsok, kiseb~ nagyobb boltosok, 
czukrászok, falusi korcsmárosok és a lapok ezerféle alakban csábító hírdetményei. Az 
ily sok factorok között az egészségügyi állapot nem lehet egészséges. A belülgyminisz-„ 
ter Urnak van ugyan a gyógy és egyéb hatásos szerek árulásának szabályozására néz-
ve 1875. június 2-án 26 033. sz. a. kelt körrendelete, mely elismerésre méltó ... de a 
belügyminiszter úr aligha tudja, hogy, rendeletét nincs ki fog~natosítsa ... erről bár
ki, bárhol és bármikor meggyőződhetik hol a fűszerkereskedésben az ólomczukort, 

• 

21 Egy ilyen ,,ősnyomtatvány''-nak számító, az 1946-os évre érvényes és külön Magyar
ország számára a nyorntatott ,,érvágó naptárt'' ismertet az Orvostörténeti Könyvtár 
Közleményei 1958. évi 10 11. számában. 
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mire11yzöldet, czinno bert, 22 rézgáliczot, általában a mérgeket és mérges hatású sze
reket a rizs, kávé és egyéb háztartási szerekkel· egycsoportban találja. 

Tehát gyógyszerészek, kik a mérges s.zerek tulajdonságait tüzetes.en ismerik, mér
ges szereket tartani kötelesek, de csak orvosi rendeletre adhatják ki, kereskedők, kik 
általában legalább a jelen korban még egyik vagy másik közötti különbözetet_.sem 
ismerik, a már fentebb idézett miniszteri szabályzat értelmében kevesebb kötelezett
ségek mellett szabadon árulhatják. - Mivel nyújt több biztosságot a nem szakava
tott kereskedő, mint éppen a vegytanban legjártasabb gyógyszerés.zi kar~ Az es.küt 
tett le hívatalát hűségesen teljesíteni, amaz nem ... Az 52. §.A jelen törvény 6. feje
zetének szabályai szerint orvosi gyakorlatra nem jogosított egyének betegeket kere
setképpen gyógykezelni és díjjazás mellett gyógyszereket rendelni tilos. 

Véleményünk szerint e §-ból a KERESETKÉPPEN és a DÍJJAZÁS MELLETT 
szavak kitörlendők lennének, mert ha e javaslat módosítás nélkül hagyatik meg, a 
kuruzsolóknak ezer meg ezer alkalommal biztosíttatik eddigi mesterségük folytatá-

, '' sara ... 
Láthatjuk tehát, hogy milyen nagy szükség volt má1" valamiképpen az egészségügy 

területén rendet csinálni és az eddigiek ismeretében méltányolhatjuk Katona Zsigmond 
jeles kecskeméti gyógyszerész mozgalmának és szívó~ harcának jelentőségét. Az eddi
giekből, úgy vélem az is eléggé kitűnik, hogy az orvoshiány és az orvosnélküliség tette 
szükségessé a népi gyóg)r:ítás nagymérvű elterjedését, mely gyakorlati sokoldalús.ága, 
minden tévedése és mai szemmel látott ,,hibája'' mellett is jelentős szerepet töltött 
be a la~osság egészségügyi ellátás.a, gyógyítása terén. Az itt bemutatott előiratokkal 
is azt próbáltam érzékeltetni, hogy bár akadnak olyanok, melyek a kuruzslás körébe 
is sorolhatók, többségük azonban misztikumától megfosztva, feltisztulva napjaink
ban is elfogadható gyógyszerként alkalmazható. Népü11k gazdag gyógyszerkincse ma 
sem 11élkülözhető és szinte kimérhetetlen bánya lehet a pharmakologusok és gyógy
szerkutatók számára. Nem csak érdel{es tehát, de hasznos is a régi előiratokat mai 
sze1nmel böngészni. Igaz ugyan, hogy a Duna-Tisza közének, így a mai Bács-Kiskun 
megyének is egészségügyi körülményei a múltban nagyon el voltak hanyagolva, en
nek a ténynek azonban nem törvényszerű következménye, hogy napjainkban se tö
rődjünk gyógyítástörténeti kultúránkkal és annak ápolásával. Ezért látom szükségét 
hasznát és jelentőségét a gyógyszerészeti, valamint az orvoslástörténeti kutató mun
káknak és az ezek nyomán kialakuló szakgyűjteményeknek, múzeumoknak. 
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22 Kristályos ólomacetát, réz-arzéntrioxyd, higanyjodid. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

. 

A szerző röviden ismerteti Bács-Kiskun megyének a múlt századbeli hiányos orvos-
ellátottságát. Az orvosnélküliség szükségszerű következmények ént igen elterjedt volt 
a n épi gyógyítás különböző formája. Az egészség helyreállítását, vagy megóvását szol
gáló hasznos és gyakorlatból merített jó tanácsok neni. csak szájról szájra jártak, hanem 
az írni tudók fel is jegyezték azokat. Ilyen feljegyzéseket tal.álunk a Bács-Kiskun n1egyei 
Gyógyszerészettörténeti Szakgyűjtemény adattárában is, melyeknek előirat.ai, reéeptjei 
között szerepelnek különböző növényi részek, ezekből készült porok, főzetek, forrázatok, 
vizes vagy szeszes kivonatok, valamint állati eredetű excrementumok is. 

N épünk régi empirikus gyógyszer kincse ma sem nélkülözhető és szinte kimeríthetet
len kincsesbánya a mai pharmakológusok és gyógyszerkutatók számára is. 

N. L oránd, Mária Juhász 

About written data on popular healing found in the ''County Pharmacist 
Historical Repertory'' 

Author gi ves briefly account about incomplete medical care of the last century in County 
Bács-Kiskun. As necessary consequence of being without physicians, different forn1s of 
popular h ealing have been widely accepted. Good advices taken from practice, serv!ng care 
or restoration of health, not only spread from mouth to mouth, but also were registered by 
p eople able to write. Such not ices are to be found in the sp ecial publication of data in 

. 
Collection for Pharmacy History County Bács-Kiskun, among which prescriptions concer -
ning parts pf plants, powders m ade of th em, infusions, con coctions, watery or alcoholic 
extractions, as well as excrements of animal origin are repor ted. 

The empiric pharmaceutical t r easure of our people is indispensable even nowadays, and 
m akes an aibundant gold-mine even for pharmacologists. and pharmace~tical researches of 
our time. 

• 
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