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Gyógyszerésztörténeti közlemények 

JI>arnceRsus (1493-1541) Toirnjban 1 

DR. ZALAI KAROLY 

Az orvostudomány fejlődését mérföldkövek jelzik. 
Az európai orvostudomány ősatyja, a görög Hippokra
tes tanai a Krisztus előtti V. századtól a XVI. szüzadig a 
skolasztikus orvostudoinányt uralták. A korszak végét 
Paracelsus fellépte jelentette. 

PhilippusTheofrastus Bombastus von Hochenheim. 
más néven Paracelsus 1493-ban született Zürich mel
lett, a svájci hegyekben nevelkedett, majd apjával Ka
rinthiüba telepedett át. Bécsben tanult, a doktori foko
zatot a ferrarai egyeten1en szerezte n1eg. Orvos volt. aki 
előszeretettel foglalkozott a gyógyszerészi feladatokkal 
és gyógyszerek készítésével is. IZutató szellen1e és a ta
pasztalás szenvedélye 1515-től különböző cgyeten1ek
re viszik cl, vándorútra keli hogy megismerje a világot 
és bejfirja Európát, Ázsiüt, Közel-keletet, Eszak-Afri
kát. Utja alatt többször katonaorvosi feladatokat vál
lalt és előszeretettel foglalkozott a sebészettel is. A be
járt nagyszámu országban emellett vizsgálta a forráso
kat, ásványvizeket, bányákat, elűaUúsukat tartott, vitá
ba szüllt orvosokkal, gyógyszerészekkel, filozófusok
kal és betegekkel egyaránt. 

Egyik írásában így jellemezte saját r11agát:„Apú1n 
nen1 forrnált egy helyben ülőnek". Vándorútja után sok 
tapasztalattal visszatér Villahra apjához, majd áttelepül 
Strassburgba, kés6bb n1eghívást kap Básclbe. Orvosi 
írásokat készít különbözőbetegségekről, a gyógyszeré
szetről. gyógynövényekről 1 a csillagászatról, n1cteoro
lógiáról, ásványtanról és n1ég a kabalisztikáról is. Foly
tonosan ír: „Igen serény, keveset alszik, 3 órát naponta. 
az után folytatja az írást tovább." 1CljesítmCnye kivéte
les és rendkívüli. Cryógyító n1unkájának és n1ódszerei
nek n1ár Európa-szerte híre n1ent ekkor. Száinos köve
tője akad, n1ivel iskolát teremtett a gyógyászati kén1ia 
és a gyógyszeres terápia művelői között. A tudon1ú
nyok európai hagyományainak művelői nagy meste
rüknek tekintették. 

: t\ Paracelsus t::n11éktúbla kleplezésén t::llwngzon avauí ünn~pi dtí
adás, Tokaj, 1990. június 22~én. 

A „Paragranun1'' címlí, n1agyar nyelven is megjelent 
könyve összefoglalóját nyújtja a paracelsusi tanoknak, 
melyben az orvostudomány 4 alaposzlopát vázolja fel: 

l. a tern1észet kutatását és mcgisn1erésénck filozófi
áját, 

2. az asztronón1iát - a csillagok tanuln1ányozását, 
3. az alkén1iát - az eleinek, férnek tern1észetének 

vizsgálatát. ,.Az orvosság készítéséhez ama alapokat 
adjuk elő, melyen az orvoslásnak állnia kell, ennek a 
tcrn1észctb6l kell erednie, nen1 pedig képzclgó fókb61:· 

:+. ,.r\z orvoslás tudon1ünyának alapja ajelle111, az or
vos tisztessége, rncly a 3 előzőt szolgálja és alapjaiban 
összefogja:· 

Paracelsus viszonylag !·övid életében IVIagyarorszá
gon kétszer járt: először Eszak-IVlagyarországon és Er
clélyben, ahol elsősorban az abrudl)ányai ara71ybányák 
és u vízaknai sóbányük vonzottúk. I\1ásodízben 1537-
ben Pozsonyban tűnt fel, ahol az orvos-gyógyszeré
szekkel és a n1a!.ÚSztrátus vezetőivel találkozott. 

Észak-n1agyafországi títja alkaln1ával felkereste a to
kaj-hegyaljai borvidéket, bejárta Tokajt, Tarcalt Ivlá
<lot és ~fállyát és a tokaji bor kitűnőségét, gyógyhatását. 
az alkirnísták ábrándjaként tekintett végcéljára, a véh 
aranytartalon1n1 vezette vissza. tvlegc:Hlapította, hogy a 
tokaji szőlőtőke a legnen1esebb növény, rnivel benne a 
növényi és ;isványi eredetű anyagok egyesülnek és a 
nap sugarai, n1int aranyszálak hatolnak át a vesszőkön 
és gyökereken. Paracelsus ezen csalafinta, de sokat ígé
rc5 szavai hozzájárultak ahhoz, hogy a tokaji bor vélt 
aranvtartaln1a időről időre is1nételtcn felrnerült. 

J\~ különböző, n1agasabb cgészségü!!vi kultúrával 
rendelkező népek gy-:---ógyszcrk'Z:szleté'"bCri, gyógyszcr
könyveiben a nen1es borok~ n1int étvügygcrjcsztó, cró
sítószerekjelcntck meg, tovúbbá a bort növényi tcnné
szetcs anvagok kivonásúra használták. I-Iazánkban is az 
\l. kiadáSú...,osztrák gyógyszerkönyv alapján a nen1es 
borok alkal111azását 1855-ben hivatalossá tették. Az 
1871-ben életbe lépett I. fVIagyar Gyógyszerkönyv 
gyógyszerként rnég a spanyol xcrcs. illet61eg nn1laga
bort alkalmazta, de Rozsnyai iVlátyás aradi gyógysze
rész javaslatára a III. Ivlagyar Gyógyszerkönyv 1909-
ben a tokaji szan1orodni és a tokaji aszúbor alkaln1azá
sát vezette be. i\z e16írás t·s a receptúra fcnnn1aradt ;:1 

IV. és az V. kiadású., 1934, illet61eg 1955. évi gyógy
szerkönyvekben is. Ezek az adatok azt rnutatják, hogy 
a tokaj-hegyaljai szóló tern1ésének bora az évszüzadok 
folyan1án ncn1csak a „borok királya és királyok bora'· 
elnevezést nyerte cL hiszen eljutott a francia, svéd. 
szász, osztrák kirülyi, illetve orosz cári udvarokba is~ 
hancn1 az ernber egészségét védő és hclyrcúllító gyógy
szerkincs része is lett. Ebben feltehetően Paracelsus 
szcn1élyénck is szerepe volt. l'Jc1ncsak a tokaji bor, ha
nen1 a tokaji vulkánikus termőtalaj is bevonult a gyö-
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gyásza! kincsestárába. Irodalmi adatok szerint 1573-
ban az egri püspök a tokaji termőföldet köszvény keze
lésére használta. 1651-ben, amikor Közép-Európában 
pestis dúlt, a tokaji termőföldből készített tinktúrát 
használták mindenhol a járvány megfékezésére. Az 
észak-magyarországi Fischer Dániel orvos 1732-ben 
„De terra medicinale tokajensi" című könyvében leírja 
a tokaji termőföld gyógyszerként való alkalmazását láz, 
pestis és egyéb betegségek ellen. Az osztrák Siegesbeck 
orvos ugyancsak ír a tokaji termőföld gyógyszerként 
való alkalmazásáról és panaszkodik, hogy nehezen jut 
hozzá ehhez a drága gyógyszerhez. 

GYÓGYSZER INFORMACIÓ 
A J.;LJNIKAI GYÓGYSZERTARBAN 

- MODELL A KÓZfORGALOM SZAMARA? 

Kiinunerer. H''.: Pharni. Ztg. 135, (19). 9 (1990). 

;\.z orvostájékoztatás a gyógyszerész fontos fdadata. Ehhez is
mernie kell az „orvos nyelvét", tehát a szakkifejezéseket. Legyen 
kcllóen felkészült. Ha u kórházakban az orvos alkalmas partnernek 
találja a gyógyszerészt. akkor tanácsát késcíbb, ha kikerül a hálózat
ba, szintén igénybe veszi. A közlemény egy wicsbadeni klinika in
formációs rendszerét isn1erteti. 1ncly 5 éve jól n1úködik. 

A gyógyszerész közrcn1úködik a gyógyintézet terápiás bizottsá
gának munkájában. Ehhez szé!eskörú szakirod:1lmat, dokun1entá
ciós anyagot gyújt. Rendszeresen tanácsokat ad a gyógyszcrrendc
léssel kapcsolatban. Az orvosok számára állandóan kin1utatást ké
szít a gyógyszerfclhasznál<isról. Kellő képzésben részesíti az ápoló
szcn1élyzett:t is. 

A klinika infonnüciós modellje a következő: 
l. A gyógyszerjegyzék állandó bóvítése. Ennek kiinduló alapja a 
Rote Liste. Az információs anyag kitér a hatóanyag, indikáció, ada
golás. 1ncHékhatás. farmakodinámia, farmakokinetika adataira és 
i'í!talános értékelést ad a készítményekről. Kitér ;1 lcjáratn1 is, pl. an
tibiotikumot tarta!n1azó oldatok eltarthatóságára. 
2. 1\ dokumentációs rendszer célja, hogy az ofvosoknak gyors szó
beli (telefon) tájékoztatást tudjon adni. Kéthavonta intézeti infor
nuiciós újsügot bocsátanak ki. Ebben összefoglalják új készítmé
nvck fontosabb tudnivakíit és rcferátun1okat közölnek különböző 
fÓlyóiratokból 
3. Az orvos infonn<ició egyéb [Crületei: tújékoz1atüst nyújtanak 
költséges terápiás forn1ákró!. pl. antibiotikun1ok, citosztatikumok 
esetében. Javaslatot tesznek racionális, opti1nális gyógy:;zerrendc
Jésre nézve. 
4. Nyilvántartják különböz6 gyógyszerkockázatok khetóségeit. 
Szán1ítógépes rendszer regisztrülja az intézeti negatív tapasztalato~ 
kat, a fon:.~alomhól való kivonásokat. 
5. AzápoTó szcn1élyzetnek a gyógyszerek helyes cltartásüval, lejára
tával. adagolásával kapcsola1os ismeretanyagról rendszeres tájékoz~ 
tatást adnak. Számukra is bemutatják az újahb készítményeket. 
6. A gyógyszerfelhasználás szán1ítógépes értékelése. az intézeti osz
tályok részére történ6 közlése rendszeres feladata a gyógyszertár
nak. 

A wicsbadeni klinika csupán egy példa a klinikai gyógyszen!sz 
szerepének bemutatására. A gyógyszerész tud<isa és kellő inforn1ü
ciós irodaln1a biztosítja az ó fontos szerepének betöltéséhez a lehc~ 
tdségcket. Így érezheti az orvos. hogy e területen a gyógyszerész a 
szakértó, a mcgfeleló partner. 

t\ köz!en1ény végül kitér arra, hogy a közforgalomban is meg van
nak a lchetcíségck a ;;zoros orvoS-b')'Ógyszerész kapcsolat kialakítá
sára. Az előzőekben leírt feltételeket n1egfclel(icn adaptálni kell. ltt 
is rendszeres továbbképzés, kellő szakirndalo111 szükséges. (37) 

N.K. 

Az adatok azt is mutatják, hogy a természet erőinek, 
a természetes anyagoknak legkülönbözőbb gyógyásza
ti célú felhasználását a múltban is, mint napjainkban 
megkísérelték a gondolkodók és kutatók felhasználni. 
Ezt tette több mint 450 évvel ezelőtt Paracelsus is és sok 
követője és tanítványa. A fáradhatatlan, kutató elméjű 
orvos gyógyszerész 1541-ben hunyt el, földi maradvá
nyait Salzburg városa régi kis temetője őrzi. Sírja a gyó
gyítással foglalkozók zarándokhelye volt hosszú· időn 
keresztül. 

K. Z a 1 a i: Paracelsus (1493-1541) in Hungary, ín the ciry Tokaj. 

A TO.IASHÉ.I TERMÉSZETES KALCIUl\l
ÉS NYOMELEMFORRAS 

Az élő szervezetben fontos szerepet tölt be a kalciu1n. Felnóttek 
tt:s!súlylinak 2-2,5°;:,-a kalcium. A csontszövet kalciunltartalék~ 
ként működik, a veszteség a víz rovására megy. Bizonyos idó:.zakok
ban különösen fontos a szervezet kalciumigényének biztosítása: 
Felnőtt ember napi kalciumszükség!ctl.! 0,6-0,8 g 
Terhes nő napi kalciumszükséglete 1,5 g 
Szoptató anya napi kalciumszükséglete 1,2 g 
Növekedésben lév6 gyennekek napi kalciun1szükségkte 1.0 g 
A változás korúban lévő nőknél, valan1int idősebb férfiaknül is 
1-1,2 g szükséges. 

Ügyelni kdl a helyes t<íplülkozásra is. i\. túlzott nátrium-és üllati
fehérje-fogyasztús növeli a veséken út történö kalciun1ve:;zteséget. 
Tov{tbbá egyes antibiotík).lmok is ronthatják a k;1lciun1 arányát. A. 
kalciun1 szerepe sokréttí. lgy a sejtek egye.'> funkcióit szabályozza: az 
idegi ingerület vezetése és az izmok működése is a kalciumkonccnt
~~iciótól függ. A véralvadás n1cchanizmusa sem működik nélküle. 
Ugyelni kell azonban az optimális adagolásra. Túlzott bevitel külön
böző károsodásokat okozhat. 

A természetes eredettí anyagok üjabb lendületet kaptak. Ennek 
sonín a népgyógyászat adatait is kamatoztatják. t:v:;z;izadok óta is
mert a tojáshéj 9-ikalmazása. Erröl már korábban összefoglaló mun
ka jelent meg. Ujabb kuta!ások azt mutatták, hogy a magas kulcium
tartalom mellett jelentős a foszfor, fluor. kálium és magnéziun1 n1eny
nyisége is. A gyógyás?..ati tojáshéjpor TOVITA. néven 100 grarnn1os 
csomagolásln1n, l gramn1os adagolókakállal gyógyszertári forga
lon1ba került. (49) 

A flTOTEHÁPIAT A GYERMEKGYÓGYAszxr 
NAGYRA ÉRTÉKELI 

Gan::.cr. !J.: Pharn1. Ztg. 135, (20), 26 ( 1990). 

(-) 

r'\. fitotcnipia a gyermekgyógyászatban jó kiegészítője egyéb ke
zeléseknek. f(edvezó a hasznosság/kockázat aránya. Másrészt teák, 
fürdők, kenócsök, szirupok a gyermekek és anyák körében kedvel
tek. Ez növeli a család kedvező hozz<i<illását. 

1\z oki kezelés ncn1 mindig oldható meg növt:nyi készítn1ények
kd. De szán1os példát találunk ezek hasznos alkaln1az<i:;á.ra. 

A közlen1ény kiemeli a k;:1nlilla szerepét a bórápolüs és si::bkezelés 
terén. Nem ajánlja azonban a kamilla és a han1an1elisz ülőfürdőt ér
zékeny bőrűeknél. Száraz bőrűeknél kenócsöket, olajakat ajiinl. t\z 
tín. pclenka-dermatitisz (Candida vagy Scaphylococcus fertőzés 
esetében) kamillás kenőcs és hintőpor eiöscgíti a gyógyulást. Sebek 
kezelésére bevált a kanlilla és a cicknfarok tinktúra. ,\z arnika tink
tlÍrút gvern1ekeknél csak hígítva szabad alkalmazni. 

Légtiti betegségeknél íllóÜ!ajos belégzésck, bedörzsö!ők enyhítik 
a hurutot. Nyálka tartalmú drogok (mályva, ziliz) jó köhögéscsilla
pítók. Tov<ibbi példák, mint a narancs-tinkníra keseníanyag tarta!
rnánúl fogva mint étv:ígyjavító 01utatjük a fitoterápia t<iglehc16ségc
it. (38) 

N. K. 


