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Io BEVEZETÉS 

A DISSZEH.TÁCIÓS lvi1.J1TKA CÉLKITiJús:c;, l• 

TÉMA :nmoKLÁSA, JELEN:l'ŐSÉGE ÉS A VIZSGA·-

LA:f'I IciÓ))SZER lo!i.EGADÁS.A 

A disszertációs munl:a célja a kinai császárkor u

tolsó évtizedei gyógyszerészetének vizsgáin ta és b emu-· 

ta.tása.. Ez mozga.lmas kor vol~ Ki na történelmében. Ekko::" 

nyil t meg az egész ország az európai megi.smerés szú1náru. 

é3 ekl:::or IJ.Utatko.zot ~ 111cg csi.x·ó.j c~bun az eu:cópai l::ölcnö!l-· 

hatás. 

A téma feldolgozó.;:;út az indokolja, hoe;y azt egyet-

len szerző sem dolgozta fel eddi.g egységes, összefogla-

ló munkában. Kina hagyományos elzárkózása miatt a szá-

zadforduláig Európától izoláltan fejlődött és gyógysze-

' t ' k . ''l ' ' res ze· ene VJ .. zs.e;a. .... a ca ez c. z " . - ..., , .. l ouropolva.L va.l.o ossze 1ason-

litása érdekes j elenségeket vethet fe l. IJag;yszámú, leg·-

bb ' b , ' . d 'l • ' " . • • t: ' nagyo res z en egyr~oru l.ro a ..... ml al1y8g a·v·tet::llT",ese, e-
'· 

.lemzése, a történelmi. és társadalomtudományi háttér fi-

gyalembe vétele és a mozaü::szerüen összeállitott képből 

levont következtetés alapján kialakithatóvá vált a szá

zadfordulói. Ki.na gyóe;yszerészete;. 

J.. századfordul.ói. kinai gyógyszerészet valamennyi 

fontos területét felölelő i.smeretanyag feldolgozása és 

korszerü értél~elése tudomásom szerint mind...'lláig nem tör-

tént meg, i.gy ez a szarény munka hiánypótló lehet. 
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_A_ CSJ-tSZ.h.J.1SAG :BlJ1CJ:.SAIG 

A császári. Ki.nn ut;ol.só két évszázad.áaa.k tC:r Gé·-

1.1e:l.y egészen scjátos hel.yze··cet tercmtGtt:1 végü'l co.sus 

bel1i.vé v ál. 't o Ezér t eg~;,: üt-c ki.vé.nok az ópi.l.J.r.litérdés r:1i.nd. 

köztö:ctér;eti.~ ni.nd ,szol::matörténeti vonc;.tkozás{val :fog-

lal.kozni" 

es l;:ezde t ben 

• 

el élvezeti. szcrkcint val6 ulkolmaz~saQ Indiában az 6·-

pi.urn az ura.lkod.ó monopóli.uma volt, r:1e'l~;· ~75'(-·ben az 

ar::: go .L 

koron8.:ra szcill.t .. Kinábf.nJ az ópiurn 6.rusitását és ha.sz-.. 

n&.la.tát .1729 ótG csiszúri. rcnc~_olet szi[;orúaYJ ti.:~_.to·~-ca; 

sasé.g erőszakos é.s i.11ec-:::.1i.s expo::::-tjs következ·Cébe~ <.:: 

a lakoss~g 1:örében 8'(]·-
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ved.elrJ.ét a no:oi ón i. um e.da,r;:j á Dele me r: sz erzésére fordi t-... ' - ---~ ._, 

1835 és 1838 közöt't az évi iLlport több mi.nt 35 OOO 

. ' A Korm.any·-

zat l8.39·-beYJ :~in Cö·-·hszü császá.l"i főbi.ztost küld.te lC2.n·-

tonb3., aki. be ti .l tottn az óp:ium2:·:ereskedelmet és megsei::t-

rnisitette a kül:i:öldi keresl{edők készletei.t, r:li.nteG~; 

20 OOO l.Úcle. Az anc;o1ok azonban nem mond ta-~: le 

bevételi. forrásukról~ ;:;őt kereskedc:lmi tevékenységlü:ct 

' . . b ' t '• ' mec aagyoo. mor· e~oen kiváD·tJk kiterjesz·teni~ ezér·t 

18L~0-·b en ho.d.i.huj Úl(k3.l. 

t61:: a ki.naiaktól o A b.ú.bo::-u sz 181;2-·bon ;TLeglcötött nsn-

Ez t l:övc;tőcn n:;; j_11egúlis OJ.JlülYi behoz o tal:- 1856·-

Urücyet ez ~ja.bb i:ntonai bcGvot~ozisra, ~ellyol ~~abb 

belső rész~re is ki akar·ták - .. ' . ~. ., -' ' 
~CrJ8SZ~GDl OSIO.Ly~BU~Lvu 

l858-1JaTI kezd6tö 

pole~icok ,Szabad l-:özleked.ési j o gát 
, ~ ~ &z egesz orsz~goa~ 
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és további. 

Az 1858-ban kötött orosz-kinsi egyezm~ny az ~·-

r:.:c.r·-vid.é1: ~ az 186(}-·as psd.ig az Usszv.r-i~ .. vidék hova-~s..J.:-

nyabb mi.nőséc;ü ÓIJiuuot nye::ctcl::,_ J~ k:L.uai. ópiur:l az 1860-

as évckt61 kezd az indiaitlak 
, " " ,. .,..., .. 

ve:r·.se·ny··car.sava va . .LDJ...s- a·-· 

megt i.lt j a új kúbi.tószer úrusitó helyek és 

nyitását, • .-, r l "o • .~ <' O r '1 • • • N 1 
kor.L~cozza KUlorszn~oa~ JOV~nG~ a s:zem&lyes 

d6k, ahol. a f~rfi lal:cssic 80 

s~lyoo ae~snd~.--

re ez Ó·--·9 r::i.l.J..ió ÓDium.sz:i.vót j e:lerrtett (l 
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Au első til tó :;:·endelkezések express is verbis 

ópiumra vonatkoztak, ezért ügyes vállalkozók antiopi-

um pi.lula, vagy tabula medicata /lozenge/ néven mor·

fin szulfátot hoztak forgalomba, mi.gnem a ti.ltó ren

delkezéabe ezt is bele kellett foglalni. Egy ki.emelést 

érdemlő érdekesség, hogy az Osztrák-Magyar J\lionarchia 

1869-ben Ki.nával kötött szerződése szerint Kina az ó

pium bevitelére vámot ró, idézem: "Ópium mcstantól 

kezdve 1 Picul után 30 Taels beviteli vámot fizet. A 

bevivő ugyan azt csak a kikötőben adhatja el és China 

belsej ében ezen czH::k csaki.s chinai ak által és mint 

chinai tulaj don nzá1li.tha tó". Jellemző, hogy Japán 

korlátozó intézkedésekkel meg tud ta e.lőzni. az t, hogy 

Kina sorsára jusson, a gyenge kínai kormányzat saját 

országában sem tudott a rendelkezéseknek kellő erély-

lyel érvényt szerezni, az ópium forgalmának fokozatos 

csökkentését, vulo.mint a behozatal korlátozúsát nem-

zetközi. egyezmények sorozatán keresztül. kisérel te meg 

véghezvinni. Majd az 1912 évi Hágai Nemzetközi Ópium·-· 
l 

' 
-' .., "' ' • 

0 
• t ' ~r 0 

• ' .1' 1 d ' ' ' k egyezmeny .l.e·treJ o oe .lüna ez:L:canyu ,co z emenyezesen e. 

volt köszönhető. /1, 2, 3, 4, 5, 7, 45, 55, 62, 65, ~2, 

73, 74, 75, 84, 93, 101, 115, 124, 126, 127, 129, lJ(' 

132, 133, 134, 135, U6, 138, 139, 140, 141, 16.3, l6S, 

170/ 

sek sorozata indult meg, me.lyek mi.nd a mandzsu Csing 
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né.~~i.usok á:l'taJ.. ter j esz tett tan~.t:~sok hatáss a . .;,. o. t--c lé 

re e.1carta ;-.!.OZDi a Eagy Egyenlőség lleY1r1J'"Gi. '3i.~~·od.al.r-~.át 

a Janecén VG16 huj6z~si jocot 

l r 
UU.D[;:J.r.J íJJ362-

' / '• 'l • Y r' • ~. / ., J ' ~ 

V8[SU"'". J..8 i:..l.DO. Iel.[;YD..Y"r!!.O.Cl 80TOO j u tt2tásó.t 

osztozkoC.ásná1G 



18?2-ben jelen~k meg a szinen el6ször 2 Rj~kj~ szi·-

... ~ .,.·:,.. ... ,.e",.....;.;·l ~ze~oL V"G Tí_...--c··-~r--- 0 ..:: 1 ~ --..~~-a.., ~core.:::eQl . ..;-.., v ·-t::.v-. 0 ~ü· t.. c .L>..v.-.. .;v.. u_:; 0....i...l..8.L..Lvl.o 

/1894·-95/ 

t ők rJ.egD,yi tását érték e 1 kcr&skedelrn:LL';{ sz árnára" ~··r·an-· 

i.};ar·ci.kkel-;:: 

es terrn01cek l·;::orf8.tlan be:Í~camlúsa ~"lát;:rb.1.·-

tatta~ Poli·tikai 

ro'l 0': 0 . .l.~!l:--e'le·'"'··e-oc•e" ;;·e"·,...,o·:·!· '7 '"\rf"zo"o've h"'"'O'\f 1ll.,. f'i'\f +·::;·v-.-:-0 .. : .. .:...<::< -· o uv.r~ v ~'"-' u ~ ·- G.J U , ~ ~.1.v 0., u... vG. . ...L Lt v L> c.·$· 

nak tud2.tára é1.:: esek úzt l-cöve;·t6cn nyi ... Cotta meg a kor· ..... 

' '··. / '-, . .- ( ' , ..... r·• -: .... /'"'.,.,.c·· .·.·.', /. ·_.' _-,, ~--; __ ·,· -_ ,' ·_, ',· .--.-- .. •-.- ,(,_-,']' .·• __ ,~ :~._ {~ . . ----- ',-: ... -.,. 0_7, :::_, ••• ,-,·.-. .,-, ·-
~ v0 J0D•~C0 ~G0LJJ"# ~--- - -~ _ ~~-- -·--y--

évber; 99 évre nbé::~te ve'ttcY > Ki:wa Oroszorsze .. .;na.K u-· 

f·- •• 

/~U·-· 

és 
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tokába vette a Santung tartományi Vejhajvej kikö·-

t5t ~s kibérelte a Csitllune félszige·tet ~s elér·t~, 

hogy Kina. a Jane;ce medencéjét ango1 érdekszférának 

ismerje el. Franciaország kibérelte Kuangcsouvant, 

Japán Fucsien tartományra jelentette be igényét. 

Az országban történt megmozdulások következté

ben a kormány reformokat hirdetett. 1894-ben alakult 

meg Szun Jat-szen vezetésével az első forradalmi. po-

litikai szervezet, és megalakulnak a titkos társasá

gok. :Legjelentősebb volt az Igazságot és Békét Terem-· 

tő Ököl Társasága, amelyről boxer lázadásnak nevezték, 

ez lett az idegenek ellen irányuló tömegmozgalom szer·-

vezője. 1900-ban bevonult Pekingbe és zár alá vette a 

külföl:l. i. diplomáci.ai negyedet. Ekkor nyolc hatalom, 

Hémetország, Japán, Olaszország, Anglia, az Egyesült 

Államok, Franciaország, Oroszország és az Osztrák-lila-

gyar Monarchia közös büntető·-expediciót küldött Kíná

ba. Az 1901-ben Kinára kényszeritett u. n. "boxer 

jegyzőkönyv" óriási jóvátételt kötött ki. A csatolt 
' 

térkép az 1842-es nanki.ngi szerződéstől 1897-·i.g a 

külföldi hajózás számára megnyitott ki.kötőket tünte-· 

ti fel. A századfordulóig, illetve a boxer lázadás 

leveréséig, amikor is az egész ország megnyilt az eu-

ró pa i. megismerés számára, gyakorlati.lag csak a ten

gerparti.· és folyam menti helységek voltak hozzáférhe-

tők. Igy szakmatörténeti ismereteink is elsősorban 



{ . .... 
l ., . , 
,.i · .... 

- 10 -· 

ezekről a helyekről származnak, annálfogva is, mert 

ezekben illetve ezek közvetlen közelében voltak az 

ismert mi.ssziós kórházak és orvosi. i.skol.álc. A viziu-

taknak azért volt nagy jelentőségük, mi.ve1 Kinában a 

kerék használata a mandzsu korban császári. monopólium 

lévén, kocsin nem lcözlekedtek, az utak s:i.ralmas álla .. -

potban voltak, ez késztette a külföldi hata1makat ar

ra, hogy Kinában a múlt század utolsó évtizede:i.ben 

vasutvonalak ép:i.tésére tegyenek kezdő lépéseket, ami 

természetesen a helybel:i.ek ellenállásába ütközött. 

' MűNGoLlA 

K • 
l 

'· 
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SZ 2 ZC G. ., ..: .-.··.-~ 
..;__ ..!--•~ ;..· ;:~ 

sen le~et mecolda~i. Az elégede·tlenség nyilt felkelé·-

leve:cto ~ l 9 :ll 

. ,. . 
Ol:In0Lj'C 1912 iobr·u~r l2-61J tett6l: 

Jliun Si-kaj le·tto Ez a 



- l2 ·-

koz6 illi·tásr6l nen lsl1etü~k biz·tosak abban, hogy &z 

te.lephe.~yUt vo:lt ~s coal: nz ·, c~. ".n 
.~..-.-~vv.-

' ' 

~vi Ua Do boxcr-iel-· 

raoc o ge sz 

;:::LJJH UX' 8. " 

se~T o3zt;ú2.,]ok VO l t L!. L: 

dik 2 l:e~esl:ed6k oszt:ilye., De 

o:rvosc}: u d vs:c·i o:c·vos ok ·';.ro l teJe es 
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osztályhoz tartoztak. Tehát a kaszthoz nem tartozók 

mai: .szóhasználattal élve a szo1gá.1.tu~ó fogla.lkozásu-

- ..... 1_ .. - vo'l"'aJr Csu 1-:Inzi,--- XI. századi. neve.s konfuci.6nus =· ' " ,. ~. 

·filozófus, az u. n. ujkonfucianizmus megalapi.tója 

ir j a az i.. sz. .300 körül élt orvosról Sun Sze·-moról, 

aki a kinai pulzustan úttörője volt, hogy "Kitünő tu

dós volt, de mivel orvos volt a foglalkozása, ez arra 

itélte, hogy a mulattatók kategóriájához tartozzék;" 

A gyógyszerészek a kereskedők nagy családjába tartoz-

tak. /19. 167/ 

A gyógyszerészi és orvosi hi.vatás gyakorlása nem 

volt fői.skolai végzetteéghez kötve. A hi.vatás általá

ban apáról fiura öröklődött, az apák maguk vezettél< 

be fiaikat az ismeretekbe, ha pedig nem volt fiuk, ak-

kor örökbe fogadtak e{!;yet, hoc;y segitségükre legyen a 

munkában, átadják neki ismereteiket, és haláluk után 

legyen aki lerója nekik az ősöknek járó tisztE)letet. 

Igy voltak orvos családok, melynek tagjai. évszázadokon 

keresztül változatlanul tizték a praxist, az orvosi 
t 

könyveket és az alkalmázótt gyógymódot örököltél< és 

azonos forrásból nyerték tudásukat. Azokhoz az orvo-

sokhoz van nagyobb bi.zalom, akik hivatásbeli. őseik e-

gész sorát tudják felmutatni. De a századfordulón is 

sok autodi.dakta orvos van, aki valamely orvosi. könyv-

mazni. tud. 
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nyomását keltse • .A gyógyszerészek közül Peki.ngben, 

T:i.oncsinbetl és Mukdetlben /Sen jane/ volt taj -fu. /22, 

23, 150, 160/ 

A ké.tonai vagy-polgári állást betöltő man<iarin 

olykor gyógyi.tással foglalkozott mellékesen és több 

orvosi mü szerzője főfoglalkozásban hivataluok volt, 

igy L:i. Si-csen a Pen-cao-lcang-mu, a legjelentősebb 

gyógyszereskönyv szerzője is. /:33/ 

A ki.nai. orvosok szakosodása nagyon széleskö1·ü, 

van orvos a külső·-· és belső baj okra, a szem- és fog-· 

betegségekre, a gyermekek k:i.ütéses betegségeire Ikü

lönösen a hímlőre és kanyaróral valamint a uőgyógyá

szatra, bár a szülést általában bábák vezetik le. 

Az orvosok a vizsgálathoz eszközöket nem használ

nak, a pulzusdiagnoszti.ka az általánosan elfogadott 

vizsgálati elj ár ás, arn:i.ből a ki nai orvos sok rnindenre 

tud következtetni.· A gyógyszeres beavatkozáson ki.vül 

gyakori a masszázs, az a};.upunktura és a moxa, mely·

hez hagyományosan ürömf'üvet alkalmaznak. Késhez rit

kán nyúlnak, csak kelés t nyi t nal( meg, vagy hatalmas 

daganatot távolitanak el késsel. /19, 105/ 

Oktatásuknak a századfordulón sem része a bonco

lás, az emberi testet épen kell az ősök számára meg-

-... ...11.---~~-~ .. ---~-_QrJ..Z:l:IJ..~,_(lB-__]Jem.__xarlllJLn<lK--e Ul'l;'t:arl.:&--e:> .. ;co;r-e 1 et tan t sem. 

Nézetük szeri.nt természetes, hogy ameleg az epehó-
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lyagl)an vat!, a nedvesséc a vesében lakozik~ a lélel-r a 

májban és az agyban honol, az öröm es a bi.zakodás 8 

' /·- H _. ; l ,j_ J- • .' / ' 
É:Y0ill0X'b8.:1 v AZ C.l.O eS 110 .. v aU COr l. "C 0-SOt( úgy tani.tották, 

hogy a tüdő négy nagyobb és két kisebb lebenyből áll.~ 

a gége egyenesen n szi.vbe vezet és n vékonybé1 szoro-· 

san kapcsolódik az utóbbihoz, a májnak hét különböző 

része van és a koponya, az alkar csontozata, a meder>-

ce és a l.ábszár egy csontból éil.lo A .sziv a gondo:ll\:odús 

szerve. A tervokot a mcíj bocsájt ja ki és a bátorság 2.z 

epehólyagban cred.. Ezért adnak medveepét és tigrisepét 

annak, aki bátorságot akar meriteni. A vizelet a vé-

konybélből ogyenesen a hólyagba kerül az ileo-cuccalis 

billentyün vacy redőn korerc>ztU1. A corebro·-spin:üis 

rendszert és az izornzo.tot, vo.lnmi.nt a csontozatot nem 

i.smerik, E1 .. z i.d.oerc::ndDzcrt Scrn; nohQ oz akupunkturás 

meri.diúnoko.t núlunlc cyttkran úe,y 6rtc1xno2ik, mint o..z 

idegpályák }:ezdotloc;os jsmcrotJt, /8, 19, 24, 44, 103/ 

Az orvosok rece;el háznknúl fogadják a betet;eket, 

, • l / b'' 1 zaK nlncsener: szo.mozva a e·-r;ee;e~-: 

• / , • 1 ' • ", / J ' l . . ~ ' J ara Kl.8.K8SZ''GJaK az orvos neve·c, nogy az coDDJreooe~·~ 

megtalálj a őket. Ugy tal" t ják, hogy regge :l biztosabb a 

d.iagnózi.s, ezért a korai. vizi.tért többet lehe·t kérni.~ 

.. A.z orvos hox·ds z ét: en e-J~e~ ~e'-e'~ a ·oe~eP ~ize+i l ~-~ u. lJ .L Lr v o J..- u-· ... 

va.l ki.nálják, majd. megkezdőd:i.k a hosszadalmas pulzus 
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vizsgálat. Ez nőbeteg esetében paravánon át törtéui.k, 

csak akkor tekinthet az orvos a paraván mögé, amikor 

a beteg nye1 vét vi.zsgú.lja o Az 8. hagyomány, hogy az 

orvos a meghalt paciense emlél!:ére lakása előtt lám-

pást ke1l égessen, u. paciens vi.szon t orvosa nevét ra-

véseti.. a sírkövére. A nagy becsben állott orvosok tisz-· 

teletére templomot is emelnek, ahol emlékére áldozatot 

mutatnak be. Hivatalnok családoknál szokásos az orvost 

mi.ntegy vizsgáztetni, elvárják tőle hogy megnevezze a 

betegséget, elmondja, sőt lei.rja a prognózist és vényt 

írjon, illetve gyógyszert adjon. A vényt a család egyi.k

mási.k tagja megnézi és csak ha egyc::tért vele, akkor kül

denek el a patileába a gyógyszert beváltQni .• Előfordul, 

hogy súlyos beteghez 15-·20 orvos t is hivnak, nem ri.tka, 

hogy az orvosok összetalálkoznak a betegnéL Egy har

madosztályu mandarümál legalább száz orvos gyüli.l!: ösz-

sze, a sok tanácsban biztonság van. Egyszer a császári. 

ház egyi.k tagja beteg volt és a házi.gazdája büszkén me

sélte, hogy .316 orvost hivtak hozzá az ország minden 
( 

részéből hogy tanulmányozzák és megbeszél j ék a beteg-

séget, mégis meghalt. /21, 44, 64, 68, 71, 158/ 

A honorárium összege változó, függ a városrésztől 

is, ahol az orvos laldk. Olyan is van, hogy a pénzt pi-

ros papirba csomagolva nyújtják át és arany ajándék a 

ezért nem mindig áll módj ában a kórfolyamatot i.lletve 
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a gyógyulást fi.gyelemmel kisérni. Ha a beteg állapo

tában nincs javulús, másik, majd i.smét másik orvost 

hi..vnak, majd met,rúnvó:n az orvosokat egy gyóeyi tó i..sten·

séghez fordulnak, annak áldozatot mutatnak be. /44, 51, 

176/ 

Ha az orvos úgy látja, hogy a bajt nem tudja meg-

gyógyi.tani, van hogy megmondja és akkor elmarad a hono

rárium. Előfordul, hogy megmondja, hogy a beteg meggyó

gyul, ha ezt és ezt a szart bizonyos idei.g szedi. Ekkor 

a család a beteg jelenlétében megtárgyal.ja, hogy érde-

mes-e rá ermyit áldozni, hi..szcn már koros, ne hagyj ák·-c 

inkább meghalni, a beteg is közbeszól, hogy kár a gyógy-· 

szarért, csinál tassanalé inkább eGY szebb koporsót. Az 

emberéletet nem becsülik naGyon nagyra, de annak szándi

kos kioltás át büntetik. Egyes vi.dékeken éliinség idej én 

el türi.k a gyermekgyilkossáe;o t, az aborti vumok hirde té·· 

sét és használutát természetesnek tartják:, de az apa-

gyilkosság büntetése elrottenl;ően maeas. Ha az orvos 

eredménytelenül e:yóp;yit, előfordu'] hogy a megtorlás elől 
'· 

l . k""l "Q • • bb e me ne .. u .... .,_,ar res o er) voltak kórllázak~ különösen fel~-

tőző betegek részére, a későbbiel~ben ezek meg.szüntek és 

egé·szeu a múlt század közepéi.g a mi.sszi.ók által létre-

hozott néhány száz ágyas kórházak alapitásáig a betegek 

ápolása kizárólag lakásukon történt. Az orvosoknak fix 

gálatában állottak és a marJdzsu hel"cegek is tartottak 
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" ., "' .D-in ·i-"('<;.; ha'z· o~v s , + :, k ·~" l allanuo -'-..~-.w e ve~ vw ... ,.;,. J.. .... o orra v o .t":. gy a or l.. O orvoso·:-· 

nak a nép gúnynevet vegy olykor becenevet ad e..z után 

a gyógyszer u tárJ, a.mi.t 1eggy:::,.1:::..--cbba-c.l :ccnde1 7 i.sy van 

szarvassó doktor, Z"ebarbara doktor stbV' /16, 22$ 25~ 

44, 57, 77, lOB, 109/ 

A Csing-·ház /1644-1911/ törvénykönyvéne;; 297. pa··· 

ragrafusa kimondja: 

"Ha egy e;yakorló orvos gyógyszert ad ván valaki.n ek, vagy 

ak~.<punkturás ·tüt alkalmazván a bc;vezetett elői.l'ással 

ellentétben jár el és c;zzel a betee; halálát okozza, az 

előljáró másik orvost hivjon, hogy az megvizs,sálja a 

e;yógyszert vagy a sebet, és ha a:.: viláe;lik ki, hogy a 

sérelem akaratlan volt, akkor úz orvossal ú~:;y kell el

bánni, mint or:;y vélo tlen ember ö lőve l és el kell tiltani 

az orvosi. gyal~orlattól, de ho szélndélcosan tért el a be-

vezetett előirástól, megtévesztvén a kisértéstől, hogy 

azért gyágyitsa a betee;sécet, hoc;y honoráriumo-t kapjon, 

akkor úgy ke.ll vele eljárni mint egy tolvajjal és ha a 

szabálytalan kezelés halált okoz, akkor le kell fejez-
'· 

ni. n" Ez va'l.óba~J szicorú törvér1y és he. val óban érvéDyt 

szereznének neki, akkor igencsak kevés orvos merne 

pralctizá1ni., azo~bnn nz volt az ural1tod.ó szemlél.et, 

hogy na a beteg megha1, az az éc; :L"endelése vol.t, ami·oe 

bele kel:l. " ' n:yugoa..Dl.~ }-,lÚSl"é SZ TŐl viszont Ki.nába.n mindi.g 

sok is azért ragaszkodtak a hagyornányes e.ljáráshoz~ 
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v-ál"t a fejlődéznef: é.s elejét vc ~tc minélen kisé:rlete·-

tak. /108/ 

·iJ,zlettel eeyenrangúne.k 

vezetést nyernek a gyóc;yszerel:: ismere·tábe, elk~szi.·tésé-

nek m6dszeré·t meg·tanulj~: és gyakorlati k6pz~slik ógy a 

huszadik éle té·i.rUk körül befo j ező'di.k o Ha van elég p én·-

zük pati kát nyi.thatnak, de előfordul hoc;y orvosl::ént 

szerész foglalkodo méc a Llinc; kor·ban /1368·-16~-J/ kü

lönvált, ez nem volt általános. Később i.s volt, hoe;;y 

az orvoo s.dott 

v.osi. tanácsot) bár a r;yócyszcrész nem hagyta el offi.-

ci.náj át hogy beteehez monj on, do é1'tett a pulzu.sdiac;-

nosztikéiliozo A GYÓG;yszertCi.rakbon e.z of.fi.ci.na fa:lát 

lakkozott fatáblákon f'el:L±atok ékesitc:;··cté1-;:~ melyek kö-

z~·tt vol.·t olyarJ~ amelyik 6e·teeségeket sorol·t fel~ E~-

nek az volt a gyakorlati haszna, hoe;y a vásárló 

tatott a r:leg:E"e:l.eiő betegségre és a gyór_;;yszerész adott 

rá való gyógys~"ert. /19, 25, 158, 17.3/ 

Századunl-::ban i.s van eml.i.tés arról, hogy vi.d.éken 

gyógysze::-tár·oan készit0tte el a gyógyszert~ tevéken:y-
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ségét apja ellenőrizte. Szokásos volt, hogy valamel;y 

gyógyszertfu· az ol'vost receptpup:irral. látta el és az 

megjelölte hOG'J mely patika tudja a receptjé:r.·e a gyóg -

szert el.ké.sz:Ltenie Ezért részcoedó:Jt kapott, bár volt 

paragrafus, mely szeri11t a kereskedelemben a tisztes-

ségtelen verset:yt bU:-::'tctés,sol sv.j tottcik. Az orvosol: e: 

kBnnyen el.v6gezhet5 bea~a·tkozás·t cyakran a patikában 

végezték, ez az egócz Keleten ir,y volt. l. sz, képünk 

egy ciszta mütétet ábrázol, melyet egy ameri.lmi. orvos-

nő dr. Reifsnyder, aki. .1882-tő.l müködött Sanghajban, 

a kórház gyógyszertárában végez. 

U t .. 'k , tr•. ,.._ ' .. "' ~ l' ' gy. U11l. ... , not;y A>.l.D;~I.t.HU1 O SZUZGQIOrUU .. Ol"a mar ál-

talánossá vált az orvosi. és gyóe;yszerészi tevékenység 

különválása, ami. Európában is évszó:zsdoldg tartó fo-· 

lyamat volt és Japánban mé.s napjainkban sem megoldott 

kérdés. Itt említeném meg, hogy szokásos volt hogy jár

ványos időben pl. nyaranként malári.a és dizen téri.a el

len gyógyszertárak i.ngyen adtak gyógyszert, valamint 

az is, hogy háborus időkben gyógyszertár több láda 

gyógyszer·-kötszer segélyszállitmányt álli.tott össze~ 

Kinában még az I. világháboru idején sem volt katona·-

gyógyszerész, ue;yanakkor a katonoorvos lcépzés már a 

századforduló körüli években megl~:ezd.őd.öt t. /17, .32, 

41, 64, 145, 166/ 

evékben az állandó lakhe·-

lyü gyakorló orvosokon és gyógyszertárat fenntartó 

gyógyszerészeken kivül még vannak olyan gyógyi.tással 



1. Dr Rei:f'snyder amerikai orvosnél 

kórházi gyógyszertárban cysta müté

tet végez. 
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foglalkozó személyek~ aki.k a maguk á.l.tal. gyüjtött nö-· 

vényBkke1 gyógyitanak~ vannak vándol"'kereskedőlc akik 

' '· t . l .fiókos lada-Ka· v1sznc -: mo.gukkel a nél·_;_ún:r 'Legkereset·-· 

tebb gyóe;yszerrel 5 válJdorszilJészek is ál"usi.tanak cso .. ~ 

daszereket, a. f'tiveso.sszon.yok, a varázslók, az &"'Ilulett 

árusok mellett 'ta1álhatók a nagyvárosokban l.S gyég-.y·-· 

növéDykereskedések, amel,yekbe"C az erőshatásu szereket 

Összefoe;1a.lva.:; úc;y tűnik hoc;y a főiskolát vec;;"" 

r.Ja~ ...j orvor•olr +o···o' 'o· r•/,f"J'C> {~·~-f''-'':l(l'u·· '11·-·,_..; :-<nl 'rTr/_,..:.:.+;f.S+ +.~.lr-iY)+ve ..1- ,;:;;. r;.. u .::J>vc)'-' vJ. ............ '-" •.• t.J." .................. ..J ...... ....,v...-J 0\;,..J. .... ...._~.v • 

alatta maracit a :J.l:i e j ómódn lcel.'"e.S··~ 

ked6 osztályhoz tartozo·tt~ 

Ami az európai. kölcoönhnté.st illeti, :I.smernUnlc 

kell azt ' 't r ~ " 1- (.• -'-. '1 l' l ' l 'l . c a r.:o- evozreu o··~"a I8DDCJ...llü .. vc .. .;e.-.t:;. nogy K:i.nu 

elzárkózott a kereskedelem forméj &O <Jn j clentkező l: ö-· 
' 

ze1edés el.Őlo l'Einden idegen dolgot alapvetően biza.i·-

matl.anul fosadott, rni.ért is tett volna ki.vételt éppen 

3Z európai. mi:otáju gyógyitással." .A múlt század végéD 

' ' t" '-1- ·~ ~ ~·l meg na· e.rozoL·ven laer;en.~:ea teK az eur6pai orvosokt61 

é.s neEl sz:l.veseli fclcüdtok be a misszi.ók áJ..tal ferrr:rt8.:r.··-

~y o' ~·rs z ereirirel G t:, . .} ~,_·"-'- . 

i.deger1 

fognak hatni s szivUkre és ŐkG·-~ az őseik hi.tétől e2.·-



IT " ""· '1 "' • '1 '"" " ' ' "'·~ ) ' Tordi.tja., ~esobo e szazad e . .J..so eveltOl. cezQ;"re 

' 't -N .L l • ~ 1 • ' ' , • l • sosse.grx , e . .Loszcre v(;"Ctel. !lJ..Vo"t·t eLu:··opGl orvo.:.n; üa 

, -. • . • 'f.r ' "._.~ 1 .. "· • . • • - J " 
~ogbetegeae~t~ -~esooo a nep lS ~apasz~a1ca, nagy az 

l' • /' " h ' ' 'b -europal gyogy.sze-::e;\. ~ .• .a·ts.sosao ar;:~ mi.nt a_ megssokot .... 

, .. , • '" , . t'"'J, ·oo '·"c· tak es .lassan me.::s.:eeo..ve.l.·ce azo.l<a·t"' _,. 1 , ..... 

Jel .. lemz6, hogy az európai orvosole nem vol·t2i~ ~6pe-

1 k . . ;L ,/' "j ' . l 'b o ' k ,.,.. . . J •• ' .. , " seK .. 1.na.J.. v ars 3. l. -c Dl. za raa a :c er oz nl., l. gy ro z tUK szeme·-

lyes kapcsolat és szakmai. tapasztalatcsere nem tudott 

kialakulni. /119/ 
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.3 • .A GYÓGYSZERBSZ- BS OP"OSTnépzi·s -~v ..... ,.i....J -'-l 

beszerzése annak bi.ztos i~ -· 

' _" • "' .L. ' • • "' , t N, meretet :tlvan va meg a Klt!aJ.. gyogy;azeresz· O . .L.o ' . ·"· s ZJ.mp· 

' l , ,_ . ' ,, ., l , . ' , , • ~' , ' liciák taro. asa, a r ... ompOZl'"GLl..iC e1 .. i~esz~ rJese es ml.UQKe·:; 

gyógyszerfajta konzervb.lcisa tovább<Í. a gyógyszcrkész:L-

h 'l ' ' " ' k l ' 'L ' t ' t "bb ' ' ' ' ' tés tec no .. ogl.ö..JéLl1a _ c.~.SCJLrvl.·~aso. ·o eves Kepzesc 

feltételez. Iündemellett évszázadokon keresztül egy 

vol t az orvosi és gyógyszoré:::zi foglalkozás, 1neJ.y ké-

sőbb különvált • 

.A gyógyszerészet [!;yakorlását egy 1846-·ban kiadott 

császári. dekrétum szabályozta, meJ.y megköveteli, hogy 

l./ mi.nden gyógyszertárvezetűnel: legyen oklevele, 

melyot a Taj-·ji.-jüan, vagyis a császári. almdé·-

mia három tagja á11i.t ki., 

2. l w.i.nden officinában kámfort, rheumot, édesgyö-· 

keret stb. valamint meghatározott menny.:i.ségü 

ginsenget /zsensent/ raktáron kell tartani., 

.'3./ has'naJ· to'Jr, l l ·1" ' • 1- • 1 ' ák' ' .. {8. .. o~e , op~um, ... 1.nJ.ccur~ -, arzen 
'• 

és hasonló /erőshatásúnak tekintett/ szerek 

csak orvosi. rendeletre adhatók ki. /41, 147/ 

A vi.zsg8.1 t kor.s2alcba.rJ ez volt az egyetlen a gyógy·-· 

szerészetra vonatkozó jogszabály. Európában ennek ér-

vényt i.s szereztek volna; nem úgy Kinában. A tapaszta·-

siáiádunkbari is lehetett pa-

tikát nyitni és fenntartani fői.skolai. végzettség nélkül. 
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nék az a. megá11api. tás, hogy az 1868-·ban al.api. tot t pe-

kingi egyetemen a képzés n~_pj ai. nkig folyamatos és t ö-· 

retlen volt, vagy az, hogy a mi.sszi.ós i.s.ko:lák megj ele·-

nésével egycsapásra tért b6di·tott az 

oktatás. /32/ 

Sem orvosi:; ser.tl a gyógyszer·és zi gy&-

korlá.sa még a század:ford..ulóa sem volt képesi.téshez köt·-

ve~ Liinelkét foe1a1koz6G esetében csa12.di bas:yomúny vo1t 

hogy u fiuk apjuk rne:l"lctt sajó.ti.tsák el a sznkmai i.sme·-

retek et, apj uk kön:yvé·t VB.f}/ könyvoi.'t tanulmányozzák, 

a szuY..ma gyakorlsti. oldalát mell.ette i.sraerjék meg cG 

neki. segit.s8cére lecyonek, majd nyom6:ba 1épjenc1~, ele.·-

get téve fi ui. kötelesséeUkoel:: é:::: a társadalmi. el várás-

nak. /173/ 

Az orszáe lakosainak zöme unnlfab~·ta volto A f'ia-

tal emberke 12·-·14 éves koriban kezdte a szakmai i.sme·-

. ' ' 'l .. ' t " . +- . ,, ,, l ' . 
reteKe~ e. saJa l~anl~ az·~~megolozoen e vegez~e a kis 

iskolt:it, ahol m.ec;tanult ii::-ni·-olvasni. ~ megismerte a técc-

' 'l . ' ' - t ' ' . '• ' . t .. . saaa .. nu szo1tasoJca·- es ceremonl.aKQ"G~ szerze;:; · o~zonyos 

gyakorlati. ismeretel:e"t például rr:.egtanu:l t ·ta:·:aritani. és 

kocsi.t haj tan i, nyi l lal bánni.~ a hozzá i.ntézett kérd. é-

' l ,/' )._ ,/' ·~ ., . . ,/' ., 'l • , ... t ,. seKre 6. .. aza·J.Josan va.La.szo . .LDJ..s .. Ge..rsaaa.di1J.. n.e1.yze· ehez 

illően bej ö nni és távozni., veneiéset fogadni.~ megisrn.er
----.,..'-----------

te a zenét" Aztán elvégezte a negy iskolát ahol :filo-

zófi.át és a klasszi.kusok i.rásait taYJulmé.nyozta<t A több 
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éves, 5-7 évre tehotő c::le}:orí.a;ti. oktat;ás utátJ a sza·-

:j..... .,, -.'n zacn oro.u1 o a pekint;i el:cclémi.án le-tehette az 

cl j •::c., ,. · .. , .. -.. il ci.mo t~ ez má:..--

tanuJ.m.ányává a. Konfuciuszno.k tu1ajd.on:itott tanítások 

gyüjtcménye vált~ az államrendet az szo'lgálta lec;hi.-

vebben, aki a lee;jobbo.n irJlnerte a hacyományt\) Az;.;i~ sz" 

VIl:--VIII" sz-tól n hivatalnokok szúmárn 'kötelező és ál-· 

talúnos á:l.lrunvi.zsgéJ-: rendszere szabályozta hogy milycn 

hivatalba ki. korülhooson, ahol mind.enfaj ta hi. va tal os 

tevékenyoée; mó::ccéj e a konfuciánus tanok ismore te vol t" 

Ez az egykori. kinai állcnnrend fj .. lozófió.jn, i.deolóc;iéija 

volt> a társadalmi lét alapszabilyair.H3.k for;1alata, egy·-

ben a mae;úné1et szabályozója is, viselkedési. normák, 

orkö1csi. idoúlolc, szertartúsok révén. A te:rmészet és 

tárnadalom dolgaival. ti.oztúbo.n "levő tudós-hivatalnok 

azt a Jcüldeté::::t kapja ebben a. patriarcháli.s világrend-

ben, hoe;y a közemberek tevél-::eny.ségét irányitsa. /.34, 64/ 
' 

Az orvosi tudomány má:c a '!:an g korban /618·-917 l 

szakosoC.ott és ~a-~ l· +ot·L~ 1 " .Lo···o· beir 1ro··z'-<LL ."",.~n1co1o' ".-; ,,,_ ll ~J v Vct..r .. V ~1.. J:'.. VUI.J ..J..O.-~ • .;_<;;, • .._ ., b-C:.;,;g 

egy másik hi.vatal.nok éve-oként .. J:...z o1:yan tenitványt, ak:_ 
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udvari 

/960-·1279/ is vol t orvosi kollégium, mely a je 

lölteket az udvari orvosi vizsgázta tts_ .. ·-~-

l.3GG·-·1643/ sz 

• • -'- 1 1'3 c 1,/ ~-~n orVOSl. lSmereue.r( . SzQ_.·._ús-Lo ~nec--:-::.··l·"'z.-e;·-l·~~ri-'--a'·· -o_;_ ~~o. .. ,..!.. c-... v'-"- t. ,.;_~ b_ 

zadfordulón ll-et eml.i.tel1ek.:. A Csi~g dj_.nasztia idején 

/164 ' -9 1 ., l l q-- .l ...... ,.L 
~ - ' . ' ,, . ...l ' 

8 r-CL n. l VG '1J O .l. J.. p a ,'j E:-:.C8_ 

g6.t kellett az alap oktatás után 1etenni.e~ Az elsőt 'le~-

tehette a prefekture vároDában, a másodikat a tartomi-

nyi fővárosban, a ho.rrnadi.kat Pekingben. lia ez sikerül t, 

t '• b . . 'l J... J ' ' ' l.- •1 ~ " ,r ovao l Vl.zsga{a·v ccne--cc·t·u . .L.e, mel.yc-n m~:tr maga a cs~!.-

aranyozott rézgombot viselhetett a ](alapj án. Az olyan 

man~e.ri.nok, e.kit p8l.dúu1 a l::ereskedő os~tá1yból ' szar-

maztak és pénzért vúsároltáü: a titulu::Jt, megmaradtak 

saját lenaztjukban és csak porcelángombot vi.sell:i:ettek. 

/19, 92/ 

A pelcinei. csó.czúri. neve 

l , , '·-' e nevezes, a csaszarl .hu .. z r.J.ondarin rang~ orvosai. viz.s--

kurzusokat, nem vol tak hal:lgntói.k, nem kellett magukat 

t 'b~ ~ , ... , f 1 , - .L ~ '] . .L 'l .,. .•. ova o.Kepeznl.o.r:, sern ·o.l..yol.ra·vuit ·oem vo . ..._ v 5 me . .Lyoen leo z-

l ' l ~k''' 't ' "1 '' .... ' . ,, emenyerev e.1..~e~ vo.!na megJe .en~e~nl.oK~ A Vlzsgat 

meghatározott id.ősza.konként tartották csakúgy, Inint az 

alacsonyabb fokoza-tu vi.zsgálcat a tartományi. széls1J.e1ye·-· 
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• ' ". ".. 1 ' l ' "1r ken .. Ezeket a.z J..lJ·-cezmen,ye"ce·:; SZOtCt;a~-. egyetemnek, fŐ-· 

iskolának, az anGolszcisz irodalor.1ban peclig ko11ég.iv.m-

pak neVezni, ó.e ezokóeo rendsz..:;:.:.:v.s oJcto.tD.s nsm volt"" 

.Vizsgára, mely csak elmó:l.eti. jc11egü volt bfu~·lci jele1~ :-· 

kezhetett, e tekintetben demokrácia vol t, a f" e :l késziLl ~s 

azoDban e,cyéni.lec történt$ A jelöltnek régi. könyvek~ 

:főleg konfuciánus mUvek i..smeretél'ő1 il:ellett t;anubi.zon 

l ,, ~ .l ' ' k'. l ' . Pen-·cno- -:an e-mu' az 8..l. t. D.. O..DOC[)l'} CYOGYGZGr ronyv -r:en G J..S-

mort, természettudománnyal és gyógys'.4ex tennal f'oc;1al·-

kozó 52 kötete:J raunka i.oe> Es él rn{~.gya.r6z:::.ta ann[úc, hoey 

a mand.ari.noh: egyik-másika ue:yszól ván kedvtelés'oől, ál·-

lami hi.vatalánok ellátá.sa mellett alkalmanként gyógyi.-· 

tással :foglalkozott. /22, 95/ 

A kinaia1: részéről. nom mcrü.J ·~ f' ol ~.gé ny o..rra }· 

hogy a korszerU 8YÓgyelj á:r·ást tanulm,i.nyozzálc. A rnis:c;,. 

szi.oniir::.usok l:özLil. az arnerilmiak vol tak a kezdoménye·-

zők, aki.k Kantonban telepodtek mee és i.tt kezdték meg 

a legkiválóbb orvosi müvc1: }:inaira ford.itását~ /22/ 
•, 

Az angol mintáju oktatist Í.882-ben kezdték meg 

ban 5 áves kénzássel kivánta a kinai • fi.ata.lo1-cat az eu-· 

rópai szeml.életü orvosi i.srilerete.kben részesiteni, 1892·-

ben adta ki az cls6 diplom~kata A pekingi orvosi. iskola 

1$8.3-ban kezdte meg az oktatást 4 éves képzéssel, de az 
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udvarhoz közel áUó kouzervativ kö:rök mesterkedése kö 

vetkeztében csak 10 évir; rnüködött a modern medi.ci.n2 

előmozdi.tá.sára o A szá~~ad ki. l e'i:1cvenes éveiben megalaku t 

a tiencsini fői.skola. A peldngi. egyetem létrej ö t tét 

6 k 
.. ' ~ , L. ". ' ~, 189 -ban de re·cumoan úa oarozoae:: csak 1900-·ban 

avatták fel, az előző, 1868-ban alapitott császári. fŐ··· 

iskola 1898-ig lill t i.t C fon:--1 :c::u::ghivott; európai ·tai.~6.-

rokkal, de abban orvo.::>i .. oktatás nem folyt. A természet-

tudományi ka.I·nak mindö:;n::::;e ti z haJ lent ó ja volt. Az ok-

tatói kar nem volt feltöltvo. PéLdául a kémia profosz-

szort a vámhi.vatal fi.zette, az eszközei. németországi 

eredetüek voltak, a könyvtár a professzor saját köny-

veiből állt; de nem oz volt o l ecrozszabbu1 ellátott 

t '1 A kt 1- .. ,., ' - 1 ,. , l ,. , .....--, .r.o N anszex:. z o a·t.~oszemeLyze·"'C a ha·cosago c reszero.1. ~o-

ként közönyt tapasztalt. /36, 54, 58, 59, 60, 61, 

80, 81, 96, 97, 98, 100, 102, 151, 153/ 

A missziós iskoláknak meg kellett küzdeniök azzal 

a nehézséggel, hogy az előzetes l<épzés nem volt egysé-

ges. Kinában nem volt általános tankötelezettség egy-· 
• 

séges középfoku oktatással" A s z8.mta1 an magán i.skola 

a tananyago·t ·te·tszése szerin·t álli·to·tta össze. Ezárt a 

misszi.ós iskolák ahhoz az eljáráshoz folyarnodtak, mint 

ahog-jan az a középkori hogy e.. 

főiskolai. tanulmányok megalapozására a facultas artiu.c-n-

nak megfelelő előképzési. rendszert vezették be. Ez az 

előképzés 2-3 éves volt, ezt követte a 4-5 éves orvos-
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ami kl.ini.kai. gJako:clattsJ. volt összekapcs9lva~-

mi.nthog:y B mi.ss zi.ók kórhé.zal=at is 

fenntartottaL /53, 76, SJ, 103? 15.3/ 

A aúlt század ötvenes éveiben kezdték meg & l:or 

legjobb tankönyveinek kir.ai r.yelvl"e történő fordi.ti-

sáto E szakkönyvek átül.tetése sor~J:n meg 1:e:llott küzde-

niök azzal a nehézséggel, hoE:Y a szal-:nyel.v ki.naj_ me::;-

l ~-- ~. t l ~l . ~l v l b l . fele. OJe·t meg·a .. a-Ja~~ n.oru~ e.~l 
..,., L. l' • 1 ~ szex·zoK ana·vom.l.2 5 _-ce-

mia, patológia, szcmészet, klinikai gyakorlat könyveit 

adták l:i. Egyik lec;jelcntősebb az illusztrációklml bő--

ven ellátott anatómi.a könyv volt, mivel a ki.naiak val-· 

lási megfontolásból eddig nem végeztek boncolást. Ki-

adásra került er;y angol nyelvü gyógyszertan könyv, 

amely a ldnai gyógyiszat által használt szareket azo--

nositatta és hatásukat a kor európai ismerete szarint 

kisérelte meg leirni. /26, 78/ 

A 2. kép az első ki.nai nyelven írott 1855-'bon ,::c.-

adott kémi.a könyv egy lo.pját mutc:tjG bo~ 

18.38-·be.n megal.epi.tot-tt:S.k Kti.ntonb2n s. ' . ~ 
lYllSSZlOS 

vos i Cöbb tJz:.Íz t1em·-ki.11ai orvos 

részére és közrcmüködésével 1887-bon kiadták a Chi.-na 

1.-led:Lcal Lli.ssionar:y J ouz-na1·-t ~ e 2 11egyedéveni'i:ént j el er~ t 

mee" E lap ecyi.k 1897-es szá'núban közöl egy sze:rző f3l.·-

mérést arról., hogy n missz~ós o::-vosképzés hol tart a 

több évtizedes erőfeszités eTeclményekénnen: Kanton·oa-rJ 

az oktatás 1835 és 18(0 l'özött i.ndult meg. A 140 gyó-



2. Benjamin Hobson: Po-vu-hszin-pien, 

1855-ben kiadott kémia könyvének egy 

lapja. 
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60-at kopott vissza, ezek köztil 21. bel.yr6:l 

az a v álc: sz ér keze t; 't, 11 o ey DEn1 :foc;lalkoznak rends zel~ e·~· 

_" ·~ • , ,.1_ ·' " • ' •• L. 1 ~ ~ " sen_ oktatassa.lo 1:..z egyes otCt.,B..CCJ..Sl trozpor.rvo.~.:eoan Keves 

az egyes évf o ly am okra a beiskolázÚ.Sl'a kerülő növendék, 

számuk átlagosan nem több 15-nél és sajnos főként az 

" ]" ",.., ....... •.•;• elozet es :epzes Hl.anyoss aga. J. m1.a·c·-c ezek nagy része le-

morzsolódik, vée;ül évente 4-5·-6 fő végez. A jobb arány-

hoz hozzájárulna az, ha a kínai n' a''o" 0 -:~ "'01" v , ...... u.u ..... előbbre lép·-

nének a közoktatás terén, illetve ha fiatalabb növen-

dékeket i.skolázná.nak be a missziós isko16kba és ől-c nyuj-· 

tanának előzetes képz8st. Az oktatói gcírda általában nem 

teljes és e.zoknak a.z ol::tatánon }:ivül mi.sn:ziós és gyÓGYi.·-

t6 ·tcvékenyságe·t is el. kell vóe~zniök~ Egyábkén·t a kan-

ton i orvosi kollégium vet 'c fel eJ őnzör női hallgató lm t 

1902-ben. /88, 112, 146/ 

A boxer lázadás és azt követő i.ntervenciós háboru 

i.dején a lwltúráli.s tevékenység átmeneti. stagnálását 

észlelhetjük, utána 1906 ~örül sajátosan megélénkült a 

,_ .. ., ...... l ' . ' h t 'l ... , • " ... .L ", ... ,; .r .. U.l..:IO .a.l. oe .a·-o ..... usaa.~:e ezlran:yu ·t..eve.rcenysege es sox·ra 

alapi.tj ák az egyetemeket o Az orvosképzést segitette az 

a ~en a~ .., l .... -l e_l"... •-y\-) a 1'1 n ~..--" "; -, ,;·l·~ . ·t' ~ .e.L::ezes, me .y . o~..~.. c 5 .~.ogy a ~zt::~ ... el.yözc:. .... Ll o 

hajókon orvost l~el.l alkalmBzni. és a.z a gyako:clat va1Ó·-

sul.t IT.:.8[;, hogy ha. az Ol"'VOS angolul i.s tud, kétszeres s.. 

-. Peki.:og·-

nyilt négy prote.st3.ns 
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zió együttes összefogásábóL A hallgatók a végső-vi.zs

gát nemzetközi bizottság előtt tcszi.k le és az egyetem 

kormányzat pecsétjével érvényesitett di.pl on:á t ad. 

1908-ban Sangnejban a német állami. költségvetés léte·

sitett orvosi főiskolát. A Yale egyetern Csangsában, a 

pennsylvaniai Kantonban rendezet t be egyet. A tiencsi.

nit egy amerikai nevelésü kiuai vezette, a fratJci.tÍ.ic iz 

részt kértek a dicsőségből. Több nagyvárosban találuul~ 

már egyetemet Hankaubem, Hanc;csouban stb. 1910·-es köz · 

·lés szerínt a különböző vallású mi.ssziók már 15 orvos 

főiskolát tartanak fenn. /69, 70, 71, 76, 105, 106, :J. >7, 

llO, 112, 11:3/ 

Bár a hivatalnok osztály nagy része jóindulattal 

visel tetett a modern gyógyi tás irányában; csak a nem·-

kinai kórházakban végeztek mütéteket, a konzervatív 

körök nem nyugodtak, 1908-·ban a pekingi. ' ' . csaszar1. egye-

temről minden i.degen p:cofesszort, még japánit i.s me·-· 

nesztettek. /107/ 

A század első évtíz~dében a ktilföldí alapítású 

egyetern.ek szarvezete löolé[;i tette a kivánalmakat, ren-

delkeztek 

felszerelésük és a kö·ayvtáruk, e teki.ntetben sokat 

változott a helyzet az előző századi. állapotok óta. 

Ennek ellenére úgy tüni..k, hoe;y nem lehettek olyari na-

gyon uépszerüek a helybeli lakosság szemébe·n, ami.t az 

bi.zonyit, hogy a toki.ói. egyetenien ugyanazon időben 

mintegy tizezer kinai diák tanult. /105/ 
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már· szinte mi.nden orsz&c;Dan egyetemen folyt .. 

:franciál: ni.s 

..,;.l;,,; ; k" szióz i.sko.laJn ceepcze·~t:: g:yog;;rszeresze .. t;; v 

.legJelentősebb egy J~ D~ Csane r::evü aki Sar1e;hajban ta:.: 

tott fenn egy európo.i minté.jú nacyfo:r·ga1mú gyógyszert: 

ro.t, de nera vo.lt di.plol11Ú~ja, kGsőbb érdemei eli.sm.el .. ése·-· 

képpen a csúszfir az cl:.:::ő 1c:i.n3i c:rór;yszcr8szi diszokl8·-

véllel és egy aranyéremmel tüntotte ki. /47/ 

A J. V ü·-· 

röskeresztnek adomúnyozott gyógyc~ereldwl.. 

A 'l"l' •' ''l·'' • ..::.z 0. no .1rl.TIO..J.. gyogyszereDzet .. ~uaomG.Dyl. t . ' ' · arsasagaT 

1907 b - rn 1_ .. • "'y, .,·o ...,.....,.7.-:-. ·f-+.~l,.. --- -i~ ·1 (''~.., "~ • .( -1-1..-. 1 
- G{l 1.0t->.l.OutlD '~'··'W'"~'-lJ..t..l:Ü".Ju~.li">., l.lCl-,JO. .L.)J-.L-·U8() W..l.JJ..:..C . ..:....yez-

ték Pekingbe, az 

ben alanitották . ' 
1 ' "' 'b /3 ., 2 ..:{0800 • ' ..1 } 

19H-

Q többi 1 " ... ... •• .., .L. ... 1-
cuao:rnc.Dy~:Lg ec;yesu . .:...e ve v méc 

35/ 

A csúozé-b:-1. Kináb.:.n rJer:l volt ec;ye'tcm.i .szintü 

~z ... , ... , . -
~ ereszxepzes, azt csa:c t'k' ''['".L', 1'"' .. ' o. '"l.DG.l .. <Coz·varsasas va . .LOSl ... Go c-

ta meg 1912-·ben, az oktatásügyi mir:!i.sztéri.um Begal.kot--

ta mel.ynek e'l.ői:r·8.sa 

az ' d ' . ' •. orvos·-cu omany:::.. ~:;anszeKen az orvostudományt 4 év~ a 

gyógyszerészetet 3 év taaulmányi. idővel kel.l oktatni." /.32/ 

tartották min t a gyógyszerészképzést :~ néhány következ,-

tetést le lehet vonni.. Köztudott tény, hogy a mi.sszio-· 



3. J.D. Csang gy6gyszertára Sanghajban 

a Vöröskeresztnek küldend5 szállitmánnyal. 
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o Ki tünt!; hogy az orvos képzés vol t az európai·-

'tanulta~k élette.Dt~ 1::órélettar:t seme Sebészi beavat1-:ozÓ.·-

~>okat gyakorJ-atilag nem végeztelé, tehát főként a sebész 

.képzés vol t az e .l. ő térbon 1evő, mi.vol a z a lec;töb'O es o t-

-'t ' ' -, ~ ..l.. .:1 .. .j' h • ben .la· van::/oza.n r;yors GYOGJTU ... as~,. creumenyeze·c t"' J.-.. m.:Ls Z·-

z zionáriusolc célj a pedi. g mi ndonkor a tömec;cl= b izolm:in::c\1: 

" " 1 ,.. ,.. • ' , .... l .. ' ·~ ~ ' ' megnyorese voJ~~ oz ero~l'tlen~yE;:; i-:~_::,loC,ylt(:lSSC:.L r:ozeL .leüe-c 

a.z cmberel:hoz }cerü1ni.o Az ourópsj. gyógyszel"'Gket ha.szne:l.-

ló belgyógyászok peclig az európai gyógyszer ir·ánt to·-

, ' • • . " ' .., ' .. ~ • ' -l ' ~ 1 • 1- - • ' --, me cos mero .. Gu l.[ e D y ·c vo l_·r;u ~-::: JlJ..-;lü GV() "C J. n .LA :cl·céll1J. ~ ar:n vc _j_ 

t1ak, részben Kinúban létesi telldŐ c;yót.:;yszeri.pori üzeue1~ 

számára teremtettek volna folvev6 ,!JÜlcot, /176/ 

A ferrt:Lokből. r:lec;á110:l)ithat;ó vo:+ t, ho ey a r_;yóc:r--
'• 

szerészl~épzés korszerü alapokrs helyezését másoci18'-GOS·-

na.k tekinte t ték q Ennek ol-ca lehe tett eg-yrészt az a tén,y l> 

hogy a tömegek még sokáig a mcu_:szolcot't gyógyszerei.~-cD.ez 

ragaszkodtale :l másrészt az a kinai 

gy6cyszerész csek~ly továbbképzéssel képes vol.t a kUl-

ceptet ol vas1.1i. ~ 
, , ",. • l. ",. 

e. G-:/OG~'SZ8J.. ... _:{8SZl.Lo8S ·techno'lógi.ája pe-

di:R: nem ·t.6."'('+ el \c·u··-l.·o·n·o·ske'·o.·oer. az el..1rónaitól ........ '-'- v .,!... _., ~~ -- - - • • ... c... ·-o 



4. A GYÓGYSZEI-\KÖNYVY.:f:H·::.' HASZNÁL'l' 

Kinának a századfordulón nem volt hi.vata'los 

gjógyszerkönyve. Ezért vizssálat a.lá .kell vonni, hog;y 

melyi.k lehetett az a könyv, mely ugyan nem a törvény 

erejénél fogva, de a szokásjog, a hagyomány a1apján 

roinden gyógyszertárban használatos volt. 

Idézem Husztyt: 11Ko11. a jó 
, ... gyogyszerxorJyv, me rt 

tőle fűe;g a jÓ patikn, az orvos si.kere, a beteg jólé-· 

te." /lJ/ 

Vonzó o téma éG nom korülhetern el, hogy az első 

jének a mondabeli Sen-·nung császárt teki.nti.k. Azt tart-

ják hogy i. e. 2700 körül élt. l'ieve azt. jelenti., hogy 

a földművelés jó szelleme. Ő tani.totta meg az erdő 

gyümölcseivel és a mező állataival táplálkozó népet a 

földművelésre. Ő vezette be népének a búza, rizs, ár-

va, 1-:öles, bab termeszté~,ét. Országa összes növényét 

végigkóstolta és megérezte, hogy melyik a gyógyitó ha

tású és melyik a mére;ező. Ugy tartják, hogy hetven mér

gező növényt fedezett fel és a velük azonos számu an·-

ti.dotumot. hlüvének Pen-cao-·king vagy röviden Pen-king 

a neve. A "king" /csing/ irás j egye /zsi.nór/ mértéket, 



e könyvben (:nn1~ .. te t~ s:::-ore1c 

' N d_,.,~ ' . .L ,., , .,-.,- • N,' 'l ,r azoka·t reginek, asi OK OLa meglevone~, sot .~enye·-

gé ben a régi.vel azonos11a.k tel<::in te t t e c. hc.g,yo:r;.Ó.ny és 

azon a néven ~evezt6k, ohogye.n ebben az 6si. könyvben 

szerepO.l..Vo 

A Pen-kinge·t a Han korszakb&n, pon·tasabbon id6-

mányok alapján .. .A. köDyv J65 1dilötJböző s~er .leirás~_-t; 

te.rtalmo.y,ze, ebből 347 von IJ7,ono:::;i.tvo, e·öoől 239 a nö-

' . ~5 venyJ.., o ez ,, l ' . 
~tl. .O.. 't l ' t1.3 az . ' . ' ]'" . . 

asv':~'tJyJ.. nny~i[, •. d. d.l.n[_i-l-ple·-· 

vábbi .365 szert ad ez edd.igiekhcz~ o Harl /i.9e. 206-

i.e. 220/ ás Vej /221-26~/ kor J.ecjobb orvosai Ú] li-

~ .L.' ..-, •• l -" P• 'l 1 "l b . " ' 'l' '' / 
~o·~t~~ ossze, ~esobo az e . .~..o1 lhez csoto. eu~ es 

r.rL.i c 

meg~ovezésb6l a Csou d:i.ll&i3Z-ti:::-

ig /i.eo Xl·-IIIo sz"/ vissza lehet nenni a keletkez~-
. - . , 
:..·:.s~-~--: 

ten i,. Olykor közö1 e1},:észitfsi méclot, specifi.l<Cus ha·-

tást és a.lkalmazS.si. ut;asi.tist, va1s.rai.nt rész1etesen l.&-· 

kerá·t az els5 hónapban kell u:Ltetni, a levelet a J.-
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8 Z r.:: --- '"'-'"''"' -·.;;-,1<,0•• .. 

, a magvai:t a 11 ... ·-·ben és árn:yékben kell szári·ta11i ... 

,/9, 19, 22, Jü, 1:1.9, 184/ 

A 4~ sz~ kép Sen·-·nung császá:t"'na.k, egy l<:o:rárrtsem 

koru, d.e régi. áb:cázol:i;.Ísao 

A legjelentősebb mü a Pen--cao·-·kang·-·lTlU~ m.e.l;yet Li 

mél tó utódja, me.c;a.sranr;ú köziga z ca tcí.si hi.vata.lnok 
. 

' t ' ' 2"7 ' . ' ' l Szecsuan ·tar ornanyoan, evl mun~~ava. ál. li tot t össze .. 

758 régebbi müvet dolgozott fel közöttük 41 réc;i or-

vosságas könyve t, 277 orvosi. müvet és receptl,önyvet, 

vala.lJlint 440 klasszikus és történelmi munkát. /JJ, 184/ 

Az 5. sz. kép Li Si.-·csen hagyomány·-szentesi.tette 

arckép G" 

A könyv cime leforditva annyi.t jelent, mint "Gyö·-· 

kerek és füvek elapvető összosséee 11
'11 A teljes világ-

egyetem~ a tOl'"'ln.é.szo G i. világ foclsla.ta volt, melyet 

'l ' '' ' Vl ar;a.-c a..z eranytol az enb~ri[_;o A kön;yv el.ső kiadáss 

tarto.:l-

de·tti~ a többi pediG a veeyes, illetve fe:ldolgozo·tt ter-

mél-:o A l:öu:rv- 196.'3·-·a..s l:i.adé.sa, rnely a l:ezonben vol ts 

lor02 .. ' - szovegoldalt es 224 oldal ' ' l • _.., ' r ·tar·ta,_OmJ egyze.:.re·r; .. car·-· 



.... ~ .. \ ~-/ 

''}Jílc_\ 

l 
L_ _j 

4. Sen-nung császár képe. 

5'é Li S:t-csen portréja. 
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. ., , 'b ' . l .. l , tal:naz" S::...~o.~..ogus szo c . .L:L 'Coz ..... esc szerint ez mc,g:yarrc. 

;fordi.tva. 4-5-s~örös terjedelmü lepne. A l:önyv ill.uszi;·-

;rált, a 36-tól 106. ál tal áb&-n J.. 6 

Eg:yi}~-rná.s i.k 

+-.r~ 'l 1~ sz\) · .... ao .. a 

azonba o hi únyzi1r ~ 

..----·--·-.-~ --,----1-·-,_ ~~. , . . w·, .~--1 . -~ 
_, moe .. evo · ü.J.:i-J.nyzo aol"ta.zo. -as ;.! 

. l ábrázolás [ ábl'éÍ.zolii.s összesen i 
1--------·-··.---·. ---- -----· l -------! 

' ' • ')C7 l cer j a:-..:van:v:t. an;z_?.:.!3_ .. ___ ._c.J ________ ·-___ . > l 

növényi aoyq.[. 755 41 f 796 1
1 

------... ·~------~--------~----r~-------~--- -------;-- -
álla ti anyue: l 281 25 306 i 

~:sz~sen =----· _:r=-112~-- ~~ __ j __ ns9 ___ __1 

A növényi. ábrák között VGD egy rovar, egy személy /ecy 

taoi3ta szent/ é:J néhúny müvelet :..i.brázolása" 1:.Lsd 

7. ' 8. ' 9. ' 
10, .sz., képet~ A kön~jvrő:l s~ok Cúl·: 

ni, hogy 52 kötetes, o ki. nai csüan torjedelme 

venként, koronként kUlönböz5 volt~ 

A kö11yv szövegrészéne·~.:; tEL:cte..l.r.:n: 

1-2 .. kötet: 
'· 

' . 
,-,r_<.-,~P"l>"' 
'-''-''-'·'"-L.J....-<...i.. 

. . ... -rnuveve .. ~ 

"' ~ ' .". - .". 

lfíU. o e··cec;s t::_::;;;_' s "iT C .l o 

l:ezcive, 

,.-.._''.L ""1 -.-._ 
(..<..:..J V -" 

1 •• 
~-:ony-



6'. Sóld.termelés lcltból. 

~-~~---~ ---~ jf l --------
1 

a~;' S6ki termelés, k6s6'~" 

,-- ·-----.;;:,_,~--- .... 

7. S6ld.termelés tengerb61 

~~----- ~--·----- --

----------------------



9. Sókitermelés tóból. 

10. Sókitermelés':' sópárlás. 



a ~uz, molynek 11 fajt6ja van, es a 

8-l.l." könyv: 

12-21 ... kötet: 
- -,·.. " . - ; 

~.-; uvenyvl..1.ag ~ 

22·-·25. kötet; 

26-28o kö·te·t: Konyhai n~vén.;ck, 

29-JJ, kötet: Gyümölcsök, 

34·-J 7. kötet: A fák, 

'"'0 
)O"' kötet: 

.39-46 .. 'kötet! H.ovarok, izel.tlúbúalc, púncélosok, hU.1-

lők, hnlak, 

47-·<t9~ 1-cötet: T.Iadarak, 

50-51. kötet: Magasabbrendll állatok, néc;ylábuak, 

52. kötet: Az emberi tostet és .szerveit i.rjs. l.e .. 

Li Si-coen 374 szarrel eg6szitette ti 

Devez 194 olyan aD.Y:?vt:;ots me1ynek var:: 

neve, do nem ~~CtS~_jlJ;_:ljé.ko 
: 

A szöveg ' re .sz lJ e vm o. s-:/ a:c c.·-mcgneve::-~i. 

zatot, leirja e külsejét~ hol tn16.lhntó, s~i.noni.mijét:; 

hogy a különböző tartományokban boe;:yan hivták~ egyes 

személyek, könyvek mi.t rnond;S.nak rÓ~.G.s pl., nookönyv azt 

irja ró1a • ti de kétséges, n ttpiaci. emberek azt r.1oDdj éJ;: 

:róla, hogy .. "'~,n 

"'y a· ~ "-. . ", o· D llB.SZDéLLJaK, a tulajdonsága, be:lső essze·oci.áje s 
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való 

83-22~ oldala ta:ctslmszzs a be-

' "' , ,... 'l ·~ / "·' tegseger: :;.:e._sorolasa!J, 0 r-· -i~ .: · .;-~ ~ .-'l n'l...r::·,::J..;,..... • ·-'l '"-':w_(~OD..L.Ll.. ..... .J...Vtt ~ u ..... l..oJUl.Va . .i.., tüne-

teivel együtt és utal arra, 11oe;::y ezekre mi.1yen szert 

aj án l. 
r770 'l 

l \...).J. 

bete,c;ség nevet, 3zinorJi.m Devet, tülle .. Cet soro"l fel" A 

nnac;yon sokn. Két jele~~: szerző PorCer Smith és I-IUbotte::: 

~edig megnevezi, hogy ll 896 r·eceptct közö'lw Azonban ~ 

tarta.lornjer;yzék közel 12 OOO tétele, t:.unely iJeteGsó;;::.:c. 

nevczetc;ocrJ 7781 cimszó, valamint a címszóban me[;GClOc c 

netccyütte;src 

/ vál·tozP·tp./ n.o•.·.o. to''o· }, ~~-,-1 ·~. ....... u._... • v v d.U c .... ~·:i Lill t 
' .. -_ .,_.,' ._ 
'-''-'-'. v 

J. '• '• 
eg_:JZGlCSDGD -1- ,-, ·~ -~l j-. Cl+ < /'l (' 

uCt.J..C,,.._ ... .Lv.vÜv . .:...';!) 87/ 

gyógyszersl:et ~ v a~l8.nint a:;o~-: ~(ész. i-

·"" ,-.. ,_-
·'-'-'-':_:..,.; 
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szBrnára napi. tanulmány tárgyá t képezte és nagy teki.n-

télyrJOk örvendet t. A rendelkezésre álló irodalmi for··· 

rá.sok általában nem adnak teljes fordi.tást a mübő1, 

Eretschneider Botani.con sinicuma - mely nagy terjedel-

mü munka - i.s csak ki.vollatosan i.dézi. Du Halde XVIII. 

századi munkája több mi.nt ti.z cikkelyt bemutat ugyan 

a Pen-cao·-kang-muból, de kommentárok nélkül. A könyv-

ből, jellegének bemutatására ki.választottam egy növény 

és két betegségre ajánlott gyógyszer lei.rását. Jellem-

ző a kiuaiakra, ho ey a l-:::önyv e eye;:. ki8dásai. a szöveget.·( 

350 éven keresztül c;yakorlatilag változatlanul vették 

át az előző kiadásból a pontatlsnoágokkal, hibákkal, 

sőt a nyomdai hibákkal együtt. Ugyanakkor a :::'H. szá·

zadi európai füveskönyvek közül csak a l~gjelentősebt 

szerzőké, li!iatthi.olusé és Tnbcrnaemontnnusé ért meg a:z 

első kiadás után több mint cziz évvel újabb kiadáS·t. 

A Pen-cao-kang--muval foglalkozól: általában nem veszil 

azok 

A •• •• "" ' ' "< _. j b" ~ . + . 
.ti. szoveg onrílaGaer"t ooDZel..~ azor·~ e oen a :teJezevoerJ~ 

nem pedi.g a hatántaDiTÓ.l szól.óban i.s:me:cteterü01 

kínai szövec; annyi.ru töiTiÖr, hogy a r.loDd8"tokat gondo·-

latban gyakran ki kell ec;észi.teni, a forditók záró j el-

be tett szavakkal szol:t:ík a szöveget teljessé tenni. 

tárgyává teszi, hogy pl. a "Si Csen szerint" szöveg 
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eseté0&l1 

eg;J személy vo.l t·-ei) A növén:~lnev·el;: azonosit6.siit a si.-

nológussa1 Portcr Smi t~r1 és Itec;naul.t i.dézett miive ~ va·-· 

le.rrd.nt 3re·tschnei.de:r Botanicon Si.ni.cul'l:s segitségével 

végeztük .. A forCU .. túsban leggyakrabbsn a lati.r1 növény·-· 

t l ' l . . " ,. " d ,. , l • 'l neve- a . .r:::a.~rHaztuK a.z eg-y·segesseg i"Ce veerc, mJ.ve . .~... a 

legtöbb növénynek nincs rnagyc.r 11eve .. Ez a f'oTditás az 

eredeti ki.nei r:1.üből tört8nt, hitele.sségére nézve a Sl-· 

nolócuz személye o biztosHék. /39/ 

Pen-cao-kone-mu 694. oldol 

11 UTIFÜ /czö-czion/ 

Pen-kine első osztály 

oz a Pen-kine-beli neve, 

..::--01, ·i l • 
..1.. ....... <J ' ~ 

:nond.ja; ez a fü út .szé:l.é'C.J szer·et tetJvészní, valar~i:: .. nt 

hi.vják hogy tt·tehénnyelvl1 o A béka zzivesen rejt6zkö~~:: li 
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hogy úti.fü, a vu:l.gó.ris neve D.gy szól hogy fou ji., fé·-

~ •' " - • 'l t • • ' /l '• ::j l • • N n :t o as an noD d J aK, me :r· ar: Kor a -cu . .:...o.lc.a..l. on lJ OVO· .. 

ről van ' sz o ... 

A :Pie·-1U azt i:rja: lapos, egyenletes, nocsaras domb, Le-

a sé.:rl:ó.nycsóno.k Ür{nC:pnapjo. s D8l·-Kiná1Jan a tava.szünnep/ ... 

IJői. pri.ncipi.um ' es . szttraze A llung·-king .szcrl.nt: az ombe·-· 

r ek ' ' . r1élZQ túján és BO.ii . vsr1 te15.lo., t. 

Hem féle dalok szerirrt: a fou ji egy hason.l.i.t a 

szilvafé.Úloz~ eszik a gyümölcsét, jót tesz az utódok 

L , 'b '-szempon eJa o.l, ez a. zonban tévedés., Xun2; szerint: ma nap·-

sár; Kajcsouban termett a legjobbo Szuno; szerint: mana?-

ság a folyó (;3 tavak Huaj 0s liíij en vidékén Pi on től é-

szakra levő földön mi.ndenüt t megtercm.. Tava.sz kezdeté-D 

hajt ki, levele azéttertil a földön mint a lcanál. A töb~ 

... ... J.. J ....,. .,.,. l 'l b' ' eveu 8-."v Germo mec;no . cso11_e. nagyo ora lS /kb 30 ClT), 

Középrő.l száJnos szár nő ki.~ hosszú kalászt hoz mi.nt a 

Pa +'-:-/~-,..,"'- --=-!:lr1ra Vl--r".: a-o f'l'uom su··-,...·u" lre( 1 ~eszo'"lct- sz"n·u·· :~-i Q vL..U..~~::; .Lu _"_ ' _i.;:l0 c;;. .. ..~, ..._ :;i '"" .1.\, , . ·..!. ~ r\.,.._ . ._.-

sé pirosas .. •J:ermése össze vp.n i'üzve mint a Dl-'"'aba nemo-· 

rosaé és vörösfekete szinü .. I:lai emberek a,z 5 .. hónapban 

szedik a rügyét. A 7. 
o " , - . ~ ' -' 
u" napJaD szeo.l_l: a -cerme-

b ás, lehet az a helyes f'oJ..'"'di.tS.s ~n.ogy a 7", 8 .. hónapba.n !: 



ikében termesztik" Suban i.t;en ki.vál.ó<;> Az 

'" ; ' ~ . .. ' . ' . '"} _.. •• "~sok gyo.Ker·e c szeGl.t:, no.,_pon szarJ. .. tJa :~ Ast er t;s. ta.·-· 

. 1~"' . .:... o ""-1/lr el h ~e·l~., ~~c·'~,;:-. ~.~l..- ................... ~~ 
2 cus .. en ll ..... a(.) a..... ., .:...t.a J. .. L.:.a.::.zu::.;l.l.Ja-~. .. uo.sJ Kar 

ételt csinálnak ... I·ilanapság az emberek nem igen éJ...nel: 

Csen szerint: egy bizonyos Vang feljegyzásei 

vannak akik ültetik az útif·üvet, levágjeik a 

rügyei t és fi.a.tal ha. j tás ai t és ismere tes az elfogyesz·-· 

tásának módja is., A i:.Lajdani emberek :;yokrn.n zö1dség--

ették .. A nl8i vidéki ClY1bcTek még ü:l.tetik é.s 

eszik .. 

A ha.;j táso.". Alkal.mazásának módja ~ Si Csen szex·i.nt ~ va-

lahányszor felhaszn ál ják, vizben kell ázta b ni, lenos-

• "'""1 ' h ' . n~ ro~a a sara~, .omoLo·t, napon met:sz~itani és lébe 

tenni 011 I\Iiutjn megfőz t0k cömböc~Jkélcro osztani sz ét~ az-

t 
' ' • k ' ~ ; J ' ' ~~ ""l N ~, ; an egy eJ sza .. e. ooroan uz·oa .. r;nJ.., gazo, .go me1.egoe 

' 't "- ' r; N • ~·) ' •'l • • 'l • b ., H-, es a--· meg a~~ozn1~ l.ogucsu~a·t CSlDa. n~ ·e.LóLe, napon 

Illata., ize:. :Éd.es :~ hüvös ~ nem mérgező .. A Pie,-lu. azt i:c··-

egyen1stes > lJ: a Ei.ng sze,-

ri.nt: a Csangsa.nb&':l használnak belőle" 

Tt ;;-,-,c, 
-•"'-'--'· ...... •.:; .:; 

c .o•· · 



' es e :l Vi.B G l. i. CLZ 

• " • .'' l" 

esszencJ..&Ja·:; es aJ.'"'ra 

, ll'~ f l' l • •• , •• "l ". ' -~l hülestol · o:rro ö.Y"··cc.l orr1 vu u, l10. es Go 

Ha l"• • " ·' • 

8 I C ~J 1 O.. J , 

J
.·o n r'lE'·.ll .f·'--1-·1 •:.~;·,,.t/' .. r.·(J·-,~.···o',.,<n·-~<-u........, J-....- .... ..._U.~ ....... <.-<->.JI-.1 V J.-"·-'- ._,'"'"L>f..<.Ve 

nehazon hat. Lu Ki szeriot: irinyitja a 

lek forróséi.gát, megá:llitja. o. for:-cóságot, nedvességet;, 

folyás·t éc a dizcn·tári~t~ Ezt Si Csen is álli·tjuo 

T:Ievvilán-itása:_ Hunc Csi.nc sze:ci-nt: az úti.f'ü hajtCs~i:1c.-.. : 

az a ·tulajdonsica, hosy Eszien-cs i. l.~~ 

a 11 1-Ia:lha Ca.tlrJok könyve H 
• l. ~ " - • • ,..._ 20 az0 ·canacsolJD, nogy Iogyasz-

jár-kel tőle , ' ··- ' .. ·'l üegyen---vo.ls.yon a.··c ~ -c e:rn 
.. . ., o:regszl.K l:leg es 

hos.szú él.etü lesz .. Szut~g szex·i.r.i'·C~ 3.Z ·é._-t;j_fü hajtisi·-~ so~-

-c3-od.:·ila-"5-os h-s tás u e ~Ia.o iC u 

szeri nt: a.z úti.f·U. hc..jtis meginclitila-tja a vizeletet 8sn 
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., .. ,J.t:.~><v • Si Csen szerint: a szcl.lemek ~s a 51 Helhnta·tla-

étkeinek könyven azt i:cja: az úti.fU n::.á.s.i~c ::eve :föl.C. 

&Z ess zene iáj G vnn benne., Ha 

eszi.k al:kol ... változik az alakc. A Bo hóaapban szediko 

az ú.tifü az 5~ hónap ce·-cs:i. napján öregszik meg., 

a 7 .. ~ 8 .. hón2pben termők között a föld p&-

rája u ern ecészen azonos o Thang CsaJlg·-·csi. vel~se szerint: 

KajcDouban az 5 .. hónapban szedik, a gyóc;yszerkészitő 

emberek útjáb&YJ sze11omele júrnak, ezek minclenf'él.e de·-

rék és rnUvel.t uro}:> r:lcgszúnj;.Í}:: ~1. bctoc szmnoket, .3000 

való teki.ntettel aki}: az 5 .. hónüp'ban szednek /úti.fU·-

:vet/ Ka j ecoutan azo};:at derél;: cmberekn ek tartják és 

meg i.s kell becsülni. szemt;yÓGYi tó érdemül:: e t~ Alapj E!."oo.n 

véve ha ezt beveszik~ seg:i.t mús CYÓG:yszeroknek i.s mint 

a hat i.zü B.ehrnann:i.ú lutoa pilula; segit n hasmenés al-

kalmávalo Ha ec:ymacában használjui{ eloszlatja a n2.g:yobb 
" 

ba . l J .... "']"" - " " JOKa·c, Ie .. o, nor:;y ez nosszu 
' 

0 d 0 
• 

0 
N o 1 Olg nem szeaDOtOo u-

i............ .... " .. , ""j ' 
v a, lJ g l\.. U ü e, GY a :.-:r-an na sz n a_ ·t 3 e. az orszs.c 

megvú.sár·ol-

ta s. pi.aci. á:r·us ec:yik gyóc:J.szel·é·~ 7 beadta és az m.eg-

gyógyul i hajtús 

egysze:rü • ·~ .., J' • 

lZJ...8.L8Sl"'8 lS 
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ez út 

-- .-. -,-, .,. 
_:_<,.;.,;u_J: 

·;._, 

u .... 

l . ., ~ ... ' ' ... .. n. ... . .•. 
~ya~orl aao.go~as·co.l raegienyosedlk e szs~1~ 

-'"<i. \ --

aklco:c vizet e 

, .. .., 
C~'Of!:.YSZCYU..l., fi~t szlilnek~ Lu 

i: 



, ·•r /"'-~ .., ... .: -+-/ j·egyze.seJ...' . ,;.Z,e.L ...!-'D v. 
o. ·női princip~un1 htivöse, sZi\r--

., ·-- . "" . oe.l.BeJecc;, nu 

wegdagad az 
, .., _... ., 
n.Sl.::i .. LOB; útifű veti 

ha r:1egissza ja betet;/ l cun---nyit /hüvelyknyit/ 

főzünk é.s a ~;-~oc;fe1e1Ő felületot mor;mossu1: ve1e~ ez 

Rehr.K:tr.:nic lutea--val~ Triticum aestivum--mal íbúz{-

Val/ és Ophiopogon japoDicussn1, stb····ve~ po:citjul~:; tel.-~--

esen porrú. ő:cöl.jül:) olJu::tn nogy écl.os go.lyóvJ. g:yúrju}:~ 

a Vutuns fc.. rr..a.gjn~ beadjuk; több.szöx·i all-cD.lmazis2. 

-.hatásos" Ez Sens--huj l"'eceptj e" ila üres; lesz a s~ern vi.-· 

lágoszása, az i.d.ei.glones gyór;-:Ji.t-

-ja a mája't---vesót~" J:~,. szem fénytelen, elfeketü.l:t ká_pri-

Z;\·· . l ""' ~ .· " - , _..~-h. vagy oe ___ so e .L.Zéi.J:'oeias 

h .. a foly,;~ +·~"Qu' hos~zGl' ·- ~ ucu.~.w. ·' __ o:;;, v.. 1 
kell szedni., hogy p6tolju a 

rnáj és vese mü.ködését és növelje a szem 8l"ejét ... :-:..z 

U~4-·~-:o·· ' "' .. 
vJ...J.. u ve-c zo:rron Rehrnarroi.a lutea borával összef'őzzül:, 

lia:r::got) készi.tünk édes golyó·t ol:ye .. n nag:yo·t, 1ni·at 2. n 
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és ncponte. .kétszer v8gyül: bo .. Ez Ho Csi.-·csii 

,,.---- .'" ... -~·· ··.,.....:·~-/:c-.1 -~ ·-· .. Heves J.:'aJda.l.on eseten v.tl.IU. ,ll<;.!,J va..._;.,:)Ü.l r.o.ez. l'l8ZE81~·-

-~ 'l ,. ' ... ' ., ... . készo ~enye._ese u~ao L penznyl 

Hszi.ao 3Ze·-

vo,l.éülúnyszor al.La'lraazzulc:- l réssekben 9 lev6l 1e·--

'r;_yen. ]-J, ... i_lu···.l_ V'·.-·J :--• !-or·mo"'T·/::("'n O~'' ,., Qr·~". 1--l-:,,~,':'oré"Y·l·l~ 'l C''O '<·i v '-' ~. ......, Lr 1 - '-",__,LJ ...:. <..~ ~-.; L• '-'-'· ll .. .l .__,~,t t.,; 0 .• .., . ..:> ' 

nc.c;yzúgú., A szi.:r-moklcal., lovolekke1, gyök8rre.l a 

hajtás·t is le2zedjUk és az 1 ji s~ly~~ ]z tcljco 

Vágjuk finomra., 

~des, hlivös, nem m6reez6o Tu-hszin-csen-

szerin·t: segi.theti a kene·t ás a kötözö·ttfU hoRo·-

kot. Ugyancsa'k seci.ti. a t:L.HLSÓ·-fé:léket és sz ó:l<;mace-

t 't . L ··"b· a o·~o 8[:il0 b 

megállitjaa vérzést~ orr··v~rzáD~, eltömiti sz or~--vó~-

i.rja. a. :Pie-l.uQ 

a leveló·t i.lleti 5 

használata, hogy megszürrteti a folyást .. Gyógyi.tju 
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-""'"Y•"esiti. a sz emet, használ a vizeletnek és l(i-

az ötféle folyúst, ezt Jen Csüun állitja. Hung 

szeri.nt: levele .lévé főzve veendő be, meggyó--

, ..!.. " l t ., l . ,..~ "1 ~ r< oet..egsegex:e· , a1.aposan c1prooa .·v~ l..'Ung 

Suo nagyot hibázik. Ez a levél édes és 

s, hasznos a vizeletnek, oldja a folyásbetegséget. 

olyan ember, aki salátát cnin61 belőle úgy eszi, 

a vizelet nem áll meg, néhányszor használja, and 

c sin, /kb 60 dkg/ viz 3 sen g lefőzzük l 1/; 

elosztjuk 3 adagra, az első recept szeriet 

dinnye levével innzuk, a másik szerint eperlevél 

levével, ezt pedi<::; a "Százegy recept könyve" irja, Ko 

ra gyermekkori vizeletgycmgeség. Ha nem jön, úti.fü le-

vét adju}::, édesi.tőt teszünk bele, úg:y odjuk De, e:: c. 

"Telj es ifjú sz i v tükren oi.mü könyvben .~l ., 
C.\. ..J. J.,, .. Vi.zelésl:o:c 

a vizelet véres. Utifil levéből 5 x fél 
,. ,. . ' . 

cseszensl 't;::Lsz-

ta szi.vvel fogyasztandó, ,irja a 11Külső lüoszll: ti.tkos 

gyüjteménye". 

Az orr vérzése nem áll meg. :Fri .. ss útif'U levelet l.évé 

f""" "' ~ r • • ~ • _ozunn:. 1-Ia mee;i.sBzuk igen jót tesz, ezt O.:l..l:L.tja 8 l: é ~ 

pes Pen-cao. Fém ütötte seb vérfo.lyása eseté11 útifü 

levelet teszünk rá. Ez Csie11 Csi.n 

nem gyógyul, útifü levélből levet készi.tünk, édeset" 
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teszünk bele és fél csészén:yi't megfőzünk, langyosan 

be, ez Sonc;·-huj l'coeptje. 

' ; . .. .. ~ u"GaYll verzes e J.i n2..gy és a ki.s belekbe úti.f'ü le·-

. t , ~ "'l .... '1 l senge , mezoo~ re 
' ' . t . 'l .. .o-"'' .. l cseszeny~· JO.-. ossze.Lozu:nr: 

a.d.agra osztjuk, ez Cu mester receptje. 

levegőtől derékfájás. Uti.fü összekötözött f,YÖ-

7 db, hagyma fehér része hajszálgyökereivel 7 db, 

7 db, bort főzünk egy korsónyi t. Gyalwrta fo·-· 

juk, amig végül a test meg nem éled, ez Csien 

receptje. Torokfájdalom, tej elégtelenség esetén 

útifü, főnixfarok fü, malegen erjesztjük, beletesszük 

ha.rm.atos szi.l.va húsába, bort főzünk belőle, mindegyik-

kevés szükséges. Többször is, de legalább kétszer 

ismételten megkeverjük a folyadékot. Libatollal a fá-

helyre tesszük, kézzel a sérül t helyre, akkor el·

u<:>:ú.cö.tja Csao·-csin-·janf,-ko-man-·pi feljegyzései szerint. 

szem vö:r·ös, fájdalmat okoz. Utifü természetes levét 

keverjük uz esszenciúját, eltávolítjuk a ma-

Fekvő helyzetbari rikenjük a szemhéjra, l(övet·-

kezo reggel lemossuk. Ha a ldsgyerel\: szeme fáj, úti.fü 

levével és ta;:ibusz nedvvel kenjü\-;: be. Ez a Sene;-·csi-

· cung-lu--ban található. A szem l át ása egy kissé homá-

lyos. Utifü levelét, me e; Lysi.um chi.nense lev:elét stb-t 

liane;nyit zacskóba téve felakasztjuk árnyékos helyre" 
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'"• 1-:s....:. . .!. 

,· ~ " 
VASS.1AG~J:2L K.ISZiJu\.DJ.\3..:\ 

Sterculi.a pl&-·-

.. . " . ~~ 

gyOli1DOT L;G:..tDQ 

:rakunk.. Ti. zs ze ri a1.kn1maz4su nagyon ho. tá·-

Pen--cao-kang-mu 1445~ ol.dal 

"A B.ETBGSBG U~I'JÜJI VEHEJ"T:2KEZÉS 

Tifusz után 
~ ., l .• ~ -

D ü . .i..;.\:U,l l. Z·-

zad, tyú·-

.kot, kivenni ··~ b~le~·-~-- oyomy.·;~+ o's lf!G~o+·l 8'7·-1--i +•::q"Ji e<. v V:- t:,:;. ~;l_._ L.<..., • ev ..... ....,v .... vu ........ ~ venni. 

ogy liangnyi 

7 nc.gy csésze vizben 

kán át Legi.ne·tia japonicc. bo:.:bar: áztatni!} t:rtS.nt"'c /n 

csont--.-·o'l l l evar··u~·=··l· 'l~ q - - - b~-~~~ h~st~ l lione h~shoz 2 

t&1ictn:I8:r-.=..Der:si.s/ porcit 

?Llatt meg:i.nni ós akkor .szent Oö1cse.sség /:l.esz belőle/ y n 



11. Plantago /tl.tifü/ 
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hozzCvct6:lec ~orabeli eur6pui J~Uveo~~~yvekkel össze 

ci.me é.s 

kiadási éve 

Hcrba:ciurn., 1578 

1546 

:Bo ck: Kr&.uter·-

buch~ J.. 54-C, 

Tabernaerna n to·-

nus:Kr~uterb~ch, 

1591 

BaDitat is 

r:Laior 

Lan i. c er: Kri::.tJ.'t; e :r··-

buch~ 

te:rbuch, 1586 

l 
VÓ.D~ri. l l1Ö'\TÉollJ-"Í 

lnry·ar>: l anvar,· ' ........ ! <J '-

144 

r) 7 r;.:, 
"'•-' 

233 

381 

' lOOt_\ 

530 

J.. 6 2 l 

l. 0 9 A 

anyag 

J C'l 
::J'-

+ 

i t e:cmél:' 
l 

31 

öss.·e 

;30-~ 

23 J 

-,n-, 
)O.l. 

733 

'lOOG 

1066 

1S1G 

:ló 2 l 

1892 
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__ , 
;:,_eg 

O..ispensatoriumn ~ vagy e.. bécsi d.:.Lspe:.:ss. :~ori;;..::~::.::EJ 

· airól tud.un;;:: 

k j_ U. Q Ú.S 

z z wno. éve 

l o l.59G 

2. 1603 

)· lG/rO 

4· .. 1655 
5. 16')7 
r o. 1714 

7. 17.35 
r. 1786, o. 

9. 18~6 

i i 
il ,. ,, ,, 

1i ,, 

0 r_r ~)n~.-. 
.._..__.~-..!lU 

"j,·, 
.~u. 

'l ' 
J, ':- ... 

l r), 

-, r 
.1.. o lo:l 

17(1 

óv e 

.l O 'l 2 

l. 885 
.., r~ ,.... " 
l. O~) L 

Hl9Lf 

1908 

l 930 

1954 
l 957 
1963 

2. és .3.. ki.adás o z első kindás 
., / - -· 
QU C 8 J... V 2 .l_ 

ll .. ki.sdB.sr.Jál. 412 áOró't retusáltok és l7 újjal. kj_.-

ege' ":'z--i . .!..e·+--'-e'k ...., -~..v v v :...:;; 8.. t ováb'Oia l(ba.n ez .. ~ adták ki.(! Ki.vétel.t 

:39, 86, 184-, 189~ 190/ 



r C 
·- ?O ·-

nyelvezst pedig l~nyegesen eltér a mai be·-

nyelvtől. .. 

Vegyük vizsgálat alá~ hogy a. Csing l::o:rba.r1 /16~--4-

milyen más gyógyszeres könyvek jelentek meg 6s 

·.;·jr mnr r z·'- e'l eronz~l· JU ... h ... ó a ,v .~.·.~.ac: ~~- ~ hocy ezek közti~ lrresfe:lel-

t-e va.lamel.:yik a gyóg:.:lszcrkönyv úl.ta1 té.masztott 

telményeknelc. 

·Csao H.szüc·-min /1650·~·1765/-·nek a. Pen-·coo-lcc.nc-·mu:loz 

irt zzLipp1omontum~'l;, a ::ecc·-cuo-1c:lng·-mu cse·-jit 8 

· Pen-cao-ku:ng·-:mu több ki.O.dilr:;úbu pedo1gozt6J:} ezé:r··t; 

-nem te1-::i.n ten dó önú:l.ló müne1-;:" 

Vu Ji.-1o: Pen-cuo-cunc-h:Jz:'.n 

Li Csung·-:li: Pen-·cao-jUun-cse 

Hszi ~a-cnun /1693-1771/ Scn-nung pe~ ceo pej·-csu~g-

lu /ez Sen·-·:JuDg Peu-ki.ng·-jénel: UJra való 1-:i.aci:ása, 

l69l-·b6l -. ' ·,.ra.J..o ~ 
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könyv érdemel :ficyelnet: 

1897, ebbe ezideig nem tudtam betekinteni, to·-

Pen-cao-pej-jao, ez Li Si csen Pen-cao-

-< '•~v g-mu·-j ának rövidi. t~tt összeállitása ~ belőle le é·-

szül't kor:1pi1áció, 1694-ben jelent meg és az 1921-ben 

kiadott kínai nagy orvosi enciklopédia is megemliti. 

&hban n pol-

gárháborus és politikai.lag rendezetlen i.dőben újra 

kiadták, ez annak a jele, hogy sürgős és :fontos volt. 

Ennek a ki.adásnal( 10-nél több javított; /rövidített 

és bővi.tett/ utánnyomása volt. /28, :35, J6, 40/ 

Én az 1955-ös ki.adást tanulmányoztarn. A könyv be

az alábbi: 

1-6 oldal az eredeti Vang Ang·-féle előszó 

+ 1-10 a mü leírása 

+ 1-12 a cikkek felsoro~ása 

I 191 

II 8.3 
III .35 

IV 40 
v 58 

VI 25 

fü 

fa 
gyili[lÖ l. c 8 

gabona, zöldség 
~- l" . J.Clli, .'CO, Vl.Z, 

'"Q d':~""" .r ll a~ .. ao. u...L , a.~._ v 

fö1d 

;;+-----"_.u-----~-"'---J'-"u~:"'~']_c; __ ij_el' , __ p á!Jc é 1 os o 1' , halak , 
rovarok 

VIII 
összesen 

9 emberi termékel< 

481 szer l.eirása 
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6:o:r~~:, ö.sszesen 411 

szöver.;o'ldo.1 

képez az eloi"ánt áO:_--ázolásao 12 .. és 

J. .. 4" sz(t té:ol.a tartalmazza a l:ö:J;yv ábrái.nak raeg·~ 

-. ,• ' ~ !' • /' ,. •• 

%üme~, hZ ~sv·uny~ rusz~Je.l ~ 

~1:n:·iizo1ókD. t, a~ álla ti úbré.zol{~s lényesesen 

'Do-• ' ' , 9 ~~1J-C20-p8J-·J~OOSD a 

tit o lSs z::evét e :l.~ 

e:lt8:r e.t'Cól és 

'.•.· o"·" G . .:...~. ,. ., Z·-··-·- - ,-.. , --- --·(···-· _::. -~ ;:: . ..:.. ~-·--.'- ._·. ·,-· .··-.. ,'C- ,· '_,_'.,· .··,:_·· ·(_,-, ....• ~ ·.:· .. '.,·,_, _·.·_, -~-.... V-'0- .... c<, ;-:.,··v·v0;'5 ,:jlJ_i_"-,;;u,_:~:::v., _ :~·-·: ---' .:;_._,_•·~-



14'~' Kétf'ejü kigy6." 

13'~ Elefánt 

Pen-cao-pej-jao 



.. " . -" 

égi. l.::e:.-c (l..i. li.b'L..~:.:;:; 

a diszn6t ~br~~ol.Ja~ G 27lb oldalon klllön tárgysl--

szcrhcz c.snlc 411 áb::cn .. 

"on-c~-'o·-·"i.)OJ·-J-~~-,o"r;c';·-J- q•·· u"'+·J··-;-.;" ·l· o~·i-c·-·· 0 ·'-n.-;"~ 1 ~ ~"'n~.--·a··--'· ~-<_~r:··\+ .._ r.;.._ - w. ~- .. <...;, /__, U • -'" V. , . ~.. '-"'-'-'L~ ...., L~ ..._ ..J~ . \J ~•·'-' '---'-U O 

?cn--cuo-pu~-.JUO 97~ old8l 

"UTI?Ü /csö·-c:üon/ 

cl·t~vol.itja a du·-

;a a . .l . , '~ -~ • . . 1 , " ···- • " , _,."_1 
c.) •• V J.. ze ~c:n:;e"J::.. v a 1.omenn~..;:L. VJ..zze . .~.. i.C8SZUi..li r;yogysze-::.."'D0.1..} 

akko l" . - ' VJ..sszavonu.i es a szem ki·tisztulo Lej Hszi&o sze-

rint: vedd a levelét és De vedd c.. .száré.t es 
. ... .. 

vlr agr'v:··-· 



r.:in"thogy 8. '1..ec;több eu:c·é.)2i " sscrzo a l::I..nai n·vó::."'V·
bJ ev 

könyvek bo·tanikai fejezeteivel fogla:lkozott D2·-

terjcd.G1errlben, ezért k-özre adora a Pen-cao-pej-

' .. - , . ., . ' 'l ' ' 't 'l'- l " 61 a fenernyaku gl.llSZ~a .. elrasa·-~ ,.Jo ~epu 

Pen-cao-pej jao 310·-J·l.le oldal 

forr6o{cot 6s vi.z~t hajtQ Föld-erányli, ' es 

zekötöttek or:;y cleramcl 0r.: egy c_sillat;k0ppe1/ (" J.\;r.::. 

ás je'llec6t illeti: s6s Gs hUvös, ozárt ·tudja eny-

eszel6ss6get~ A vastagb~l sárca be·tegsée~t, u vi'll 

1Úbizzadúst ... Szu SzULC Etzt mond.ja: .h.s 2. 

.,_. .. -,-·:·"-q 
..... '-"' c) v'"-"" i:.. .... 2 



15r~• FehérnyakU giliszta. 

,.._._ ________________________ --- - ------ ---------- - ------



,.- ., 
·- O.L ·-

FÖLDI GILIS~~~~ ~ -,. ;~ 

~. -. "l ~ ' 
l: C l.O.LQJ 3 

és a dacadt 

kinai. bz:zoár lei:cásával i . .s hunL;sÚ'lyozn:i. lci.váno:n., 

Peo·-cao-pej-Juo 2~·r~ oJ.d~l 

BEZOJJ'l. 

cci.llopitja, ny~lka oldó, ijedts~ge·t csill8pitjeQ 

be·teg a teh~n, a sziv, a ' . ' rn.aJ es az epe 'közö·tt 

szinü .szilárd nnyat:; koletl:ezi.k, azért jó a szi.v~ 

máj és az epe betegség gyógyi.tású.ro .. Csi.ng·-su sze·-· 

u teh~n azázf~le fUvat eszik, a n~v~nynek a leg-

jobb része áll össze bczoárrú lúi.ntha az ember11ek egJ' 

els6 pilulája volna~ ógy ·tudja eloszlatni a ttizet, 

szétoszle'tni. a nyúllelt és , feloldani a méi·e;et .. 1\:emzedé·-

csoda do1ognuk ti_lrtották /vagy a vi.lág csode 

tartják/ .. Ee:yesel: azt mondják: ha a tehén be-

teg és i.g:)7 kelet~l·:ezik C.ezoli.:r az r::en JOQ Legtisztitje a 

megszünteti. a 1á.zs.t, le i vó.:l.tj2.. a n~rál.kát, megszü.n·w· 

Gyóg::J'i.tja a szélhüclést, al:-~-:or i.s ha ez behatol. 2 
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ha a máj forró, akkor a f'l magától feLl o b-· 

a szél. és a tliz birokru kelnek, a v6:lad~k és a 

' ' felbuzog egészen addic; amic azut.un u .széhUdés-

nem tud beszélni. Lu Tung--jüan szerint: a belső 

megfel.el. Ho a bels6 szervekre ás a véred(-

~ "- . "~ l ' l :J .... d . t . - 'l na.szna.lJCtK, sze .. e·r; ·-cua :cor ~1.. -anJ... e.L .ene, felha .. 

a csontba.~ rrJ.r/c ahocyan az olaj behatol. a tészt<. -· 

• EB, .szélhüdés1:o:::-- r:: bo1~Ő zsigGrekre használják, sú-

s /bajban/ m~·lyre behatol a 9 nyil6sba, a bel.s6 

zerveke·t kissé meekBnnyiti~ Ieen hatá~os a n6gy véc-· 

mi.ntha kivül a 6 vezeték alakját szabáJ.yozná, -oe·-· 
. 

eltüntetné a gyengeségeket és akadályokat és a bel-

vezetékeket és véredényeket szintén megkönnyi.ti. Kez·

tben a lélegzetet követve megnyitja a nyálképződést, 

.L' f'll" -- t''''l' ,. ~.~a il meg· e.~e .. o meet on ·::::l.p l a. J n o. vert és élteti a v~rt, 

nem megfelelő akkor különleges módon hüdés elleni 

sze:r·nck ha.szncilják .. lia általában az 5 zsigerben 

lllindben van hüdés, akkor legi11kább a máj támadottsát;a 
' 

esetán sokszor használa·to?Q A máj a sz~lf~tta fa for-

úban az i.zmokat·-i.nnkat bef·olyásolja.o Ha a mó:.j be .. Geg 

nem tudja összefogni az j .. zmo·::a t-j.naka t, ezért a 

kemény, a száj bezárul. és :fel"de bénulás lép fel$ 

engedelmeskedve, nem emberi ' " moo.on szab&l.:iozva .. 

a száj megnyi.lik, o.kkol ... a. sziv is m~c;könnyebbe-· 

bezárul és ettől a mája lecsi.l:lapodik, vizelet e t" 



ás at·t6l a melle megkönnyebbedik, 1:Upete~ orr-

~ . l o . " ' " .. . . . . . r. .1.. " 

0gyenesec..:L,{, J..eJe""G razza, a:ccc.. voros l~llD-cn.a :t:."es·vene~ 

azonba ~J ~1i r:: CL ez 

akkor lásd az els6, második ' '-
SZ2.03...L.JiO-· 

szü'lötte, a cyermek születésE) utáni első időben 

forditásúval~ Hi.i.bo G Cer c;:.1ok emliti ... A .Pen-co.o-pej 

J. o' l · ·1· · N' ' • • "- • · 1 " 1 • ~ " • xe ze. 11.e·to x.oDyvo c lr··c ~ me.-.:y· s z8.nos teleaus-c 

tanu1m8.nyozva a;-ra a követl-;:eztetésre jutot-· 
·, 

a gyógyszertárak rlltel 
" ., • • ~ " ' , ,...., • l " gyogyszerr:onyvKen·l; naszna.l.·t ;_Ce·-

A leg·több Kinában j~rt szerz6 az 52 kötetes 



A~- __ , .. __ .. ________________ _ 

1.6'~' Tehén bezoár. 



., "-, ~: -, 'i -; . .!... """' c j -ca.o·-K8.D g-·r.c.ur·o . ..'.. ....... 1 ....... -· v 0 ""' , 

8zerzC ~~onbsn a 

iny i;zert to .. rtalr.1a~ó llocy az volt 

alkal.r.1az.ott k8zi.könyv .. 01;/DYJ le irás is megj elen t, 

., '1 7 -.t" l 
' .L.L.~) .Lo .. , 

., 67 
l i ' 

coni."octio 

:i.Dcli.C<::i ti O U G;:; 

isnc:c-j ül:> 3 z:.;.z~~ 

! .. '~ 

< • < 
KU.LJJ(:;···et; 

:; .; 

-,, ,, ,., 
V v ,.J U 

., . ' . ", 
C..lDO.SZ"C::..&:.:: 

3 6vszLzadon 1cerssz-



. ' 
Az ,j<.::.p~;.:.-2 

[-j z c:lső hivatalos, az 

sz 82:""·-

" . . . . -, " ; . ,-; . . . .. ' ett gyogys zerl.conyv r:I.egJ e.teDcBeJ...g o sc:. orOt:sbge 

át hasyomán,yoi.t ol.J DDSJOD tisztel.ő aép mi.nt vé'l.e-· 
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5· A GYÓGYSZERTÁR 

A századfordulón a. kínai gyógyszertárat fel le-

ismerni di.szes külsejéről. Nagy, utcára néző szé-

kétszárnyú aj taj a van, me ly et lakkozott fatáblák 

ek. Ezeken fekete vagy vörös alapon arany irád-~-__ 
--- -c~ 

'~•'.L"kkel raj ta áll a tulajdon oa neve, a gyógyszertár 

'clllElgtevezése pl. "Az üdvösség temploma", "Az egészség 

·-

. emploma" stb. Fatáblákon olykor ki.vül, olykor az offi

an felsorolást láthatunk a legfontosabbnak i.télt 

raktáron tartott gyógyszerekbő1. 

Az is előfordul, hogy a nagyvárosokban Kan'tonban, 

egy utcc:í~ban, sőt egymás mellctt i.s több 

ertár van, a konkurrenciáról nyilván más felfo-

uralkodi.k, mint Európában. /173/ 

17. sz. kép a pekingi Tung Zsen-tang gyógyszertár 

•c.c::.urazolása a XIX. sz-ból. 18. sz. kép egy kisebb man-

• "''""'Lu:.L.cu helység gyógyszeTtárának külső képét mu"ta'tja 

századunk első évei.ből. \ 

A gyógyszertárak nagysága eltérő. Ki.s falusi gyógy

szertárról lei.rj ák, hogy csak egyetlen helyiségből áll, 

közül a kisebbek legalább három helyiségből 

egy előtérből, az offi.ci.nából és egy kiszolgá-
, ~~ ____._ , :J_ , , , l ~k , gyo-gyszaren.. oaro.L-asara--es '6 o e-

szolgál. A nagyobb gyógyszertárak több szin-



llé Egy XIX. századi jelenet a Tung Zsen-tang 
gyógyszertár előtt Pekingben. Taoista női 
adeptus gyógyszert oszt szét a hiv6k k5ztltt. 

18. Gyógyszertár Liaojangban, 
Mandzsuriában. 
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kantoni, száz személyt foglalkoztató 

négy épületből áll. A tulajdonos és csa

valamint a személyzet vagy annak egy része a 

épületben lakik, de van, hogy a tulajdo

családja a városon kivül, kellemesebb környeze·tben 

Az utcák általában kesket1yek és árnyékosak, ennek 

tkeztében a gyógyszertár helyiségei nyáron is kel

•-w•-nen hüvösek, bár az eltérő gyógyszerhasználat mi.a·tt 

illat uralkodik bennük, mi.nt ami.t mi megszok·tunk. 

Az offi.cinában a bajáratnál rendszerint a tulajdo

ül, ő mi.nden receptet elolvas, közli az árat, majd 

;oo.aao.Ja egyik alkalmazottjának elkészitésre. Nagyobb 

'1Z~•612·vszertárakban van külön várószoba, a kisebbeleben 

officinában vannak székek elhelyezve. 

Az officina tetszetős, dis z es. A ki.nai ember oly: n 

értékeli a gyógyszereket, ahogyan a közmondásU:, . 
mondja: "A gazdag embert arról lehet megi.smerni., 

\ 
makkora számlája van a patikusnál." /24, 47/ 

A berendezés az európaihoz hasonlatosnalc mondha

Megtaláljuk a táraasztalnak megfelelő gyógyszerké

zitő asztalt, egyet vagy többet, az alapanyagok és 

z gyógyszerek tárolására szolgáló polcos és fi.ókos 

szerkéSzHéshez szolgá:ló 

Sflzk:özök: tolósúlyos mérlegek, fém-, kő- és kerámia 

• 
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zsarak, kanalak, spatulák, tüzáU.ó tégelyek, drog

tók és sziták, valamint a gyógyszerek. A polcokon 

formájú majolika és porcelán edények láthatók di.

en szignálva, a fiókok is tartalmukat jelző ciroké

vannak el1átva. A pilulák tárolása üvegben vagy 

ve;rnmel bevont dobozkákban történik, de láthatók zsi

lacsüngő száritott drogok, állati csontok, tenge

kagylóhéjak, teknőchéj, szarvasagancs, darázslép, 

záritott halak. A gyógyszertárak árusitják azokat a 

pa.pJ..r· ölesérleéket i.s, amelybe a szári tot t ürömfüvet 

teszik és meggyújtva moxaként használják. Fogporokat 

kozmetikai szerelcet a gyógyszertár ősi. időktől kezd·· 

készitett és árusitott, ital t nem, a növényi borok 

denkor gyógyszerül szolgáltak, de amulett kapható 

t tetszés szarinti mi.nőségbon és kivi:te1ben. Ez ,nen 

peciá1is ki. nai j el.enség, gondolole a bázeli múzeum 

gyüjteményére. A növényi. drogolcat olykor a be

előtt szárito"tták, ~e a padlást, a tetőteraszt · 

ahol vol t az udvar t is 1eJ.Te használták. /231 421 48, 

' 161, 162, 166, 173, 175, 180/ 

19. és 20. kép két ki.nai. gyógyszertári bútort áb

szekrény 176 szert tartalmazott, a eimkék meg

szarint az alábbiakat: 

-----

l 
l 

' ~ 
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17 féle antidotum 
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7 ll 

5 ll 

l n 

6 ll 

ll 

emésztés megkönnyités~re 
hashajtó 
hasfogó 
hányás e1l.en 
megkönnyiti a légzést 
köhögésre 
lázra 
izzasztó 
májra 
vesére 

-------

vérkeringést serkenti 
megálli.tja a vérzést 
megakadályozza a vérfolyást 
megi.nditja a vérzést 
asszonyok tejét rneginditja 
várandós asszonyoknak való 
köszvény ellen 
férec ellen 
fri.ssitő 

szornjúság allen 
megkönnyiti a vizelést 
raumára 
sebre 
furunkulusra 
nyakfáj~s ellen 
szernre 
fényesiti a szarnat 
fájda1mat enyhit 
fejfájáara 
fejre 
nyi.lallás ellen 

----~--- ------



19.', 20. Patikai. bntorok. 



21'• .Állványzat komprimált teával, pilul.ás 

dobozokkal és egyéb, el5re elkészitett 

gy6gyszerekkel;' 
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A 21. kép gyól!,;]iJZ<" t ~l j_ ;_Ci.lv :uyzatot mutat be 

teával, pi.lu1ásdobozokkal és egyéb, előre 

elkészi.tett gyógyszerekkel. 

Az officina falát diszes hirdetések boritják o

szöveggel, mint: 11 A gyógyszerésznek, aki. baszer

gyógyszereket két szeme kell legyen, az orvosnak 

aki azoka·t allealmazza elég egy, a beteg vak is lehet", 

vagy: "Minden betegnek azonnal gondosleadunk orvosról", 

"Belső és külső betegségek különleges kezelése, pulzust 

tapintunk", 11 A nap és az éjszaka minden órájában orvos

sal és frissen, jól elkészitet"t gyógyszerrel állunk 

rendelkezésre. 11 Olyan reklámfelirat i.s van, melyik hosz

szú li.stán felsorolja a betegségeket, és a gyógyításuk

ajánlott szereket, vagy például: 

"Erősi.tő sz er l uncia ára 4 cent 

Szemviz l uncia ' 2 cent ara 

Hashajtó l 
.. ára l cent" unc1.a 

európai megütközi.k azon, hogy a városokban a falakon 
\ 

aborti.vumokat hirdetnek vagy hogy az ujságokban is 

gyógyszereket reklámoznak. A hirdetések, reklámszöve

alkalmazása az orvosokra i.s jellemző, házukat ezel

lehet felismerni. A szöveg nem fukarkodik a dicséJ 5 

nagyvárosokban a gyógyszert gyakran olyaJ, 

2~'.U'~.8--C.S.O,m8'G.CI..l;;i.ál!é_, __ .IIHÜ;{.9JLJ3.Z __ a,,Ll, hogy __ "J{é§ZÍ ttesse 

X patikában", rajta van a-gyógyszertár 
- ----

---------
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és a tulajdonos neve. Beszámolnak olyanról is, 

a gyógyszertár a hó l-én és 15-én 10 % árkedvez

ad. /10, 2.3, 25, 47, 49, 154, 161, 162, 17:3/ 

századi kinai gyógyszertár interieurjéhez 

ho:~z1itEtri;o2;ott az ősnek szantelt oltár, egy asztalka, 

füstölőt égettek, bizonyos alkalmakkor pedig 

és jelképes használati eszköz áldozatot mutattak 

tiszteletére és rá való megern1ékezésül. Volt utazó, 

Buddha képet látott az officina falán, Buddha a 

'ft.~~Oit.Y: tás istensége is vo1t, a.ki.nek képénél elmélked

és neki áldozatot muta.ttak be a gyógyult betegek. 

49' 162/ 

A gyógyszertár képét illetően Kina és Európa. kö

nem mutatható ki. kölcsönhatás, viszont szembetü

a megegyező vonások. Az évszázadokon át fennállt 

láltság ellenére az azonos funkció hasonló külső 

formában is kifejezésre jutott. 

A múlt század végén élőször az angolok nyitottak 

k . ~ ' k . ' d t a ~nai nagyvaroso ban, maJd a szaza -

megjelentek az amerikaiak, németek, franciák 

fenntartott európai mintáju gyógyszertárak. Ezek

az volt jellemző, hogy a hazai áruválasztékkal sze

fel, nevezetesen az angolok és amerikaiak sze-
' 

kozmetikai szareket i.s 

A 22. sz. kép a songhaji angol, a 23. sz. 

·' 



Angol patika interieur Sanghajban. 

23. Német patika interieur Sanghajban. 
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a sanghaji német patika belsejét mutatja. A kül-· 

által fenntartott patikák berendezése elegáns 

modern, árukészletüket az anyuországból szerezték 

• A forgalmat gondosan fel kellett mérni.ök, mivel 

áru a rendeléstől számi.tva 3 hónap mulva érkezett 

Ez készletezési, tárolási gondokat okozo·tt. A 

enseik főként az ott élő európaiak vol'tak, bár ké

főként hi.rdetések hatására a helybeli lakosság 

vol't érdeklődés különösen a gyógyszerlcü-

egességek i.ránt. A gyógyszertáraknak különböző or

gyógyszerkönyveit és súlyai.t kéznél kellett 

ita,rtaniok, mivel a receptforgalom nemzetközi vo:lt. 

47/ 

Meg kell emlitenem, hogy Sanghajban e.f!,Y erdélyi 

zármazású szász gyógyszerész Fritz :Lan germann, aki. 

zőleg évekig Bécsben prakti;oált, először egy oszt

társsal, majd annak táveztával öná11óan fenntar

osztrák-magyarké,nt szllinon tartott gyógyszer

boxer lázadás id,ején már 7 éve élt ott, el

sajátitotta akinai nyelvet, népszerü volt a lakosság 

körében és megbecsülésnek örvendett a befolyásos ki

körében" olyannyira, hogy a háborus időben or

müködést is kifejtett. /41, 43, 44, 164, 165/ 

Az európai. és amerikai gyógyszerészek ál·talában 

tanul ták meg a kinai nytillvet-Riv-éva-az--egy-i* an-



- 73 ·-
-----

-- --------

aki gyermekkorától élt Ki.nában. A tulajdonos ál

egy-két európai. receptáriust tartott, azonld

szüksége volt tolmácsra, könyvelőre, pénzbeszedő-

és segédszemélyzetre. A könyvelő olykor félvér volt, 

tolmácsok pedig jó családból való kinai fiatalembe-

, akik valamely rnissziós iskolában sajáti.tottálc el 

nyelvet. Pénzbeszedő azért kellett, mart fehér ernber 

hordott magánó.l pénzt, volt hitele, havonta ec,yszer 

to·tták be a járandóságot - erre a feladatra kinait 

u~'aJ.m"'"tak - mi vel sok volt a hamis ezüs t pénz, runinek 

eJ.J."'IIl~'.L·eséhez helyi. ismeretre :rolt szülcség. Jellemző, 

mig a kereskedelmi kapcsolat nyelve az úgynevezett 

zs in angol, egy kinai.-anc;ol-francia·-maláj i nyel vke

volt, a gyógyszertár a szinvonalához méltóuak 

a helybeli. lakosság i.ránti elő~ékenységből, 

a helyi nyelvjárást .ismerő tolmácsot tartson. A 

ai gyógyszerész tanulékonynak bizonyul't, ha.niar el

átitatta az európai. gyógyszerkönyv előirásait és az 

pati.kai. gyakorlat~ t, azokványes receptekre se

nélkül el tudta lcé.sziteni a gyógyszert. Később 

elenile néhány európai mintára berendezett kinai. tu-

douban levő gyógyszertár a nagyvárosokban, melyek 

kiállják az összehasonlitást. 24. és 25. 

gyógyszertárak portálját muta·tja. Sajnos 

.,la:ntlo1:-1JB:ti:kt:Li:wt:•n·±1~111'--'lné,~-," korból nem-marad·t fenn, 

egy sanghaji. gyógyszertár, melyet egy misszi.ós 



24'~· Kinai gyógyszertár Hongk()ngban. 

25'~1 Kinai gyógyszertár Kantonban. 
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nevelkedett kin ai. tartott fenn, 1896-ban 120 

foglalkoztatott. Talienben /Dalnyijban/ orosz 

volt. Létezett japán kézben levő patika 

, ennek azonban kizárólag japán vásárlóközönsége 

t. /27, 4-5, 4-7, 56, 123, 168, 178/ 

Nem vállalkozom annak elemzésére, miért volt szük-

a néhány ezer főt számláló európai. lcözösségnek 

8 modernül berendezett és ellátott gyógy-

Az európai. gyógyszertárak egymás között konkurrál.

a maguk módján például a németele a nagyobb forgalom 

kisebb haszonnal i.s megelégedtek, és nem rej

véka alá, hogy mo.c;ulcat angol túraaiknál jobban 

tartják. Reggel 7-től este 7-ig volt a nyit

valamint éjszakai ügyeletet tartottak életmen-

gyógyszerésszel J éves szer-

kötöttek, fi:.loLtéi~ Hz, utjt:.(iltséget oda-vissza, 

etkeztében cél:~:;cnü vo'i c <l , '!' ; ·,és t hazai. valutában 

... .h.,,~,:u .. , mivel a megélhetési költségek magasak voltak, 

nőttek. Sanghajban kellemes volt a kü1földi. élete, 

helyeken i.nkább számüzetésszámba ment, azonban 

volt a munkakör és a hazaihoz mérve kétszeres 

volt az általános. /120, 125, 1.31, 167, 168/ 
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6. A GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁ.c'JYOK HELYZETE 

ÉS A GYÓGYSZERÉSZET GYAKORLATA 

Egy olyan népnél, amely kul túráj át évezredel{re 

a visszavezetni, a gyógyi.tás multjának és eszkö

""""·"~·~ kimuokálásakor is a ·távoli i.dőkbe kell vissza-

n.é~mu.n.K. Az ásványi anyagok ismerete, az alkémi.a ere

időszúmi.tásunk előtti. időre tehe tő, az i, sz. 2. 

ázadból ismert olyan allci.mista le irás, me ly élet

készitéséhez gyakorlati. tanácsot adot·t. A Sen

császárna l;: tulajdonitott .Pen-king leirja, hogy 

kell extraktumoka.t és dekoktumokat kés zi t eni és 

használatosak. /37, 38/ 

gyógyszeré:'lzeti tudományok helyzetét tekintve 

'""t5"'·u·"'J!-'-thatjuk, hogy Európában a gyógy~zerészi kémia 

a XVIII. sz. végén megjelent, Kinában még a XIX. 

végén sem. A preparativ .kémiát régi előiratok alap

alkalmazták. A gyógyszerellenőrzést nem ismerték. 

farmakognóziát részben kézikönyvükből, részben a 
\ 

KYioLKc>r .. l ati kiképzésük során elsajáti.th,atták. A farma-

tekintve a gyógyszerészi kézi

egyben "praxis medi.ca" gyanánt felhasználhatók 

ezek szövegét dogmaként ti.sztelték. A gyógy

technológi.ája volt a legelterjedtebb szak

• -A-szakágak tu

müvelésére, mivel ellenkezett volna a szokás-
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- ------
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nem volt. Az em'Ópai. ós részben ar.~eri-

alapitásu egyetemek, melyek a XX. sz. első évti

nyi.l tak egyes !cin ai. nao;yvúrosokban voltak e 

a kezdeményezők. 

kinai. gyógyszerész képzéséhez mindenkor hozzá-

a gyógyszerkészi'tés technológiájának ismere-

~ , ~,"t'' 'l"'"· 1' k , a nacyomanyos KOGZl. ·eal e. Jarasnoz va. o ragasz o-

a hatalmas országban a gyógyszerkészi.tés egységes-

volt a záloe;n. 

A Icinai gyógyszerész ki.nos gondossággal gyüj ti. és 

zarválja a növényeket és növényi részeket és leülö

en ért ahhoz, hogy azok az e:redeti szi.nüket meg tart

' ez kapcsolatos lehet a konyhatechni.kájukkal, az 

t is úgy készitik el, hogy a természetes szi.nét 

artsa, azt tartották, hogy ez jele annak, hogy 

nem romlott a hozzá használt anyae;. Fris

tartották a gyökereket és a fás részelcet /nem szá,.. 

tak ki/ és zölden a bambuszrügyeket és a gyümölcsö

• Ismerték a konzervál&si. elj árásokat, tartósitot-

cukorsziruppal, száritással, gondosan betartották 

tárolási előirásokat. /10, 42, 44, 94, 155, 162, 175/ 

A me:j.egitő növényeket nyáron nappal kell gyüjteni 

tüzön kell késziteni sütéssal vagy főzéssel, a hü-

ezt egy lelkiismeretes kinai patikusnak tudnia 



26: Tea szár:l..tás tüz fölött. 

~-----,- -- ---------- ---

l 
i' 

j, 
1: 
l 
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• A növényeket általában virágzás idején gyüjti.k, 

részüket napon száritják, az aromás növényeket sza

napfénytől óva, van amit tüzön. A gyógyszer

száritószekrénye. Például a rheum gyökere 

kezelést ki.ván. Ti.sztitás után 3-4 cm-es 

vágják és kőlapon száritják, mely alatt tü

gyujtottak és száritás közben folyton forgatják. A 

aszalását sosem végzik s~enesedési.g, hanem 

ne~:szakitják, ha a drog nedvességét elvesztve pirosod

kezd. Ez a müvelet történhet öntött vas vagy vörös-

edényben, igy aszalják a placentát, a legtöbb álla

exkrementumot, az eJ ef án tormányt, a saskarroot, a vi

,., .. ~.".,.,, a varane;yosbékát, reptili.áka t stb. A 26. sz. kép 

fölött történő tea száritást mutat. 

Az ásványi anyagokat, melyek a természetben elő

.LC,.L·u.u.l.uak a század elsŐ évei.ben tisztitatlan formában 

"'""'"ett ki nai gyógyszertárban megtalálni, igy az ar-

kenet, realgárt. A gyógyszerÉB z előállit egy so: 

anyagot elődei előirata szerint, anélkül, hogy 

végbemenő kémiai folyamatot lcövetni akarná, a sztö

számitást nem ismeri. A higanyklorid /szüb

előálli.tása az alábbi ősi előirat szerint tör-

vasszulfát 940 g 
:'---~-----c-·-:-----=--=--,-------------- -- ------- -ammoniums z ul fát 920 g - -- ----

hamuzsir 900 g 
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hignnyszu1fút 120 g 

hi.gany 600 ,, 
o 

kony:i1asó 920 n' 
"' 

borax 9.30 c• 
'-' 

zik. /49, 159, 162, :iGG, 171/ 

álli"t~sa, b.ogy a GYÓgyszerészeknek főzot·-fazélr a 

ncvUk. Az orvos gy3.kran cl6irjo hoey a f6ze·t k6-· 

tésllí~Z mi.lyon ec.l0n:rt luJ.:JZ11~ljanak, ele Ú[~.Y tünik, 

a cJ6cynzcr6sz klilön c~omacol.ta be~ éspe-

vörös papi.rba az erős hatásúalcat, fehérbe a nem 

ha'tásúakot és a gyócyszert otthon készi.tettéí~ el. 

95, 147; 171/ 

Részlet a Pen-ca.o-kang-mubÓl: "Póz e t. A ht.l:ny ta-

purgá1ót l)i.deg vizben feltemli., vászon ruhán át·-

;t'adarabbal a vászon ruhából ki.préselni 
l • 

oldatot. Ülepiteni hac;yni, majd leönteni o_z üledék-

tliz~n mérsékel·ten meg kell 

egi.teni., úgy jobb bevenni, ha hi.ciegen vesszük be, 

a gyomrot. Ha folyékony cyógyszernez bort 

sem vss, sem rézedényt ne használjunk, haner:l 



- 79 -

ezüst- vagy agyagedényt használni. A gyógy-

sem sokat, sem keveset nem szabad az oldatba 

hanem éppen elégségeset. A tüzre vi.gyázzunk, 

sem túl kevés hevet ne adjunk neki. A 

á használt viz tiszta és friss legyen. Az i.zzasz

készitéséhez erősebb tüz kell és forrón ve

A súlyos betegségben levő beteg gyógyszerét 

erősen forraljuk fel és olyan forrón kell bead

'. ahogyan azt a be·teg elviseli." /16/ 

A deszti.llálást régtől fogva ismerték, réz és 

t használtalc. Az olajat desztillálással vagy . 

malomban állitot ták elő, oz olyan mi.nt Európában, 

vizszintesen fekvő kövön körben forog egy függő-

igy. A zsi.roknak önálló gyógyhat~st tulajdoni

ismerik a méhvi.aszon kivül a ki.nai. fehér viaszt, 

egy fán élő rovar termel és a japán viaszt. Gyan

gumik, lal::lwk moe:találhatók mint alapanyagoll: • . 

----·-··-

A kenőcs kevéssé kedvelt gyógyszerfo=a, i.nkább koz

tikumként alkalmazzák, viszont gya.koribb a tapaazok 

/114, 179/ 

I'tt közlök egy elői.ratot: 

Rp. csirke velő No I. 

sárga viasz 12 g 

szez g 

fekélyes fagyásra. Pókhálóval kell bedörzsölni. /23/ 
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A tinkturákat ex tempore készi.tik, csakúgy mi.nt 

vizes oldatot és lcivonatot, az extraktum nem 

kinai. gyógyszerforma, csak a. külföldi erede

opii és Extr. Nucis Araeae van készletben. 

zitanek süri'tett növényi. kivonatokat, elektuáriu

és különböző növényi. borokat. Az alkohol majd-

teljesen ismeretlen, az aromás essz.enci.ákat is 

~s~HJU .. J.a.J."-"sal nyerik. Csinálnalc alkoholt rizsből. 

zitésmódja: A rizst forró vizben megtöri.k, rizsliszt

álló keveréket adnak hozzá, amiben cikória gyökér, 

és fokhagyma van, ez meggyorsHja az erjedést és 

aramája lesz, majd ezt együtt lepárolják. 

előirat: Fém ólom 

Ri.zsbor. Végy egyenlő rnennyi.séget a két 

szerből. Olvaszd meg az ólmot, öntsd a 

borba, főzd együtt, mi.g a bor felére be

fő. Ez a gyógyszer nagyon hasznos .a sár-

ga kigyó rnérge ellen. /23/ 

A 27. sz. kép ki.nai ~esztillálókészülék; fahéj 

1 ' ' .eparlasa. 

Kinában kedvelt gyógyszerforma a pilula. J.iérete 

nagyságától, a borsónyin ·és rnogyorónyin ke-

egészen a di.ó, "t ~ . ' so ·vo J as nagyságig terjed. Ez 

Óbbi.ból borsónyi. darabokat lecsipve fogyasztanak • 

...... ,,uJ.át kés zi tettek csak kézzel, :b.lú:izn-áHa.k-hozzá 



27'.' Desztillál6készülék 

fahéj olaj lepárlására. 
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fürész-·szerü fogaslécet, mi nt amilyen nálunk a 

za}onatörténeti múzcumokhnn toló.lhotó és á1litották 

úgy, hogy kerek formát körülöntöttek vi.asszal, a 

zgolyóba kis tölcsérkén át beöntötték a por alakú 

ia-t;óa.nyag:ot, me leg viasszal zárták a nyílást, maj d 

a gyógyszerész pecsétjével. A pilulákat 

ák viasszal, aranyfUs t tel és szi.nes bevonatokkal 

taní. Ezeket előre elkészítve is tartják és gon

selyembélésü, diszes dobozban vagy üvegben expe

ák. /48, 122, 173/ 

A 28. sz. kép egy pi.'l.ulás üvegedényt ábrázol, ere-· 

i mérete l hüvelyknyi. 

A porok egyszerűek vagy összetettek. Ez nagyon fon-

gyógyszerforma, mivel több más e;yógyszerforma ré-

• lllindenkor nagyon gondosan ügyelnek arra hogy a 

k egyenletes szemcseméretűek legyenek. A növényi 

ref>zeket egy dohányvágóhoz hasonló eszközzel apritják, 

szükséges, a fásakat el{ízőleg gőzön megpuhitjálc. Pl. 

édesgyökeret megti.sztit>ják, kiteszik gőz hatásának, 

felapritják, majd a. napori szári.tják. Utána 

jellegzetesen ki.nai őrlőkészülékbe teszik. Ez egy 

/vasból/ való sajka alakú vályú, malyben viz-

es rúddal átfurt, függőlegesen tartott és forga

lencse alakú zúzókést huzogatnak. A 29. az. kép a 

emli'tett dragórlót mutatja. /25, 177, 181/ 



Pilulás üvegedény 

•' Drogll'rlll' 
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A 30. sz. kép Szung·-kori. festmény részlete gyógy-

ár ábrázolással, látszik bambuszkosarakban a dro-

szá:ritása és a drogőrlő használata. 

A finom paritás eszközei a mozsarak. Ezek fémből

és rézből, kőből, valamint porcelánból készül

Formájuk változatos, van beazükülő nyakú is, 

bőrrel befedni, melyen lyukat csinálnak a tö

,..r;r,.,k. A törő azonos anyagból készül, mi.nt a mozsár, 

hogy fanyelü. A Jl. sz. kép egy 20 cm magas vas

""'"'"arat ábrázol, a 32. sz. kép kavarésre szolgáló por

lánmozsarat mutat be. A porokat lószőr, illetve se-

lyem szitán szitálják. Emlitést ki.vánok tenni azokról 

lapos kosaral<ról, malyekben a száritás és a pilulák 

gömbölyitése, i.lletve bevonása történik, ilyenelcet Eu

rópában nem használunk. Kinai lcollegáin~ használtak 

olyan bambuszból készült spatulát mint a mi. fém kenőcs

spatuláink, /:33. kép/ valamin t olyan kanalat, amit a 

34· sz. kép mutat be, ez 10 cm hosszú. Eredeti közle

ményele kúp készitését, iltetve használatát nem emli

tik. A kinai gyógyszertárakban kétféle mérleget hasz

náltak, az egyike t 35. sz. kép drogvágókés és drogőr
lő mellett mutatja be, ősi használatú kétkarú mérleg, 

hozzá súlyokkal. A má.si.kat )6. sz. kép mutatja be, egy-

tolósúlyos mérleg, elefántcsontból készült, réz 



3~~ Szung-kori festmény részlete 

gyógyszertár ábrázolással:ó' 

t' 



\ 
\ 

;~. Vasmozsár 

327 Poroe~ánmozsár 



:n!' SpatlUa 

bambuszb61. 

~4'~' Kanál vörösrézb()l. l) 
! : 



35•' Kétkarú mérleg, drogvágókés, drog6rl5~' 
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36. Egykarú tolósU:l.yos mérleg. 
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A gyógyszerkészitéshez hozzátartozik az alkalma

zott súly- és ürmértékek ismerete. Kinában Csín Si 

Huang-ti. császár uralkodása alatt, aki i .• e. 221-ben 

lett császárrá, egyszerüsi:te t ték és egységesi.tették 

az i.rásmódot, egységes pénznemet, egységes súly- és 

hosszmértéket vezettek be, legalábbis ami tartalmulmt 

illeti, azonban később is változtatták az uralmon le-

vő dinasztia, császár rendeletei szerint. 

A gyógyszertárj. forgalomban használt súly a 1iang, 

ez egyes szerzők szori.nt 37,783 g, más szeri.nt 39,80 g, 

az európai szaki.rodalomban .36-·38-40 g-nak számolják át 

tetszés szerint. Volt rá top as z tala t, hogy a kina i. 

súly, illetve a tolómér'leg súlya inkább 36 g volt. Re

ceptkészitéshez eurJek decimális asztatát használták 

több nagyságrendben lefelé. A nagykeres)cedelmi. forga

lomban a Keleten mi.ndenfelé használt pi.kul /vagy tan/ 

nem egységes. Névlegesen és általában 133 1/.3 font 

volt, de a gya.korlatban 100 fonttól 126 fontig volt 
' 

tapasztalható.a szórása. \Tehát kb 60 kg vol·t, ennek 

1/100-ad része a csin /vagy ki.nai font/ ez 56-60 dkg 

volt, ennek 1/16·-od részo volt a fent er.ü.itett liang. 

Ürmértékük szintén tizedes rendszerü, a seng kb l li

ter. 1928-ban a köztársasági. kormány be akarta vezet

ni a metri.kus rendszeren nyugvó egységet, de a törne-
:-----~~~~----~~~---------------- -- --- ---- ----- --

gekben annyira élt a I'Gi_;ihG;; 'V \,j ~:ÜtŐdés, hogy ami.kor 
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közel l.OOO . '-:ele ·-~Fo •"- h 
'v v" ,J r:::L r~ ·-c 

/J, 4, 20, 23, 24' 27' 157 l 

A gyóeyszerek tárolása fajtájuk szerint kü1önböző-

- ' Kcppen 

c elán eclényb en, bwl1bus zedényben, :t'"ió1-:bt.:n1 7 zár t 16.dé.bo.n ~ 

mérete 2 cm. JS. sz. };:ép egy 20 cm magas bambusz-alba--

re.llot /vul::;o pyxist/ mutat, hasonlót Európában fából 

esztergálással kés>ói.tettok. 39. sz. kép porcelánedéllY 

10 cm nagyságu. 40. sz. kép egy kinai patikaedény raj·-

-~ za~,.., 
.!ll 42 or 1r ~+- ~[r~p e ,\f ··I-v-·r·-1-l. '"" -i .,_,l " :.~·.,a ,.~,, • >J z. ~~-e v .. e gv ,1':. • ...._ ••• ._,z _,, .r..urop ..... uc ke-

rül't ki.nai patikaedényt ábrázoL /16 6, 183/ 

Ileg kell említenem azt, hogy o. Kinában 1ete1Gpc-

elott európai gyóg;:Iszo:::ó;:;zclc az u:r.J;]<lorszúgbél rendel té-tc 

gyógyszerl(észletüiwt és sz,t tapasztalták, hogy am.ennyi.-· 

ben nem hermeti.kusan zcirt :.lJ c.som3colús, az úru megneci·-

vesedet t, a gelati.n kapszulák megpenés zed-tek, sok árut 

nem tudtak a déli. meleg párás v:·IT·osokban uegfelelŐeD 

tárolni és ki. kellett dobni Q Később száritószekrén~re·-· 

ke·t épi·te·ttek beo Az angoloknak évtizedek óta volt ·tr6·-· 

pusi. vi.délí:en tapasztalatuk, az ő veszteségült csekélyebb 

volt. A kiuai. gyóe;yszerész't az ilyen kárt ól. a több év-· 
, , , ' , ~ , . .., ' , , l ' ~- , 

százados konzervalasi es ·y;arolaSJ. e . .LJaras a_K&..l.mazasa 

óvta meg. /118/ 



! i 

3~; Bambusz albarello 

l l 
37'.' Szemcseppes üvegcse l 

~ ' 

39. Porcelánedény 



l';l 

41';'; 42'~' Kinai patikaedény 

. i 
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Szélanom kell a receptről is. A kinai orvos a be-

teg házánál ecsettel és tussal rizspapirra irta meg a 

receptet. Ugy tünik hogy ezt nem szabályozhatta rende

let,, mi.vel van hogy datálja és szignálja, mások szarint 

nem, a beteg nevét sem irja rá. A gyógyszerész egyes 

esetekben könyvbe beirja orosz szokás szerint a recep-

tet, máskor nem és a receptet visszaadja. Előfordul, 

hogy a család mee;vizsgálja a vényt és esetlec; változtat 

rajta. Előfordul, hogy a rJGm orő::; hotGsú szerak menn;y .-

ségét az orvos nem adja mee, i.lletve olyan i.s van, ho;y 

a gyógyszer mennyiségét nem súlya, hanem szokásos ára 

szeri.nt irja fel. Olykor hozzáirje a használati utas:i-

tás t, máskor nem. l 48, 144, 17:3, 181/ 

Sen·-nung Pon-ki.nc;j e 8 recept fő komponensét ural-

kodónak nevezte, a hatást erősj_tőt mini.szternek, a se-

gédanyagot asszisztensDek, a sort 8 vezér zárja le, a·

mely a szert a beteg testébon o helyes utra vi~zi. Ez 

a mi. nézetünk szarint az~nos a bázis, a remedium adju

vans, a constituens és a, corri.gens fogalommal • • 

A ta-fang a nagy recept, 12 iDr;rodienciából áll, 

abban 

1. kiun az úr, első rangú, 

2 a csin vagy szolt;a, másodraDgú, 

t-··-··-·--·-------------- __ :< __ .!'t:'l.l.L·iS_."a'--"'c'-"s"-o'-''' __ v,~ca.eg;;yY is b e os z ~~ttak 
a 3. és egyben utolsó rangúak. 

l 
l 
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A csongfang közepes recept 9 speciesből áll: 

1 insred.i.eDc:la első rangú, 

3 másik 2. rangú, 

5 mási.k J, rangú. 

A hsziao-fang vagy kis recept csak 3 speciesből 

áll l első rangúból és 2 második rangúból. /16, lll/ 

l 
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7. A KIHAl GYÓGYSZBil.HASZHÜAT 

A kínai gyógyászat és gyógyszerhasználat a kínai 

hagyomoíny szerint a mitológiai i.dőben kezdődik. Az el-

ső hi teles i.rásos emlékei a Han korból /i. e. 206-i. sz. 

220/ maradtak fenn, de régebbi eredetü hac;yományon 

alapu.lnalc. A kínai gyóc;yszerek hosszú évszázadokon-év·

ezredeken át csaknem vá l to za tlunul hos:őniÍ.latbo.n voltak 

és igy mind szakmatörténeti, mind lmltúrtörténeti szem-

pontból figyelemre mél tóak. Köztuclott, hogy a kin si em··· 

ber mennyire kötődik mi.ndon lwc;yományoshoz. l'Jac;yszrum.í. 

gyógyszert használt és rendszeriuG met::elécedett azzal, 

amit ez a hato..lmo.s ország nyújta ni tudott, gyógyszer·-

szükségletét az ország termése fedezte. A hazáján ki-

vül élő kinai mindenütt az anyaorszáeben mecszokott 

gyógyszert kereste, ezért pl. az Amerikai Egyesült Al·-

lamokban vagy Azsi.a más részén élőlenele hazulról lcellett 

azokat utánuk küldeni. /44, 45, 92, 144/ 

Ivü.g Kina a VI. századtól egészen a múlt század 

végéig nagy hatással volt a Japán GYÓGyi.tásrn, attól 

sernrai.t sem vett út. Kinn.rto.tható viszont per"zsa 

leg i.nd.i.ai hatás a gyÓ[;JO lj :ir2..s 
" / ' ; es reszoell a gyogyszer-

, ,.._ ' ·t ' .r1asznu.1.a·-r; eren, 

Portulaca, a Rauwolfi.a, o Papaver átvételébel1, viszont 

nem ismerik az ra· elterjed t D ici to.-

li.st és Atropa belladonnút. 

• 

l 
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Kina részéről nem nyilvánul t meg exportra va.J.Ó 

' . 1 d ' ' europal <ez·emenyezesro 
jelentek meg olyan, 

törelevés, 
,,. • "~ ' l' k' t - 'l t l' •• ,. , • ..).. •• J..naoan E,yogyszer .en naozna . - f,Yogynovenye;c, mlll c a 

Cortex cinnamoni, Galla, Uosusz, 01. cinnamoni, Rhizo-

ma rhei, Rhizoma zingi.beris, valamint a tea Közép--Eu-

rópában, olyannyi.ra, hot,Y ezek egyik-másika nemcsak a 

kassai antidotáriumban és a pozsonyi taxában, hanem 

már a Cordus-féle dispensatoriumban is fellelhető. /12, 

27, 92/ 

J;Iarco Polo a XIII. sz. végén ir néhány gyógyszer-

ként használt növényről. Garcia ab Orta az első el..\rÓ-

pai orvos, aki 1563-ban meE,jelent könyvében már több 

ki.nai gyógynövényt leir. A XVII. sz. elejétől a Kiná·-

ban hosszabb-rövidebb idoic; tevé\:enykedő jezsuiták kö-

zött több természettudományosan képzett személy volt, 

akik ásványtani, állattani, növénytani i.nformációkat, 

sőt tanulmányokat küldtek haz8 rendfőnölceilmek, legki·-

emelkedőbb közülük Ioannis de Loureiro, ald a XVIII. 

sz. végén 
könyvében 539 kinai növényt irt le. /ll, 1.2/ 

230 növényt lcüldött Európába Kantonból, majd 
'• 

Emlitésre méltó, hogy a botanikusok jóval előbb 
felfedezték Ki:nát, mint a gyógyszerészelc, ennek l:öszön-

~ i " 1 ' , t.. ., l' • , / ,., ,.. -. l' 1 , ' ne·co, noc;y a ·1;e:cmeszec naro~;l VJ.J.o.caoo.l. gyogyszerKent 

használt anyagok l{özül a növényiek i.snertetése és eler.:·-

zése a legkimer • 
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A XVIII. századi botani.kus l<ertekben már találunl 

jónéhány Kinából származó növényt, ie;y a szentpéter

v~iban, a Chelsea Physic Gardensban, a Roya1 Kew Gal -

deusban, párizsi. Jardi.n des Plantesban, a schönbrunn:-

ban és a pestiben. l'Tem szabad elfelejtenünk, hogy a bo..: -

tanikus kerteknek az orvos-gyógyszerész oktatásban mi

lyen kiemel t sz ere p j utott. Az ec;yes botanikus ke:ctck 

Kinából szúrmazó növényeinek lmbalógusa iSJrrert. Ezek-

ben szerepeinek azonos növények is, de vamwk unikum-

nak számi.tók, melyel{ meetartása sok törődést i.e;ényelt. 

A múlt század hetvenes évei.ben a Kinában járt Széche-

nyi. expedici.ó úl bal hazo.tüldö t t növények lcözü1 Kani.tz 

kolozsvári professzor 17 új, addie; nem azonositott spe-

ciest talált. /6, 11, 29/ 

A ki.nai gyógyászat a Szune;- és Jüan korban /960-

1279 ill. 1280-1367 l ldalakult, ÚGY tartják hogy a Iúing 

dinasztia /1:368-164.)/ idej én nem fejlődött, csak a ré

gebbi anyaget felelevenit,ették, kommentálták, szinvo

na:la a későközépkori eur0>aira emlékeztet, :Én úgy vélem, 

a ki.nai materia medio át, a gyógyszerhasználatot tekint

ve, hogy az megállja az összehasonlitást azzal, ami Eu

rópában a XVIII. szá:;ad. végéig urallwdott. /19/ 

A Sen-nungnak, a legendás idők császeÁrának tulaj-

vényt i.r le, nevezetesen a Croton tigliumo·t, a Veratru-
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. root, az Aconitumot, a Lycoctonumot, az Aconitum fischa

rit valrunint a Cantharides t, továbbá mi.ndegyiknelc az 

.ellenmérgét is. Ezek listája később kiegészült az ar

zénnel, higannyal, barackmage;al, az ópiummal, majd a 

Solanum csoport, az Ari.sema csoport, az Euphorbi.a c so-· 

port, a Rhus csoport tagjaival, a Strychnos-félékkel, 

különböző egyéb növényekkel., továbbá a hashajtókkal é: 

aborti.vumokkal. Ezeket csak gyógyszertárban volt szab: d 

árusitani és fore;alrnazásukat az 1846-ban ki.adott rend.• -

let szabályozta. Azt a gyóc;yszerészt, aki a rendeletel 

megszegve, ad ezekből, azt akasztással büntetil<, ha a 

betoe; meghal, lofojczi.l-:. Az üncyi.llcoDGÚG nem ri.'tkB Ki.-

n ában, leggyakrabban ópi.ummal követték el, igy halt meg 

az utolsó kina i császár édesanyja i.s. Arzénnel it1l<ább 

másokat segitettek át a túlvilágra. Egyébl<ént az ópiu

mot nem gyógyszertárból szerezték be. /5, 19, 22, 57, 

l2J, 174/ 

A teljesség icényc nélkül felsorolek néhány gyógy-

szarként használt anyagot a természet három világából. 
\ 

Ásványi anya[';ok: 

- A steatit alexipharmakon, 

- a realgar antihelmi.nti.cum, lázcsillapi.tó és bőrbeteg-

ség elleni szer, 

- a cinóber univerzálszer, a belsóséget erősiti, 

- a vasoxid csonttörés és mindenfajta fájdalom elleni 

szer, 
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- a gipsz a törzs fájdalrnai ellen szolgál, 

- a rnagnetit gyóeyszer vesebetegcég és vée;tagfájdalrna.k 

ellen, kenőcs alakban pedig vérzéscsillapitó, ' 

- a csillárnpalát májbete,sség ellen alkalmazták, 

- a nátriumszulfát hipochondria ellen szolgált, de ha a 

gyermek sokat evett, vászonba csavarva éjszakára a h1-

s<Í.ra tesznek belőle és ree;ge1re a belei megnyugszan1 k, 

továbbá fényesiti a sz emet. A nátriumszulfát ot i.lle ő

en hane;súlyozást érdemlő érdekossée;, hogy az 1596-btn 

kiadot t Pen-cao-kang-rnubon már szerepel, -a Sal miro.l>i-' -

le Glauberi. európai felfed&zőjo pediG 1603-ban szUle-· 

tett. 43· sz. kép a higany, a 44• sz. kép a stalag-

tit-stalagrnit ábrázolásút rnutatja be a Pen-cao-kang

muból. 

Az ősi alkimista receptels: előszere~ettel tartal

maztak ásványi termékeket. /:37, JS/ 

A ki.nni gyógyászat naGyszú.mu nlivén:y·i. ozert a11~al·-

ma z ott; ami ors zágulcban f<;_Jltalálható volt, annail: vala-

milyen e;yógyitó habst tuij.ajdonitottuk. Csali: illusztr:Í.·-

ciólcéppen néhány példát: 

- A sárga bab gyökere gyógyszer emésztési zavarok el·

len, 

- a zsálya malária ellen, 

- a Paeonia albiflora a máj betegségei, a vér besürüsö-

.,-'----·-·------ d.ése;···vara.ru"icTt--i--z-z-a-üás--e:J.len, 

- az enciángyökér görcsöle és eszméletvesztés ellen, 

! 

i l 

'l 

!i 
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' l 

! i 
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a keserü bab termése fagyási daganatokra és gyenge
ség ellen, 

a málna őszülés és szoptató nők tejhiánya ellen, 

l ' ' . - az oro3Z, .a.n.szaJ . ., l •• ' ' t 'l l'l c;yo":ere ,:os zveny es · a .. yog e ... en, 

- a szederfa ága és magja szomjúság és i.ttasság ellen, 

kérge gyengeség el1en, egy rajta élő gombaféle fér

fi. szakáll és szemöldökszőr növesztésre szolgál, 

- a bételdió részegség ellen, 

- a csi.pkebogyó gyermekek batac;ségai ellen, 

- a fekete bors nyálfolyás és rnallkasi szorongás alleJ,, 

- a citrom lehangol ts ág ellen szolgúl gyógyszerül. 

A 45. kép ~z eperf~t, u 46. a ginsengat ábrázolja. 

Röviden irni kivánok a hires ginsangrőL Ennek a 

"Világcsoda"-ként emlegetett növénynek az eredeti na

ve: Zsensen; a név torzított változata a ginseng ter

jedt e1 Európában. Az első európai Alvarus de Semedo, 

aki. "Relatione delle grande Monarchia della China" 

cimü, 1643-ban Rómában megj elen t rnüvében ir róla. Ko·-

rea ginsengben róttú le o.cl.ózá.si kötolezet Gsét;é't Ki.nci·-

nak. Legértékesebbneit a vd:don terrnőt tartották, begyüj-· 

tése császári rnonopólium volt. A csúszári kegy jele 

volt, ha egy magasrangú beteg részére egy font rnandzsu 

ginsenget küldött. XIV. Lajosnak kü1ön küldöttség vit

te aj án dékba. Kinában sokféle betegségre aj án lj ák, Eu

afrodiziákumként vette á t •. Iiell!c;sak _a kínaiak, ha

nem az ameri.kai i.ndi.ánok is nagy becsben tartották, 

! . 



46:' Ginsang 
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1840-ben az Ee;yesült Államok e_yógyszerkönyve hivatalos 

gyógyszerként felvet to, a kézőbbi. vi.:!;sgálatok neL1 iga·-

zol.ták a neki ·tulajdoni·to·tt ho·tic·t, ezért l830-t6l el·-

verzális gyógyszernek tartották. Az ár:i:."a vonotkosó:l.sg 

mi.kor nagymennyi.sécü termesztett gi.nsene gyökér jelent 

. ' t '] m0g a p1.acon, er e :e er6sen vis8zacse·tt. /lJ, 15, 18, 

46, 66, 91, 128, 137, 147, 182/ 

Az egyes szcl::i.ról:: sz en t bor~ed.:illyul. irnok n Ki-· 

nában használt állati oredotü c;yóc;yszerekről. Néhány 

'ld'. pe. ac: 

A mósuszt abortivumnal: ll.o.sznúltrik. 47. kép a mósusz-· 
'll . " ' t '' 'b ' l . a .. aii vaaasza- aG a razo .. Ja, 

a tigrishere impotencia ell on, a tigrisnek mi.nden 

testrésze erősi.tő gyógyszerül szolgál, 

- elefántbőr sebsarjasztó, 

a száritott e;yi.k forrázatként toni.kum és láz elleces 

sz er, 

- a gyöne;yház gyulladás &s általános gyengeséG ellen, 

- a csótány olajbaLl elkészitve szerrre való gyóe;yszer, 

- a csikóhala·t dyspepsi.u Gllen sdji~, 

- lügyó vörösborban áztatva amenorrhea ell en. 

- ~elia azedarach ·termás~t ás összetör·t osztriea héja·t 

kása konzisztenciájuvá f6znek ~s a viszke·t6, gyulladt 
s c 31.-CJj.Jj:~-·-·;sy üiTá"d. áS c s ök 1: e n t ő/ • 

i\ 
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A csirkegyomor, e.mi.t emésztési zavarra adDak, pepszi-ot 

Több gy6syszer eset~ben nem J.ehe·t elvitotnie tan~s~-

talati alapon nyert hatáct. 

hoc;:y l: i na j_ EYÓC~7S z ert árban l á t tak t ekl1Ő( -· 

héjat, szépiát, sárkánycsontot /4G. kép/, száritett r<-

varokat, stb. A kina i g-;:j6[';yszeres könyvet és n korté.r; i 

leirások alapján listá·~ leho·t összeá.ll.i·tani az orvo~o1 

által ajánlott, i.lletve a nép áltnl haszn,úc il11at:i 

ezeket a gyógyczertárbo.n <iru:::: i to tt:Jj-: .. .Bizon,y:~.i.~.;; a. !-:ole·-

ra me[;előzésér0 vi.sel t öve t ~cm ._:;yóc;yszcrtárból szerez·-· 

ték be. 

Tudjuk, hogy gyógyszertárbEm lehetett a medveepét 

beszerezni, arait bélférgek és aranyér ellen, továbbá a 

máj és a szem betegségei.re adtak, a pori.tott szarv::1s-· 

l
o-<to·ttak, me'r- 'lepra e'l'le·n l' r ad· t·;·l·, "o·,.;. Í'<()''" '"'~vu··,,-:, • .t-L. b, · .. ".u ....._.._e ll ,J..v' -- f:;;.J l~<.-l..c:a! ..... 1,., 

szim"oolumnak tekinthető o 33. :_,z, 1:épen ló. thutó foketc 

Acsi.ngból való v i zze l készült eDy·it i.s Oecs1)en 6.1.l.ot't. 

'-'t .... , ' 'l 'J .J..' ... ... • ·'''l ' . , .,._ Ku VJ..ze c a ne .. y :L 1.a cOS a[!; md.rCl us co. -novemoerJ.C .Le-· 

zárva tartotta. Az előél.litott 
' .o ,., • • ' . ' . .l...' ... , 

enyve~c .l.ormaoa on-;:;o"'-c:et~ 

jutott sárkányvér egy fán élő ro\rfl..r e::1:l"ementuma, <:.J. fe-· 
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hér viasz ami a vietnami. ba1zsamként i.smert lcenőcsnelc 

is vivőanyaga szi.ntén egy fán élő rovar kiválasztása. 

!)l. kép, 

A népi gyágyás .zatban mé4hel gyógyit o t ták az epi.

lepszi.át' frisseu nyert )cisfiú. vizelettel gyorsitották 

a szülést, s.uyatejből lcésziUt vajja:~ gyógyitottálc a 

szembetegséget, sündisznó gereznár akasztottak a fü1.re 

süketség ellen, élő kacsá~ l.evágtak 1 felcl.arabolták 1 

hÚs át bőrr!;l te H ék boro ga táskén t, a medve talpból kifő

z~ t t kocsonya erősitő gyengeség és öregség ellen, a 

selyem4ernyó ·trágyávaL gyermelcek gCirosét oldottálc, Az 

ex tempo:):'e nyert plac011Lá~ pzintón nem gyógyszel•tárban 

szerezték pe, Q.e száritot~ á.Llapotban tartották a gyógy

szertárak sápkór ellen:!. r;yóe;yszerként. Fertőtlenitésre 

növényi. ham-qt használtak, ez i.s volt minden háztartás

pau. 

Érdekesség, hogy volt egy olyan gyóeyszer, amely 

:félig á:UaU, ;félig növényi eredetü, ugyanis a Sphaerj 1 

si.nensis nevü l'j.ernyó fejéből betegség következtében eg_J 

gomba nő k:l. 1 k:;.ual ne 'Vo rLl.a ... c so·- L;mg, ami. annyit j eleut 

mint "nyár:j. növény-téli í'éret;". Sz<.Í.ritott álü,potban 

tartották. Ugy készül gyór;yszel' belőle, ho ey egy leacsa 

belsejébe 5 d:raclunányit tesznek a drogból és mérsékelt 

tüzön sütik. Ha a kacsa megsült, ezt ki.veszi.k belőle, 

mivel ereje kellő mértékben átjárta a kacsa húsát és 

'i 
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egy héten át naponta kétszer :fogyasztanak a húsból. 

Erősitő és megújitó hatású. /10, 16, 19, 23, 24, 25, 

4:6, 48, 64, 66, 79, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 99, 108, 

114, 116, 142, 145, 148, 149, 161, 163, 172, 173, 175,. 

177, 179/ 

A ki.naiak egyoldalúan cáplálkoztal~, gyakorlati.la,~ 

vegetáriánus ok volt al', ezért roboré1ló gyógyszerneJe fő-

ként a hús:féleségct ~elöntettélc. Gyógyhatáat tulajdo·-

't ~t , l'') .. b'' " '11. ~ l h' ' l· '.' l ' ' k nJ .. O'!..· aK a. ru ... on ... ozo a ..... _...n..,o: .u.s.:tno. :, rnaJana.<:, verene. , 

emlősállatok tejénok, amit egyébként szintén nem hasz

náltak táplálkozás cél j ából. Az em b ed. placen tá t meg-

tisztítják, darabokra vágjálc, t.J.zt fehér kacsával meg-

eteti.k, a kacs át néhány nap mul va le vágj álc, b el sóségei

től megtisztitják, húsát megfőzik, tüdőbetegnek adják. 

Macska placentát hamuvá sütik egy agyaglapon, meleg 

i.talba téve szi.ntén tüdőbeteggel itatják. Az emberi 

vérnek erősítő hatást tulajdoni.ta.nak, az emberi húsnak, 

májnak io. /21, 67, 91, 16}/ 

Kinában még a századfurdulón i.s a gyógyi.tás terén 

uralkodik a szi.gnatura tan. A bab a vesét gyógyi.tja, 

mert olyan alakja van, a pi.ros s.zi.nüek a vér1·e hatnak, 

a zöld szinüek a májra hatnak, a máj megbetegedéseit 

disznómájjal, a tüdőét disznótüdővel gyógyítják. A gin-

seng gyökér alakja emberre emlélceztet, az ép, egészsé-
'----··- ·--·-

ges embert formázza, igy az a belévetett hit, hogy min

de,nre jó, és a szignatura doktrina diadalmát jelenti. 

/19, 182/ 

-- '.1 '! 

-- -----,._,._ l 
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Ugy vél.ték, hoc;y ha ut;yar.azon szert más gyógy

szerformában például főzetként, pi.lulaként vagy egyéb 

formában juttatják a szervezetbe, más hatást fejt lü, 

Mási.k példa a Pen-cao-kang-muból a Cyperus rotundus 

!J.atásáról: Fiúvi.zeletben főzve, behatol az erekbe, 

ecetben főzve diureti.kus hatást fejt ki., fahéjfőzet-

ben elmúlasztja a szomjúságot és a köhögést, szenese-

désig pörkölve képes vérzést csillapítani. 52. kép. 

/19, 142, 162/ 

Sen-nung Pen-ki.ne-j e 7 csoportba sorolj a a gyór,:;y·· 

szareket az alábbiak szerint: 

1. A szimpliciának novezettek, malyeket magukban 
használnak, 

2. azok, melyek más ingrediencüí.k nélkül nem adhatók, 

3. azok, melyek egymást segítik és erősi.tik, 

4. melyek ellentétesek egymással, egymást felőrli.k 
és megsemmisítik, 

5. melyek egymástól kölcsönösen félnek, vagy egymás-
nak ártanak, ! ! 

6. melyek egymást semmiképpen sem visel:i.k el, 

7. melyek egymást megsemmisítik. /16/ 

A gyógyszereik alkalmazásában a ki.nai orvosok na-

gy on óvatosak. Kerülik az erős ha tásúalmt, kis adagok

kal dolgoznak, i.nkább többször imnételtetik i.lletve hu-

·zamos--id.~:i.g alkalmaz zák. Bacon s.Zerint: "Me dicament orum 

varietas filia est ignorantiae.u Akinai gyógyszerelés-



52. Cyperus rotundus 
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ben megfigyelhető a poli.pragmázia. Én jó néhány elői.rat 

áttekintése után úgy vélekedem, hogy a lci.nai orvostól 

megszokták, ha úgy tetszik elvárták, hogy az összetett 

gyógyszer sok szert tartalmazzon. Ezért az az egy-két 

valóban hatásost a többi ldsérélvel mi.ntegy felhigitot-

ta. /19, 64, lOB/ 

Disszertációmnak nem lehet célja a felsorolás, de 

néhány, a századfordulón K:Lnában használt összetett 

gyógyszert, gyót;yszertári elői.ratot ismertetek, ami. t 

az egykorú szalwajtó i.s jellemzőnek i.télt. 

Rp, 

Margaritar. pulv. 

Sediment. urin. praeparat. 

Lapid. bezoard. bovd.D pulv. 
Rhi zoma copti.d. pulv. 

Carb. vegetabil. pulv. e prunis porat. 

Spumae pigment. indi.ci 

Borneoli.s p ul v. 

Radic. li.qui.rit. pulv. 

Boracis ven al. us t. p ul v.\ 

Cinnab, nativ pulv. 

Acet. cupric. pulv. 

15,44 g 

11,58 g 

3 86 .. ' g 

15,44 g 

7,72 g 

7,72 G 

7,72 g 

3,86 g 

.3' 86 g 

11,58 g 

1,93 g 

L~sce fia.t pulvis, u]~L;. loroköblitésre dif-

téria ellen. /144, lCi/ 
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Liásik elői.rat di.ftéria ellen 

Rp. 

Ace t. cupri.c. 

Carbo li.gn. aromat. 

Cinnabaris 

liatr. boraci.ci 

1,0 o• 
c. 

3,5 g 

17,0 g 

78,5 g 

wisce :fiat pulvis, detur si.gnetur: Torok be:fuvására. 

/14.3/ 

Recept vérhao és kole:ca ellen: 

Egy pohár riz;:;púlinkábon kevorj el: 

6 drochma Aconil;urn variee;atumot, 

6 drachma Cari.ca papayát, 

6 drachma Justitiát, 

3 drachma 

5 drachma 

Convulvulust, 

:fl os Ci.nae t, 
J drachma Glycirrhiza port, 

az egészet egy decire kell lefőzni és melegen inni .• 

/91/ 

Pesti.s ellen az alábbi gyógymódokat aj án lj álí:: 

1. Tavasznyi.lás után, bizonyos napon készits fehérrépa 

főzetet és egy kúszóbab-féléből készült bort; mele-· 

een inni a család minden tae;jának pestis ellen. 

2. A hatodi.k hónap hatodi.k napj án gyüj ts él spenótot, 

szári.tsd meg a napon és tedd el újév ree;geli.g. Alc-

ezt :fogyasztja, megelőzi. járvány idej én a bajt. 

' ! 
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). Végy egy darab lóbabot, csavard vörös rongyba. Tedd 

a kis csomagot a testedre, ha férfi vagy, a bal ol-

dalra, ha nő vacy, a jobb oldalra. Megvéd a pestis

től. 

4. Hajnaihasadás előtt szórj egy marolmyi felí:ete babot 

a kútba úgy, hogy más ne lássa. A háztartáshoz tar

tozó személyek i.e;yák ezt a vi.zct és a fertőzés ha

tástalan lesz. Ahol folyóvizet használnak ivásra, 

ott mi.nden reggel hajnalhasadáskor dobj egy csipet 

fekete babot a vizeslcorsóba. Ez elég a családnak, 

hogy elkerül j e a bajt. 

5. A múl t ban bevált pes t is ellen a mennydörgés pilula, 

melynek receptje az alábbi: 

Rheum 4 uncia 

Aranyfüst lemez 30 darab 

Cinóber .3/10 uncia 

Timsó l uncia, 

ezt poritmli, pilulának elkésziteni. és vizzel beven
\ 

ni. Egyszeri adag l/5 uncia. 

6. Végy huancsung--ot /cc;y népi fertőtleni.tőszer/ és egy 

darab timsót. Tedd a v::.zezt::nc:Jóba, hatásos. 

7. Vörös ,kenet őr()l,i ,-_,::oc · ~tad vizzel és szórd 

. a Jli0Ci€)J:J_§__Q_:t'l,'].,yuk:io::__,JL,_u~. '"'-·y cuJu, E;z aocsodálatos 

szer megelőzi a járvány terjedését. /85/ 
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iratokat, amelyeket az Európában használt galenH;umok

hoz lehet hasonl i tan i., azonban szinteti.kus ,syógyszerek 

Kinában a századfordulón még nincsenek, Európában már 

a gyó,syitás fontos eszközei. A ±x. század első éveiben 

a z európa.i. s zerek lassan, de biztosan hatolnak be a ki

nai gyógyszertárakba, elsősorban a ldkötővárosolwn ke·

resztül. A legfőbb exportálók ,Japán, az Amerikaj_ E,sye

sül t Államok és Héme c ország voltak. A legfontosabb im-

portcikkek az alábbiak: kinin por és tabletta, cs ulmmáj 

olaj, jód és kálium jódid, cinkszulf'át szemcseppnek, 

santonin tabletta, mi.ndez olyan népnél, mely eddig va

kon megbizott saját gyógyszerei.ben. A kinai. gyógyszerek 

exportja is nőtt, 1902·-ben az előző évinel< csaknem két

szerese volt. /104, 121/ 

Annak értékelésére, hogy mi.lyen is lehetett Ki.ná-

ban a századfordulón a gyógyszerhasználat, az il'odalmat 

tovább kutatva, talán közelebbi. választ kaphatunk. Az 

Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárból néhány 
·l 
• 

évvel ezelőtt egy kétkötetes könyvet kaptam feldolgo

zás céljából, mely 400 gyógyszer, illetve gyógyszerként 

használt anyag /szimplicia/ leirását tartalmazza. Angol 

nyelven kézzel_i.rták. Elején sem eim, sem név, sem 

évszám nem szerepel, a könyv gerineén "Chi.nesische l\Ie

.. él.icin" c1.m á11, Foneti.kai. és egye-b j egyek- alapj án a 

müvet századforduló körülire, vagy inkább az azt meg-
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előző idejüre lehetett időben elhelyezni. Egy-egy-ol

dal tartalmazza a sorszámot, továbbá másolási hibából 

eredően olykor hiányosan az alábbi jellemzőket: a gyógy-

sze r kina i. megnevezés é t angol foneti.kával, latin be tük

kel, a gyógyszer latin valamint az angol megnevezését, 

növény vazy állat esetében olykor a családra utaló le-

. , t J..ras , egyes esetekben lei.rja a növény külsejét, lelő-

helyét vagy eredetét, a népi gyógyászatban való felhaE.z·-

nálá:Ját ós a. eYót;yhat~cút. I~Iind.cn oldal tartalmazza a 

Pen-cao-·pej -jao szócsoporto t, végül az ára t dollárban 

kifejezve /ez mi.nden valószinüség szarint jüan, vagyi: 

kinai dollár/, továbbá az egységet, me ly egy-két álla i. 

szert kivéve pikul. 

l\iintegy .320 növényi, 40 ásvl'(nyi és 40 áll. a ti erede-

tü szert tartalmoz. lvli.nthogy árazva van, nyilvánvalóan 

ez azt j elen ti, hoc;y ezek a sz erek kereskedelmi forga·-

lomban voltak. Kiemelést érdeml(í tény az, hot:;y szakmai 

közleményele a gyógyszerele árával ó.ltalában nem azoktak 

foglalkozni, sinológusok ~rdeklődési körébe sem tarto

zik. Legolcsóbbnak a zöldbabot tal. ál tam: 1 pi.kul 4, 30 

dollár, leedrágábbnak a medveepét: 1 p ikul 2 500 doll.iÍ.J.'. 

Általában a gyökerek, majd a füfélék az olcsóbbak, a 

magok drágábbak. Xél1ány szer ára 10 dolláJ.· alat t van, a 

legtöbbje 10 és .30 között, soké 100 alatt, a több száz 

dollárosok nagyon ritkák. 
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IIéhány árai; az 5. sz. tábl,ázat tartalmaz: 

Gyógyszer neve áro. egysége 
jüan 

szekfüszee .34' 50 p ikul 
árpaSZE:/4 4,90 ll 

p aradi cs orJlmag 2.35 '- ll 

.Asa foet:ida 49,i0 ll 

hajdin!l. viráG 8,60 ll 

őszibarackvirág :LB, 'ro ll 

;t'üzfa 1.2,.30 ll 

gránátalllla héja 18,60 ll 

:rézkarbonát 6,1.0 ll 

cinóber 98,~ ll 

higany 120, ... ll 

kalomel 88, :~o " 
gyöngyház 4,50 ll 

ametiszt 9,80 " 
ná triums z ulf át 11,- n 

szarvasagapes 787,90 11 

sárkánycson t 15,30 ll 

sárkányfog 123,~ ll 

tobzoska \ 99,- ll 

teknőshéj 18,- 11 

selyemhernyó trágya B,- ll 

rovar vi.asz 276,- ll 

urea /emberi erede·tü/ 740,50 ll 

foltos kigyó 81,- 100 db 

vörös foltos gyik 0,19 pár 
q~ 100 db 
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A::; 53,, 511· kép a lcönyv két lapját mutatja be. 

Ez a kézikönyv feltehetően a leggyakrabban kol'o

.sett é<! forgalomban levő szerak jegyzéke, az árminden 

bizonnyal a szokásos lcereskedelmi. ár, A manuá..li.s to-

vábbi. elemzésre érdemes, /31/ 

Kinában a gyógyszereknek tekintett 1myagoknalc tu-

~.ajdoni.tott gyógyhatás min<lenekelőtt :p.agyomány dolga, 

A kérdéses szer lehetett egy bizopyos korban ritka, 

divatos, egy-agy személyhez, vagy tauhoz kapcsolódó, 

pl. az őszil:wrsck mint az öröh: élet gyUrr!ölcse a ~aoiz~· 

mushoz. Enne!:: a hagyomáuyti.~>ztele~nek jcöszönhetjüh: azt, 

l ' ' t''b' ' ' • t L ' • 1ogy a reg~· o·o sz~z- ezerovo~ lURere··anyago~ u szuzaa-

forduldig gyakorlatiJag változ8tl8n formában átmentet·-

ték, és i.gy rni i.s megismerkedhettünk Kins. gyóc,yszerésze

tének sajátos vonásaival, maly é:v.;;zázadokon keresztül 

az egés:;; távol-keleti vidéken, a Ki.nával lcörnyező or

szágokban is el·terj edt, 

~i 



~--

/c;;L /~ c,./ /ud 

~;;v ~/~ . .0r'·-"~'"k-.. h .. 7' 
,.?~ ..4é-./H_.a4.~ ~~ ~-~~7 4· 7 
.~f:" . .c:?'",.:.:r..,-·""4"'~.-N./..R~...?~ ~~;.: 
--?hfl L'f'.r;;.-~:.?c.-.c.c~ 4~~'~-

/~"~~~:1'-t/ .,-z. _?--.---o-.z/4-,=.r, )''·'-r.";;_ ..r;;:u.--~,~ .; 

"' ,4;;~.r/ ""' 7~~// :dw""""-'"''ii! 
/..;,,..,Pd7' ~r&~ fi'~-."' rJ' . ..,.,....",".~ 

d.~~;:;:;_ "'""""~-#U2~"< 
~/~.P ~''7'":'""'4~~.~ 
.. P7-~ 

53.,· 54'• A kézzel :i.rott gy6gyszereskönyv 
egy l.apja 



-----~,, 

III. ÉH::PÚ~ELÉS 

A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEI 

Az irodalom tanulmányozása során arra a következte

tésre jutottam, hogy nem készült olyan összefoglaló mun

ka, me ly a kina i. gyógyszerészet valamennyi fontos terü

letével foglalkozott volna annak történelmi, szociológi.ai 

és egyéb társadalomtudomúnyi háttorét, valamint Kina sa

játos világát figyelembe véve, ki.térve az európai hatás

ra, illetve a kölcsönhatá:::ra. 

l. Nunkámban meg tudtrun oldani. a vizs~;ált lwrszak köz

történeti, valamint szakmatörténeti vonatkozásainak 

együttes bemutatását, mivel azok sajátos módon egybefo

nódnak. Saját szerkesztésü térképem bemutatja azokat a 

ki.kötővárosokat, melyek az európai behatolás kapui. vol-

tak. 

2. A vizse;álat során mec;állapitottam, hogy a gyór;ysze-· 

rész és orvos társadalmi. helyzete a századfordulón mé1 

hüen tül(rözi az évszázadok óta fermálló állapotot, ne 

vezetesen, hogy a főiskolút nem végzett gyógyszerész t 

ker~skedői réteghez tartozott és társadalmi1ag fölött< 

áll'La főiskolát nem végzett orvosoknak. 

---· ····-T; A gyogysz(ü'észiWpzesse.l roij;laTk'Ozva ·raegl:ellett ke

resnem annak okát, hogy bár egy 1846-ban löbocséljtott 

császári. dekrétum gyógyszertár nyitását és fenntartását 
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' ' . 
Q CS&.SZb.r:L. megszerzésél1ez kö·töt-

te, hogyan volt lehetséc;es, hogy ez a századfordulón 

még nem reali.zálód.ot t, :fel kellett deJ.•i.tenem, hogy mi-

kor és hol indult meg a lwr követelményeinek raegfelelő 

egyetemi szi.ntü gyógyczGrészképzés. Ki kGllett térnem 

annak vizsgálatára, hogy mikor vált külön az orvosi é2 

gyógyszerészi gyakorlat és mikor vált külön a két hivE

táara az Ggyetemi szin'cü olctatá:J, MGgállapitottani, hof f 

ennGk esirája a mi.ssziós i.skolák oktatási. rendszerébe~; 

fellelhető, ugyanis oktattak gyóc;yszerészt, de gyógy

szerészi. diplomát nem sd tak ki é8 csak a császárság bu·-

kása u tán, az 1912-ben lübocsáj to t t "Egye tem i. rends za-

bály 11 érvényre juttatásával oldódott meg ez a kérdés. 

Ennek irodalma annyira hiányo;:; volt, hogy egykorú hire-

ket és referátumokat is fel kellett hasz:nálnom ahhoz, 

hogy a kép teljes legyen. Elemeztem azt i.s, hogy a misz

sziós i.skolálc mi.ért tartották fontosabbnak az árvoskép-· 

z és t, mint a 

ro jutottam, hogy a kinai., e;yóe_:y3:6e:---éoz kevés ráképzés-· 
' 

sel képes volt az európai. szinvonalú szaianai munka kö-· 

vetelményeinek megfGlelni, mig az orvosll:épzés elmara-

dottabb volt. 

4· A gyógyszerkönyvként használt kézi.könyvel\rŐl ;:;zóló 

:fej ezetpe_n_választ keE<;StE)m arra, hogy minth9_gy Kiná

ban 1930-ig nem volt hivatalos gyógyszerkönyv, melyek 
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hasznit1hatott .. Ez l::ivcJ.nta a leskörül tcki.ntőbb vi.zsgéÍ·-· 

l 'd ' .,_ . l ' , ....... ., i , "' . o b.:J ~.~, m1.vc ..... az ecyt.:oru sz er z o L:: erre nem aa·.;al( ee;ycr··· 

telmü választ. Felkutat tom o z utolsó dinosz ti. a i. d ej én 

kiadott gyóeyszex-észi. könyvek li. st új ó. t, tovább á hogy az 

et;yes könyvele hány kindást értek me[S. Tanulmányoztem 

azt a két gyógyszerészi kézi.könyvot, molyekről feltéte-

lozhető volt, hogy b<ir nem a törvény orejénél foc;va, 

hanora a 1 ' • SZOKaSJOt, a hotjyomány alopj án a gyógyszertál'"'nk·-· 

ban használatosak voltak. Silcorült ozok régebbi. kiadás~-

nak utánnyomott példányát kézbe vennom és klasszikus 

szöveshez értő si.nolócus segi. cségével a könyvel' torta l-

mával megi.smerkednem. Ezeknek néhány cikkelyét a di.sz-· 

szartációban "saját" forditásban i.dézeJC~. A szöveg önma-

gáért beszél, szinvonala emlékeztet arra, ami Európában 

a XVIII. század vé~:;éig á1talános volt. j,Jegvizsgáltam, 

b O ~y ... ,_ e·---~u· .J.~- L. o .. ! .. ..J_ , ... /j_ . G u. u J:l llcl~ lill '~~~.~ ~önyv közUl. mel.yik felel ~ee a 

gyóe;yszerkönyv irán ti követelményeknelr. A kinai. nép ha.-

gyománytisz teletét ismerve:, v :il esz t keresten L1I'l"8., hot,;y· 

hogyan f·or;adté.l.k a hl. va t ai os g:yóby;..;;ze~c~-~ün::/i.:· rn.cc;j e l ené·-· 

sét. Abból a 

ben használt 

l: öve -~l:c:::; t ~-t;ésl"'C juto·t·tam, hogy az 

t2.sa. 
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5 A ' t ' l o o 'l " ' b 'l " ' ' ' l f 'l o ' o ' • gyogyszer··ar -::u, .so es e .so rcepene t, un tClOJ a·-

nak le irás át nagyr~szt irodulmi adatok alapj é'in végez-

tem. Az európai. rnintájú gyóc;yzzertárak me ej elenésa Ki.-· 

nában a vizszálat táreyát képező időszalera jellemző. 

Azt a meeállapitáat tettem, hogy az évszázadokon ke .. 

resztül fennállt izoláltsác; ellené±>e az azonos funkci.ó 

hasonló megj elen és i. forrnában ü: ki.fej ezésre jutott, 

továbbá, hoe;y maga a c;yóeyszertár képe, rnec;jelenési. 

formája bizonyos, nem is alocsony szinvonalról tanus-

kodott. 

6. A gyógyszerészeti tuclomáuy helyzete és a gyógysze-

részet e;yakorlata cimü fejezetben rögzi.tem, hogy Kiná

ban a gyógyszerészeti tudományok közott a két legfon-

tosabb szakág a drogismeret és a e;yógyszerli:é.%ités 

technolóc;ioája. A diB.szertúció fellüvja a figyelmet né-

hány Kinában haaznál t c;yóc;yszertúri eszközre, me ly e t 

Európában nem ismertek. Ebben a fejezetben vizsgálom 

az alkalmazott mért8kegységet, a konzonrálástechni.ká t, 

összeá11itú.súnak szabál~roi.t, mel-:,r o. .. r>.rór~~·ysze:rek inter-... ~;;,<J '-' -· 

akció j ának tapasztalati úton nyert i.smeretére enged kö·-

vetkeztetni. 

7. A kinai. gyógyszerhasználat elemzése a Kelet .0'VÓ O'V-
i....>u Uv 

szarkincsének bemutatására, V(ll_a!Il:iiJt §~ (O)urópaival va---- "' ---- -------

ló összeve·tésre al1:a1ma 8~ ~nnek J:"'ész1otcs zzakm.Btör'té-

neti, val.amint farmakológiai értékelését nehéz volt a 
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·8. Isr.1e:rtotel: tovó.bbú ec;·:J kézzel i.ro tt " , .. 
gyogyszeres~ony-

' ' o d 'l ' l ' "l. ' o 1 . ' 1 . vet, mely a szazaaio:c u. ol-:t {83ZU . .'"C es ro:rga .ml. ara.-:::a.t 

tsrtalmaz, egyben értékrende ~ is b :fej ez. Ilyent iro·

dalmi közlésben sehol sem 16.ttsm és a ldnai 8YÓt;yszeré·-· 

szet ismertetésében te'ljesen ec~ycdül.::Í.l1ó(' Saj2.tos vonús 

az, hocy a oinolócusok, minthocy ni.ncsen kellő termé-· 

sz et tudományos i.cmerotanyacuk, cí.l.talábon tr~rsBdalomtu-

a.'orn~'>rly-~ lrc_-:-~Cl:'J/, ..... c·:,..,,,,...l r"o:,,.l ,·:'Jlco~rln 1,< Rl-.··y k·J.·v,~·t.~lro-1 ·tu·Cl'ol,..· ~v.~~ _ .. ,. J.J.. >..;t.J ''- ... ~-'- • v··'-'·'·- .... r.t .. "-• ~---:- . v ....,, .:... .. 

porttal természettudomú.nyos témc'il:a t i.s feldolgoz, azon .. -

méc nern jolent mec; kiadványa, 

egyébként régebbi korok történetével foglalkozik. 

Összefoelslva: A di.süzertúció Lol---tnlrm.izz;_;:; a ' szaza .-

fordul6i kinai. gyógyszer~s~e·t jellcn!z6 von6s2i·t, a~nck 

, , ' ' t•• .1-' 'l '.t.., !"' ., l L l .1' ' J 
llU[;YOffiUl1yal.·t, ·-cor·ueDe . .li18 v .~8 Cl:_tl'"'S8QG .. OTil"uUL.OlilélYJ,Yl VO Wi C·-

'"l'" 'k t~'",.. 'l __ , .. ' :1.o -::ove·c ez eueseu:e--c .l.evonva, me .. yol<;: .lenyet:;s, ~:oc;;;· c::::·;; 

tani. A di.sszertáci.ó neracsak ü.sszel~og1.a'lja az i.x·oUc..'lol.:l··-· 

Oan elszÓl"ta.n lej egyzet t ismel"etonyagot ~ hanem azt tu-· 

dor.1&ny- és sza1cmatÖl"'téneti valL-DLlint kul·tú:rtö~téneti te·-

ki n·t;etben is ' . UJ 
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Hatalmas irodalmi. anyag áttekintése ut8.n ny·i.l.vrir->-

valóvá vált, hoe;y a f'enti.ekben vázol t téma eddie; nem 

1r u''lt f'e.ldo.lgozár·ra A kevé"nzámú e tárer::val fog-·lal-· •• er ' - ' ' ' "' • "" a ' ~--

ko z\), rrru··vek o"oszeJ.·'or/lalo' J. c·l·.l.crru·!ek és nem for--(lalkoznak 
' ' ' "' v ' - "' ' -

a gyógyozerészet valamonnyi fontos területével. Ezért 

szüicsége,s vol. t; e..rech::ti ;~~C:..:ic:.2:forr..1u16i. köz l eményel:ct 

felkutatni.46 könyvben és 144 folyóiratban megjelont 

közleményt dolgozGüln fel 1ci.nn.:t, nnc;ol., némc·t, osí.itrúk, 

sv~jci, spanyol, Egycslil.t Ál1amok-·beli, indiai, frun-

eia, szovj et, valamint mn~:;yar kiadúsúalmt. A felhas z-

'l t • d 'l L 'l , , 'l- , ,. l l •• t" na.. lro a .. om 'vU .. nyomo re.'Jzoen ec;y.wru, csa c a roz or·-

t ' t. ' f l d 1 ' ' ''l ' · ene· l resz c . o cozaoan.:.t_ c:J el vétve er:;y-egy ki e gé-· 

szi·t6 adat pontonitása c6lj5b61 hosznál~Qm fel kcis6bbi 

kiadású anyago t. 

A kinai gyógyszerészet lényegos vonásaival foglal-· 

kozván azt valamoly kol·hoz. kellett kötni. Azért válasz-· 

co·t+am a kl.''l~l· -,,, n , ~ .-.J • , ,. , .. 
u ... - .. j. u . bJ ogy~..)zercs·~t:: G 1neg1.sme:cesere a szazea-

forduló korszakát, mivel ez a pe;ciódus még magán ho1·d-

ja az évsz~zadok jellezzetes vonú.cuit. :·Skkor szé:lese·~· 

de t t ki. a lehetőség az európai hatás, majd kö1csönha-

tás száJnára, melynek csirái. a századfordulón már fel-

lelhetők voltak. 
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A di.sszert6ci6 oz alábbi. f6bb ·témaköröket elemzi; 

' 1. Történeti átteidntéo az el13ő óp:iurrJ1áborutú1 a csu-· 

szárság bultásáig, 

2. az orvos és s,yógyszerész társadalmi helyze··te; or-

vos·-gyógysz.e:rész kapcsolat 
1 

3 ' ' ' k'' ' , a gyogyszeresz- es orvos·epzes, 

kézi-

. könyvek 1 

6, a gyógyszeré,sze t :L tudomúnyol~ helyzete és a eyór:,y

szerószet gyakorlata, 

7, akinai gyógyFJzerhaf!ználat, 

A disszertációban eddig fel nem használt, össze-

foc;laló nunkúban fel nem dolgozo~ L adatok felkut'atúsú·-

val, elemzésével és öcsze:f:"oclnlú.sú.vc.1 c. csúszil--kori 

Kina gyóc;yszerészeténel':: leffontosabb j ellemzői.t t:Lsz

túztam és' értélceltem. 

Vonatkozó fontooabb mogúllap:i.tásaima t, miut mu11-

kám eredményei't az alábbiakban foglalom össze: A ldnai 

gyógyszerészet izoláltsúga ellenére a századforduláig 

bizonyos fejlettségi fokot ' ' l B" ~. .~.. ... ert; e .• ·ar _é?- 4~Y§._·~--~s. gya-:-
-- --------------------- ·--- -- -· ' ---

korlását császári dekl;étum 1846 óta egyetemi. szintü 



volt, ho.Pv csekély rúlcénzésse1 euró-ooi ieén-yü mu11l::ci.t 
~~ . ~ ' - ·~ 

tudott végezni, mig oz orvosk~pz6s lényeGesen elnara-

do·ttsbb vol·t. A cy6cyszer·tár mocjelen6si. formája 6s 

funkciója közel állt oz európai.hoz. A syógyszeré.szj_ és 

orvosi hiva·tás gyakorleti.luc kUl.ön vá:l.t. A gyócys~e-

ré.sz a kereskedői rétechüzj tartozott és társocla1mi.lsg 

az orvos f~lött állt. 

A vizscált korban nem jelent mec hiv0talos r'yÓtt'r-.:_), ..__.,,.) 

szerkönyv. Ugy tünH:, hoc;y elsősorban o. Pen·-eao-kang-

mu, másodsorban a :Pen·-cao-pej-·jao volt az a léét GYÓCy·· 

szerészi kézikönyv, amelyet a leeelterjedtebben haaz-

náltak. Ismertetek és értékelek ee,y kézzel i.rott 

tar·-

talmazta • 

.A c;yógyGzerészeti. tudo:c1ÚrJyoL: hcl:;rzeto, va.l.arai.nt 2. 

' ' l gyo;:_yszercoze·c 

·lat a.., e o' • "r-r.r·~l·T• 0 ,...,,~,...,./td ' . '}'., l- l IC ~'l . · o._. ur pal -C'-v ... .~-.1 .• hiLJC...c'..lc:. vcgl u. .. .Lapo·vno .. :e Jl·C;:Ie ..... e-

tal1:1.0 z. 
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3á1 ás köG;z;öneteme't fej ozer1 ti dl"~ ~nlai. 

KJ:roly lmndi.dátus, egyetemi docens úrnak, a 

Serr.melweia Orvostudomúnyi E[;yetem, :0gyetem:i 

Gyógyszert<Jxa IgazGatójának azért, nogy mun-

dr. Ecsedy Ildikó sinolot:usnsk, a Ivi~'A Nyelv-

tudornrlnyi Intézet tudományos munl:atársánalc 

azért, hot:Y munkúmat figyelemmel. kisérte, 

segitette és a kinai nyelvU anyag forditá-

't 1 ' ' sa e, vegoz ce. 
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