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,.Q-p !{. 3 a n a H _: <PapMaqeemuqeocue acne1Cmbl co3-
őaHU5l npaeoeblX Hop.M 3ŐpaeooxpaHeuuH .Ja 1000 Aem 

issued only in the X\Tith Century ln lhe study 8 lcgal
rules are discusscd 'vhich have" been of essential influ .. 
ence on tl10 developrnent of the supply of the population 
'vith medicines 

Coo6IQeHHe no CJJY<raIO lOOO··JrertteH ro;:i:oBIQHHhI co .n;tt.H 
ocHOBaHIUI CeKernrf>exepaap, r opo.n;a Kopottau;ttrr Bettrep-
CKHX KüpOJieH paCCMarprraaeT tjJapMau;esTH<ICCKHe acrreKTbI 
npaBOBblX HOpiVi BCHrepCKOf'O 3.n;paaooxpaHCHH.SJ. ÜH YKa-
3bIBaer Ha TO, ~rro nepsoe IIHCbMCHHOe pacrrop.H>KeHHe -
aro BY.n;a#c1{H#-1{0,1J;ef(c H3 1244-1421 rr I<orophrií o.n;
Hai<.o HOCHJI TO.JibKO 1\1€CfHhrií xapaxrep. flepsoe l(CHTPRJib
Hoe rocY.n;apcrBCHHOe I(üpOJICBCKOe pacnop.H)l{CHHe O,Il;H3KO 
.uarrrpYercT.1 roJibKo B XVl-OM BeKe. Coo6ll.{ettrre rrpnso.n;nr 
BOCCMb T3KHX 33l-(0HOB 0 s.n;pasooxpaHCHHH J(OTOpbie pe

IU3IOU~Hl\I o6pa30l\1 ITOBJIH.HJIH Ha pa3BHrHe CHaŐ)f(CHH51 
Hace,'JCHH51 neKapCTECHHhIMH npenaparaMH 

Dr K Z a 1 a i: Pha11nazeutis()1C Bez1:ehungen de1 
Gesetzgebnug Ein Rückblick a,uf 1000 Ja/11e 

Zu1n Anlass <les 1000 jahrigen Bestehens von Siuhl
\Vcissenbu1g (Székesf8hérvá1), de1 chemaligen Krönungs-· 
stadt von Ungarn, 1vird ein Rückblick auf die Ent .. 
1vicklung de1 Geset.zgebung irn Gesnndheits"'esen gebo
ten Die erste schriftliche Ve1ordnung ist in~ Gesetz
buch von Buda (1244-1421) zu finden, dies Vi"ar jedo0h 
von lediglioh ö1tlichern ChaTakte1 Die erste zentrale 
königliche Anordnnng stammt vom XVI. Jahrhunde1t 
ln dcr vorliegenden Abha.ndlung 1ve1den acht solohe 
Anordnungen des--Gesttn-dheitsívesens da1gestellt, die 
für die Ent"'icklung de1 Arzneimittelverso1gung aus·· 
sohlaggebend 1vtuen 

D1 l{ Z a 1 a i: Pha1rnaceutical relations of the 
leg'i8lation d·u-;úlg 1000 years in Hunga1y 

On the oceasion of the milennium of the fünndation 
of Székesfiehé1 vár, the firs't Royal Orowning To>vn of 
Hungary, the pharmaoeutical relations of the legisla
tion in the bygone 1000 yea1'S are recalled The use of 
written 1'8001ds in legislation of phar1naceutical inte·· 
rest ernerged only in the La>v-book of Buda, started in 
1244-, ho1vever this had been only of local powers. The 
füst royal eddict having pharmaceutical relations "'as 
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„FEBRIS UNGARICA" EGY KÉTSZÁZÉVES NÉMET MŰBEN 
SZEPESSY GÉZA 

A finnországi 'l'urku város könyvtárában 1965-
ben egy érdekes műre bukkantam, mely tudomány
tö1 ténetileg szá1nunkra np,1n lehet közömbös, hiszen 
nen1 n1ást is1nertet, n1int a „Febris ungarica" be
tegséget. 'l'eljes cín1e a n1űnek a következő: „Nuc
leus Totius J\Iedicinae, quinquepartibus" melyet: 
Arthurus Condadus Erntlingius Philosophiae et 
Medicinae doctora írt. Nyelvezete nén1et, azt Len1-
góban 1770-ban adták ki, a Meyer-féle könyvke
ieslrndésben [ 1] 

Szerkesztése lexikonszerű és öt f61·észből áll: 
I. I.-exioon Practiuo-Chy1nicum, cum Appen<lice B1·e-

vilogus Chymicus 
II. Lexicon 'l'heo1etico-l\1edicum 
III. Lexicon Chirurgicum 
IV. Lexicon Thcoretico-Anato1nicum. • 
\T. J_,exicon Dispensatqrium Pharmaecitioum 
A rendkívül érdekes mű 1854 oldalon tárgyalja a kor 

orvosi és gyógyszerészi tudományát, meglehetősen hű
sQges képét nyújtva a tudomány akkori állásáról. Tudá
lékos, erősen latinkodó, napjainkban már sarlatánnak 
tűnő felfogást tükröz, melynek képviselőjét a francia 
forradalom után mint parókás, hosszú frakkos-térd
nadrágos, csatos cipőjű orvost és gyógyszerészt figuráz
tak ki. Az itt vázolt kép szép metszetben megtalálható a 
mű elején; talán a szerző portréjaként. 

Te11nészetesen a teljes mű is1nertetése lehetetlen, ezé1 t 
csak a cín~szóban is szereplő „Feb1is ungarica"-t raga·· 
dom ki, azaz a „magyar lázt", melynek hevenyészett 
fürdíiását sze1etném itt-közölni 

Ennek a betegségnek többféle neve ismert: 
Oastrensls n101 bus, Febris ca.strensis, Febris hun
ga.rica, Febris Theriodes, Lues pannonica, J~ues 
Pannoniae, Hungaricus n1orbus, 1\forbus castren
sis, l\iorbus hungaricus, _I_\forbus unga1icus, 'l'herio
des, ungarica Febrin, ' 7ermes cerebri, etc., etc. 
- Tábmi betegség, Szívüszök, Tábori láz, Tábori 

kór, katonaláz, katonabetegség, a 111agya1 tábo1i 
kór, a 111agyar betegség Ez rendkívül forió, veszé
lyes és nagyo11 rosszindulatú láz, melyről is a tudós 
Schenk a következőket írj a : 

„Ez eg.y tábori kórság, Morbus castrensis, 1neiy 
is a betegeket délután három és négy óra között 
lepi meg, ami kisfokú bo1zongással kezdődik, hi
degleléssel és hídbőrözéssel, n1ely után másfél órá
val kezdődik a forróság, ami azután a beteget 
másnap és éjjel gyötli: amik01 a beteg fejfájásról, 
szívgödörben é1zett fá,jásról és 11yon1ásról _panasz
kodik olyannyira, hogy a fajdalomtól kiabál, mint
ha fojtogatnák Már kezdettől olyan szomjúság 
gyöt1 i a beteget, hogy azt semminemű folyadék 
csilla1Jítani nen1 képes. Az ilyen rol1an1 után má
sodik vagy harmadik napon kezd félrebeszélni, és 
n1int a bolond, mesterségéről és foglalkozásáról os
tobaságokat hadai össze. Az esti órákra egyre rosz
szabbul lesz, de éjjel legsúlyosftbb a betegség: szá
raz lesz a nyelv, repedezettek és kicserepesedettek 
az ajkak, véreset is köp. Sokszor hasn1enés g,yötri 
a betegeket, 1najd a széklet egészen fekete lesz a vér
től, esetleg húslészerű. Egyes betegek colica-szerű 
fájdalmat éreznek, másokoldalszú1ásról panaszkod
nak, s vannak, a.kik n1egsiketülnek Soka.n kapnak 
a fülük mögött daganafot. Lásd: » Parntides « 

Vannak akik hűdést szenvedtek, a lábhajlásban 
csúnya tályogokat kaptak, hogy emiatt a lábukat 
le kellett vágni té1dnél. Az erős bmivók iendszerint 
belehaltak Legtöbb beteg bőién kis hólyagok ke
letkeznek, inint a bolhacsípés, ·vagy annál kissé 
nagyobb: általában a mellen vagy a háton A felső 
karon és a lapockákon rózsavörösek és akik ebbe 
a bajba belehaltak, azoknak kék, majd fokete 
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színű, hasonlóan a »petechla fűltokhoz«; nézz 
utána a »Petechialis vera« vagy }~Petechiae« cÍlnen 

Aki elsőnek ezt a rosszindulatú betegséget le
írta az nem más légyen, mint ifjabb Rulantus 
Má;ton, II Rudolf császár háziorvosa, Prága várns 
tiszti orvosa, Ha, ugyanis hinni lehetne Lindenius 
Rerwvatiusriak Ő a következő chnű 1nunkában 
írta: »De perniciosae Luis m1ga1icae tec1narsi, cu
ratione« inely is 1600-ba11 Frankfurtban n1ro1na
tott 

Röviddel később 1606·-ban a Görlitzből való hí
res magyar tábori medicus, Tobias Goberus adott 
ki Frankfurtban egy művet: »Decades tres obse1-
vatio11un1 n1edicaru1n Castrensium Hungarica
rum« címmel Egy hasonló tartalmút pedig kissé 
bővítve a nagyhírű medicus J1f e·iborn Henrik adott 
ki Hennstadtban 1685-ben Még számos más mű
ben is jelent n1eg ezen kórságról tanuhnány, ahol 
akúrájuk bővebben n1egi1attak" 

A leírás, sajnos csak eddig terjedt és nem ismer
teti a terápiát, az alkahnazott gyógyszereket sen1 
Mindezek után azonban felötlik, hogy milyen be
tegséget illettek ezzel a 'névvel: „-Febris ungaríca"? 
Vélen1ényom szerint - nen1 vagyok orvostörté
nész! - ne1n n1ás betegségről lehetett szó, n1int a 
hastífuszról (hasi hagymáz), hiszen a tünetek tel
jesen azonosak \TalószÍ11űleg azonban az ún „kü
teges hagymázt" is hozzákcverhették Maga a 
„typhus" kifejezés isn1eretein1 szerint későbbi, 
bár az is igaz, hogy az ismertetett mű 1484. lap· 

E'rIÖl'IA GYORSÍTJA AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZEMÉLYZET I-CIKÉI'ZÉSÉT 

HJA Pharm Zig 117 (5), 161 (1972) 
A nagyfokú 01 vashiány 1954„ben a11a késztEJtte Etió

piát., hogy létesítsen egy intézményt, inelyben gyorsÍ· 
tott eljárással képez.nek ki egészségügyi dolgozókat; így 
kívánják az oh11aradt _egészségügy legégetőbb problé
rnáit rr1egoldani. Az I Haüé Szelasszié császá1 nevét vi
selő intézel; az ország régi fővárosában, Gonda1ban rnfi„ 
ködik, ahol az egészségügyi dolgozók háron1 kategóriá
ját képezik ki: 

1. Egészségügyi tisz.tek, akik főként a megelőző gyó
gyászaf,ot sajátítják el és akiket később egészségyiigyi 
központok vezetésével bíznak rneg. Tanulmányi idejük 
4, év 

2. Ápolónők Fő feladatuk az anyák és gye1n1ekek 
gondozása Az ország egyes vidékein 35 % a csecsemő
halandóság„ Sok gyermek pusztul el helytelen gondozás 
~s, táplálkozás folytán is Az ápolónők kiképzési idejEJ 
.l ev. 

3. Egészségügyi segéderők„ Tanuhnányi idejük ugyan
csak 3 év. Rájuk hárul az a hatalmas feladat, hogy a la
kosságot az alapvetó egészségügyi követelményekkel 
1negismertessék. 

'l'anuhnányaik utolsó é\·ében n1indháron1 csoport 
tagjai gyakorlati oktatást. kapnak a Gondarban, illető
leg az annak környékén levő 5 egészségügyi központ va
lamelyikébEJn. Utána az ország elmaradott vidékeire 
kerülnek, ahol általában hármas csoportokban dolgoz
nak. 

Aia inár 311 egészségüg)i tiszt, 320 ápolónővé1 és 293 
eg.észségügyi munkás van Etiópiában, akikhez évente 
mintegy 40 újonnan végzett tanuló jön mind a háron1 
csoportban A tanfolyan1 ingyenes, de a jelentkezők kö
telesek minden tanulmánvi év után 2 évet állan1i szol-
gálatban tölteni ~ 
. _l\'.f: egészségügyi tisztek közül sokan a gyógysze1-
1pa1 ban helyezkednek el szolgálati idejük letöltése után
ahol_,- tekintettel Etiópia fejlődő ipará1 a - kedvező le, 
hetőségek nyílnak szá1nuk1a (113). B. B 

ján felleltem a „tiphoides fobris"-t, melyről csak 
ilyen röviden emlékezik meg: ,,heisst so ein syn1p
tomatisches, anhaltendes Fieber". 

Végezetül megemlftem, hogy a XVIII század
ban a „Febris ungarica" betegség a sok hadjáratot 
követő időkben vált ezen a néven ismertté, való
színűleg a törökök kiűzetését követő rendkívül 
nehéz időkben. A sok zsoldos által Európában szét
hurcolva kaphatta ezt a nevet. Egy magántulaj
donban levő, 1812-ben írt kéziratos könyvecské
ben a következő gyógyító tanácsot találtam, me
lyet ismeretlen kéz írt Győr városában [2]: 

„Morbus castrensis" úgy gyógyíttatik, hogy fél 
kanálnyi dióbélbiITllyomj ki olajat és idd meg. 
Csinálj egy zsákot a hasadra, amibe varj bele szeg
fű világot és azt mártsd n1eleg vízbe, amíg elmon
dasz egy Miatyánkot. Nyomd ki két fa között a 
lévséget Ami forrón lehet, úgy tedd a hasadra 

Ha 1negyen a széklet igen gyorsan, akkor a iná
kon:,t fözd ki és levét tedd mézes pálvinkába Idd 
1neg. 

\Tir.et ne igyál n1indenfóle pocsétás kútból " 

IRODALOM 

1. Turun ICaupungin Biblioth VédEJtt anyagában 
2 I(ülönféle hasznos recipék. I1atott. A. d 1812 Győ
rött. 

(]J![ agyar Vegyészeti Mú.zeurn, Várpalota) 

Érkezett: 1971 XlI 17. 

NIKOTINOS RÁGÖGUMl 

B.. S · Öst Ap Ztg .. 26 (13), 228 (1912). 
Egy dániai cég újfajta rágógumit hoz frngalornba, 

inely elősegítheti a dohányzásról való leszokást. 
Ez a rágógumi pontosan adagolt, csekély mennyiségű 

nikotint tartalmaz, így a leszokni kívánó dohányos sze1·· 
vezete hozzájut a inEJgszokott hatóanyaghoz anélkül, 
hogy a ká1·os füstöt és égési tel n1Ákek0t a tüdejcn kellje11 
keresztül hajtania. 

Az új rágógumi használata pótolja az egészség1e á1· 
taln1as dohányzást (144) R. B 

ALLA~1T EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
OLASZORSZÁGBAN 

APM Öst. Ap -Ztg. 26 (13), 276 (1912) 
Egy1e hatá1"0zottabb alakban jelEJntkezik u,z egész· 

ségügy álla1nosításának gondolata az olasz közéletben 
A minisztertanács n1ál 1971-ben behatóan megtá1gyalt 
egy törvényjavaslatot az egészségügy átfogó reforrnájá·· 
i·ól. Ebben pontosan n1egjelölték a fontosabb feladato
kat és megvalósításukra időrendet állapítottak meg 
Eztk szerint: 

J 9 72 januá1 elsejétől n1inden nyugdíjas, inunkanél
küli, hadiözvegy és állarrli gondozott ingyenes orvosi f-J .. 
látás1a, kórházi ápolás1a és gyóg:ysze1ek1·e jogosult 

1972. július l··ével az ingyenes kórházi ellátást - a 
pszichiátriai kezelést is beleértve - kiterjesztik az ál· 
lam 1ninden polgárára 

1973 április l-től kezdve minden polgá.1 ingyenes 
gyógysz0r-ellátás1a jogosult, a jelenleg é1vény0s tá1sa·· 
dalombiztosítási rendszer irányvonalai szerint 

A létesítendő egészségügyi igazgatóság 1972 július 
1-től egészségügyi hivatal néven fog működni Ezek a 
hivatalok a községeknek lesznek alárendelve, és álvEJ
szik a már fennálló betegpénztári rendelőket és szociális 
gondozó intézeteket Egyidejűleg a helyi egészségügyi 
hivatalok ves~>;ik át a. területi kó1házak igazgatását is 

~.\.terv az, hogy 1974. július 1-r~vel inegvalósuljon az 
t:gés7 lakosság ingyenes egészségiig)i tllátottsága. (145) 

h~ R 


