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FR. HOFFMANN „MEDICUS POLITICUS"-ANAK REGULAI* 

BENKÖ FERENC 

I. Frigyes Poroszország királya és Brandenburg választófejedelme 1694-
ben Halléban Academica Fridericiana néven egyetemet alapított. Még az 
alapítási év nyarán sikerült megnyernie Frigyesnek új egyeteme számára a 
korabeli orvostudomány két kitűnőségét: Georg Ernest Stahlt (1660—1734) és 
Friedrich Hoffmannt (1660—1742). A két professzor a teljes orvostudományt 
előadta. Munkájukban az un. „doctores legentes" segítettek.1 

Stahl nevét mindenki ismeri, aki valaha kémiát tanult, ö eszelte ki a 
flogiszton teóriát. Tévesnek bizonyult elméletét Lavoisier döntötte meg és ez
zel lerakta a modern kémia fejlődésének biztos alapjait.2 Stahlnak mégis érde
méül tudják be, hogy először helyezte közös alapokra a kémia szerteágazó 
jelenségeit és azonos elvből kiindulva próbálta azokat magyarázni. 

Hoffmann neve előző gyógyszerkönyveinkből is ismeretes a patikusoknak. 
Még az 1934-es kiadású IV-ik gyógyszerkönyvünkben is (hivatalos volt a 3 
rész tömény szesz és 1 rész éter keveréke, a népszerű kézieladási szer: a Hofif-
mann-csepp, amelyet eredetileg б vezetett be a gyógyászatba, sőt saját kis 
láboratóriumában előállítva, forgalomba hozott. Gykv-i nevén: Spiritus aethe-
reus = éteres szesz, ill. Liquor anodynus Hoffmanni, vagy Liquor anodynus 
mineralis Hoffmanni, melyet \ß. Ph. Hung. II. Hoffmann fájdalom-enyhítő 
cseppjeinek nevez. Az 1936-ban kiadott Mikó kommentár szerint alkalmazása: 
„Belsőleg kólika, gyomor- és epegörcsök, valamint szívgyengeség ellen, külső
leg bedörzsölésre, ájulásnál és nehézlégzésnél szaglószer."3 Ugyanígy ír róla 
Issekutz is.4 „Egyes vidékeken, mint Észak- és Északkelet-Magyarországon a 
köznép élvezeti szerül használta mint bódító italt."5 Különösen a cigányság 
körében volt elterjedve. A gyógyszerkönyvekből lassanként kimaradva, házi-
szerként mintegy 200 évig volt a Hofíflmann-csepp használatos gyógyszer. 

Hamarabb, a második magyar gyógyszerkönyvben <1888) ïejezte be pá
lyafutását a Balsamum vitae Hoffmanni, vagy Mixtúra oleoso /balsamica, ma
gyar nevén Hoffmann életbalzsama, mely Spir. aromaticusban oldott leven
dula-, citrom-, majoranna-, szerecsendió-virág-, tfahléj- és tisztított borostyán
kő olajat ((Ol. succini rectificat.) és perui balzsamot tartalmazott. A Balogh-
kommentárban6 hatásáról azt találjuk, (hogy az kissé izgató. Szagolásra, be-
dörzsölésekre és mosóvízbe alkalmazták. 

A két professzor Stahl és Hoffmann felfogása az orvostudomány kérdé
seiben erősen különbözött, ami élesebb vitákra, szenvedélyes szóváltásokra 

* (Ezen dolgozat rövidített formában elhangzott a budapesti Congressus Pharmaceu-
ticus Hunganicus VII. (1979. szeptember 24—29) alkalmával „Hogyan bánjon az or
vos a patikusokkal? — Fr. Hoffmann "Medious poldticus"-ának regulái" — cím 
alatt.) 
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adott alkalmat; Hoffmann az anatómiát, kémiát, fizikát, ikirurgiát lés imint 
„Primarius practicus" a gyakorlati orvostant tanította. Átvizsgálta és rend
szerezte kora gyógyszereit. A hatástalanokat elvetendőnek ítélte és helyettük 
újakat ajánlott, így többek között a kina-kérget is a már említetteken kívül. 

Nagyapja, Laurentius Hoffmann Lipcsében tanulta az „artem pharmaceu-
ticam", a gyógyszerészet tudományát. Atyja orvos volt, fia és katedrájának 
örököse szintén orvos. Felesége leánya volt Herstellnek, a claustali udvari pa
tikusnak, így Hoffmann az orvos—patikúsköröket, viszonyokat alaposan és be
lülről ismerte. iEgyéb (és (bő tudományos működésétől eltekintve, a 78 éves 
Hoffmann Medicus politicus címen 1738-ban könyvet adott ki, melyben élete 
és orvosi működése gyakorlati tapasztalatait, az embertársaival való bánás
módot foglalta össze. 

(A Medicus politicus szövege változatlan lenyomatban szerepel összes müveiben 
is. Opera omnia physico medica... , melyet halála után adtak ki Genfben 6 kötet
ben, 1740—1740, illetve a második kiadása 1748—1754-ben. — Hazánkban Némethy 
Ferenc a Medicus politicusban lefektetett orvos-etikai kérdéseket vizsgálta.7) 

A könyv pontos címe: 
„Fredericus Hoffmann a királyi palotagróf tanácsadója és főorvosa, pro

fesszor, legfelsőbb orvos, az orosz és porosz Károly Császár Társaság tagja 
A gyakorlatias orvos, 

azaz ama körültekintő magatartás szabályai, amelyeik szerint az ifjú orvosnak 
irányítani kell tanulmányait és életviszonyait, ha gyorsan hírnevet és sikeres 
orvosi gyakorlatot kíván szerezni magának, és ezt meg is akarja tartani. 

1. kép. Hoffmanncsepp szignatúrák, XIX. sz. közepe. Jobbról „Magyar Korona" 
Apotheke zur „Ungarischen Krone" aus Debrecen, 1910 

Abb. 1. Hoffmartnstropfensigmturen aus der Mitte des 19. Jh.-s. Hechts aus der 
gyógyszertár, Debrecen, 1910-ből 
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2. kép. Friedrich Hoffmann (1660—1742) 
Abb. 2. Friedrich Hoffmann (1660—1742) 
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LEYDEN, Hollandia — Philippus Bonk nyomdájában — 1738." 
Könyvét 3 részre (pars) osztotta, a részeket pedig fejezetekre (caput) ta

golta: 
Az első rész magáról az orvos személyéről szól, az önmagával szemben 

támasztandó követelményekről. 
A második rész az orvos kötelességeiről kívülálló személyekkel szemben 
I. fejezet. Az orvos kötelessége a gyógyszerésszel szemben. 
II. fejezet. Az orvos kötelessége a kirurgusok és működésük körül. 
III. fejezet. Az orvos kötelessége a bábákról és feladatukról. 
A -harmadik rész az orvos és a betegek viszonyát fejtegeti. 
Az egyes fejezetekben sorban számozva, de eszmei összefüggés nélkül kö

vetkeznek a regulák, a szabályok. Kijelenti az élettapasztalatból leszűrt és 
helyesnek vélt szabályt és több-kevesebb magyarázatot fűz hozzá. Esetleg 
megtörtént, tanulságos esetet ismertet. Jelen alkalommal csak a patikusokkal 
szemben tanúsítandó viselkedésnek, a második rész első fejezete 16 szabályát, 
reguláját óhajtom ismertetni. A regulák némelyike máig terjedő fénnyel vilá
gítja meg az orvos—gyógyszerész viszonyát. Másik részében a kor patikáiban 
uralkodó állapotokról, szokásokról értesülünk, mesterségünk múltjának színes 
életéről. 

3. kép. A „Medicus Politicus" címlapja. (Református Kollégium Nagykönyvtára, 
Debrecen) 

Abb. 3. Das Titelblatt von „Medicus Politicus". (Bibliothek des Reformierten 
Kollegiums, Debrecen) 

4. kép. Részlet a „Medicus Politicus"-ból 
Abb. 4. Teil aus dem „Medicus Politicus" 
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49—68. lap 
MÁSODIK RÉSZ 

Az orvos kötelességei Kívülálló személyek iránt 
I. fejezet 

Az orvos kötelességei a gyógyszerészek iránt 

1. Szabály 

„Praescribat formulas eleganter Medicus." Írja az orvos választékosan a 
rendelvényeit, mert ha így nem tudja, az érthetetlenség hírébe keveredik; 
ugyanis a patikus az orvost a receptjeiből ítéli meg. Éppen ezért ne erőltes
sen ki más módot a formulák előírásának megszokott rendjén. Ne írjon fel 
olyanokat, melyeket semmiféle rázassál (vagy keveréssel nem lehet elkészíteni. 
Ne nézzen ki másként az orvosság, mint ahogyan az orvos elrendelte. 

2. Szabály 

„Existimatio Medici dependet a medicamentorum praeparatione." Az or
vos elbírálása a gyógyszerek elkészítésétől függ. Ez a szabály kötelez arra, 
hogy azokat a gyógyszereket, amelyeket ö maga szolgáltat Ы, helyesen ké
szítse el, ne hitvány módon. Másrészt a gyógyszerésznek is kifogástalan ren
delvényt adjon, ha az kéri tőle. 

3. Szabály 

„Medicus, non quod opus, sed quod necesse est, praescribat". Az orvos ne 
azt írja fel, ami kívánatos, hanem azt, amire szükség van. Ez ellen a szabály 
ellen a legtöbb orvos véteni szokott, mert úgy ivélekednek, hogy a rendelvé
nyek sokféleségével hírnevet szereznek maguknak. Az ilyen szokás a gyógy
szerésznek nem kedvezőtlen ugyan, (mindazonáltal arról tanúskodik, hogy az 
orvos tudása nem is olyan szilárd. Ezzel szemben mindenki dicséretét elnyeri, 
ha kevés orvossággal szünteti meg a (betegség fenyegető rémét, és ezzel szak
képzettségének tökéletes bizonyságát adja. Valóban igaz, hogy mindezek so
rán sok minden (gyógyszer Sz.) lehet hasznos, esetleg éppen csak a véletlen 
folytán, de nem szükséges, éppen ezért inkább mellőzendő, mert a gyógysze
rek nagy mennyisége megrontja a természetet és megzavarja, így nem úgy 
működik, amint kellene —, holott a legtöbb vonatkozásában a természet olyan
nak tekinthető, mint ami a gyógyulás célját szolgálja. I 

4. Szabály 

„Quae in Pharmacopoliis prostant noscat Medicus". Ismerje az orvos mind
azt, ami a patika-házakban rendelkezésére áll, akár simpliciáról, akár kom-
pozitáról legyen szó, ismerje az árszabásukat is. A gyógyszerek elkészítésénél 
mindenekelőtt azt vizsgálja, hogy megvan-e a spirituszok ereje, vagy sem, 
frissek-« az olajok, vagy már avasodásnak indultak, a desztillált vizek nem 
kezdtek-e megecetesedni? Ezeket is és más dolgokat is ismerjen jól, hogy biz
tos legyen az orvosságok jó minőségében, amelyeket fel kíván írni. A gyógy
szerek adagolása sem lehet mindég ugyanaz, ha az összetételben és az elké
szítésben nagy a különbség; olykor egy-egy gyógyszernek egyetlen cseppje 
nagyobb hatású, mint egy másik. Ha az orvos nem figyeli meg ezeket, nagy 
tévedéseket követhet el, különösen a hánytatókkal és az opiátokkal: ezekkel 
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nagyon óvatosan kell eljárnia, minden alkalommal vizsgálat alá kell vetnie az 
ilyen gyógyszereket, ki kell Iderítenie összetételüket, mielőtt felírná. Mert szin
te ahány pharmacopoea van, annyi a változatuk az ©piátoknak is, így példá
nak okáért a Mindae laudanum opiatum-ot nevezik Essentia anodynának; az 
az orvos, aki ezt nem tudja, felír tíz cseppnyi Essentia anodynát, laudánum-
bói, az igazi opiátumból viszont csak három szemernyit. Tehát nagyon nagy 
tévedést követhet el ennek a felírásában. 

5. Szabály 
„Magis Medicus debet scribere quam dicere". Inkább írjon az orvos, mint 

szóban mondja el. Ezt a szabályt a gyógyszerek rendelésekor kell szem előtt 
tartania, hogy ne kövessen el tévedést, és vele együtt a patikus se kerüljön 
veszélybe. Itt, Hallaeban történt valamikor ez a szomorú eset, amikor egy bi
zonyos M.Merck nevű lelkipásztornak egy hajadon leánya rosszindulatú lázas 
petécs-kórban szenvedett és az orvosa, aki itt akkoriban Physicus Ordinarius 
volt, a láz csillapítására Nitrum Antimoniatuimot itatott vele, teljes sikerrel, 
úgyhogy nem lehetett (kétsége a gyógyulás felől; másnap, az orvos, amikor el
ment hozzá, a beteget jó állapotban találta, csupán lázas hevületről panaszko
dott, távozóban kérte a gyógyszerészt, hagyja meg f amulusának, vigyen át a 
betegeskedő lánynak féldrachma Nitrum Antimoniatuimot. Az orvos távoztá
val a famulus átküld egy üveg antimoniumot |(vitrum Antimonii). A hajadon 
bevette a gyógyszert, majd így szólt: most a halálomat itattad meg velem; 
ugyanis a leghevesebb tünetek fogták el, heves hányás, tűrhetetlen fájdalmak, 
és hat óra múlva meghalt. Ez és hasonlóak az orvosok hanyagságából naponta 
elő szoktak fordulni. Ezért óvakodjék az orvos attól, hogy csupán szóban 
mondja meg, mit kíván rendelni, hanem mindig írja is fel. 

(Korunkkal ellentétben, a XVIII. század gyógyászatában többféle antimoiwegyü-
letet használtak. így a fentebb említett Nitruim Antimoniatuimot is. Szintén lázcsilla-
pításxa használták az Antámonium diaphoretiicumot. (Torkos szerint: „Izzasztó Pis-
koltz Por") A Vitrum Antimonii (Torkos „Piskoltz-üveg"-nek nevezi) = Antimon 
(III.) oxid, mintegy 10—20 Antimon (III.) sulfiddal9. Az itt említett Sb-vegyületek 
mindegyike szerepel úgy az Antidotarium Cassovienseben (1732), mint Torkos J. J. 
Taxa Pharmaceutica Posoniensisében (1745). Az első debreceni gyógyszertár 1771-es 
leltárában10 is mindegyik vegyület feltalálható, bizonyságául annak, hogy nálunk is 
használták. 

Az antimon arzénszerû mérgezést okoz (Issekutz11, Tabulae ad Pharm. Hung. Ed. 
VI. i. 71 oldalán12.) 

6. Szabály 

„Reformatio Pharmacopoeorum et modemtio taxae summe necessaria est" 
A farmakopoeák megújítása és a taxák mérséklése nagyon szükséges. Az offi
cinákban akkora a gyógyszerek bősége, hogy felét minden kár nélkül nélkü
lözhetnénk, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ennek tömegét a régiek 
tudatlansága okozta, mert hiszen ingadoztak a szilmpliciák hatását illetőleg, 
ezért olykor összekevertek minden oda nem illő idolgot, (ami csak a (kezük 
ügyébe került. Vegyük például a térjék összetételét, amelyet ötven alkotó
részből tesznek össze, holott elég ivolna húsz is, a többi pedig teljesen fölös
leges. Ha mégis megfontoljuk a hatását, senki sem fogja tagadni, hogy né
melyik egyszerű olajnak, vagy tejnek, mint ellenméregnek nagyobb a hatása, 
mint magának a térj éknek, amely semmi más, mint egy javított opium, amely 
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minden hatását mint ellenméreg elvesztette, leromlott a szimpliciák összeté
tele miatt, és még fájdalom csillapítására, vagy izzadás előidézésére sem vol
na alkalmas, ha nem enyhítenék valami savas vehiculumnial és csak magá
ban szednék, a beteg szerfölött lázas volna. Továbbá — a pilulaanyagok terén 
nem csekély bősége nyilvánul meg az ostobaságoknak. Kívánatos volna tehát, 
hogy az ilyenféle gyógyszereket azonnal dobják ki, így az árszabás tekinteté
ben is remélhető volna bizonyos mérséklés. A patikusok valóban össze nem 
hasonlítható hasznot húznak abból, hogy olyan orvosságért, amely egy tallé
rért elkészíthető, azt harminc-negyven tallérért, vagy még ennél is magasabb 
áron adják. Szóval a szimpliciák, (melyek a nép között el vannak terjedve, 
nem sokba kerülnek, de azok, melyeket vallóban csak egyedül tartanak, in
kább hatszoros árba kell, hogy kerüljenek, és ez imég csak (megengedhető vol
na is, ha csupán a kémiai orvosságokkal nem jutnának mértéktelenül nagy 
keresethez. Azt mondják ugyan, hogy a legnagyobb költségekre minden évben 
azoknajc a gyógyszereknek az elkészítéséhez van szükségük, melyeket évtize
deken át senki sem keres. Erre azonban azt válaszoljuk, hogy minden kár 
nélkül ki lehet dobni a régiek használhatatlan gyógyszereivel együtt min
den olyan készítményt, melyet két éven át soha nem ír az orvos. Azután 
nem kell azt hinni, hogy minden évben kialakítanak néhány készítményt, ha
nem a gyógyszereik legnagyobb része az ősök örökségeként maradt rájuk. To
vább menve, amikor az árszabás mérsékléséről van szó, akkor a hatóságok 
által jóváhagyott árakra hivatkoznak; viszont tudniuk kell, hogy a kémia az 
öregek előtt nagyon ismeretlen terület volt, azoknak tudniuk kell, akik magas 
áron titkos szerekként árusított dolgokat szedtek be. Ma már azonban, amikor 
a kémia jobban ki van művelve, előnyös és alacsony áron tudjuk előállítani 
az összes ilyen fajta titkos szert. De az orvos a gyógyszerésszel magával semmi 
eredményt nem é r el, ha nem siet segítségére a hatóság és a fejedelem, ez vi
szont mégsem remélhető; ugyanis az ajándékok vakká teszik a bölcseket, és 
megfordítják az igaz ügyet. A többire nézve érdemes elolvasni Ludovicusnak 
az árszabás csökkentéséről szóló értelmes és becsületes könyvét, melynek meg
írása patikusához kötődik. 

7. Szabály 

Ex praescriptis sibi sostrum ex Pharmacopola quaerere odiosum et damno-
sum est. A felírt gyógyszerek miatt a patikustól hálapénzt húzni visszatetsző és 
ártalmas. Sok orvos vét ez ellen, mert egyességre lép a patikussal és megígéri, 
hogy mindég minden formulájából két adagot rendel, azonban kevés szeren
csés következménnyel. Először is az ilyen orvos pénzért eladja a szabadságát, 
és mintegy a patikus szolgájává válik, emiatt a gyógyszerész nem sokra be
csüli az orvost, mert úgy véli, hogy az orvos az ő kegyétől megfosztva nem 
tud megállni a saját lábán. így aztán a legcsekélyebb ok imiatt felháborodik 
a patikus, és nem átallja megállapodásukat az orvos bűneként elhiresztelni, 
és az orvos pénzsóvárságát betegei előtt felfedni. Ezért ajánlom, hogy riadjon 
vissza az ilyen szokástól. 

8. Szabály 

Nimia famüiaritas parit contemptum. Túlságosan bizalmas viszony lebe
csülést szül. Ezért szégyenére válik az orvosnak, ha a patikussal szoros barát
ságot köt, vagy nem utasítja el, hogy szórakozzék vele; így növekszik a gyógy-
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szerész dölyfe, imivei egyenlővé tette magával azt, aki feljebb áll nála, ha pe
dig bővében van az anyagiaknak, akkor a szegény orvost nemhogy semmibe 
nem veszi, de még igyekszik teljesen háttérbe szorítani. 

Az eddig felsorolt regulák a személyi kapcsolatokkal foglalkoznak, a kö
vetkezőkben az orvosnak a gyógyszertárvizsgálatban betöltött szerepéről esik 
szó. 

9. Szabály 

Pharmacopolii pyxides saepius perülustrandae sunt. A gyógyszerész edé
nyeit gyakrabban kell felülvizsgálni. A címkék gyakran különböző gyógysze
rekről szólnak, az edények pedig mérget tartalmaznak. Gyakran látjuk a pá
ti kavizitációk alkalmával, különösen, ha nem sejtik meg előre, bogy az ara
nyozott és fényes címkével ellátott edényekben pókhálón kívül nincs imás, 
vag'y inkább ártalmas, mint hasznos szert tartalmaz. A patikusok kapzsiság
gal'' párosult fölényeskedése olyan mesterkedéseket eszel ki, hogy nagy költ
séget fordítanak egy sereg kitűnő gyógyszer előállítására, közben az edényeik, 
amelyek félre vannak dugva, az esetek nagy többségében üresen állanak, ha 
lelkiismeretesen megvizsgáljuk. 

10. Szabály 

Visitatio medicamentorum curiosa fiat, imprimis Chemicorum et simpli-
cium. A gyógyszerek megvizsgálása gondos legyen, különösen a kemikáliáké 
és a szimpliciáké. Ez módfelett szükséges; némelyik városban évenként meg 
is ejtik, a legtöbben azonban igen gyakran mellőzik. Ahol viszont csak meg
szokásból végzik, ott a gyógyszerészek korlátozzák feladatukban a felügyele
tet végzőket, úgyhogy semmi olyat nem végeznek, ami dicséretet érdemelne. 
Elsősorban a szimpliciákat kell felülvizsgálni, hogy jók-e, vagy nem? Azután 
a kémiai anyagok elkészítésének kell utána nézni és az elkészítés folyamatá
nak figyelembevételével kell megvizsgálni. Végül a kompozitákat kell áttekin
teni, hogy újak-e, vagy nem? A visszamaradt kompoziták, a régiek, melyeket 
már nem használnak, nem szoirulnak vizsgálatra. A vizitáció alkalmával fi
gyelembe veendő, hogy mind a szimpliciáknak, mind a kompozitáknak a leg
nagyobb része felesleges. Így az eleosaccharák készleteinek jóformán semmi
féle hasznuk nincsen, mert ezeket frissen, azonnal el lehet készíteni. Eltávolí
tandó a legtöbb balzsam, valamennyi kivonat, kivéve azokat, amelyek mara
dandó frissítő íznek, vagy valamelyes keserűségnek, vagy ihűsítő erőnek ör
vendenek. Sok szirupot is nélkülözni tudunk. Azok a spirituszok, amelyek 
virágoktól nyerik fájdalomcsillapító hatásukat, használhatatlanok. Amelyek pá
rolgó sónak örvendenek, azokat teljesen céltalan dolog porrá törve tárolni; szol
gáljon például a rebarbara gyökér; ha például egészben hagyva szabadabb le
vegőnek tesszük ki, a felülete néhány nap múlva használhatatlanná válik, any-
nyira, hogy vöröses színe sárgásba megy át, szaga pedig elillan. Ha az egész 
gyökérrel is ez történik, akkor mi lesz a porával, amikor az oly sok részre szét
aprózódó hatóerő nem tud ellenállni a romlásnak? Savat csak nagyon keveset 
szabad tárolni, elvetendő a legtöbb cukrozott gyógyszerkészítmény, kivéve a 
növények virágait, mint a cochleariáé, a vörös rózsáké, a martilapué, a citromé, 
violáké egy néhány egyébbel együtt; és elvetendők a ipilulák és trochiscuszok 
kompozíciói. Nagyon kevés esszenciát kell tárolni, majdnem minden magisteri-
um, seprelék (faeculum), legtöbb kenőcs haszontalan és értéktelen. Az ilyen 
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módon megszervezett vizitáció meg fogja értetni a gyógyszerészekkel azt, hogy 
számtalan költségen túltehetik magukat, amelyekre hivatkozni szoktak, amikor 
az árszabás mérsékléséről van szó. 

21. Szabály 

Medicus fit peritus taxae, praesertim ejus loci, ubi degit. Az orvos legyen 
tisztában az árszabással), különösen annak a helynek az árviszonyaival, ahol él. 
Ezt az ismeretet a szükség követeli meg, először azért, hogy fény derüljön a 
gyógyszerek pénzsóvárságára, akik még esküjöket is semmibe véve a gyógy
szerek árát az árszabás fölé emelik; másodszor a betegekre való tekintettel, 
hogy ne rendeljen a gazdagoknak olcsóbb, a szegényeknek pedig drágább sze
reket; végül azért is, hogy meg tudja határozni: körülbelül mennyit kell fizet
ni a felírt rendelvényért, amikor esetleg panasz érkezik a betegek részéről!. 

12. Szabály 

Succedanea absque Medici consensu non sunt subjicienda. Ha helyettesí
teni kell valami gyógyszert, ne tegye azt a patikus az orvos hozzájárulása nél
kül. Legtöbbször az szokott történni, hogy a gyógyszerészek és segédeik be
helyettesítenek sok olyasmit, amiről azt hiszik, hogy azonos hatásúak, különö
sen akkor, ha a rendelvényen felírt szerek közül egyik vagy imásik fajta hiány
zik. Éppen ezért a segédeket esküvel kell mindenképpen elkötelezni, mert ma
ga a gyógyszerész csak nagyon kevés gyógyszert készít el vagy oszt szét saját-
kezüleg. 

23. Szabály 

Confectionibus officinalibus ipse intersit Medicus, et probe examinet ingre-
dientia et eorum mixtúrám. A gyógyszerek elkészítése alkalmával legyen jelen 
maga az orvos, vizsgálja meg gondosan az egyes alkotórészeket és összekeve
résüket. Ezt a szabályt tartsa szem előtt akkor, amikor olyan gyógyszert készí
tenek el, amelyet gyakrabban és szívesebben szoktak felírni, így a térjék elké
szítésekor. Itt szükséges, hogy mindég jelen legyen az orvos, és gondja legyen 
arra, hogy a jegyzékben felsorolt valamennyi alkotóelemet megfelelő sorrend
ben használják fel. Gyakoribb eset az, hogy (megmutatnak ugyan mindent, de 
azután az orvos távoztával — a drágább szereket kihagyják. Ezt az aljasságot 
nem követik el ugyan valamennyien, csak az annyira pénzsóvárak, akik semmi
féle gazságot nem tartanak bűnnek. 

14. Szabály 

Pharmacopoeo non est concedenda praxis, quia non intellegit, quod ad 
genium practicum. Gyógyszerészeknek nem szabad (megengedni az orvosi gya
korlatot, mert nem értenek ahhoz, ami a gyakorlat szellemét alkotja. Nem 
elég ugyanis lemásolni az egyik vagy másik betegségre írt rendelvényt, hanem 
ehhez társulnia kell a gyakorlati ítélőképességnek, ennek birtokában kell ki
vizsgálni a betegségek okait és különbségeiket, a betegek természetét és hasonló 
dolgokat: ezek nélkül senki nem lehet hozzáértő gyakorló orvos. A laikusok 
ugyan azon a véleményen vannak, hogy a gyógyszerész, aki nap mint nap a 
növények különféle fajtáival foglalatoskodik, nem járatlan ezek hatásának te
kintetében, következésképpen az orvostudományban sem, mert ezek bármit vé-
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géznek is, jcsak úgy végzik, mint a kuruzslók. Már pedig a hozzá nem értő sza
bónak senki nem adja kezébe az új ruháját, hogy elrontsa, nem is szólva a 
testéről. Ha tehát valamelyik gyógyszerész kellőképpen járatos az orvostudo
mányban, ennek is különösen a gyakorlatában, és ezt szeretné is folytatni, ak
kor a szokásos módon az orvostudományi fakultás előtt adja bizonyságát jár
tasságának valamilyen vizsgán, és kérjen bizonyítványt, csak akkor kapja meg 
végül is az engedélyt. 

25. Szabály 

Interrogare Pharmacopoeum ratione morbi et praescrïbendorum, turpe est. 
Csúf dolog (turpe) a patikust megkérdezni a betegség okáról és a felírandó 
gyógyszerekről. Ügy néz ki ui., mintha az orvos hiányos ismereteinek adná a 
tanúbizonyságát ; pedig a patikusra a gyógyszerek keverése tartozik, de még itt 
is jobb, ha abban az orvos is jártas. 

16. Szabály 

Pharmacopoeus a Medico ordinario examinandus prius est, eb ejus ministri. 
A gyógyszerészt és segédeit a rendes orvosnak először vizsga alá kell vetni. Aki 
újonnan lép gyógyszerészi munkakörbe, annak a vizsgáztatását a következő 
módon kell intézni: 1. Meg kell kérdezni a imérgek természetéről, arról, hogy 
mi a méreg, minek van mérgező tulajdonsága, milyenek az erőteljesebb has
hajtók, hánytatok, vetélést okozó szerek, akár az ásványok, akár a növények 
világából vesszük ezeket; ne legyen tájékozatlan az adagolásukban sem1. 2. A 
compositumok és mixtúrák készítésének módjára nézve az a kérdés, hogyan 
kell végrehajtani; mely alkotóelemeket kell először sorra keríteni, hogyan kell 
keverni például a terjéket, egy tapaszt. Értenie kell továbbá ahhoz, hogy egy 
emulziót hogyan kell elkészíteni akkor, ha csak egy bizonyos .mennyiséget ad
nak meg, úgyszintén a morsulákat, electuáriumokat, szirupokat. Amikor ezek
kel végeztünk, akkor felírok sok ingredienst, és megkérdezem, hogy milyen szí
nű és milyen consistentiájú lesz ez a mixtúra; értenie kell a savnak lúggal való 
forralásához, elegendő, ha csak a műveletet ismeri, még ha az okokról nem is 
tud számot adni. 3. Ismerje a szakkifejezéseket is: Imi a bolus, mi a linctus, Imi 
az apozema13 4. A botanika vonatkozásában is vizsgálat alá kell vetni: ismeri-e 
a szimpliciákat. 5. Megvizsgálandók kémiai ismeretei is. 6. A gyógyszerek te
kintetében általánosságban (meg kell tudni ímeghatározni a dózist, ha nem is 
teljes szabatossággal, hogy ha nincsen orvos, vagy éppen távoli van, akkor leg
alább a rendelvény elkészítéséhez legyen kellő ügyessége, mondjuk: egy izzasz
tót, vagy egy hashajtót el tudjon készíteni. Ha nem tudná, akkor közölni kell 
vele néhány általánosabb formulát. \— Végül, hogy a gyógyszerész túl ne lépje 
az árszabás határait, arra esküvel kell kötelezni. Az előírások vizsgálatát ugyan
ilyen módon lehetne megszervezni, és dicséretet érdemelnek, ha mindezeknek 
eleget tudnak tenni; az orvos pedig a lehető legnagyobb mértékben legyen meg
nyugodva, ha csak az orvostudomány anyagának teljes mértékéig nyújt alapos 
tudást, mert rájuk (a gyógyszerészekre Sz.) csak a receptek elkészítése van bíz
va. Ha mármost mégis felcserélődnek az edényeik, úgyhogy Mercurius praecipi-
tatus rubert találunk ott, ahol a címke jelzése szerint Cinnabaris Antimonii-
nek14 kellene lenni a tégelyben., akkor az ezekben való járatlanság óriási ve
széllyel járhat. Ennél az oknál fogva nem szabad a gyógyszer készítését gyer
mekekre bízni, bár másfelől azt tapasztaljuk, hogy a segédek gyakran ugyan-
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annak a tudatlanságnak vannak (bővében, rar.nt a gyermekek: ezt nagyon fáj
lalnunk kell, sőt változtatnunk kell rajta. 

Miről szólnak ezek a több, mint 250 éves szabályok? Szólnak az olvasható 
vényírásról, a gyógyszerek külsejéről, készítéséről, a ma is (emlegetett polyprag-
máziáról. Ismerje az orvos a gyógyszereket, a különböző előiratokat, hatásuk 
erősségét; írja fel a vényeket és ne szóban rendeljen. Ismerje a gyógyszerek 
árát, hogy tudjon alkalmazkodni Ibetege anyagi viszonyaihoz. Ne játszón össze 
és ne keveredjen túl bizalmas viszonyba a patikussal. Említést tesznek a gyógy
szertár vizsgálatának módjáról, gyógyszerekről, melyeknek hatástalan voltát 
felismerték, a gyógyszerek helyettesítéséről, elkészítéséről, a patikus orvosi tény
kedéséről, a patikusok vizsgáztatásának módjáról, Mindezt az orvosi felsőbb
ség fölényes tudatában barokkos cikornyálkkal teli latin nyelven adja elő. 

Hoffmann 16 regulájának egyik része idejét múlt, de korára jellemző szak
matörténeti érdekesség, másik része azonban máig is érvényes aktualitással 
bír. Utóbbi bizonyítéka annak, hogy idők változásán, tudomány fejlődésén, túl 
és attól függetlenül mindég volt és maradt valami általános emberi elem a be
teg, orvos és gyógyszerész viszonyában. 

JEGYZETEK — ANMERKUNGEN 

1. ,W. Kaiser: Arzt und Pharmakon im 18 Jahrhundert am haileschen Beispiel — 
Zahn-i Mund- und Kieferheilkunde. 63 (1975) 703—713 p. 

2. Günther Baumgarten: Lavoisier und der Aufbruch der Chemie vor 200 Jahren — 
Deutsch. Apoth. Zeitung. 119 Jahrg. (1979) Nr. 24. 939^-944 p. 

3. Mikó Gyula:, A IV.-ik Magyar Gyógyszerkönyv kommentárja. 
4. Issekutz Béla—Issekutz Lívia: Gyógyszerrendelés: Medicina — Budapest, 1-975. 

*39—40 p. 
5. Alberti Andor: A kézieladás gyógyszerei Budapest 1914 Rózsavölgyi és társa 8 p. 
6. Balogh Kálmán: A magyar gyógyszerkönyv kommentárja. Budapest, 1879. Eggen-

berger 309 p. 
7. F. Némethy: Zu einigen Problemen der ärztlichen Ethik in der ärztlichen Litera

tur des 18. und 19. Jahrhunderts in Ungarn — Acta Congressus Internationauis 
^XIV. História Artis Medicináé. Budapest Museum, Bibdiotheca et Archívum 
Históriáé Antds Medicináé De I. Ph. Semmelweis nominata 1976 Tom. II. 1231— 
1240 p. 

8. Frederici Hoffmanni Medicus Politicus sive Regulae prudentiae  
Lugduni Batavorum Apud Philippum Bonk MDCCXXXVIII. Református Kollé
giumi Nagyikönyvtár Debrecen Q 27/4 

9. Willem F. Daeims: Sitimmi Stibium Antimon 1976 Weleda AG Ariesheim 
10. Inventarium Apothecae Liberae Reg. Civitatis Debreczen |de Anno 1771, ÍHajdü-

Bihar megyei Levéltár Debrecen. IV. A. 1011/K. 4. 
11. Issekutz i. m. 
12. Tabulae ad Pharm. Hung. Ed. VI. 71 p. 
13. apozema = Fűvel, gyökérrel főzött ital Páriz Pápai.: Dictionarium. 
14. "Cinnaibaris Antimonii, Spiessglanzzinnober, Cinnaibaris diaphoreticum, ist nicht 

anderes ale Hydrargyrum sulfuratum rubrum. In vielen Rezepten zur Herstellung 
des Präparates ist Grauspiessglanzpuilver aufgefürt." Wiluem F. Daems id. m. 14 
p. Barts József: Orvos—Gyógyszerészeti Műszótár. Budapest, 1884. F. Páriz Pá
pai : Dictionarium Latino-hungaricum... Ciibindi MDCCLXVII. 

437 



WIE DER ARZT DIE APOTHEKER ZU BEHANDELN HAT? 
Regeln des Werkes „Medicus politicus" von Fr. Hoffmann 

F. BENKÖ 

Der preussische König Friedrich I. ihat in Halle im Jahre 1694 eine Univer
sität gegründet. Die medizinischen Wissenschaften an der neuen Universität 
wurden von E. Stahl (1660—1734) und Fr. Hoffmann (1660—1742) vorgelesen. 
Hoffmann fand, während er die pharmazeutischen Stoffe seiner Zeit hinüber
blickt hat dass viele alten Medikamente waren wirkungslos. 

Er bot neue an u.a. die Chinarinde, den durch selbst hergestellten Spir. 
aethereus und den Hoffmann'schen Lebensbalsam. 

Hoffmann besass ein gutes praktisches und geschäftliches Gefühl. Ende 
seines Lebens schrieb er ein Buch Imit der Überschrift: .„Medicus politicus", 
worin er jungen Aerzten Regeln und Ratschläge zu ihrem LeSens wandel emp
fiehlt. Ich wünsche hier die 16 Regeln ibekanntzumachen, die die Haltung des 
Arztes dem Apotheker gegenüber miöohte. 


