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és Német Gyógyszerügyi Intézet' működési sza
bályzatát. 

Örvendetes, hogy az új Gyógyszertönénnyel 
csaknem egyidőben, 1965 január l-én lép hatályba 
a Német Gyógyszerkönyv 7 .. kiadása, amely a 
gyógyszerészeti tevékenység korszerü alapjait biz
tosítja 

Az új Gyógyszertörvény megalkotóit az a cél 
vezette, hogy a szocialista egészségügy felépíté
séhez a gyógyszerügy átfogó, korszerű és tudo
mányosan megalapozott rendezésével járuljanak 

5 A_ gyógyszerellátás fejlesztésével foglalkozó intéz
mény (ford.). 

hozzá. Törekvéseiket, fáradozásukat az egészség
ügy minden dolgozója melegen üdvözli 
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ZUSA~íMENF ASSUNG 

v·erfasserin gibt die \vichtigsten Anordnungen des 
neuen Arzneimittelgesetzes 0.er DDR bekannt Die 
Aus,vir-kung des Gesetzes auf die laufende Ent\vicklung 
der- Arzneiversorgung wird hervorgehoben. 

( Magdalenen Apotheke, Berlin-Lichtenberg) 

Érkezett: 1964. XII 15 

dl. fJIJÓfJtµKU-é.tffl lii-tr-tinelihif-l 
GYÓGYÍTÁSI VONATKOZÁSÚ EMLÉKEINK A TÖRÖK HÓDOLTSÁG 

KORÁBÓL 
DR 1\IOLNÁR ALBERT 

A XVI , XVII század kultúrtörténetének ta
nulmányozása során kezembe kerultek Takáts 
Sándor írásai is és különös érdeklődéssel tapasz
taltam, hogy mennyi - gyógyítási szempontból 
- érdekes vonatkozást tartalmaznak Ezekből ki
válogattam néhányat 

A XVI. és XVII században a'. törökök által 
elfoglalt területeken a közegészségügyi viszonyok 
különösen a végvárak környékén rendkívül siral
masak voltak Egykorú leírásokból tudjuk, hogy 
a csatá10zások alkalmával elesett katonák holt
testét sem a mieink, sem pedig a törökök nem te
mették el. Az akkori szokás szerint a levágott 
fejeket, mint diadalmi jelvényeket kopjáikra 
tüzték, a testeket pedig a végvárakat körülvevő 
mezőkön hagyták. Egy példa elég a helyzet 
megvilágítására: 1532-ben Sümeg környékén gya
kori volt a csatározás A magyarok részéről 
Werbőczy Imre és Csoron András vezetése alatt 
hét alkalommal került ütközetre a sor. Hivatalos 
jelentés emlékezik meg arról, hogy több, mint 
2500 török holttest hever temetetlenül Sümeg és 
Devecser között. Nem kell különösebb képzelőerő 
annak elgondolásához, mit jelentett ez fertőzés 
szempontjából A megbetegedések elkerülésére már 
ekkor „főtt víz" és bor ivását ajánlották a levegő
változáson kívül 

Akkoriban kevés volt az orvos, kevés a gyógy
szertár, így a gyógyítás ajánlgatás és tanácskérés 
formájában történt. 

Ennek emlékeként sok levél maradt ránk, mely
ben gyógyszerek után tudakozódnak Leírják, 
amennyire tudják, a tüneteket és medicinát kér
nek a bajra 1iég nem kisebb ember, mint maga 
Pázmány Péter is, ki „fulladásban" szenvedett, 
Batthyány Ferencnétől kér gyógyszert. Batthyány-

né (Lobkövitz Poppel Éva), Z1ínyi Miklós költőnk 
nevelőanyja korának igen tanult, keresett orvos
lással foglalkozó asszonya volt Nádasdyné Révay 
Judit himlős fia és beteg ma részére is tőle ké1 
orvosságot Ugyancsak Széchy Dénes beteg fia 
részére 1640-ben „gyöngyvizet, viola-jnlepet ( ?) 
és csukahájat kér Képzelhető az ilyen távgyó
gyítás eredményessége. 

Az ilyen távtudakozódás és gyógyítás sok bajt 
is csinált. 1575-ben például a Vas megyei alispán, 
Bajczy Geigely Batthyányi Boldizsártól „arena" 
elleni orvosságot két, tévedésből „podagia" ellen 
valót kap 1 

Igen é1dekes, hogy még a budai basák is a 
magyaroknál tudakozódnak 1560-ban a budai 
basa Paksy Feienc komáromi főkapitányt kéli, 
hogy küldjön, vagy Bécsből szerezzen· neki láb
fájás elleni olajat 

Mai szem1nel kissé furcsának tű11nck az akkor 
ajánlott gyógyszerek Az említett Batthyányné 
hagymáz ellen „elev-en rákot megtörni és szőlő
fűvel köziben keverni és melegen megkenni" 
rendeli 1641-ben. Másik orvosságkérő, Svetkmics 
Kata 1570-ben a „lengyel királyné porát" kéri 
Sok olyan levél maradt reánk, melyben külön
féle virágvizek és füvizek küldését kérik A hó
doltság idejében a legtöbb nagyúri házban van
nak fűvízvevő vagy virágvízvevő szerszámok, 
sőt helyenként „ vízégető házat" is találunk. Egy~ 
korú levéltárak több helyen felsorolják „vízégető 
általjáró csőjével, >Ízvevő lombik födöstül, 
csőstül, vízégetni való medence, vízvevő esős 
cseber etc Általába.n a \:izégeté-st ma.guk a fő-

1 A podagra abban az időben az összes mozgásszervi 
betegség gyűjtőneve volt. 
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asszonyok végezték, csak Batthyánynénál volt 
külön , , vízégetőmester". 

A kastélyok és udva1házak régi összeírásai 
tanűskodnak anól, hogy az a;sszonyok milyen sok
féle virágvizet főztek. fgy pl a fogarasi kastélyban 
1632-benakövetkezőket: „pailagi bodza víz 5 üveg, 
kerti rózsavíz 2, epervíz 4, petrezselyemvíz 2, 
bodzavirágvíz 4, hársfavirágvíz .2, ta1nariskusvíz ~. 
turbolya víz 1, utifűvíz 2, porcfűvíz 4, lómentavíz, 
fodormentavíz, istenfája,iz 1-1 üveg" De talál
kozunk korabeli leltáraknál gyöngyvirágvíz, szek
fűecet, levendulabor, rózsaecet, f6hérliliomvíz, 
kö1nényv-íz, cseresnyevíz, hársfavíz, chelidoniavíz, 
fekete és fehér ürömvíz és eufroziavíz említésével 
is. Biztos, hogy ezek nemcsak egyszerűen illato
sítási, vagy kozmetikai célokat szolgáltak, hanem 
sebkezelésre, továbbá a gyomor és bélcsatorna 
görcsös eredetű fájdalmainak kezeléséie is hasz
nosak voltak. 

A női betegségek gyógyitásának feladata a 
„gyógyító asszonyokra" várt ~fa már kissé külö
nösen hangzik és nem is tudjuk miért, legfeljebb a 
babonák tudományos tanulmányozása során de
rülne ki, - de kígyóbőrt és róka-, - valamint 
bárányhájat használtak a szülésnél A róka- és 
bárányhájnak még van magya1ázata Azt hitték, 
hogy a rókahájjal való kenéstől ravasz, a bárány
hájjal valótól pedig szelíd lesz az űjszülött, I;eg
alább is erre enged következtetni Forgács Adam
nak Batthyány .Á.dámhoz nem minden malícia 
nélkül írt levjile, Batthyány feleségének szülése 
előtt: „A kis Adám i észére küldenék egy kis i óka
hájat, ne1n mintha az apjával vala1ni reá ne1n 
ragadott volna, de nem árt a természetet segiteni, 
- bárányhájjal .... ha lányuk lenne jó lenne 
azt is azzal megkenni, hadd lenne apácza belőle". 

Hogy a kis számmal bár, de akkor is működő 
doktorokat is említsük, meg kell emlékeznünk 
Fraxinus Gáspár doktor-ró!, ki Nádasdy Tamás 
családi orvosa volt, de az akko1i magyar uraké, 
többek között a nádoré is (1553-1562 között). 

Ez idő tájt él a másik híres or-vos is, a pozson~i 
Purkircher György (a XVI század második fele
ben élt) és lúres kortársa, Pistalotius, ki ugyan 
Bécsben lakott, de igen gyakran fordult meg Ma
gyarországon (főleg az 1565-75 évek között) 
Batthyány Boldizsáthoz írott levelében egy re
ceptje is maradt, melyben pestis ellen „sáfrányt 
euphor biummal keve~ve" aj:1nl Egyáltalán az 
orvos oly kevés volt, hogy gyakran kellett kül
földről kérni Így Thurzó Ferenc 15í3-ban Krak
kóból hozatott orvost, Zrínyi Miklós 1582-ben 
pedig Bécsből 2 

Főűri családjaink között 1-2-nek volt saját 
fizetett orvosa, de ezeket szinte állandóan kölcsön
kérték 

Az onoshiányra jellemző, hogy 1698-ból maradt 
levél szerint a komáromi vá1kapitány a királytól 
kér orvost, hivat.kozva arra, hogy a városban már 
két gyógyszertár van, de orvos egy sem 

2 Közelebbi adatokat életrajzukról Takáts nem 
közöl, csak levelezéseikie, a ka1narához való fe~terjesz
téseikre hivatkozik, olykor receptjeiket is közli. R·ész
letes adatok Dr. Magyari--Kossa Gyula: :i.iagyar 
Orvosi Emlékek e könyvében találhatók„ 

A dohány is szerepelt gyógyszerként 1662-ben 
Lippay-nak a Calendarium Oeconomicum c köny
vében olvasható: „igen jó, mind a levele, mind a 
kifacsart leve és levelének pora is a sebekre." 

A gyógyítás forén nagy szerepet játszanak főleg 
a köszvény, de egyéb betegségek gyógyításában is a 
hévizek A fürdőt hókűr ákkal is összekötötték. 
Különösen Balfon, Topliczán (Varasd közelében), 
Trencsénben, Pöstyénben fürdőztek szhesen. 3 

Ungnad Kristóf Varasdról kér orvosságot 
Batthyánytól („de arvinare ursinae ac de sepe ceü 
hoc est medve hájat és szarvas faggyut avagy veleit 
velit de illis nobis imperere"). 

Érdekes, hogy jóllehet a Batthyány család el 
volt látva orvosságokkal, mégis Batthyány Boldi
zsár fájós kezére 1571-ben Bajczy Gergely ajánl 
gyógyírt imigyen: 

„barackmagot meg kell törni és gyömbérrel 
össze kell elegyíteni ugyan szárazon és kezefoje 
hajlásánál az erekre kell kötni " Ugyancsak 
Bajczy hasfájás ellen ezt ajánlja: „gyömbérrel 
kenyeret kell a gyomorra kötni, a kenyeret meg
píritani a gyömbérrel meghinteni és két ruha közt 
a gyomorra kötni." 

Egészen meglepő dolgokat is olvashatunk Pl. a 
már említett Batthyány Ferencné 1570 nov 
27-én marás és veszettség ellen alábbi gyógyszert 
és gyógyjavallatot küldi: „Im küldöttem fagyal
bogarakat, az kiket megmart, mindenkinek hár
mat-hármat adjon kegyelmed meginni benne; 
továbbá az fülyó vízbe mossák és az inindennemű1 
ruhába megmarták, levétese róluk és más ruhába 
öltözzenek. Mondják, hogy igen jó az rnta is 
enniek" Nem érdektelen pl az sem, hogy a „kösz
vény hagymát" csűz és köszvény ellen használják 
De hogy mire volt jó a skorpió olajban, nem tudom 
elképzelni 

A zsályavízről azt írják, hogy az „aszukórság
tól" szabadít meg, az ökörnyelvfűnek vize az 
„ember vérét megtisztítja s valamely embet agy
velője megveszett és megbolondnlt, igyék ebből 
s meggyógynl" A „böcsevirág" vizét Zrínyi 
Ilona szeplő ellen használja. 

:tvlint az előzőekből is kiderül, nagy jelentőséget 
tnlajdonítanak a füveknek olyanannyira, hogy a 
sok helyen megforduló katonáknak is kötelessé
gük volt a ritkábban előforduló füveket gyűjteni 
Több helyen külön „fűszedő asszonyokat" tarta
nak. Így pl. Nádasdy Tamáséknál, Batthyány 
Boldizsáréknál külön kommenciót kap (pl Szalo
nokon 1649-ben naponta félpint hm és két eipó). 

A fűszerekkel való gyógyítás elterjedettségét 
bizonyítja, hogy a XVI-XVII században kül?n 
„füvesdoktorok" is voltak (Batthyány Boldizsar
nak írja 1566 dec. 26-án a mái említett Pistalotus: 
„Unus her barius medicus hodie discedit sine fide") 
Batthyány Ferencné 1561 szept 9-én Batthyány 
Kristóftól kéri a füves doktort. A növényekkel 
való füstölés is igen sokáig divatban volt Járvá
nyok idején a lakást pl fenyőmaggal füstölték és 

3 A közfürdőkben fördős (íüxdős) mesterek n:iűköd
tek, ők készítették különböző növényi an:y agokból az 
"aromás feredőket" és némi sebészi tevékenységet, pl 
érvágást, foghúzást is folytattak„ 
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levendulaecettel mosták a szobák falát. :i\lind
szcnty Kata írja 1583-ban Zay Péternek „Az háza
kat mindennap ürömmel és az örmény gyökérrel 
füstöltesse kegyelmed és az egérfar kkal" De hogy 
egyébként igen sokat adtak a szobák jó le>egő-
jére, bizonyítja, hogy a legtöbb helyen megtalál
juk a „szaglókat, szaglócskákat, szivallókat" és 
tömjéneket 

Ennek oka az lehetett, hogy az ablakok akkori 
szerkezete miatt azokat kinyitni nem lehetett 
A gazdag helyeken ólomüvegtáblák voltak be
építve, ill állati hólyagok, esetleg zsíros pergamen 
vagy zsíros papír szolgáltatta az ablaktáblát, 
amin a világosság ugy ahogy átszűrődött. Való
színűleg a szagot szaggal akarták leküzdeni 
Lehet, hogy ebben a ragályos betegségektől (első
sorban a pestistől) való félelemnek volt szerepe 
Az illó szagos anyagokat mindig úgy tekintették, 
mint leghatásosabb óvszereit a pestisnek 

Rövid kis áttekintésünk, illetve az ebben felso
rolt gyógyszerkincs (?) alapján nem csodálkozha-
tunk ha Pál deák, miután a különböző ajánlgatá
sokra nem gyógyult meg, Batthyány Boldizsár
hoz 1569-ben ezt írja: „Magamat vettettem alá az 
nagy éhezésnek, mert azt mondják, az használ és 
az veszteg fekvésnek" - Igaza volt, meggyógyult 

ETILOLEÁT OXIDÁCIÓJÁNAK GÁTLÁSA ANTI
OXIDÁNSOK SEGÍTSÉGÉVEL 

A szerzők tovább folytatták az etiloleát oxidációját 
gátló vegyületek, valamint azok kombinációjának 
vizsgálatát. Jelen közleményükben négy antioxidáns
ból (propilgallát, hutilhidroxianizol, dibutilhidtoxito
luol és nordihidroguajarctf3av) álló rendszerek hatásos
ságát vizsgálták különböző százalékos összetétel esetén„ 
.L\1egállapították, hogy a négy komponensű rends7:erek
nek semmi előnyük nincsen a (régebbi közleményeikben 
leüt) hárüm komponensű rendszerekkel szemben 
Galenica Ac!a (Madrid) 16, 251 (1963) T T 

ÚJ MÓDSZER MESTEHSÉGES M-HTAML'\ 
ELŐÁLLÍTASÁRA 

A butirolglutaminsav vegyi elnevezés alatt ismert 
l\l-vitan1in manapság majdnem minden krónikus bél
hurut ellen, valamint véRzes vé1szegénység ellen aján
lott gyógyszerkészítmények alkotórésze. Gyá1tási el
járásukat jórészt külföldi szabadalmak védik. 1'.1ost 
egy japán kutatónak sikerült ezen új vitamin mester·
séges előállítása. Az általa felfedezett módszer meg
akadályozza a mesterségesen előállitott anyag levegőn 
történő szétesését, valamint megakadályozza annak 
az erősen izgató hatású gáznak keletkezését is, mely az 
eg}éb gyártási eljárások velejárója. További lényeges 
előny bizonyos nJersanyagok megtakarítása és főként 
a tömeges gyártás lehetősége. A találmány révén a 
munkaráfordítás az eddiginek kétharmadára, az elő

állítási költség kétharmadnál is kevesebbre csökkent 
Japán szakmai körei nagy jövőt jósolnak az új eljárás
nak, melynek révén az ország 1\1-vitamin termelése 
a múlt évben elérte a csúcsértéket jelentő 5,5 tonnát, 
mintegy 100 millió yen értékben A termelésnek kb. 
80%-a kivitelre kerül, elsősorban az USA-ba, Angliába 
és __ Németországba. R„ B 

üst. Ap Ztg 18 103 (1964). 

AZ ALKOHOL STERILITÁSA 

Az etilalkohol egyáltalán nem egy önmagától steril 
anyag, mint azt sokan ~ tévesen ·- feltételezik. A kö
zelmúltban F 1 a mm mind tömény, mind hígított 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző Takáts Sándornak a török hódoltság 
korabeli állapotokkal foglalkozó könyveiben elő

forduló, részben kuriózum számba menő gyógyítási 
vonatkozású emlékeket ismerteti. 

IRODALOM 

1 Takáts Sándor . Rajzok a török világból, A.kadérnia, 
1915. - 2„ Takáts Sándor 1íűvelődés tört. tan a 
X"VI ~X\TII századból, Gondolat, 1961. 
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Anrop rro3HaKOMHI '1.J:t1raren5I e HeK01opbIMH oco6ett
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ZUSA~íMENFASSUNG 

\:eifa.sser bespiicht einige Einzelheiten a.us dem 
\Ve1k von S. Takács übe1 die Verhiiitnisse des ehernali
gen Ungarns unter tfukisc:her Herrschaft unter beson
derer Berücksichtigung von Kuriositaten mit medizi
nisch-pharmazeutischem Belang_e 

(Nógrád megyei Tanács Gyógyszertári Közppn(ja, 
4/12-es gyógyszertár, Kálló) 

Érkezett: 1964 I 23 

szeszben kimutatta a gázödéma kórokozóit„ _/J.,._z injek~ 
ciós fecskendőknek még ma is széltében szokásos al.
kohollal való fertőtlenítése, vagy valóban steril fecs'~ 

kendőknek alkoholban való tartása tehát semmi 
esetre sem véd ineg a fertőzés lehetőségétől. Az ilyen 
fecskendőkkel - ha az alkohol fertőzött volt - ezek 
a kórokozók, de pl a serumhepatitis vírusaiisátvihetők 
'OLZ emberi szerve:;r.etbe„ Hasonló módon fennáll a veszély, 
hogy műtéteknél a bőrfelület ferőtlonitésére használt 
szesszel visszük át a kórokozókat a beteg testére. Hogy 
mégsem fordulnak elő gyakrabban ilyen fertőzések, 

annak oka, hogy a gázödéma kórokozója erősen ana
erob természetű és csak rendkívül kedvező körül
mények között képes a szaporodásra. Sajnos az etil
alkoholt csupán autoklávban lehet biztosan sterilezni 
F 1 a m m, mint minden gyógyszertárban egyszE.r·űen 

megoldható eljárást, a csírát át nem eresztő szűrőn való 
filtrálást ajánlja. Legjobb az azbeszt szűrőlapokon 

történő szűrés. Ilyen egyszerű és olcsó szűrőkés7.ülék 

tartásának kötelezővé tételét minden gyógyszertár 
részére javasolja F 1 a mm. Itt kell megjegyezni, hogy 
a jódtinktura - szeszes jódoldat - inindenkor auto~ 
steril 

Öst Ap .. Ztg. 18 186 (1964) R B. 

MÉTERRENDSZERRE TÉR ÁT AZ 
ANGOL GYÓGYSZERÉSZET 

A tizedes rendszer Angliában történő bevezetésének 
újabb lépését jelenti az egészségügyi minisztérium 1964, 
jan 31-én kiadott rendelete. Eszerint a gyógyszer
gyártó és nagykereskedelmi vá1la.latok legkésőbb 1965„ 
aug. l-től már csak a tizedes méitékI·endszert használ
hatják; viszontelárusító egyének és cégek - ideértve 
a gyógyszertárakat is - 1966. febr. l·től kötelesek az 
új mértékrendszerre áttérni.. A rendelethez az egyenérté
keket feltüntető átszámítási táblázatot csatoltak 
Az említett időpontig mind a régi, roirid a tizedes rend·· 
szer használható, így kellő idő áll rendelkezésre, hogy 
a mélyen gyökerező angol birodalmi mérték::::·endszer 
felváltása fokozatosan megtörténhessék. 
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