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Dr. Dr. h e. Zalai Károly 

Az orvosi és gyógyszerészi tudománytörténet kutatói 
részéről eddig kevéssé ismert és használt XVL századi 
gyógyszerkönyv fakszimile kiadványa jelent meg egy 
svájci kiadó gondozásában 1995-ben [1] A 938 oldal ter
jedelmű és a korabeli orvosi és gyógyszerészi ismereteket 
magábafoglaló munka Chistoph Wir.sung műve .. A szerző 
- amint könyvében maga is írja - nagy szorgalommal dol
gozta fel a legnevesebb orvosok és új, valamint régi kéz
zel írott könyvek adatait és ez a gyi\jtemény, mint az első 
nyomtatásban megjelent gyógyszerkönyv, 1568-ban látott 
Heidelbergben napvilágot [2]. 

Christoph Wirsung 1500-ban Augsburgban született 
Még fiatalon néhány évet Itáliában töltött, ahol megtanult 
olaszul Visszatérve Augsburgba, hogy tudását fejlessze, 
sokat utazott hazájában és idegenben is .. Augsburgban nő
sült 1635-ban, felesége Anna Von Furtenbach Később vá
rosi tanácsosnak választották Betegellátással foglalkozott 
s egyid„jüleg evangélikus papi szolgálatot is teljesített .. Ezt 
Heidelbergbe történt áttelepülése után is folytatta .. Itt fe
jezte be az 1660-as évek végén „ Arzney-Buch" című nagy 
munkáját [3] Wir:sung 1571-ben Heidelbergben halt meg 
Gyógyszerkönyve ezt követően több kiadást is megélt: 
Heidelberg 1572, Frankfurt 1577, 1619, Neustadt 1588, 
1592, Ursel 1605. Külföldön is kiadták: Londonban 1598-
, 1617-•. 1654-ben, Hollandiában Dordrechtben: 1589-, 
1593-, 1601-, 1605-, 1616-ban és Amsterdamban 1627-
ben. Összesen tehát 16 kiadásban jelent meg [2] 

A fakszimile kiadvány alapjául az 1568 évi heidelber
gi első kiadás szolgált. Wirsung Gyógyszerkönyvét a Zü
richi Egyetem Orvostörténeti Intézete és Múzeuma igaz
gat(\ja, dr. Rütimann és a Svájci Gyógyszerésztörténeti 
Társaság elnöke, dac. dr. FTanz Leder mann egyedülálló 
alkotásnak minősítették és újbóli kiadását javasolták [4]. 

A könyv címlapjának (18 x 29 cm) kicsinyített másola
tát az J .. ábra mutatja .. A német szöveg rövidített, össze
foglaló fordítása: 

„ Gyógyszerkönyv, melyben leírásra kerülnek az embe
ri te,st majd minden külső és belső részei, szervei, azok tu
lajdonságaival, működésükkel, afejtől a láb sarkáig leír
va a lehetsége.sen fellépő betegségeket ésfogyatékosságo
kat Végül leírva az eljárást, ahogy segítségére /ehetnénk 
mind a szegény, mind a gazdag embernek 

A bevezetés neme sak szükséges, hanem hasznos is, 
mert irányelveket ad, pi miként kell a gyökereket, növé
nyeket és más nemes anyagokat begyűjteni, tárolni, is
merni a bennük lévő ártalmas anyagokat, továbbá ismer
ni az eljárást, magatartást a purgálás és az érvágás vo
natkozásában Ugyanígy három tárgymutató kerül bemu
tatásra, amefyek alkalmasak és hasznosak a betegségek 
és gyógyszerek megnevezér;énél, a latin és szinonim ne-

veknél, a kevert gyógyszerek e/készítésénél, a könyv anya
gának áttekintésénél stb 

A könyv telje.s anyagát nagy szorgalommal a leghíre
sebb orvosoktól szerzett, új és régi kézzel írt könyvekből 
és különleges tapasztalatokkal összeállította Christopho
rum Wir:sung MDLXY!ll " 

A Gyógyszerkönyv ajánlásának első sorait kicsinyített 
másolatban a 2.. ábra mutatja be, melynek részleges ma
gyar fordítása: 

„ Legfennsége.sebb tekintetes Főherceg Úrnak, a Szent 
Római Birodalom Pfalzi Választófejedelmének, Bajoror
szág Föhercegének, legfennségesebb Uramnak 

Legyen az én engedelmes és készséges munkásságom 
mindenkoron legfennségesebb Uram szolgálatára Miu
tán lsten kegyelméből és külön/ege.s küldetésből kifolyó
lag koromnál fogva nyugállományba helyeztek és most a 
Mindenható segítségével a világi tevékenységektől, küz
delmektől megszabadultam, így egyedül Istennek vagyok 
elkötelezve, hogy neki köszönetet mornfjak. 
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.l ábra,: Első regiszter 

a 46 évemben, ami alatt legkeve.sebb 25 évet gyógy
szertárakban töltöttem el, ahol a Birodalmi Országgyűlé
sek alkalmával idegen és magasan képzett orvosok tekin
télyes nemzetekből jöttek össze, így megismerhettem és 
tanulmányozhattam szinte az ö.s sz e s gyógyszereket Az ér-
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4, ábra.: .4 Gyógy'jzerkönyv el'jó. része 

tékeseket feljegyeztem. de nyomtatásban soha nem adtam 
ki A nagytekintélyű embereknek és elókelő potentátoknak 
az egé'jz világban szüksége lenne az anyagot elrendezve 
és német nyelven rendelkezésre bocsátani. Az orvosoknak 
és gyógyszertáraknak sem áll ez rendelkezésére 

Mivel a legfennségesebb tekintetes Főherceg Ur korá
nálfogva megöregedett és legyengült .illapotban van, így 
naponta szolgálnom kellene Őt írásos munkámmal Ked
ves és tetsző dolog lenne az anyagot ismertté tenni írás
ban a magasabb vezető személyeknek A Mindenható Is
ten, koromra való tekintettel nyugállományt bizto.sifott ne
kem és lehetővé teszi, hogy mint a gyógyszereket kedvelő 
ember, e szerény munkámat ajánljam 

Isten jóságát remélve, Ö biztosít még nekem erőt, 
egészséget és tudást, hogy ezzel és nagy munkám további 
elö.rehaladásával, és a Testamentum felhasználásával a:z 
Isten nevének dicsőségére, birodalmának gyarapítására 
és mellette az ember lelkiségének és testének a szolgála
tára, befejezhessem 

alattvalója, legengedelmesebb és legkészségesebb 
szolgálója 

Christoph Wirsung 

Ezt követően három regiszter 244 oldal terjedelemben 
teszi a könyvet alkalmassá a nagyszámú név, fogalom és 
elnevezés közötti eligazodásra 
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Az első regiszter 0„ ábra) ismerteti a szimpliciákat, 
mint a gyökerek, fa, ásványkő, föld, fém, az állatoktól és 
emberektől vett anyagok, melyeket gyógyszerként kívá
nunk felhasználni és alkalmazunk. Ezek mellett ismerteti 
a keverék gyógyszereket is, mint a szilvapép, sók, sziru
pok, italok, pilulák. 

Az anyag számtalan anatómiai, kórtani fogalmat is tar
talmaz, pL görcs, a szaglás elvesztése, a hideg fej, melan
kólia, hajhullás Az eligazodást nehezíti, hogy a neveket 
sokszor kötőszó előzi meg, pl zum Magen-wehe Ez a re
giszter 207 számozatlan oldalra terjed ki 

A második regiszter 26 számozatlan oldal terjedelem
ben felsorolja ábécé sorrendben először az emberi test ré
szeit, a külsőket és a belsőlegeseket, mint fej, szív, vér 
stb. Másodikként a betegségek szerepelnek a testrészek
nek megfelelő sorrendben, mint apoplexia, fejfájás, szív
remegés, szívbetegségek, továbbá a kevert gyógyszerek 
neveit, mindegyik csoportnál feltüntetve a lapszámot és a 
kezdőbetüt 

A harmadik regiszter 11 ugyancsak számozatlan olda
lon megadja a Jatin és más idegen nevek szinonimáit és az 
oldalszámot PL: Cerussa ~ Bleiweis - 688/d 

Az eddig leírtak után kezdődik az érdemi gyógyszer
könyvi rész és egyben a könyv lapjainak számmoi.>a is (4 .. 
ábra).. A 691 oldal terjedelmű Gyógyszerkönyv részt a 
szerző bevezetésre és nyolc önálló részre, ezen belül 154 
f~jezette bontotta. A számok a munka nagy terjedelmét és 
egyben szerkezetét is muta\ják. 

A Bevezetés „Hasznos és szükséges felvilágosítások"
at ad: Az ember természetének nyomorúsága és törékeny
sége A gyógyszerek szükségessége és haszna. A Gyógy
szerkönyv felosztása. Egyes fontos gyógyszerek készíté
se. A purgálás és érvágás szabályai A gyógyszereknél 
használt súlyok és mértékek 

A Gyógyszerkönyv első részében a szerző az emberi 
testet részekre osztva ismerteti, az oda eső szervek anató
miáját, élettani tul~jdonságait, kórtanát, az alkalmazható 
gyógyszereket és azok leírását, indikációját Így 135 oldal 
terjedelemben tárgyalja a fejet, annak összes részeit a 
nyak kezdetéig, az arc, haj, szakáll, agy, szemek, orr, fü

lek, száj és annak belső részei, hang és ezek betegségeit, 
gyógyszereit 14 fejezetben 

A második rész tárgyalja a mellkast, a fej alatti résztől 
a rekeszizomig: a szív és a tüdők, mint a legnemesebb 
szervek, az elülső oldalán a mellbimbók, emlők, mindkét 
oldali bordák, a hátsó oldalon a vállak, a hát felső része, 
megemlítve itt is ezek betegségeit és gyógyszereit 79 ol
dal terjedelemben, 20 fejezetben 

A harmadik rész a hasüreg anatómiájával és tulajdon
ságaival foglalkozik 213 oldal terjedelemben, a rekesz
izomtól a combig: a köldök, gyomor, ivarszervek, vesék, 
máj, epe, húgyhólyag, belek és ezek betegségeivel, 
gyógyszereivel 20 fejezetben 

A negyedik rész: a végtagok, a két kar, kéz, uijak, kör
mök, comb, térd, lábszár, vádli, lábfej és lábl\üak kérdé
seivel foglalkozik 28 oldalon át 9 fejezetben 
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7. ábra.:· Kenőcsök receptúrája 

Az ötödik rész az egész testre kiterjedő szervek és je
lenségek leírását tartalmazza, mint az erek, vér, hús, ide
gek és az ezekkel összefüggő jelenségeket, mint hőség, 
hideg, flegma, melankólia, kövérség, soványság, álom, 
izzadtság, és e területekre eső betegségeket 20 fejezet
ben, 

A hatodik rész az egész testre kiható jelenségeket tár
gyalja, Foglalkozik a fájdalom, megszokás, vágy, szenve
dély, láz stb. kérdésével 55 oldal terjedelemben, 20 f"je
zetben, 

A hetedik rész leírja a növényi, fémes és állati eredetű 
mérgek veszélyességét az emberi test egészére,, Első fel
adatnak jelöli a mérgező anyagok megismerését és a vé
dekezést, második feladat a mérgezések kezelése, gyógyí
tása, fontos a gyors intézkedés, E rész terjedelme 20 ol
dal, 20 fejezetben 

A nyolcadik rész (70 oldal terjedelmű anyag) a ritkán 
előforduló betegségekkel és az ezek kezelésére alkalmas 
hasznos anyagokkal, gyógyszerekkel foglalkozik (kon
fekciók, italok, befüzőtt gyümölcsök, különböző növényi 
anyagok, szirupok, gyümölcslevek, természetes vizek, 
gyógyszeres borok) 19 fejezetben Az .5-8, ábrák ezek re
ceptúrái, leírásának kicsinyített másolatait mutatják be 

A tanulmány megállapításai: 
- A XV-XVL század fordulóján született Christoph 

Wirwng több vonatkozásban nagy erővel ható tudomá
nyos, szellemi és gyakorlati áramlatokkal és irányzatok-

8 ábra.:· Szirupok receptúrája 

kal találkozott, Ezek, és Amerika felfedezése (1492) új 
gyógynövények és egyéb anyagok gyógyításra való fel
használásához nyitottak utat Az orvosi gyakorlat fejlődé
se szükségessé tette az egyre bővülő ismeretek és mód
szerek összefoglalását a gyógyszerek vonatkozásában is 
Ebben a században jelentek meg a korszerűbb és széle
sebb körben alkalmazott gyógyszerkö.iyvek: 1546-ban a 
Nürnbergi Gyógyszerkönyv, amely Valerius Cordus mű
ve, 1564-ben az Augsburgi Gyógyszerkönyv „Phar
macopoea Augustana", 1565-ben a Kölni Gyógyszer
könyv „Dispensatorium Coloniae" és 1741-ben a Wür
tenbergi Gyógyszerkönyv „ Würtenbergische Pharma
copoea" néven .. Wirsung munkájának időszerűségét és ér
tékét ezek közé sorolva és összehasonlítva lehet csak 
megítélni, bár ezektől sok tekintetben eltérő tartalmú 

- Gutenberg Mainzben 1445-ben készítette el első 

nyomtatványát, mely mint l\j eljárás csak később vált ál
talános gyakorlattá Az új nyomdai technika az ismeretek 
szélesebbkörű és gyorsabb elterjedését biztosította; Wir
sungot is ez késztethette munkája elkészítéséhez és 
nyomtatásában való kiadásához 

- A Wittenbergi Vártemplom ajtajára Luther Márton 
ágostonrendi szerzetes 1517-ben függesztette ki teológiai 
tételeit, amelyekkel az egyház reformátorává vált Wir
sung munkája visszatérően tükrözi e teológiai tanok elfo
gadását Gyógyító és szakirói munkássága mellett evan
gélikus egyházi szolgálatot is teljesített 

··~ 
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·- Wirsung Gyógyszerkönyvében sehol nem tesz emlí
tést tanulmányairól, mindössze annyit, hogy „legalább 25 
évet töltött el gyógyszertárakban, ahol sokat tanult a ma
gasan képzett orvosoktól'' H D Schwarz adatai szerint 
az Augsburgi Collegiurn Medicurn anyakönyvében Chris
toph Wirsung mint „pharmacopoeus" - gyógyszerész -
került felvételre. 

-legjelentősebb munkájában, a Gyógyszer könyvében 
hatalmas anyag tükrözi még az orvostudomány differen
ciálatlanságát, így a Gyógyszerkönyv szerves részének te
kinti az anatómiai, élettani, kórtani, terápiás, gyógyszerta
ni és gyógyszerészeti korabeli ismereteket 

-A Gyógyszerkönyv növényi, ásványi és állati erede
tű készítményei recept formájú előiratainak száma hihe
tetlen nagy, melyeket elsősorban kortársaitól és saját ta
pasztalatai alar.ján gyűjtött Az előiratok azt is bizonyít
ják, hogy birtokában volt a gyakorlati gyógyszerészeti is
mereteknek is. 

- Chr istoph Wirsung, munkássága alar.ján l Wilde né-

met szakíró értékelése szerint a XVI század legjelentő
sebb gyógyszerésze volt [5], amit e rövid tanulmányom is 
elfogad és bizonyít 

IRODALOM 

Verlag Ernst Bloch. CH-8439-Rümikon lm Winkel 33 -
2 Wínung Ch Arzney-Buch, Utólap, Heidelberg, 1995 l 
Mayer nyomda, ISBN 3-9520287-1-1 - 3 Hagen-Hein, W. 
Schwarz H D Deutsche Apotheker Biographie II 
Veröffentlichungen der IGGP, Band 46. P 758-759 Stuttgart 
1978 - 4 Bloch, E levele, Rümiken, Sept 1993. - 5. Zalai K 
Az önálló gyógyszerészi hivatás kialakulása Európában 
Gyógyszerészet 35 401-412 (1991) - 6 Wilde J 
Christopherus Wirsung, der bedeutendste Apotheker des 16 
Jabrhunderts Süddeutsche Apotheker Zeitung 77 737-739 
(1937) 

K Zalai : The Pharmacopoeia of Christoph Wirsung of 
1.568. 

Budapest, Ujpesti rakpart 11 - 1137 

Kirakat pályázat 
a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Gyógyszerészet Szerkesztőségének közös pályázata 

Az átalakulóban lévő gyógyszerellátás számára nélkülözhetetlen, hogy a társadalom is megfelelően méltányolja törekvéseinket Ennek érdeké
ben a gyógyszerészeknek is cselekedniük kell, minél szélesebb körben felhíwa a figyelmet sokrétű tevékenységünkre. Ennek egyik módja lehet 
a gyógyszertárakban vizuális bemutatókkal is felhivni munkánkra a figyelmet 
Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy a gazdasági (üzleti) életnek milyen fontos része a propaganda, de a gyógyszertári reklámnak nemcsak üzle
ti célokat kell szolgálnia, hanem hivatásunk sajátosságaiból adódóan a betegek tájékoztatását, egészségnevelését, a gyógyszerészet megisme
rését is 
Mindezek alapján a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Gyógyszerészet Szerkesztősége pályázatot hirdet 

„Az év legjobb felvilágosító kirakata" cim elnyerésére 

A versenyben -tulajdonviszonyoktól függetlenül - valamennyi közforgalmú gyógyszertár részt vehet a közterületek felé nyíló kirakatokban, il
letőleg az officinában elhelyezett bemutatókkal, tablókkal A pályázatok meg kell feleljenek a jogszabályi feltételeknek 

Az elbíráláskor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 
1 Mennyiben segíti a gyógyszerészi tevékenység megismerését, megbecsülésének növelését• 2 Houájárul-e a gyógyszerészet - elsősorban 

hazai vonatkozású - eredményeinek, jelentős személyeinek és eseményeinek bemutatásához• 3 Összhangban van-e a feldolgozott téma és a 
bemutatás módja a gyógyszertár közegészségügyi jellegével• 4 Mennyiben járul hozzá az egészségügyi felvilágosításhoz· 5 Segíti-e az egész
ségnevelés gondolatát 

A pályázatokat - a kirakatról készített fotókkal és szöveges ismertetéssel - 1996 szeptember 30-ig kérjük a Gyógyszerészet Szerkesztőségé
nek (Budapest 1051 V, Zrinyi u. 3.) vagy a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének (Kecskemét, 6000 Batthyány út 15 ) cimére külde
ni szíveskedjenek. 
A pályázat eredményhirdetésére 1996. októberben, Siófokon a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége VI Kongresszusán kerül sor 
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