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GYÓGYSZERÉSZE'.fTfüRTENETI·KÖZLEMÉNYEK 
Gyúgys:r.crCs:r.ct ~8. 101-109. !()[)~. 

Gyógyszerek és gyógyszerészet Bizáncban 1 

D1: Jó~sa Lúsdó 

,. Bi-::ánc orrosi iroclalnuíban nincsen se111111i egyéni. 
se111111i t{j. Önálló 111egfigyelések11ek alig ran 11yo111a, 
111i11de11 frásuk11ak alapja a he//enis-::tikus, _/61eg a:: ale
xanclriai orrostudo111á11y. [ ... ] A hi-::ánci 01Tosírák 
tlibhsége 11e111 író, csak s::orgaln1as és tehetséges 
1náso/ó ". f\nélkü!. hogy n1egbúntani szúndékoznék a 
(nevét n1eg sen1 en1líteH) szerzÖL ilyen és hasonló el
inaraszta!ó vélc111ényt olvashatunk csakncin valan1cny
nyi orvos- és gyógyszerészet-történeti rnübcn. 

BizáncróL a I(elet-Ró1nai Biroclalon1 kultúrájúróL 
technikai és tudon1ányos crechnényeiröl rendkívül keve
set tud (nen1csak az átlagos 1nüvcltségü einber. hane111) 
a historikus. a technika- és orvos-történész egyaránt. f\ 
bizantinológiai irodalon1ban inúig vitatkoznak azon. 
hogy létezett-e színhúz, lírai költészet gépek. infi·astruk
túra (vízvezeték. csatornázás. utcai világítús) az ország
ban" A Kelet-Római Birodalom több mint 1100 éves 
(324-1453) fennúllása alatt 1ninclig az cltérö kultúrúk és 
szokások kohója volt. f\ görög és rón1ai n1üvelöclés és 
iudotnány biztos tal:.~jún úllva. 111ag:.iba olvasztotta, n1ajd 
útfonnúlva környezetébe sugúrozta az arab. török. ür
n1ény. kazár. avar. 111agyar (s ki tudnú felsorolni. 1ncny
nyi) nép kultúr{tjút, technikai és tudon1únyos !Clis1neré
seit. Eközben 1négis kialakította a st~iát. egész Európút és 
a n1ohan1cdán vilúgot befOlyáso!ó szellcn1iségét. 

;.\ 19. század közepén sorra jelentek 1ncg az akkor 
elökerült bizúnci irúsok. f'öként Né1netországban és 
Franciaországban. f\z ógörög. latin. vagy középgörög 
nyelven készült f'cljcgyzések förditúsai jól(Jrn1ún napja
inkig visszhang nélkül niaradtak. vagy ne1n jutottak el a 

szakterületek n1üvclőihcz. J(orunkra 1núr áttekinthetet
lenné vúltak a lefordított tudon1únyos. laikus és 
hagiográíikus irodal1ni szövegekben uz olykor szinte el
rejtett orvos- és gyógyszerészet-történeti adatok. Lassan 
talún últalánosan clis1nerik. hogy a inai értclen1ben vett 
egészségügyi és szociális (karitatív) ellátó ri.::nclszer elve 
és gyakorlata a 4~5. században a Bizúnci Birodalo1nban 
született rneg. Ez a szisztérna auton1atikusan n1aga utún 
vonta a gyógyszerek és a gyógyszerészet fejlüdésél. 

Tört'é11y a gyó,!.Jy.v:.erés:.etrifl 

/. .lus::tiJúa11os:: (uralkodott 528-565) hosszú rcgnú
lúsa kezdetén egységes jogrendszert alakított ki. f\z 

1 .i\ szt:rzö (iyógyitús és egészségügy a Bizúnci Birodalon1-
ban cí111ü rnüvénck felhasznúlúsúval. 

újonnan készült több törvCnykönyv közül ( Cocle:r 
.Justinianos 529-ben. Digestae Panlfektai 533-ban) az 
534-ben niegjclent latin nyclvü. Corpus .Juris 
C'h·ilisnek különös jelentöséget ad, hogy a történe!e111-
ben elöször ebben en1lítetlék a gyógyszerészeket és 
gyógyszertúrakat. ez utóbbiakat n1int úllan1ilag cl!enör
zütt. önálló kereskedeln1i intézn1ényckct. /\ hatodik 
szúzad közepére nen1csak a Cövúrosban, K.onstantinú
polyban. hancn1 a Birodalon1 szán1os nagy (esetenként 
több 111int százezer lakosú) városúban kialakultak azok 
az egységek. a111elyek kizárólag (vagy f'öként) gyógy
szernek n1inösített anyagok ( lúscl alább) elöúllítúsával. 
túro!úsával. kercskedel1nével IOglalkoztak. 

r\ Corpus .luris C'.ivilis ineghatározta a patikúk tevé
kenységét profiljút (A!o111se11 1920). f\z orvosságokon 
kívül kozn1etiku1nokat és ritka füszereket állíthattak 
elö. illetve forgaln1azhattak (Scarboroug!t 1984 ). r'\ 
törvénykönyv elöí1ja a hatósúgi gyógyszercllenőrzést. 
a gyógyszertárak 1nüköclési feltételeit. 1\zt rnonclhat
juk. korút 111essze 1negelözö és évszázadokra előre n1u
tató jogi garanciút és szabúlyozást jelentett a juszti
nianoszi rendelet. Talán egyetlen hiúnyossúga. hogy 
nen1 szól a gyógyszerészek képzéséről és képzettségé
röl. Eszerint elvileg búrki nyithatott volna patikát. n1in
denféle clőtanu!n1ány nélkül. valószínübb azonban. 
hogy 111aguk az orvosok létesítettek gyógyszcrtúrakat. 
1\ hatodik században 1nég nc1n különült cl az orvosi és 
gyógyszerészi tevékenység. dc 1nég a tizcnhannadik 
szúzad egyik neves orvosút IVikoloos:! is a Af1Teps::os:: 
(= kcnöcskészítö) 111elléknévvel lútták cl kortúrsai 
(Sc/11nid1 1927). A 10-11. szúzadrn azonban nagyrészt 
szétvált a két szak1na. a jelöltek öt évi gyakorlat és ta
nulús utún tehettek hatúsúgi szakrnai vizsgát és válhat
tak teljes jogú gyógyszcrésszé. ,1\ 12. szúzadban. 5'::ent 
Lás::h) királyunk lcúnya Piroska/J::iré11é (így hívtúk Bi
zúncban) csodúlatos új kürhúzaL a Pantokrútor Xenont 
alapította n1cg. Ebben az intéz1nényben önúlló egység
ként 1nüköclött a kórházi patika. an1elybcn öt gyógy
szerész tevékenykedett. Ez a gyógyszcrtúr lútta cl a 
kórhúz ötven fekvőbetegét. a járóbeteg rendelésen na
ponta rnegjelcnt 100~· 120 szcn1élyt. vala1nint a 
( Pantokrátorhoz tartozó) Gcrokotneion ( idösek ottho
na) 130 ápoltjút orvossúggal. !·la tekintetbe vesszük. 
hogy a gyógyszer c\öúllítás tcchnológiúja bonyolultabb 
volt n1int napjainkban és n1indcn betegnek sze111élyrc 
szóló „n1agisztrális" orvossúgot kellett készíteni. akkor 
is azt n1ondhatjuk. hogy bőséges szciné!yi c!látúst biz-
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tosílottak a kórházi patikában (Józsa 1993. Mi//er 
1985. Schreiber 1943). 

Az et:,ryre gyarapodó szán1ú gyógyszertár alig vál
toztatott törvényi keretek között működött a 6.-15. szá
zadok között. Tevékenységük n1egfclelö lehetett, leg
alább is erre utal, hogy egyetlen olyan pen·ől, hatósági 
eljárásról sincsen tudon1ásunk, arnely patikák vagy 
gyógyszerészek ellen indult. Sokan és sokféleképpen 
írtak és suttogtak inéregkeverésröl, mérgezésekröl, de 
ezek sern gyanúsították a patikusokat. Még igen friss 
volt a Corpus Juris Civilis, an1ikor 594-ben váratlanul 
elhunyt Theopolis püspöke, Gregor. A történetíró 
Evagrius n1érgezésnek gondolta halálát, azonban azt is 
1nege1nlítette, hogy a főpap 111aga tehet róla, inert kösz
vénye n1iatt nyakló nélkül itta az őszi kikerics főzetét 
(lascaratos 1992). An1ikor a történeti inunkákban 
111érgezésekről esik szó, 1neg sen1 en11ítik sen1 az or
vost. sern a gyógyszerészt (Ps:::ellos::::). 

G~rógyszerek a f(efet-Rá111ai Birodalo111ban 

Az alexandriai iskola fénykorában, a 1násodik szá
zadban állította össze fő művét Dioszkoridész, amelyben 
4 73 gyóbiynövényt (közöttük szá111os, napjainkban is 
használatosat) sorolt fel. Összehasonlításképpen: Nagy 
f(ároly Capituláréjában - a1nely a kolostori gyógynö
vény tennesztésre is kitér - ennek inindössze ötöde ta
lálható. Galénos:: a Prosz Piszona peri tész Thériakész 
cüníí könyvében a niérgező állatokat és a n1ér!:,'Ük elleni 
antidotun1okat vette szárnba .. Sok rnás, görög és latin 
nyelvü kézirattal ebryütt a két alkotás szolgáltatta azt az 
alapot, atnelyen a bizánci gyógyszer kínálat létrejött. 

Orvosságaikat a növények, állati ( e1nberi) tennékek 
és szövetek, vala111int az ásványvilág és annak n1üvilcg 
előállított anyagai szolgáltatták. Rendkívül ritkán elé
gedtek 1neg egyféle (bánnilyen eredetü) patikaszer al
kaln1azásával. többnyire hat-tíz kornponensü gyógy
szert rendeltek. 1\Tiko/aos::. A{vreps::.os::: 13. századi or
vos terjedelmes gyógyszerkönyvében több mint 2500 
orvosság receptjét adja rneg (1Vfil/er 1985). 

Nen1 hallgathato111 el - bár nen1 tárgya az összefog
lalón1nak -, hogy az anyagi tennészetü patikaszercken 
kívül, gyakran azokkal együtt, használták az a111ulette
ket, varázsforn1ulákat, ördögüzést, szentek ereklyéit is 
a gyógyitásban (Dia111a11dopo11/os 1999). A keleti ke
reszténység szen1Iélcte szinte „kiosztotta" a szentek 
között a kórképeket, s a lakosság nagy többsége hitte, 
hogy bajával az „illetékes" védőszentbez kell folya
Inodnia, könyörögnie, a111i legalább annyit segít 111int a 
gyógyszerek. Nyugat-Európában jóval később, és fő
ként bizánci hatásra alakult ki a gyógyító szentek kul
tusza a 11.-12. században (Vida 1979). Az egyházsza
kadás ( 1054) után az ortodox egyház csak a keleti 
szenteket. a rón1ai katolikus viszont tnind keletieket, 
rnind nyugatiakat felruházott gyógyítószent tisztelettel. 

A I<onstantinápolyban élt testvérpárt, f(ozn1á1 és 
Dany·ánt az orvosok és gyógyszerészek védőszentje
ként tartják szán1011 1nindkét egyházban. Az ortodox 
kereszténységben A/i·ikai C)rus (t 258) az égettek, 
EJJhes:::oszi 1Vfaxin1us (t 250) a csonttörés, fkoniunzi 
Thekla (t 100 körül) a görcsök. Antiochiai lvfargit 
(t 275) a vesebetegségek, A/exanclriai Apollónia 
(t 260) a fogfájás gyógyitószentje lett. A szenteket 
hosszan lehetne sorolni. Csaknen1 valan1ennyi, a ke
reszténység korai századaiban isn1ert kórképnek és tü
netnek akadt patrónusa, a később felbukkant újabb be
tegségeknek pedig rövidesen rendeltek védőszentet. 

Az anyagi tern1észetü orvosságok döntő többsége 
gyógynövény. vagy azokból készült. f\z állati (en1bcri) 
crcdctüek szú1na a birodalon1 tizenegy évszázada alatt 
alig változott, szcn1ben az úsványokbóL szervetlen 
anyagokból elöállított patikaszcrckkel. an1clycknek 
köre az idők során folyan1atosan bővült. 

1Vö1·é11yi g1·óg1·s:erek 

Elöszeretettel és sokfajta indikáció alapján használ
ták azokat a füszernövényekct, a111elyeknek napjaink
ban nern tulajdonítanak gyógyhatást. A szegfüszeg, 
gyömbér, Cekete és fehér bors. szerecsendió. fahéj. ba
bér, ánizs stb. jórészt import révén. Etiópiából, Indiá
ból, Kinából és Arábiából került Bizáncba. A hasisken
dert előbb Indiából szerezték be. később. a l 0.-11. szá
zadtól nagyrészt belföldön termelték. 

A 111andula, rnazsola. füge, boróka, oregánó, cirbo
lya niag, dió, édeskö111ény, n1irtusz bogyó, kapor, 
cson1bor, petrezselyen1, csicseri borsó, spárga (aszpa
rágusz), árpa, lenn1ag, fokhagy111a, káposzta, 111ajorán
na. 111ák, valarnint az olíva és lenolaj pedig bőséggel 
tennett a változó tcrületü birodalo111ban. 

A napjainkban is gyógynövényként is1nertck sorában 
a knrnillát kell elsőként en1líteni. an1it igen kedveltek. 
csaknc1n rnindcn orvosságuk tartahnazta. A főzetek gya
kori alkotórésze volt a fekete ürön1. a kakukkfü. a belén
dek n1agva és lágyrészei, a fekete hunyor, a niályva, a fe
hér zászpa, csalán, borostyán, bürök, 111aszlag, fehér hu
nyor, szagos ruta, zsálya, orvosi ziliz, nősziro1n (nár
cisz), sáfrány (krókusz) virágja és n1agva, n1acskagyö
kér, krétai tövis levele és tövise, rózsasziron1, peónia, 
több fajta nád, aloé, hársfavirág, petnctefü, őszi kikerics. 
Szá1nos orvossági1k tartahnazta a különböző páhnák le
velének főzetét, a n1irtusz levelét és bogyóját, a tnirtusz
olajat, a mastixfa gyantáját, a gun1iarábikun1ot, nárdus
olajat, a rózsa-olajat, a rnirhát, a kassziát, a rnandragóra 
bTJ'Ökerét és az ebből készített rnandragóra-pasztát. 

A növényi olajokat (len-, n1andula-, dió-, rnogyoró
olíva-olaj) ritkán rendelték öntnagukban, többnyire vi
vöanyagként vagy segédanyagként szolgáltak .. A 
rnálnalé, a szőlőlé. a borecet. terpentin kedvelt vehicu
lu1nok, a különféle borok pedig vivőanyag és fertőtle
nítő szer szerepét töltötték be. 
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A nís növényeknek ne1ncsak a levelét, virágját, ter-
1nését hanein fáját és egyéb részeit (pl. gubacs) is fel
használták. A babérfa és fügefa han1ujából rovarcsípés
re kenhető pasztát és rázókevcréket, a tölgyfa han1ujú
ból hidra 1narását gyógyító ecsctelöt készítettek. A céd
rusfa. a cserfakéreg és a tölgyfa gubacsának főzetét 

ecsetelőkben, szájon át és beöntésben egyaránt adták. 
Többféle fából főztek kútrányt. amit kenöesökbc kever
tek, a fenyő gyantájából szájápoló szert csináltak. 

Gyógyszerkészítési technológiájuk fejlettségére jel
le1nző, hogy a 1nákfőzetből tisztított és koncentrált ópi
un1ot vontak ki. Előállították a kristályos kúrnforl és a 
tirnolt, a terpentint. a rózsa-olt~jat. Végül 1negen1líten
dő. hogy gyapot és len textíliút hasznúltak sebfedésre. 
a kötéseket rnastixszal vagy gu1niarábikuinn1al rögzí
tették. ;.\ bizánciak ,.la\áltúk fel" és készítették a gya
potrostokból a vatlút. 

Tekintélyes 1nennyiségü csecsen1ötápszert gyártot
tak a gyógyszertúrakban. löként az úrvaházakban ápolt 
kisdedek részére, de rnesterséges táplálúshoz Colya-
1nodtak az anyatejes csecsen1ők betegsége esetén is. A 
tápszerek n1ézzel vagy fr1olajjal pépesített árpadara fö
zetct tartaln1aztak, ehhez ka1nilla vagy húrsfa virág ki
vonatát adagolták. 

,-Íllati (en1beriJ eredetú r:1·óu;\'s::erek 

,L\ bizúnciuk által kedvelt. az úllati testből szárn1azó 
szövetek és tern1ékek tekintélyes hányadának nincsen 
terápiás hatúsa. a teljesség kedvéért 1négis 1negen1litek 
néhúnyat. ;\.legendás unicornis (egyszarvú) és rinocé
rosz szarYa. féreg-olaj. skorpió-olaj, az e1nberi és a le
ölt kecske hólyagjából szánnazó vizelet belsöleg és ke
nőcsben éppen úgy hatástalan. 111int a nőstény kecske 
1nájúnak. a szarvas niájúnak és agyának belélegzett 
rüstje. a IOlyan1i rúk és nén1ely hal főzete. 

\!élhetö!eg ncn1csak pszichésen hatott a kenőcsök
ben és belsőleg cgyarúnt alkaln1azott pézs111a. ún1bra. 
n1ósusz és az en1beri anyatej. Elsősorban vivöanyag
ként szolgált a n1éhvinsz. a sertés és a kecske zsir:ja. a 
juh és 111arha!~1ggyú vala1nint a Vt\j. r\ Bizáncban fclta
lúlt katéter és a húgyhólyagba vczcthetö kőzúzó eszköz 
síkossú tétele csakncn1 kizúrólag tyúkzsírral történt 
(Markeloso és 111/sai 1994 ). 

lsrncrünk néhány olyan úllati crcdetü patikaszerL 
atnclyck valóban gyógyhatásúak. jóllehet ncn1 olyan in
dikúciók alapjún rendelték. n1int a1nirc valók. ;\. vörös 
koráll ponít 1néreg antidótu1nként a porított tojáshéjat a 
bőrrúk. a tojásfChérjét a hallójárat ekcén1{~jának kezelésé
re javallották. V"alószínüleg ncrn tudták. hogy· a koráll és 
a tojúshéj őrlen1énye a n1észhiányos állapot. n1eszescdé
si zavar. angolkór (rachitis) gyógyítúsának eszköze lehet. 
Ezzel sze1nben kitünöcn is111erték fCL hogy a jódban gaz
dag tengeri kagylók alkaln1asak a jódhiányos golyva ke
zelésére {A!orketos és 111/sai 1990). l-\z cn1beri vizeletből 

előállított urea kristályt és port UJ:,1yancsak helyes indiká
cióval, lepedékes sebek feltisztítására rendelték (1-för! 
1999). A tengeri szivacsot részben technológi{tiukban (a 
n1ixtúrák szürésére ). részben b1YÓbryszer bevitelére és pre
ventív céllal vették igénybe. A hüvelybe. hallójáratba kü
lönféle t,>yógyszerekkel, az ormyílásokba ópiummal és 
beléndekkel átitatott szivacsot helyeztek, ez utóbbi a mü
téti altatást és érzéstelenítést szolgálta. Szivacs darabkák
kal juttatták be a hüvelybe a foga1nzásgútló szereket. 

S::er1·etle11 (ás1·ányi) an_1·agok 

r\z Ósl·ányokbál. ércekh6/, k6::etekh6/ szánnazó pa
tikaszerek egy része inkább a divat sc1nn1int a valódi 
gyógyhatása n1iatt került a gyógyszer-listára. A !Cin 
arany. ezüst. a júspiskö és pora éppen úgy hatástalan
nak tekinthetők. rnint a belsőleg adagolt réz és vas-re
szelék. A salétron1. an1tnónia só. az ecetben áztatott 
ólon1 (az ólo1nccct őse'?). va\a1nint a styptirának neve
zett, kén tartalinú lCn1só elsősorban külsölcg. fekélyek. 
sebek gyógyításúban volt használatos. /\z altunen erös 
adsztringens és enyhe fertötlenitö hatásút pontosan is
n1erték, nerncsak vérzéscsillapítúsra, hane1n hüvelyfo
lyús ellen, és n1ás szerekkel csillapíthatatlan has1nenés 
esetén adták. Egyes antikoncipiens készítn1ényekben 
ugyancsak szerepelt a tin1só. Fontos alkotórésze a seb
kezelésre és pakolásra használt zsidó flastron1nak is. ;\ 
he1natitot (vörös vasérc) vérzéscsillapítóként. az arzént 

sokféle indikáció alapján - belsőleg, a higanyt és a 
cinóbert külsölcg rendelték. f\ bórax gyakori elcn1e az 
ecsetelöknek. szc1ncseppeknck (Froni111opoulos és 
1111sa 1994. Lascara/os és 111/sa 1991 ). Bőrbajok (pik
kclysö111ör) és bclszervi betegségek (golyva) ellen pc
rorálisan és külsőleg egyaránt alkaln1aztúk a ként a 
konyhasót vala1nint a tengeri sót. 

,t.\ s::er\'etlen onyogok képezte csoportba kell sorol
nunk a gyógyvizeket is. Ncrncsak a tcrn1úlvizeiket. ha
nen1 egyéb forrúsaikat is hasznosították. 1\ hőforrások 
clsösorban az ízületi bántaln1ak kezelésére. olykor 
azonban ivókún:íra is szolgáltak (Já::sa és Ko1111us 
1989). /\. lövárosban és szerte a Birodalornban sz{unta
lan hidegvízü forrást tartottak szán101L egy részüket 
szentnek. csodatevőnek gondolták. Néhán:y egykori és 
azóta is 111üködö kútjuk vízének ké1niai összetételét. 
gyógyhatását is1ne1:jük. l(onstantinápolyban a császári 
palota 1nc\letti r\gias1na kolostorban tört fel a ('sodate
vő Szent Forrús. A Baloukli kolostor kútja az Életet 
adó víz nevet viselte. lvlindkét f'orrás alkalikus gyógy
\'izct ad. ezeket főként húgyhólyagkövek kezelésére it
ták nagy 1nennyiségbcn. r\ hólyagkövck a savanyú vi
zeletből képződnek. a szervezet illetve a vizelet alkali
zúlúsa kőoldó hatású lehet ncn1 szólva a több liternyi 
cl rogyasztott vízröL a1ni tekintélyes vizlökést jelentett. 
i\llitólag ezek a gyógyvizek gyógyítottak 111cg több 
császárt és császárnét húgyúti kövcsségükböl (F'o/o-
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kou-1?.ehelakou és JJlfsa 1999). Olykor a 1neddőség ke
zelésére is igénybe vették gyógyforrásaikat. 

Gyógyús:ati segécles::kö::ök 

A segédeszközök jó részét nen1 a patikák forgaln1az
ták. A katéterek. sérvkötő. 1nüvégtagok. trokárok, sebé
szi varró fonal. szernüveg stb. készitését és árusítását ar
ra szakosodott 1nesterek végezték. azonban ez nen1 je
lentett va!an1ifélc orvosi tnüszer kcrcskcdchnct. 111ég 
kevésbé iparágat. A végtag törések rögzítésére szolgáló 
falapocok és néha a katéterek is szerepeltek a patikúk 
cikklistáján. noha nc111 ez volt az általános. 1\ gyógy
szertúrakban szerezhették be az anyák azt a f'cjő111ü
szcrt. aincly forn1{\júban és rnükö<lési elvében ugyan
olyan leht.!tett nlint a napjainkban hasznúlatos. azzal a 
különbséggel, hogy a gu111ilabdát állati hólyag helyctte
síteltc, r\ patikák is tartottak beöntö készülékeket. irri
gá!ó eszközt és allövet-fecskendőt. szen1cscppcntöt. ;\ 
111éhelőcsést korrigáló és a fogan1zásgútló pesszúriu-
1nok viszont nen1 tartoztak a gyógyszertárak profiljába. 
:\vatta, a kötszerek és a gyógyúszati cé!rn alkalrnas szi
vacsok viszont 1nindcn patikában 1negta!álhatók voltak. 

~)'ÓgJ's:.erkés:.itési tec/r11ológiák 

;\ bizánci gyógyászat ritkán elégedett 1neg cgy
kornponcnsü orvossággal. últalúban igen bonyolult. 
olykor 30-40 Cé!e növényi. állati és úsvúnyi ko111po
ncnst tartahnazó patikaszert rendeltek a betegeiknek. 
r\ gyógyszerek bevitele sokf'élc rnódon történt (lúsd 
alúbb). s ez n1egkövetclte, hogy változatos előállítúsi 
tcchnológiút és sokféle gyógyszer fonnát dolgozzanak 
ki (Scarborough [ 9X4 ). Ritkán fordult elő. hogy tcr-
1nészetcs állapotukban alkal1naztak növények leveleit 
(pl. scbfedésrc vagy rúgúsra). nén1cly úsv<inyi vagy úl
lnti ercdctü szert. ;\ hozzáférhető korabeli feljegyzé
sek nen1 n1inden gyógyszer elkészítésének technikáját 
részletezik. inkúbb csak az összetevőket adják 111eg. 

Decoctu111ot készítettek leggyakrabban. I(ülönfélc 
közegben. legalább 30-60 percig fözték össze az alko
tó részeket (többnyire növényeket), n1ajd rncgszürték 
az oldatot Lchülés után további elc1neket kevertek a 
!l'.)zcthez és isrnét 111egszürték. I~[idcgcn, vagy fehncle
gítvc fogyasztottók. 

Vi:es decoctu1not készítettek ka1nillából. niályvá
ból. rutúból. nádból. orvosi zilizböl. múkból, bcléndek
böl. édes kön1ényből. őszi kikericsböl stb. Cscrn1ké
rcgböl. gubacsból szintén fözéssel vontúk ki a tannint. 
;\ vizes clecoctu111okat per os, bcöntésben, öblitésrc, át-
111osásra. sőt fürdövízként is hasznúltúk. 

0/c{jhan fözték a skorpiót különféle férgeket. így 
úllítva elö a népszerü. dc teljesen hatástalan skorpió
olajaL féregolajat. Olykor ohü és víz elegyében, eset-

Jcg epével és szőlőlével együll csináltak főzetet a fok
hagyn1ából. borsból. 1nás füszerekből. 

Boros decoctumot úllítottak elő kamillúból. fekete 
ürön1böl, rnákból. krókuszbóL pc1netefüből. általában 
per os fbgyasztásra javallották. 

J\Ié:::hen főzték a fahéj, kön1ényvirág~ beléndek 
n1ag, nád, petrczselyein levél, zeller. fekete bors össze
tétclíí niixtún.H. arnelyct heveny vesegyullaclásra adtak. 

Anyatejes clccoctun1ot ritkún rendeltek, ebben a ró
zsasziron1 és levelek szolgúltak .,hatóanyagként''. 

A l'i:eletet forralás után önn1agában adagolták. 
vagy az abban fözött ka111illa. orvosi ziliz stb. n1ixtúrá
jút fogyasztották . .i.\ Cc!forralt vizeletet szcincseppként 
is használtük. 

f!,l·e1es decoctun1ot babérlevélbö!. babérfábó!. úrpa
lisztböl. részben bc!sölcgcs bevitelre, részben boroga
t<is. pakolós céljúra készítettek. 

Ú'17Jentinlu.!n f'orra!túk a lcnn1agot vagy lcn1naglisz
tct a kása-szerü n1assz<.it fbrró pakolásként vitték !Cl. 

.'\ 111acerdció ugyancsak cltc1jedt. gyakori technoló
gia volt. Rendszerint 12-24 órús, néha azonban akür 
egy hetes úztatással kívúntúk kivonni n növényi ható
anyagokat. Egyes 111;:1ccrátu1nokat szürés utún fel föztck. 

fí:hen 1nacerálták a fekete hunyor gyökerét. az öszi 
kikerics virágját. hagy1nájút. 

()fl{jos áztatással a fokhagynui. ürürn. cédrus leve
lének és fY1jának hatóanyagaiból készült orvosság. 

Boros cxtractun1ot állítottak elö szölöböl. 111úkbóL 
öszi kikericsböL ;.\ bor és epe elegyét egy napi pihen
tetés után adagoltúk. 

A!é:hen 111accrúltúk a beléndek szán:ít. leveleit. ;\z 
aszparúgusz niézes kivonatát kólika oldására. a peóni
úét köképződés 111egelőzésére szedték. 

Anyalejhen úztattók a kakukkfüvet. s az így létreho
zott kivonatot cpehajtóként. valan1int 1nelankólia 0Ilen 
rendelték. A rózsasziron1. rnacskagyökér, fahéj. sóf
rúny és írisz anyatejes n1accníciójával jutottak hozzú a 
pcrorálisan használt ll\jdalo1ncsillapító szerhez. 

Forrá-;;at n1in<lössze néhúny patikaszer clöírúsúban 
szerepelt. A ka1nilla. kakukkfü. 1nály\'a tc{~út vagy bo
ros forrázatút hüvely és húgyhólyag öblítésre, gargari
zúlúsra készítették. A. kan1illa vizes vagy tejes forráza
tút pedig beöntésre alkal111azták. 

Be11árltíssal állították clö a tön1ény hatónnyag tar
tal1núnak vélt, éppen ezért csak cseppekben adagolt 
valcriúna és rózsa-cseppeket. f\ bizánci gyógyszeré
szek egyik fontos „t<1lúli11únya'" volt annak fclis1nerésc. 
hogy a vizelet bcpárlásával gyógyhatúsú készítn1ényck 
nyerhetök. f\ gyüjtölt cn1bcri vize!ctböl kristályos 
ure{Jt vontak kL .:unit aztún bclsöleg és lokúlisan egy
aránt gyakran használtak. Nérncly 111ai kutató (/1örl 
1999) azt állítja. hogy képesek voltak a terhes nök vi
zeletéböl 111agas ösztrogén-honnon tartahnú prcparütu
n1ot csinúlni, ~1111it nagyon valószínütlcnnck tartok. 
rnúrcsak azért is, inert a honnonokat és azok élettani 
hatúsát ncn1 is111crték. Arra is találunk adatokat. hogy 
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né111cly úsványi crcdetii anyagot (tÍlnsó. salétroin, ten
geri só) bcpúrlússnl és átkristúlyosítússal tisztítottak. 

f\ kenifcs és JJa.<·;:.ta a leggyakoribb gyógyszerfor-
1núk. az összes orvosságnak legalább fele. Nc111 tettek 
különbséget a szárazanyag tartalon1 alapjún a paszta. 
kenőcs és krén1 között. \livőanyagként többnyire a ser
tészsír. len- vagy olívaolaj szolgált. Nc111 tudjuk, hogy 
difTercnciáltak-c a víz az olajban és olaj a vízben típu
sú alapanyagok között. f\ kenöcs alapanyaga többnyi
re 111éhviaszt és 1nézet is tartaln1azotL A felhevített vi
vötnatériához keverték a gyógynövény őrlcn1ényét. 

vagy kipréselt nedvét. főzetét. bort ún1brút. 111ósuszt 
stb. ,L\ készít111ény konzisztcnciújának vúltoztatúsára 
lenn1ag lisztet önnény agyagot terra sigillátát adagol
tak. i\ kenöcsökhe és pasztúkba sz{11ntalan fClc ható
anyagot tettek. a kan1il\útól és fokhagyn1útól kezdve a 
kún1foron és gy·antúkon út a tin1sóig. vörös vasércig. ;\ 
kcnöcskészítés szinte 1nüvészct szún1ba n1ent. egy-egy 
híres kenöcskészítö népszerüsége vetekedett a korszak 
sztú1jaié\'al. a cirkuszi kocsi!u~jtókévnl. S::e111 /)e111cter 

("'f'hesszalóniké védöszcntje) életírúsúban olvashatjuk. 
hogy lllíria beteg konnúnyzójún a\kahnaztc.ík „ ... a kül
só kenöcsök ügyes keverékeit. atnelyek könnyen 111eg
puhítjúk a test fC\ületének ken1énységeit'. (K/ilnakos::). 

/\ kenöcsök közé tartozott a llastron1. an1ely azon
ban nen1 azonos a napjaink köznyelvében így nevezett 
co\le1nplastru1nn1al. !(ülönös népszerüségnek örven
dett a görög llastron1 és a zsidó !lastron1. ;\z illatanya
gokat. gyantúkat tarta\111azó kenőcsök gyakran a 
bc!szervi bajok kezelését is szolgúltúk. 

f~ih;töliis-:;erek. 1\ \Ii. f'vlagyar Gyógyszerkönyv (és 
n Szabvúnyos \lényn1intúk Gyüjtcn1ényc) n1úr csak 
egyetlen. !'üstje révén ható drogkeverékct. az elvétve 
rendelt Species antiasth1natica ad fun1igationen1-et tar
taln1azta. ;\ középkorban szerte a kontinensen kedvel
ték és sürün hasznúltúk a f'üstö!öszereket. Eltekirlt\'e a 
kétségtelenül hatústalan anyagoktól (szarvas 1núja és 
ag)'a. kecske111új stb.). bizonyosan kevertek olyan spc
ciesekct. a1nclyck a füsttel a szervezetbe juttatva eset
leg hatúsosak lehettek . 

.i-\ hasiskendcr lcvelél. \·irúgát és tnagvút (néha 1nús 
füvekkel elegyítve) ff1jdalon1csillapító és a szülést be
rolyúsoló speciesként hasznúltúk. Idült hörghurut és tü
de>asztn1a kezelésére is végeztek füstölést s azt is tud
juk. hogy beléndeket is tartaltnazott a keverék, an1i 
azért is érdekes, inert az aszttna-cigarcttúnak is egyik 
kon1ponense. i\ beléndek lúgyrészeiböl és n1agvúból 
f'ogfújús csi\lapitúsúra szolgúló llistölöszert úllítottak 
össze. /\ cédrus. ürüin, rncnta, csicscri borsó, kúposzta 
szúrított leveleit és fokhagyn1c.ít tartaln1azott az a keve
rék. a1nellyel bélférgesség esetén a végbélnyí!ús kör
nyékét kezelték. (iynkran végezték a nöi genitálék tl'ts
tölését. 1nind terúpic.ís. 111ind nenii vc.ígyat fokozó célzal
tal. i\z elöbbi esetben an1enorrhoca és a vulva fekélyes 
rolya111ata szolgúltatta az indikúciót az édes kö1nény
böl. únizshó!. 1nandragórúból és tün1jénböl összeállított 

species használatára. /"\ közösülés előtti flistöléskor 
tö111jént és gyantúkat hasznúltak a hölgyek. 

;\ füstölőszer céljút szolgúló speciesek egy része 
előre készült. ezekben a kon1ponensek an.ínya állandó. 
azonnal kiszolgúltathaló volt a legfeljebb pár dekányi 
tön1egíí drog. !'vlás füstölőknél vény alapján állították 
össze a keveréket. Sen1 a hasis, scn1 egyéb bódító szer 
használatát ncn1 gátolták szigorító előírások. 

f(IÍfJOk és labdacsok. alapanyaga 111éhviasz és zsír 
vagy olaj. ritkábban faggyú keveréke. Ezeket összeol
vasztottúk. ezután dolgoztúk bele a növényi (tannin, 
1núkfözct. ópiun1 stb.). vagy úsvúnyi (só. kén stb.) ha
tóanyagokat. ;\ dern1cdöben lévő n1asszából kézzel 
ronnúltúk a gön1b 0s tojásdad alakú „kúpokaf·. ;\ hü
\'clykúpok bitu1nent. ként. tiinsót. sáfrúny és n1andra
góra füzetet tartaln1aztak . .L\ hüvelykúpokat fognn1zús
gútlóként és a belsö nen1i szcr\·ck bajaira, a végbélkú
pokat főként bélbetegségek 111iatt (bélférgesség. has-
1nenés. székrekedés) rendelték. Fájda\0111csillapító 
kúpjaik ópiun1. beléndek és 111aszlag tartaltnúak voltak. 

J?á;,ó ke11eréliekkel kizúrólag börbajokat kezeltek. 
iVlind a vizes. 111ind az olajos (olíva-. len-. tnogyoró
olaj) rúzókevcrékek indikúciója széles körü (gyakran a 
n1ai javallatokhoz hasonló), a rovarcsípéstöl az ekcé-
1nún út a pikkelysöinörig szinte 111inden dennatológiai 
kórképre kite1jcdt. viszont a kisdedek börelvúltozásai
ra nen1 a!ka\Jnaztúk. l·latúanyagként babér és rügcfr1 
han1uja. 111észk()por. korú\\ pont kún1ror. cserfa fözctc 
(tannin), lcninag és úrpaliszt szolgúlt. 

Tablellák. és pilulák (és a sublingualis tabletták) nern 
tartoztak a gyakori t'onnúk közé. Nc111 isn1crL hogy a tab
lcttúkat n1iként úllítottúk elö. Bevonatuk nen1 volt. l'onnú
lúsukhoz esetleg alka\n1azhattak \·ai<unilyen kézi eszközt. 
i\ pilu!úk n1assz{\júból hosszú .. hurkút'' gyúrtak. n1ajd vé
kony korongokra szeletelték. kézzel forn1ázták. azokat 
pedig egyenként olajos papírba burkoltúk. 1\z arabok út
\·e1ték ezt a tcchnikót. késöbb aranyflist len1ezbe csoina
goltúk pilulúikat. s ettöl a gyógyhatús növekedését vúrtúk. 

.·l gyó,!{.rs-;,erek bcl'ite/e 

Búr a J(elet-R.ón1ai 13irodnlo1nban néhúny. napJa
inkban a\kahnazott bevitelt 111tSg ne111 is111erhettck. az 
orvosságok szervezetbe juttatásúnak sokfC\e 1nódjút 
gyakoroltúk. :\zt n1ondhatjuk. hogy a korunkban hasz
nált invaziv cljúrásokon (injekció. infúzió) kh'Li! vala-
111ennyi. 111a is használatos n1ellett néhúny azóta elha
gyott n1cgoldúst is gyakoroltak. 

Perorafi . ..,·an a legkülönbözöbb kúrképekct kezelték. 
Egyan.ínt clöírtak decoctun1okat. niixtúrák:.H, infusuino
kat, cseppeket. porokat. tablcllúkat vagy kristúlyos anya
gokat. Ezeknek az adagolásút ncn1 rögzítették szigorúan. 
a dózisokat csak hozzúvetölegescn (egy pohúrnyi. púr 
csepp stb.) határozták n1eg. Snkszor ugyanaz a 1ni:-;.túra 
szolgált szájon út történö bevételre és beöntésre is. l\ fo-
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lyékony gyógyszer alakok között hatástani csoportosítást 
végeztek, n1egktilönböztettek fájdalorncsillapító, görcs
oldó, vizelethajtó. lázcsökkentő stb. készítményeket. Lé
nyegesen kevesebb alkalommal rendeltek tablettát, 
pilulát vagy por alakú orvosságot, an1elyeket néha vízzel 
vagy tejjel. &'Yakrabban bomtl nyeltek le. Olykor azt is 
111eghatározták, hOb1Y vörös vagy fehér bo1ral, édes vagy 
száraz nedüvel történjék a szilárd szerek bevétele. 

Beöntést Ubryanolyan gyakran rendeltek, n1int perorá
lis h'YÓh'YSzer bevitelt. Részben beöntő készülékkel, rész
ben a inai farkasfecskendöhöz hasonló eszközzel juttatták 
a végbélbe a változó rnennyiséf:,riÍ (kb. 0.1-1 liten1yi) 
klizmát. A beöntő folyadékot előzetesen !Cl főzték, olykor 
10-15 ICle növény decoctun1át adták naponta C,bryszcr, né
ha két-háron1 alkalonunaL /\ kliztnát. - atnely lehetett 
olajos. vizes és boros folyadék ebryaránt - általában test
hő111érsékleten. ritkábban hidegen vitték be. Szinte vala-
1nennyi bélbetegség. olykor sebészi kórképek kezelése is 
beöntéssel és egyidejü perorális adagolással történt. Vi
szonylag ritkán éltek a beöntés széklet-puhító hatásával. 
hijclalomcsillapításra is allövctet hasznúltak. ilyenkor 
n1ákfőzetet vagy ópiun1ot tartahnazott a folyadék. 

Irr(gáláskor az át111osó folyadék többnyire vizes 
decoctu111. ritkábban 111acerátun1i elvétve olaj-víz fázi
sú vagy boros készít111ény. r'\. hüvely átöblítést az óko
ri egyipto1niak által !'eltalált készülékkel végezték. ki
vételesen használtak bort vagy borban főzött hatóanya
gokat. 1\tfúródott dobhúrtya esetén vörös borral vagy 
boros kan1illafőzcttel n1osták út a gennyes dobüregeL a 
fi~dalom enyhítésére ópiumot tettek a folyadékhoz. A 
sikeres kőzúzást követően kan1illa főzettel. katéteren át 
távolították el a ködarabkákat. 

c . ..,·ep11elcet elsősorban a fül és szernbetegségek ke
zelésére használtak. iv'leleg olajat. n1ák vagy beléndek 
fözetét a középfül gyulladásakor cseppentettek a hal
lójáratba. /\ fülzsír-dugó puhítúsúra olíva-. 111andula
vagy 1nogyoróolaj és sző!ölé. epe elegyét vitték a kül
ső hal !ójáratba. /\ korai időszak szerncseppjci koránt 
sen1 1nondhatók ennyire hatásosnak. ugyanis felfőzött 
vizelettel próbúltúk javítani a kötőhártya gyulladását. 
,t.\ 10. szúzad tájún jelent n1eg a vizes-bóraxos szen1-
cscpp. tnnit conjunctivitis és trachon1a kezelésére ja
valloltak. Szcincseppnek és szenunosó fülyadéknak 
egyaránt használták a kan1illa főzetét vagy forrázatát. 

S':.ip11antó 11orokat ritkán alkalrnaztak. i'vlészköport 
vittek az orrnyálkahártyára a jódhiányos golyvás bete
geknél (a1ni tern1észetesen teljesen hatástalan). Finon1-
ra szitált, szárított levél port szippanttattak fel a fejre ál
lított gyern1ekckkel. hogy tüsszentéskor az orrba került 
idegentest (kavics, 1nagvak) távozhassanak. 

Illat terá11iának nevezhetjük azt az eljárást, an1ikor 
kán1fort szagoltattak légúti gyulladás, nátha, grippe 
esetén. l\z árnbra és 111ósusz illat beszippantásának 
szíverősítő hatást tult~donítottak. 

Ec.„;eteló7ckel sebek ellátását, bőrbajok kezelését vé
gezték. /!\.. heveny (pyodenna) vagy idült bőrbetegsé-

gckre higanyos, kénes. kátrányos ecsetelőket használ
tak. Vizes és olajos ecsetelőket egyaránt készítettek. A 
kisebb vágott és szúrt vérző sérüléseket csersavval. 
vagy tannin-tin1só-sáfrány oldattal ecsetelték. f\z égett 
bőrfelületet görög ílastronunal. zsidó ílastron1111al, olaj 
és tojúsfehérje elegyével vonták be. 

f\ betlörzsölés egyaránt volt testápoló és terápiás el
járás. Törések. fica1nok, háborús sérülések utókezelé
sére - a gyógytorna és n1asszázs tnellett- bor, olaj, zsír 
alapanyagú bedörzsölőket részsítelték előnyben, ezek
hez Ien111ag lisztet, terpentint, 111irhút, gyantákat stb. 
adagoltak. Olykor belszervi kórképekben (vesegyulla
dás) nárdusolaj, ka1nilla. nád, orvosi ziliz, szagos ruta 
olajos decoctu111ával enyhítették a fáj<laltnat. Csecsc-
111ük és kisgyennekek puffr1dása. hasfrijdahna esetén 
olajos n1ályvalüzct vagy édes kö111ény. tin1só. ruta tar
tahnú olívaolaj szolgált külsőleges gyógyszerként. r'\. 
kisdedek székrekedésckor 111ézzcl dörzsölték a végbél
nyílás környezetét. Fogzáskor az ínyét n1eleg édes olaj
jal, vagy olajos rózsalüzettel kenték. A hatodik század
ban 111üködött ...-lretaeus::: a bürök levét vagy főzetét ja
vasolta a neini szervekre. bedörzsölés vagy pakolás 
fonnájúban az éjszakai 111agö1nlés 1negszüntetésére .. A. 
szoptatós anyák az el választáskor en1lőjüket dörzsölték 
be bürök levével. a tejtennelés felfüggesztésére. 

ivlinden esetben llirdést követően végezték a test
ápolást. olíva vagy nárdusol1~jal. mindkettőhöz illat
anyagokat. esetleg kán1fort tettek .. A száraz bőr és bör
ke1nénycdésck fclpuhítására szintén olajos bedörzsölés 
volt szokásban. 

Borogatást végeztek a zúzódások és gyulladások ke
zelésére. A hideg, ecetes ásványvíz. a ka111illa. nuilyva, 
kakukkfü. édes kö1nény lchütött füzete. vala1nint a 
núr<lusok~jban !Ott ka1nilla és a boros ka111illa kivonat 
(a111elyhez fekete ürö111 extraktu111út vagy ópiu1not ke
vertek a fájdalom helyi csillapítására) a leg&'Yalrnribbak. 
i\ korábban e111litctt bürök-levet is használták. különö
sen azután, hogy a nagy tekintélyü szent Bazileo.v::: püs
pök úgy nyilatkozott. hogy a ., ... tennészetben nincsen 
disszonancia. 111Cg a büröknek is van haszna, inert elöli 
a húst", ainin azt értette, hogy a ne1ni szervek bürök 
nedvvel történő borogatása 1negszünteti a neini vábryat. 
Fejfájáskor. az epilepsziások roha1nn1entes időszakában 
a fekete hunyor decoctun1áva! borogatták a fejet. 

Pakolá.s'!'a szárazon és nedves fonnában ineleg len
tnag liszt vagy örletlen Ienn1ag szolgált (a pakolásra 
használt anyag hasonlíthatott a VI. iv1agyar Gyógyszer
könyvben hivatalos Farina lini elkésztéséhez és alkal-
111azásához). Szá1ntalan, különféle eljárással főzött és 
inelegítctt kataplasn1át készítettek ka111illa, rnályva, nád. 
1nirtusz. szagos ruta decoctu1nával. R.eun1ás ízületi és 
izornfájda\0111 kezelése n1ellett gyakran éltek pakolással 
vesetúji görcsök, hasi kólika, középfül gyulladás esetén. 
Fo1TÓ vajjal pépesített lenn1ag liszttel a nyaki (valószí
nüleg gün1ős eredetű) nyirokcso1nó-bryulladást kezelték. 
Napjaink házi szereihez hasonlóan a bizánci gyógy-

l 
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ászatban is szerepelt a forró hon1ok, só, tölgyH1 harnu. 
I-leveny vcse111edence-gyul\ad{!sban a vesetájra került a 
szagos ruta. nád. orvosi ziliz 111clcg, nedves drogja. 

A 111ai paraffin pakoláshoz hasonló lehetett a görög 
nastro111 (disznózsír és gyanta a keveréke), an1it 1nele
gen helyeztek fel a sajgó testrészre és akár napokig ott
hagyták. f\ zsidó flastro1not (gu111i arábikun1, tiinsó. 
súfrány a keveréke) sok 1nús indikáció n1ellctt a csipö
ízületi és gcrinc-bántalon1 enyhítésére használták, 
ugyanolyan 111ódon. n1int a görög flastron1ot. 

Gargarizá/á.\Ta a katnilla. nád. orvosi ziliz 1neleg 
te~\ja szolgúlt. szinte n1indcnfélc száj, torok és fogíny 
betegségben. Boros rózsnsziro1n-fözctct írtak elő re
kedtség. laryngitis t:setén. J\ szájnyúlkahúrtya és a 
nyelv f'ekélycs clvúltozúsakor kú1nfor. bórax. alu111en. 
f'okhagy111a és salétron1 tartahnú oldattal öblögettek. 
Egy-egy híradásból arról értesülünk. hogy olykor az 
e1nberi és kecske \·izelettel is gargarizáltak. 

f-/fntáporokot kevés esetben irtak elő. 1\ csccscn1ök 
bürúrolúsúra szóda (nútron vngy ha111uzsír!!) tartnln1ú 
kréta és n1észköpor szolgúlt. Fehér zúszpút kevertek ah
hoz a hintöporhoz (és kenöcshöz). an1ellycl a bör é\ős
ködöit kívánták cltúvolítani. Hütö és börnyugtató hatá
sa lehetett a kún1for tartahnú hintöporoknak. ~\ dagana
tos Cckélyekre salétron1ot. tin1sót és pézsn1át. a gennyes 
lepedékes lúbszárfCkélyek ICltisztítására urea port (kris
túlyt) hintettek. 1\ ICrtözött sebekbe jáspis. vagy pirit őr
len1ény került. Szükség szerint ópiu1not tartahnazú hin
töport is készítettek. kérdéses azonban. hogy ennek n1i
lyen !okúlis fújdalo1ncsillapító hatása lehetett'? 

1\ 1cs1nyílúsokho helyezett szivacs több!'éle célt 
szolgúlt. .Az orrnyi!úsokba tett. ópiun1n1al és beléndek 
kivonatával átitatott szivaccsal (állítólag) jó hatásfokú 
1nütéti érzéstelenitést. gyakran altatúst tudtak elérni. 
l·lasonló 111ódon prcparúlt szivacs-hengert helyeztek a 
végbélbe. hü\·e\ybe. azok fekélyes. daganatos kórképe
ihen. a fölya1natos helyi ff1jdalorncsillapítús céljóból. 1\ 
hüvely és 1néhszúj elvúltozúsait karnillús. kénes. ti1nsós 
folyadékkal nedvesített szivaccsal kezelték. 

Búr az ortodox eg;,húz (is) erösen tiltott 1nindenfé
le fogan1zásgútló eszközt és inódszert. 111égis sokan 
hasznúltak (nc1ncsak n rövúrosban) antikoncipicnseket. 
i\ hüv.::lybe felhelyezett olajjal. gun1iarúbiku1nn1al. 
1nézzeL tin1só\·al. nútronnal útitatott szivacs vagy vú
szon daraboknak. valóban ko111oly effektusa lehetett. 
inúrcsak a sürü. ragacsos alkotórészek iniatt is. a1ne
lyek gátoltük a spcnniurnok 1nozgúsút. 

f:'fistöh;sí eltérö célzatokkal végeztek. Fájdalo111-
csillapitúsra. a n1éhtevékcnység fokozúsúra. n1ütéti 
{szülési) ancsztéziúra vették igénybe a hasis drogjúnak 
J"üstjét. Fogff1júskor. szüjüregi bcavatkozúsok elütt n 
bcl~ndck Jágyrészeinek füs~jét lélegezte be a páciens. 
Fenyöág és gyanta füstöléssel .,tCrtőtlenitették" a he
lviséuekt:t. n1üszereket. orvosi eszközöket. I(iegészítö 
l~czelésként bél férgességben. a nöi klilsö genitúlék fe
kélyes rolya1nataiban v~gezték. /\ tö111jén és illatos 

gyantúk. balzsan1ok füstjét csövön vezették a hüvely
be, ettől a netni vágy és élvezet fokozódását ren1é!ték. 

Gyógy/iirllcJk használata a hellenisztikus időktől tüg
va általánosan elterjedt volt az egész ókori keleten. 1\ tcr
rnálvizeket elsősorban ízületi bántahnak és csonttörés 
utókezelésére vették igénybe. A t:,ryógyhclyeken és a köz
!1irclők 111e!eg vízében egyarúnt sokan kerestek enyhülést. 
ivlind a tcrn1észetes. 1nincl a 111esterséges fürdőkben a 
t:,iyógyto111a. 111asszázs és bcclörLsölések hozzátartoztak a 
hidroterápiához (.ló:.\'lf és Kan1111s 1989). AtTa is van ada
tunk. hogy iszappakolást végeztek önnény agyaggal. fo
lyók. lúpok. n1ocsarak iszapjával. Ncrn tudjuk azonban. 
hogy a gyógyiszapot a patikákból. vagy egyéb forrásból 
szerezték-e be? /-\ n1ozgásszcrvi kórképek n1cl!ctt, a ro
varcsípéseket és a tengeri csalúnozók (hidra) inarúsát is 
igyekeztek gyógyítani az iszapkezcléssc!. 

i-\ kénes és ti1nsós úsvúnyvizekkel külün!'élc börba
jokat (pikkelysön1ört. rühességet. ekcétnát. leprát vagy 
annak tartott betegséget) kezeltek. i-\z epilepszia tünet
n1entes periódusaiban a betegek hideg. sós fürdöt vet
tek a görcsroha1n rnegclözésére. ;\ hideg és tennúlvizíí 
n1edencékbcn órúkig tartózkodtak a húgyhó!yagkö be
tegségben szenvedök. s gyakran ugyanezen vízböl ivó
kúrát is vettek .. .t\ 111ár e111\ítctt I(onstantinápolyi Szent 
Forrás hideg vízében végzett fürdőkúrától Zoe császár
né ineddösége n1egszüntét vúrta . 

. '"\ s::u1·a.,· j()g kif()111Jse. Fejezeten1 végére hagytan1 
azt az eljúnist. arnclynek nincsen külön neve. dc a1ncly 
két évezreden út (neincsak Bizúncb;:u1) élö gyakorlat 
volt. s csak a ! 9. szúzad végén hagytak fel azzal. 1\ be
léndek nu1gvait (esetleg ópiun11nnl keverve) a sajgó 
szuvas rog liregébe tü111ték. olykor gu111iarúbiku111111al 
\·ag;' gyantával lefedték. ,.t\ 111agvakbúl lassan kiszivúr
gó hatóanyagok. ha nt:n1 is IY1jda\01n n1entességct. de 
tartós félbódulatot ered1nényeztek. legalább addig 
an1íg a beteg ki tudta húzatni a rossz fogát. 

.·1 ,r;.ró,~ys;.ertára/i berende;.ése és j'els;.ereltsé,~e 

l(onstanlinúpnly a 10· 11. szúzadhan kb. 400.000 la
kosú 111etropo\is. ekkoriban 111intcgy hanninc közf'orgnl
inú és néhány kórházi gyógyszertúr 111üküdütt a fi.ívú
rosban. r\z ezredforduló körüli idöszakban a Biroda\0111 
valan1ennyi nagyobb vúrosában létesült patika. azonban 
azok felszereltsége. technikai készsége jócskán eltérhe
tett. ·rübbé-kevésbé pontos írúsos adntaink és egy-egy· 
úbrúzo!ás ( ! 1WWW15. szúzadi 111iniatúra. ikon-részlet stb.) 
csak a föváros gyógyszcrtúrairó! tnaradtak fent. 

!\ képekből arra következtethetünk. hogy a gyógy
szertúrak két - húron1 túgas.jó n1cgvilúgítüsú helyiségben 
1nlíküdtck. l·Ia a színes 111iniatúráknak hihetünk. valóban 
.. patika tisztnsúgúak" lehettek. r.unit azért kell külön en1-
liteni. inert a rend és tisztasúg egy·últalún nt:n1 voltje!lcn1-
zö a bizánci lakóépületekre. középületekre. piacokra. 
n1ellékutcúkra. :\ képekre tú111aszkodva valószínüsíthetö. 



r 

108 GYÓGYSZERÉSZET 2004. kbruár 

hogy a kiszolgáló helyiségben a ll1lak 1ncntén zárt szek
rények és nyitott polcok helyezkedtek el. f\ bútorzat ICs
tett vagy pácolt filból készült. a gyógyszerész és a beteg 
között asztaL pull képezett vúlasztót. Ezeken néhány -
fcltchetöcn a gyakran kiszolgúltatott gyó&,:ryszert tartal-
111azó ~edény. patikan1érleg és a súlykészletek kaptak he
lyet. l(ülön terc1nben 1nüködött a gyó,gyszcrkészitö labo
ratóriun1. A f'clszereléséhez hozzátartozott a vágódeszka. 
márvimylap. pala lapok. kések. bárdok. ollók a (növényi) 
nyersanyag felaprózásához, továbbá a fén1- és kő111ozsa
rak a poritúshoz és a szita-készlet. f\z orvosságok keve
rése. en1ulgcálása égetett, n1ázas agyagcdényckbcn tör
tént. Ugyanezekben készültek a decoctun1ok, forrázatok, 
111accrátu1nok. oldatok. Néhol vasból. rézből. ónból. eset
leg czüstböl készültek is elüf'ordultak. Vízfürdőnek kct
tös edényeket hasznúltak. J(ü[önl'éle üvcghohnik. rctor
túk. loinbikok. desztillúló berendezés egészítették ki a 
patikai felszerelést. Sajtoló készülék. üstök, teknők, ser
pcnyök és a Jlistülö is része volt a nagyobb gyógyszertú
rak laboratúriu1núnak. !(ézi eszközeik közül a spatulúk, 
fógók. csipeszek cn1lítcndök. 

:\ tön1cg 1ncghatározúsúra tninden gyógyszertárban 
tübb. kétkarú patika1nérlcg szolgúlt. án1 a térfogat-1nérö
cszközök és a súlyok közelröl scn1 ilyen egységesek. ,i.\ 
tabletták és pilulúk 1néretcit ncn1 tön1egbcn. hanen1 térfo
gatban adták ineg. Ilyeneket és hasonlókat olvashatunk: 
borsszen1nyi. borsónyi. 1nogyorónyi stb. nagysúgú tab
letta i!l. pilula. Egyik súlyegységiik a gran (kb. búza
szen1nyi tön1eg). dc cgyarúnt hasznúlatosak voltak az 
ókori görögök és egyipton1iak egységei is.;\ zürzavar ér
zékeltetésére néhány példa: i\z attikai drakh111a 6.00. az 
aiginai 6.1 N. az alexandriai 6.55 g-nak !Cicit n1cg. A 
sztratér kéL a dckadarkhina tíz, a n1ina száz darkhn1ányi 
tö1ncgct jelcntetL Nen1 volt egységesebb az ünnértékük 
scn1. /-\z aiginai kotülé 0.3R, az altikai 0.274 liter. n khusz 
-L55 illetve 3.275 liternek felelt 111cg. ;\ küathosz 0,063. 
illct\·c 0.(l45 litert tett ki. Nehezítette a gyógyszerész dol
gúL hogy a vényckbcn gyakran csipetnyi, vagy 111aroknyi 
rnennyiségct írtak c!ö. dc isinerünk olyan receptet is. 
an1elyben az szerepel, hogy /1. kon1poncnsböl többet. a 
B-ből kevesebbet kell tenni. 

;-\ patikúk hannadik tcnnébcn a nyersanyagokat tú

ro!túk. l·!atal111as raktárkészleteket kellett tartaniuk. 
egyrészt n1crt az alapanyagok ( növényt~k) nagy része 
idény jcllegü. 1násf'clöl. inert az orvossúgok döntö 
többségét fhssen készítették. Elörc gyártható patika
szert alig is1ncrtek. ;\ nyersanyagokat fr1 dobozokban. 
üveg, agyag és fén1 edényekben zártan, kőedényckben 
nyitottan. né111ely alapanyagot börzsákban, vagy vú
szonzncskúban raktúroztak. 

,-tz alapa11ya.r.(olí beszerzése 

Ellentétben a középkori nyugat-európai gyakorlat
tal. Bizúncban ne111 létesitcttek a patikúk (kórhúzak) kö
rül gyógynövény kertel. .'\ sürün lakott és f~illal kürül-

vett nagyvúrosokban erre hely sen1 adódott. Egyes pati
kúk túvol a vúrostó! tartottak fent saját gyógynövény ül
tetvényt. á111 nen1 ez az általános. A kolostorok kertjei
ben, a retneték lakóhelyei körül néhúny fi~lc lágyszárú 
és IY1s gyógynövényt tennesztettek. A l(clet-Rón1ai Bi
rodalotnban sohase111 volt olyan döntö szerepe a kolos
toroknak a gyógynövény tennesztésben, 111int Nyugat
Európában. Bizáncban nen1 készült olyasféle rendelke
zés, inint 1Vagy Káro(r Capituláréja, vagy a Benedek
rcndiek erre vonatkozó elöírása. A fölchnüvcsek és a 
katona-telepesek egy része saját birtokán nevelt öt-hat 
fr1jta gyógynö,,1ényL szerény jövedehnükct pedig a va
don tern1ök begyüjtésévcl egészítették ki. /\. városok pi
acain bárki vásúrolhatott (kisebb és nagyobb tételben 
cgyarúnt) l]·iss vagy szárított növényt. tern1ését. gyöke
rét. kérgét. kinek tnirc \·olt szüksége. /-\111int az ókorban. 
a bizúnci idökbcn is önúlló n1czögazdasági úgazat a kü
lünbüzö púhnák és gyanta-tcnnelö fi:'tk ültetvényes n1ü
velése. /\ 1nastix. tön1jén. 1nirtusz. balzsan1. gun1iarábi
kun1. kasszia jórészt a kis-úzsiai. júdeai és szíriai ültct
vényekröl került a patikákba. 

i-\z úsványi anyagokat (tin1só. pirit. arzén. só. kén. 
bitun1cn) Hcllúsz. Júdea és ;\natólia lelőhelyei szolgál
tatták. 

/-\ J(clct-Rón1ai Birodalo1n szinte 111.::galakulásától bu
kásáig fólytonos és élénk kercskcdehnet !Olytatott olyan 
túvoli tájakkal 1nint f(ina. India. Etiópia, dc sohasc1n sza
kadt n1cg az árucsere az arabok és törökök 111egszállta te
rületekkel scn1 .. ~\n1íg a Birodalornhoz tartozott Örn1ény
ország. Szíria. ltúlia. Szicília. onnan is únunlolt a fövúros 
és nagyvárosok !'elé a gyógyszer alapanyag. Érdekes 111ó
don. I(özép- és Nyugat-Európa orszúgaiból alig szereztek 
be vala1nit. noha a bizúnci tcnnékckct - közöttük gyógy
ntivénycket ~- .:zckrc a területekre is nagy n1ennyiségben 
c:q1ortáltak. 1-lazai jcgyzökünyvck bizonyi~ják. hogy 1150 
körül (J/a11uL;f /(rn1111é11os:: uralkodúsa idején) Bizúncból 
érkezett hozzúnk a 1nósusz. a núrdt1solaj. szerecsendió, dc 
1nég a ka111i\lafü is ( 1\lagra1:r-/\.osso l 929-1933 ). /\ Bu
dai .logkönyvbcn ( 1240 utón) bizánci in1portárunak 
11101ic.iják a inazsolút. s{If'hínyt. gyön1bért. !Ckete borsot 
!ligéL 111andulúL szcgfüszcgeL szerecsendiót (a1ni érthetö. 
hiszen ezek nen1 tcrcinnek 111cg a J(úrpút-1ncdcncébcn). 
{un teljesen érthetetlen 1niért kellett a l(elet-l<-ón1ai Biro
clalo1nból behozni borókúL édes körnényt vagy kaprot? 

!(jnából higanyt. cinóbert 111andragórát és talún 
ginscnget. orrszarvú és unicornis szarvat (tulajdonkép
pen a narvúl-rogat). Indiából hasist és gyógyszerként is 
hasznúlt füszerckct. /\frikából fr1héjat szegfüszegct. 
111::íkot. \·aníliát vúsúrolt Bizánc. 

1ili11(f.~·égelle11/irzés és bi-;,tosítás 

i\ inai értelcn1bcn vett 111inöségcllcnörzés. a ható
anyag tartalon1 111cghatúrozúsa. a tisztasúg vizsgálata. 
inikroszkópos cllcnörzés a technikai eszközök hiánya 
1niatt - isn1erctlcnck voltak. Jóllehet többnyire „úrtahnat-
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lan" növényeket használtak. dc néhány erős hatású drog. 
vagy készíln1ény (hunyor. beléndek. rnaszlag, ópiu111) 
esetében a hatóanyag tarta!on1 isrncreténck hiányúban 
előfordulhatott akár halúlos kiincnetelü n1érgezés. !:,ryak
rabban pedig ncn1 frltális crcd111ényü iatrogén intoxiká
ció. A tninőségi kontrollt az jelentette, hogy a gyó,brysze
rész ellenőrizte. hogy valóban az a növény. ásvány kerül 
felhasznúlásra, an1inck az eladó n1ondotta. Fontos volt 
annak 111egállapítása. hogy ncn1keveredett-e111ás növény 
a száraz drog közé? Rendszeres vizsgálatot igényelt a 
raktárkészlet ellenőrzése. penészesedés. rothadás, rova
rok stb. n1cgúllapitúsa. a ron1!ottak 1ncgsc111111isítésc. A 

por alakú anyagokat szitúlússal tisztították rncg a szcny
nyezödéstöL olykor útkristúlyositússal vagy dcsztillúlús
sa\ igyekeztek incgörizni a szer 111inöségét. 

J··(111-e új és e,g_réni /Ji-;.ánc or••osi é . ..,. ,t.;J'Ó,r;ys-;.erészeti 
iroda/11uíban? 

K_étkcdvc kérdezek vissza a hevczetö 111011<.latra. \ia

lóban csak „szorga!inas és tehetséges 1núsolók" voltak a 
J(e!et-Ró111ai Birodalo111 gyógyszerészei és orvosai? Tcr
tnészetcscn inúsoltak is. s ezzel 111egn1entették 1-/ippokra
tés::. Galénos:::, Ce/sus. Dios::J:oridés:: és 111ég szú1ntalan 
ókori tudós 1nunkáit. napjainkban helyesnek. vagy téves
nek ítélt 1negállapitúsait. Ez sen1 lebecsülendő. azonban 
ennél sokkal többet tettek. f\ különféle kórképek precíz 
leírúsúban. difl'erenciúlúsúban és a diagnosztikúban nap
jainkig érvényes fclisn1eréscik \'O\tak. ;\ teljesség igénye 
nélkül érdetncs rncge1nlíteni. hogy bizúnci orvosok külö
nítették cl az asthn1a bronchialét. az cn1physcn1at. a sze
nilis agyi atrófiút. a tüdögyu!ladúst. a Bascdo\v kúrt és 
annak összefüggését a szc111tünctckkcl. az endéniiús.jód
hiúnyos golyvát és egy sor 111ús betegséget. Szún1os n1ü
téti eljúrúst vezettek be. a lábszár visszcrességének egyik 
sebészi 1ncgoldúsa lényegében ina is ugyanúgy történik. 
ahogyan a nyolcadik szúzadban Bizúnchan végezték . .1\z 
artéria-túgulat (aneurys111a). a légcsön1etszés. a cataracta 
(húlyog). orr-polipok. aranyér. condy!on1a 111ütéttanút ne
kik köszönhc~jük. dc tnég arra is vúlla\koztak. hogy sziú
n1i ikreket sebészileg :-:zétvúlas:-:zanak. 

Feltalúltúk a fé1nkatétert. a hetedik szúzadban n1cg
alkottúk a húgyhólyagba bcvezethetö közúzó eszközt. 
a fcjö szerkezetet. sebészi kézi eszközöket. a 111c\lkasi 
és hasi fólyadékgyülcinek lccsapolúsúra hasznúlatos 
trokúrt. a szcn1cscppcntöt. a gerinctörések repoziciójút 
szolgáló berendezést. J(észitcttek 1nunkavédehni és 
balesct-inegelözö felszerelést. 

Bennünket azonban jobban érdekel. n1it tettek a 
gyógyszerészet fCj!ödéséért'! iv'lindcnck clött 1negul
kottúk a világ e\sö és n1úsfél évezreden út egyedülálló 
és 111ús orszúgoknak példaképül szolgúló gyógyszeré
szeti törvényét. ()núll{) diszciplínúvú. tudo111únnyú és 
foglalkozássú tették a gyógyszerészetet. létrehoztúk az 

első közforgal1nú patikákat. ivliután kifejlesztették a 
n1odern európai kórhúz ősét. a fekvőbeteg-ellátó intéz-
111ények speciális igényeit kielégítő kórházi gyógyszer
tárakat létcsítettelc 

A bizúnciak jöttek rá, hot:.1)' a hasis ne1ncsak kábító
szer, hane1n füjdalon1csillapító és niéhösszehúzódást fo
kozó hatása is jclcntös. Ezzel ,Jndia ajándéka'· a révület
kcltők (an1irc sohasen1 használták Bizáncban) sorából át
került a gyógyszerek közé. Felhasználták a gyógyszer 
szinergizinust. az ópiun1 - beléndek, ópiu1n - hasis. ópi
urn - valeriana kon1binációkat. Az asztn1ás roha1n keze
lésére bevezették n beléndek drog füstjének bclé!cgcztc
téséL Ncn1 tudatosan. de helyesen alkaln1azták a jódban 
gazdag tengeri kagylókat az endén1iüs golyva terápi~jú
ban. iVlcgúllapították. hogy a cscrfr1kéreg és a gubacs fő
zete nctncsak börcscrzésrc és textilfCstésre alkaltnas. ha
nen1 kivúló adsztringens is. Fc!ta\últák a gyapot vattát, ez
zel kiiktatták a „sokszor használatos" sebkezelő sziva
csot an1ivel a nyugat-európai sebészek a 17. század vé
géig ICrtözték. gyötörték betegeiket. ;\ legjelentősebb 
fannakológiai rclfCclezésüknck azt tarton1, hogy fClis-
1nerték az öszi kikerics hatóanyagának. a kolhicinnek a 
köszvényes rohan1ot csükkentö. 1ncgfékezö hatását. 1\z 
ötödik században (457-474 között) Jacob P.1ycllistus ve
zette be a C'olchicun1 autu111nale fözctét a gyógyításba. 
Jóllehet. ncin tudtúk a pontos tenipiús dózist 111egállapíta
ni. az adagolús gyakran esetleges. n1égis szán1tnlan beteg 
köszönhette kí1~jainak enyhülését a l·lennodakty·Jusnak 
(= l-Jern1ész ujja. íg:y nevezték Bizúnchan a növényt) a 
Ke\ct-Rón1ai Birodalorn bukúsúig. Európa ncn1 vett tu
dornúst a szerröl. Anion Slorck bécsi orvos fedezte fel új
ból 1763-ban. s ez n1araclt a köszvény egyetlen gyógy
szert:: a huszadik szúzad közepéig. Ncn1 kevésbé jclentös 
az urca elöúl\itásának kiclolgozúsa. terúpiás célú IClhasz
núlúsa. Fontosnak tarto111. hogy !Clisn1crték az alkalikus 
gyógyvizek köoldó hatúsút hú\yagkövességbeti, s azt is. 
hogy a szétn1orzsolt követ kan1i!la rözetével túvolították 
cl. ez egyúttal csökkentette a húgyhólyag gyulladúsút is. 
i\ felsorol{1snak nen1 érteni n végére. rnáshol részleteseb
ben elcn1zc1n a Bizúnciak hozzájúru!úsát az orvos- és 
gyógyszcrésztudornúny f'cjlödéséhez. 

\'alóbnn scn11ni önúlló rncgfigyelést ncn1. tettek. 
sc111111i újat ncrn hozott a bizúnci gyógyítás'! Ugy vé
le1n. hogy aki a bevczctöben idézetteket leírta, soha
sen1 gondolkodott cl azon, hogy 1ni újat, eredetit hozott 
a keresztény Nyugat-Európa a gyógyításban a negye
dik és tizenötödik szúzad közötti 1100 évben'? 

A.11\NL.OTT liS FELHASZNt\LT IROD!\l.OM 

! 29. sz. irodalinat k0r0src a szcrkcszt(iség az t':nh::klódlik
nck tnegküldi. 

L. Józsa: f)rugs ang plu1r11u1ceutics i11 !Jy:a11li11111 
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