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(;}yógyszerészellörléneli közlemények 
Gyógyszerészet 23„ 219-222. 19'79 

A gyógyszerészeti deontológia kezdetei Erdélyben 
DR SPIELMANN JÓZSEF és MAIOR OVIDIU 

A szerzők eredeti okiratok alapján áttekintő képet 
adnak a XVI--XVIII században az erdélyi gyógy
szerészek helyzetére és 11iűködésére Jellemző szak1nai
jogi szabályozásokról, amelyek az orvosok és gyógy
szerészek működé,sét megszabó rendelkezé,sek mellett a 
tőlűk megkövetelt hivatalos eskűszövegekben jutottak 
kifejezé,sre (23 irodalmi hivatkozás) 

* 
Az utóbbi évtizedek levéltári kutatásai több vo

natkozásban gazdagították az erdélyi gyógyszeré
szet kezdeteire vonatkozó ismereteinket: ponto
sabb adatokat nyertünk az első gyógyszertárak 
alapításáról, jelentősen bővültek az első gyógy
szerészek tevékenységére vonatkozó ismereteink 
Sokkal kevesebb figyelmet szenteltek viszont a 
gyógyszerészeti törvénykezés és deontológia kez· 
deteinek (XV-XVIII század) 

Az első városi gyógyszertárakat Erdélyben a 
XV. század végén alapították (Szeben 1494, 
Brassó 1512, Beszterce 1516, Kolozsvár 1572) [1] 
A gyógyszertárak a dél-német városok mintájára 
a városok tulajdonában voltak, ellátásukról is a 
M:agistrntus gondoskodott. A gyógyszerész leltár 
alapján vette át a várostól az officinát, s vagy ön
állóan gazdálkodott, vagy a város alkalmazottja 
volt. Távozásakor ugyancsak a leltár alapján szol
gáltatta vissza rendben az officinát. Ez a gyakor-

-· -.-lat.az egé,sz XV-XVI századon át nyomon kö
vethető, jóllehet a mostoha történelmi körülmé
nyek következtében csupán néhány erdélyi gyógy
szertári leltár maradt fonn. (Az 1531-es, 1580-as, 
1609-es szebeni, valamint a töredékes 1676-os 
brassói) [2] 
Első gyógyszerészeink többnyire a M:agistratu

sok alkalmazottai voltak. Szeben és Brassó városok 
számadáskönyveiben több adat utal a gyógyszerész 
fizetésére. Az a történelmi körülményektől függően 
változott: az 1588-as brassói pestisjárvány idején 
a gyógyszerész 70 forintot kapott egy félévre, bé
késebb időben viszont csupán 25-30 forintot egy 
egészre [3]. 

Az első szakképzett gyógyszerészek megjelenése 
Erdélyben, egyben az orvosi és gyógyszerészi hiva
tás szétválását is jelzi. Már a X\TI„ században a 
város hivatalos orvosa -- a fizikus - ellenőrizte az 
officinát, a gyógyszerész neki tartozott számadás
sal (Brassó, Szeben) M:ég előfordul azonban, hogy 
az orvosok hatáskörüket áthágva, maguk vették 
át az officinák irányítását. 1549-ben például a sze
beni I~f, artinus Brenner orvost a :l\'Iagistratus 72 
guldennel küldi Bécsbe gyógyszer beszerzés céljá
ból. A levéltári adatok szerint azonban ez idő tájt 
Szebenben nem tevékenykedett gyógyszerész [ 4] 

A brassói Kyr Paulus, a város hivatalos orvosa, 
ugyanakkor tulajdonosa, illetve vezetője a városi 
gyógyszertárnak az 1545-46-os, az 1550-57-es, 
az 1569-es, az 1572-75-ös és az 1584-es időszakban. 
Amikor 1584-ben az új gyógyszerész, Hermann 
Skodt átveszi hivatalát, előbb négy hétig - próba
időre - Kyr ellenőrzése alatt kell dolgoznia [ 5] 

A fonti kivételektől eltekintve, a városi gyógy
szerészi hivatás a XVI században jól körülhatá
rolt jogokhoz és kötelességekhez kötött Levéltári 
adatok hiányában, sajnos, nem ismerjük eléggé az 
1770-es Generale N ormativumot megelőző erdélyi 
gyógyszerészeti törvénykezést. Egyes tudomány
tör térrészek feltételezik, hogy a bécsi gyógyszeré
szeti rendelkezéseket Erdélyben már az ország
résznek osztrák fennhatóság alá kerülése előtt kö
telező módon alkalmazták [6]. Ausztriában - mint 
ismeretes - az 1533-as Oonstitutio Oriminalis 
Oarolina, az Orda politiae Anno 1552, valamint az 
„1564-es Rendelkezés" pontosan körülírta a gyógy
szerészek jogait és kötelességeit [7]. E törvény
rendeleteket feltehetőleg Erdélyben is ismerték, 
helyenként alkalmazták is, de semmi esetre sem ál
talános és kötelező jelleggel Fennmaradt viszont 
a XVI-XVII. századból két szebeni eredetű 
gyógyszerészeskü szövege. 

A gyógyszerészeskü letétele már az orvosi és 
gyógyszerészeti hivatás szétválásának időszaká
ban kötelezővé vált Európa-szerte.. A gyógyszeré
szek jogairól és kötelességeiről intézkedő Status 
sive Leges Municipales Areleatis (az arlesi statu
tumok, 1162-1202), valamint II Frigyes német
római császár (1212-1240) orvosi rendelkezései, 
vagyis a legrégibb gyógyszerészeti intézkedések 
már előírták az esküt.. IL Frigyes rendelkezéseit 
utánozta számos olasz, francia és német város az 
elkövetkező századokban. Ezek is megkövetelték a 
gyógyszerészi esküt. Szövegük is igen hasonló volt. 
A hippokratészi eskü mintájára megszabták a 
gyógyszerészek jogait és kötelességeit. A fogadal
mat tevő Isten és a polgári hatóságok előtt köte
lezte magát, hogy feladatainak legjobb tudása sze
rint eleget tesz, s vállalja az erkölcsi, vallási, illetve 
jogi büntetést, azok megszegése esetén. A vallási 
szankci.ók a kiközösítésig mehettek (pi Párizsban), 
de pénz bírsággal, vagyonelkobzással, sőt halálos 
ítélettel is sújthatták a gyógyszerészt [9] 

Her:mann Schelenz megá.llapítása. szerint [l O], a.gyógy· 
szerészeskü rendszerint a következ6 jogokat és köteles
ségeket foglalta 1negában: 

- a gyógyszerész jbgát, hogy officinát létesíthessen 
s azt vezethesse (viszont eltiltotta az orvost a gyógysze
rek előállításától és kereskedehni forgahnazásától); 

- a gyógyszerész elkötelezettségét, hogy jó 1nin6ségű 
gyógyszereket állít elő a hivatalos orvos irányítása és 
ellenőrzése alatt; 
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·-bármilyen elvtelen inegegyezés tilalmát orvos és 
gyógyszerész között a jövedelmen való osztozkodás 
céljából; 

- a gyógyszerész vállalását, hogy 1ninden esetben a 
hiva.talos dispenzatoriurn (pharmacopoea.) előírása alap
ján jár el, s tiszteletben tartja az érvényes taxa árait; 

- csupán hivatalos bizonyítvány alapján bocsát ki 
mérgező vagy abortív anyagokat. 

A fonti jogokat és kötelezettségeket megtalaljuk 
a német városok gyógyszerészi esküiben is .. Azok 
jelentősen befolyásolták az erdélyieket, hiszen isme
retes, hogy a szász városok rendszerint i1émet terü
letről toborozták gyógyszerészeiket. 

A brassói centumvirek testülete 1628-ban elha
tározta, hogy a gyógyszertár tevékenységét évente 
kétszer két szenátor és ugya11annyi centumvh el
lenőrizze [11 J Th Trutler és I F. Teutsch hivja fel 
a figyelmet, hogy az ausztriai gyógyszerészeti tör
vénykezést követően (1644), Brassóban is hasonló 
intézkedéseket foganatosítottak A városi 01 vos
nak megtiltották, hogy gyógyszertárat béreljen 
vagy tartson, a gyógyszerésznek, hogy egyidejű
leg két officina tulajdonosa legyen [12]. A brassói 
százak tanácsa 1634, december 26-án, illetve 1650 
december 26-án, a mérgező anyagok forgalmazásá
ról is intézkedett Vándorárusoknak megtiltották 
arzén és higany árusítását A piacbírákat kötelez
ték, . hogy rendszeresen ellenőrizzék a higannyal 
való kereskedést [13J Ezek az első általunk ismert, 
a gyógyszerészeti tevékenységet szabályozó erdé
lyi rendelkezések 

Szebenben hasonló szellemű intézkedéseket fo
ganatosítottak A centumvirek tanácsa 1662. má
jus 13-án beadvánnyal fordult a Magistratushoz, s 
kéri, ,hogy a jövőben a gyógyszerészt csupán eskü 
letétele után (sub juramento) alkalmazzák A vá
rosi tanács magáévá teszi a javaslatot [14].. 

Szebenben azonban gyakorlatilag már régebben 
is éltek a gyógyszerészi esküvel Amikor 1580-ban 
JV ilhelrn Balek a várostól bér be veszi az officinát, 
a hivatalos leltárban a gyógyszerek, aműszerek és 
dispenzatoriumok felsorakoztatása után a követ
kező német nyelvű fogadalom olvasható: „Én, a 
duisburgi Wilhebnus Balek köztudomásra hozom 
és nyilvánosan elismerem, hogy ezen város tisz
teletreméltó és bölcs tanácsától a fent jelzett egy·, 
szerű és összetett gyógyszereket, valamint a i1evü
kön nevezett műszereket átvettem Ezért nyilvá
nosan _esküszö1n, hogy mikor annak ideje elkövet
kezik, e gyógyszereket és műszereket a tiszteletre 
méltó bölcs Tanácsnak köszönettel visszaszolgál
tatom Ha azonban (mivel mindannyian halandók 
vagyunk) Isten másképp döntene , és időközben 
meghalnék, amennyiben a gyógyszerek közül va
lami is hiányozna, a tiszteletre méltó és bölcs Ta
nács saját vagyonomból kárpótoltassék, s épp 
úgy, amennyiben a műszerek valamelyike meg
rongálódnék, azok megjavíttassanak Hogy nyi
latkozatomnak okira~ hitele legyen, saját pecsé
temmel láttam el I:rtam Szebenben, 1580. feb
ruár 2-án Wilhelmus Balek P H" [15]. 

Ez tehát az első, szakmai jellegű eskünyilatko
zat. amelyet egy erdélyi gyógyszerész tett. Aszok
ván,yos gyógyszerészi eskü szövegétől eltérő, 
ameru1yiben rövidebb és. csupán az officina át-vé
telével vállalt anyagi felelősségre té1 ki 

Ettől gyökeresen eltérő és a német városokban 
tett gyógyszerészi eskü szövegéhez hasonló Cas
parus Crarner 1653-as fogadalma Az olyan idő
szakból származik, amikor Brassóban - inint e1n
lítettük - feltehetőleg az .osztrák törvénykezés ha
tására, a gyógyszerészek tevékenységét szabályoz
ták, s mintegy 9 évvel előzi meg a hi:'atalos gyógy
szerészeskü bevezetését Szebenben Erdekes és jel
lemző, hogy Crarner esküjét követően, három év 
múlva hasonló fogadalmat teW JV olfgang Bauler, a 
város hivatalos fizikusa is (1656). 

Casparus Cramer az 1652-63-as években volt 
Szeben várns gyógyszerésze évi 40 gulden, 10 mérne 
búza, 20 szekér tüzelőfa fizetéssel, ingyen lakással 
A város ugyanakkor anyagilag segítette a gyógy
szerek beszerzésében is [ 16} 

,Í1ne, a né1net nyelvű eskü szövegének fo1dítása: 
„En, a lőcsei Oasparua Oram.er, esküszöm az _A tyá1a, a 
Fiúra, a Szent Lélekre, az oszthatatlan Szenthá10111-
ságra, hogy minekutánna gyógyszerésznek felvét,ettf~n1 
Szeben városában, Erdély fővá.rosában, hivatáson1at 
hűséggel gyakorolon1. A„z összes sitnpliciákat, a.melyisket 
egy jól n1űködő gyógyszertár megkövetel, idejében ösz
tizegyűjtö1n, kiszárítom és tisztán tartom._<\. kornpozitá
kat a vá1osi fizikus úr előírásait követve készítcin cl, oly 
módon, hogy az orvos se legyen becsapva, s a. bet.Eg se 
szenvedjen kárt. Nem fogoin a cukrot mézzel helyette
sít.eni, nein adok magzatelhajtót, oltatlan higanyt, 
n1é1get, pénzért vagy bá1mi másér,t, sem isn1eretlen, 
sem gyanús személynek Mindazt, an1i a gyógyszertár
ban régi vagy elavult megsem1nisítem vagy eldoborn, s 
nen1 bocsátom áruba 

A g;yógyszerek árusításakor ta1 to1n 1nagan1 az előírt 
taxához, és senkit sem károsít.ok 1neg, legyen az gazdag 
vagy szegény. A szakértehne1net 1neghaladó kérdések
ben tanácskozni fogok a város fizikusával Mindenben 
a legjobb tudáson1 szerint jáI"ok el, s a szegény betegek 
ügyének szentelem magam. Mind a szegényeknek, nünd 
a. gazdagoknak, ezen a város és Szék minden lakosának, 
kinek segítségre van szükség~, éjjel-nappal, vonakodás 
nélkül rendelkezésére állok. i\Jlandóan a gyógyszertár
ban ta.rtózkodo1n„ _<\. város tulajdonát képező műszere·· 
ket ne1n rongálo1n ineg ;tudatosan, s azokról idejében 
pontos)eltárt készítek Ugy segítsen Isten és az ő szent 
igéje, A1nen" [17] 

A szebeni gyógyszerészi eskü általunk közölt 
szövegét kommentálva, Karlheinz Bartels állapítja 
meg, hogy az a korabeli dél-német gyógyszerész, 
rendelkezések hatását tükrözi .. A szebeni esküben 
foglalt kötelezettségek és jogok mindegyike, há
rom kivételével, ha nem is ugyanazon sorrendben, 
szerepel az 1442-es nürnbergi esküben, az egyik 
legrégebbi gyógyszerészfogadalomban. Ezt az es
küt számos más nén1et város is példaként hasz
nálta (Esslingen, Konstanz. Regensburg, Stuttgart 
stb ) . Ezért alig állapítható meg, hogy maga a 
nürnbergi eskü, vagy annak valamely későbbi ,á]
tozata volt-e a szebeninek példaképe. A nürnbergi 
esküben nem szerepelt a kitétel a cukornak 111éz
zel való helyettesítéséről. Ezt viszont Bartels ki
mutatta az 1447-es bécsi, valamint az 1582-es. 
wormsi orvosi rendelkezésekben, s azt követően 
sok másban, Ugyancsak hiányzik a gyógyszerész 
fogadalma, hogy éjjel-nappal betegei rendelkezé,· 
sé1e áll. Szerepel viszo11t n1á1 az 1423-26-os bázeli 
fogadalomban, é~s a. későbbi korok Inás nén1et es
küÍben„ Dc egyetlen német esküszövegben. sem ta
lálta párj<H a gyóg} szer ész fogadalmának, hogy a 
gondjaira bízott műszereket és gyógyszereket a 
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városnak épen visszaszolgáltatja A szebeni eskü 
ezen kitétele minden bizonnyal a sajátos helyi vi
szokból fakadt [18]. 

Gasparus Gramer esküjének értékét semmivel 
sem csökkenti az a tény, hogy dél-német fonások 
alapjá11 készült. Hiszen ismeretes, Európa-szerte a 
városok és államok egymás gyógyszerész-törvénv
kezéseit veszik át ez idő tájt. Ellenkezőleg, az eskü 
megfogalmazójának kritikai érzékére utal, hogy a 
kor fogadalmaiból éppen a 'legelőremutatóbb in
tézkedéseket ragadta ki, és foglalta szövegébe 
Mert a szebeni eskü elsősorban a gyógyszerész 
szakmai és erkölcsi kötelezettségeit domborítja ki: 
a beteg érdekeinek korlátlan szolgálatát, föggetle-· 
nül vagyoni helyzetétől, fogadalmát, hogy offici
náját mindig friss és jó minőségű szerekkel látja el, 
hogy mérget és abortívnmot, csak az arra jogosí
tottaknak bocsát; ki Fontos helyet foglal el az es
küben az orvos és a gyógyszerész viszonya. Utóbbi 
fogadalma, hogy a hivatalos orvos döntésének alá
veti magát, s tanácsát mindig kikéri Az esküben 
utalás történik arra is, hogy a gyógyszerek kiadá
sakor a hivatalos taxa előírásai szerint jár el. Csak
hogy mind ez ideig semmi adatunk ana vonatkozó-· 
lag, hogy a XVII század Erdélyében létezett 
volna hasonló gyógyszerárszabás .. Ne tévesszen 
meg senkit, hogy az 1580-as és az 1609-es szebeni 
leltárakban a gyógyszerek neve után bizonyos 
összegek szerepelnek. Ezek ugyanis a gyógyszerek 
beszerzési és nem kereskedelmi árára vonatkoznak. 
De utalhatott az eskü szövege az akkori érvényes 
bécsi taxára is, Annyi bizonyos, hogy amikor 
1753-ban egyeselt a bécsi taxa bevezetését javasol
ják Erdélyben, Felfalusi Mihály szebeni orvos 
a Gubemiumhoz intézett beadványban kéri, dol
gozzanak ki egy önálló, a bécsitől eltérő erdélyi 
taxát, a honi viszonyoknak megfelelőt [19}. Ter
mészetesen ana is gondolnunk kell, hogy a sze
beni tanács tervbe vette az eskü szövegében em)e
getett gyógyszertaxa kidolgózását, de az végül 
nem készült el 

Utóbbi feltevés mellett szólna, hogy a hivatalos 
taxa újból szóba kerül Wolfgang Bauler városi 01-

vos 1656-ban letett esküjének szövegében, Mivel 
ez a fogadalom részletesen kitér az orvos-gyógy
szerész viszonyra is, magyar fürd.ítását, a német 
eredeti alapján, egészében közöljük: 

„Én, az ulmi Woljgangus Bauler, esküszöm az 
Atyára, a Fiúra, a Szentlélekre, az oszthatatlan 
Szentháromságra, hogy miután Szeben város tiszteletre 
111,éltó. ~s. bölcs T,aná.cs!l, ~rdély kiTályi fővárosában 
v:i.ros1 f1z1kusnak es ord1na.r1us 1ncdicusnak szabá,lyosan 
k:neveze~t, fogadom és esküszön1, hogy hűséggel szol
galorn mind béke, 1nind háború, mind egészséges, 1nind 
fe1 tőzött levegő idején a királyi város minden polgárá
nak, valamint a Szék minden egyes tagjának ügyét, a 
gazd~~-okét és szegényekét egyaránt, kötelező tisztelet .. 
tel, e1Jel··nappal ahányszor felszólítanak. Arra törek
s~ern, hogy a betegségek okának megállapítását köve
toen, azok sűlyosságától függően, legjobb tudáson1at 
és a gyógyászat terén szerzett minden tapasztalatomat 
latba vetve, a beteg és a páciens érde:kében ügyködjem, 
gyakran n1eglá-togassam, és a beteg· módjához mérten. 
szerény honorá.riu111ma.l elégedjen1 meg. Nen1 t6reksze1D 
se1n a betegségek szapo1'ítására, sern azok n1eghosszab
bítására. 
. A gyógyszerésszel nern fogok titkos niegegyezést kótni, 
illepie 'Vele szövetkezni rz vá1os polgá1·ainak becsapásá1a. a 
gyogyszerek taxálásában, sőt egyik sze111eniet rnindig i;i-

gyázi;a nyiti;a tartorn mind rá, mind készít?nényeire. Egy
szóval, amennyire en1berileg lehetséges, keresztényi és 
tiszteletre méltó rnódon viselkedem, mind hivatásom
ban, niind azon kívül, a 1angos személyeknek és a hiva.
talosságoknak 1negadom a nekik já.ró tiszteletet, s be-· 
csületes polgárként a váI"os szabadságait és ősrégi jogait 
őrzöm és támogatoin, §Őt javain1n1al, vére1nn1el és bá
~orságon1m~l védem. U gy segítsen az Atyaisten, ,a Fiú, 
es a Szentlelek, az oszthatatlan Szentháron1ság, Amen" 
[20]. (A mi kiemelésünk ) 

(Az orvos és a gyógyszerész összejátszását tiltó 
rendelkezéseket nemcsak a XVIL század fogadal
maiban, hanem még a XIX. században megfogal
mazott gyógyszerész- és orvoseskükben is meg
találjuk). 

Az általunk ismert, ezt követő legközelebbi 
gy6gyszerészeskü az 1770-es Generale Nonnativurn
ban szerepel Az 1653-1770-es időszakból hiá
nyoznak az adataink. Valószínűtlen, hogy az em
lített időszakban a gyógyszerészi esküt törölték 
volna Szebenben, inkább a levéltári adatok hiá
nyára kell gondolnunk. Hiszen említettük, Gramer 
esküjét követően, 1662-ben emelte a szebeni városi 
tanács kötelező rangra a hivatalos gyógyszerészi 
esküt. Viszont feltehető, hogy a XVIIL század 
első felében az eskü kötelezettsége feledésbe me
r ült. Erre utah1a, hogy az 1752-53-as években 
Andreas Sotei··ius és Jacob Schunn orvosok, miután 
Erdély több gy6gyszei tárát meglátogatják, jelen
tésükben megjegyzik, hogy „nem lenne fölösleges, 
sőt egyenesen kívánatos, hogy a gyógyszerészek, 
prnvizorok és kisegítők szent esküvel fogadják, 
hogy ezután pontosan és lelkiismeretesen dolgoz
nak" [21] 

A Genernle Nmmativnmban foglalt gyógysze
részeskü ~ inint isn1eretes, i1emcsak Erdélyre, ha
ne1n az Osztrák Birndalom minden tartományára 
vonatkozott Ime, a latin, illetve német nyelvű 
eredeti magyar fordítása: 

„Én, N„ N„ ezennel fogadom és esküszön1 a Tufinden
ható Istenre, hogy a felsőbbség által előírt egészségügyi 
törvényekhez és gyógyszerészeti instrukciókhoz tartom 
1naga1n IIivatá.so1nban legjobb tudásom szerint tiszte
letben tartoin az azokkal kapcsolatos minden rendelke
zést, hűséggel és szorgalon1mal. A gyógyszert az előírt 
vények szerint a szerek, a súlyok, az adagok vagy bármi 
más n1ódosítása nélkül állíton1 elő„ Ne1n cserélem fel az 
orvos előírta gyógysze1t mással, s nem adok el orvosi 
előírás nélkül erős hatású kompozitákat. Sürgősségi 
esetektől eltekintve, tartózkodni fogok a. betegek vizs
gálatától és kezelésétől. Mérget, megfelelő biztosíték 
nélkül, isn1e1etlennek nen1 bocsátok ki, csak oly n1ódon, 
ahogy. Hzt az instrukciók előírjá.k, s i11inden vonatkozás
ban úgy viselkeden1, a-hogy az egy tiszteletreméltó 
és jellen1es gyógysze1észhez· illik Ugya,níg~ őrködöm 
ofíiciná.111 alkalinazottjainak viselkedése felett. Úgv 
segítsen I~ten, a szeplőtlen Szűzanya és az összes drág~ 
Szentek, _!!_1nen" [23] 

A fenti eskü elemzése meghaladná e cikk kere·· 
teit. Csupán azt jegyezzük meg, hogy a Generale 
N ormativurn külön fejezetben foglalkozik a gyógv
szerészek jogaival és kötelezettségeivel 

A XVIII század végén, XIX. század elején fel
\' ilágosult erdély"i gyógysze1észeink és orvosaink az 
e1délyi viszon:yoknak 1negfelclő, sajátos instruk
ci6kat dolgoztak ki, s ezek közül a legjelentősebb 
?synlaJ3 _Feren( p1oto1nedicus, Jnstruct-io pro 
apot11ecw iis-ja, mely 1808-ban vált hivatalossá 
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Sajnos, elveszett az ugyancsak Nyulas kidolgozta 
gyógyszerészeskü szövege, melyre 1807-es erdélyi 
ellenőrző körútja alkalmával minden erdélyi gyógy
szerészt folesketett. 
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,IJ;-p tt illrrHJIMaHH H 0. lV\.attop: l-fa!JQl[O 

rjjapMaqeemu1JeC1coU Oe0Hn10Ao2uu s 7 pancuAbeaHuu 

ABIOpbI Ha OCHOBe üpHrHHaJibHblX ;::r;oKyMeHTOB ;::r;aro1 

063op 0 npoipecCHOHaJTbHO-IOpH;:i;HqecKHX npaBH.JTaX xa
paKrepHbIX )J;JT5l IIOJTO»<eHH5l H )J;eHreJTbHOCTH 1paHCHJTb

BaHCKHX ipapMaueBTOB B XVI-XVIII BB., KOIOpbie KpOMe 

pacnopH»<eHHtt perYJTHPYIDlllJIX ,1J;eH1eJTbHOCib Bpaqett H 

ttiapMau;eBrOB 6bIJIH Bb!pam:eHbT H B reKCTax oip<tJuu;HaJib

Hb!X npHC5lT 1pe60BaHHbIX QT HHX (23 JIHiepa·rypHb!X 

CCbIJJKH) 

Dr J Spiel1nann and 0 l\íaior: Initial 
docu1nents related to pharmaceutical deontology in TranB
sylvania 

A review is presented on the statutes edited in the 
XV!th to XVIIIth century in Transylvania related 
to pharmaceutical deontology, controlling the functions 
of the inedical officers and pharmacists and \vhich 
manifested themselves in a great deal in the official 
oaths required of physicians and pharmacists, both 
being employées of the City Councils at that time 
(23 literature r·eferences) 

Dr„ J Spieln1ann und 0 l\Iaior: Die 
Anjange der pharmazeutischen Deontologie in Sieben„ 
bürgen 

Die Verfasser geben einen Űberblick auf Grund der 
originalen Urkunden über die beruflichen und recht· 
slichen Regelungen, die für die Lage und Tiitigkeit der 
Apotheker im XVI-XVIII Jahrhundert charakteri
tisch waren„ Sie kamen nicht nur in <len die Tiitigkeit 
der Apotheker und Arzte bestimmenden Anordnungen, 
sondern auch im amtlichen Eidtext zu1n Ausdruck 

(Tirgu-Mures - Marosvásárhely 4300, Str .. Gh. Marinescu 38. Román Szocialista Köztársaság) 
Érkezett: 1977. XIL 28. 

AZ EPILEPSZIA GYÓGYÍTHATÓ 
APM.: ÖAZ 82 (37), 723 (1978) 

Görcsökkel jf\16 vagy azok nélkül fellépő öntuda.t· 
vesztés n1ind az érintett személy, niind környezete szá
má1a kínos, Ilyen roha1nok gyakoribbak a gyermek
korban, inint később J\{egjelcnési formájuk nagyon 
különböző és az előidéző ok is szá1nos lehet. Minden 
esetben a1ra kell törekedni, hogy a kiváltó okot feldedt„ 
sük, ezért a beteget kezelő orvossal kell 1negtanácskozni, 
inilyen további lépések teendők a diagnózist és a keze
lést illE1tően Sajnos, 1nég igen kevesen tudják, hogy 
egy célirányos és következetes kezelés milyen kedvező 
kilátással kecsegtet e téren Annál inkább érvényesül 
az előítélet és annak következtében a betegnek és család
jának hátrányos megkülönböztetése, izolálása. De mint
hogy az orvosok ineg vannak győződve a felvilágosítás 
szükségességéről - és az eskór gyógyíthatóságáról -, 
Ausztriában 1ná1 tíz évvel ezelőtt csatlakoztak az 
epilepszia. elleni nen1zetközi ligához (a liga célja. az éiin
tett betegek gondozásának javítása). Sajnos, rnég szá
n1os eskóros beteg van, aki tudatlanságból, han1is féle
lernérzetből nen1 fordul panaszával orvoshoz (267) 

R B 

MANGÁNHIÁNY ÉS EPILEPSZIA 
A F .. K ÖAZ 32 (37), 723 (1978) 

A montreáli Saint Ma1y kórház orvosai úgy találták, 
hogy összefüggés van az epilepsziás rohamok és a vér 
1nangántarta.Ima között. Ezt Yukio Tanaka dr. tizen
kétéves fiú betegén fedezte fel, aki ötéves kora óta szen·· 
vedett epilepsziás rohamokban. A szokásos rutinvizsgá· 
latok semmi tán1pontot nem adtak a betegséget kiváltó 
okokra nézve, mire a vérben levő nyomelemek koncent· 
rációját vették vizsgálat alá„ A„ fiatal páciens vérének 
1nang~n-szintje a felét se1n érte el a normális értéknek 
A fiú anyjának vérében ugyancsak kevés mangánt talál
tak. A továbbiakban a St. Tu!ary kórház szakorvosai 
újabb gyer1nekeket vizsgáltak ineg és megállapították, 
hogy az eskór ban szenvedő betegek egyharmadának 
vérében a szükségesnél kevesebb mangán volt. Az e1nberi 
szervezetnek csak igen csekély mennyiségre van szük„ 
sége ebből a. nyo1nelemből és Tanaka szerint a n1angán„ 
hiány pótlásáva.l sok esetben csökkenthető a roha1nok 
szárna.. Az e1nber napi átlagban 5;--10 mg mangánt vesz 
n1agához kávéval és teával Allatkíséiletekkel 1nár 
1973-ban igazolták, hogy 1nangá.nmentes táplálékon 
ta.1 tott terhes patkányok utóda.in görcsökkel járó .zava
rok n1utatkoztak (268) 
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