
dúlva, majd a különböző specializálódásokat és szétválásokat. Harmadrészt mindehhez tekintetbe 
veszi mind az általános és kultúrpolitikai helyzetet, mind a gyógyszerészek szakmai és gazdasági 
helyzetét. Negyedszer bemutatja azoknak a munkásságát, akik az egyetemen a farmakognózia 
területén tevékenykedtek egészen 1962-ig. Mindezekhez kellő kitekintéssel van más intézményekre 
és máshol működő tudósokra. 

A szerző által felrajzolt fejlődést röviden a következőképpen foglalhatjuk össze. A 18. század 
második feléig a materia medica tantárgy foglalta magába a kémiai és ásványtani, a bontanikai 
és az állattani ismereteket. Az 1774-es tanreform már a botanikát külön taníttatja a materia medi-
catól. Később botanika, gyógyszertan, gyógyszerészi áruismeret, gyógyszerkészítés volt az orvosi 
kar tananyagában. 1810-ben a Schultes által létrehozott tudományszak az „orvosi- és gyógyszeré
szi botanika" volt, ami már eltért az általános botanikától, speciális szakterületet jelentett. 1811 
óta ezt J. A. Schmidt után farmakognóziának nevezik. A gyógyszerészképzésben 1869-ig általános 
és orvos-gyógyszerészi botanikát tanítottak, a farmakognóziát a gyógyszerészet tárgykörében 
oktatták. Az orvosok tananyagából a gyógynövény-ismeret az idő haladtával szinte teljesen kima
radt. A gyógyszerészek tudományában pedig 1869-től jelentős részt alkotott. Az ismeretanyag 
súlypontja közben a növénykémiára és a mikroszkópos vizsgálatokra tevődött át. A farmakognó-
zis térhódítása a gyógyszerészeiben oda vezetett, hogy 1934-ben a müncheni egyetemen farma-
kognóziai tanszéket állítottak fel. 

Különböző függelékek: disszertációk, biográfia, bibliográfia és a forrásművek irodalma stb. 
és számos kép teszi teljessé a kötetet. Ez a mű például szolgálhatna a farmakognózia magyaror
szági történetének megírásához, mind a nagyszombati, mind a kolozsvári egyetem felállításától 
kiindulva. A farmakognózia hazánkban is hasonló utat tett meg. 

Grabarits István 

Roberts, K. B.: Maps of the Body. Anatomical illustration through five centuries. Catalogue of an 
exhibition. Introd. by J. D . W. Tomlinson. Memorial University of Newfoundland, 1981. sztl. 

A newfoundland-i Memorial Egyetem orvostudományi tanszéke és művészeti galériája közösen 
rendezett kiállítást az 1980-as évben. A kiállítás célja az anatómiai ábrázolóművészet utolsó öt 
évszázada reprezentáns alkotásainak bemutatása. A jelen kiadvány afféle kiállítási kalauz, olyan 
kalauz, amely egyben csodálatos nyomdatechnikával készült ábrák segítségével ízelítőt is ad a 
kiállított anyagból. A tizenhat ábrát tudományos bevezető (J. D . W. Tomlinson), az egyes képek 
magyarázata, bibliográfia és a kiállítás katalógusa keretezi. A képzőművészeti értékű kiadvány 
sikerrel propagálja a gazdag tartalmú, és bizonyára nagyszerű newfoundland-i kiállítást. 

Magyar László 

Sandblad, Inger: The Human Condition,Psychology and Illness. Stockholm, [the Author], 1981. 
247 p. 

„Meglepett milyen keveset írnak a rák etiológiájának pszichológiai vonatkozásairól, noha az, 
amit már papírra vetettek, oly sok fontos gondolatot tartalmaz a tumoros folyamatok mechaniz
musának jobb megértéséhez" — írja könyve előszavában I . Sandblad svéd klinikai pszichológus. 
„Munkám középpontjában a beteg egyén áll, s nem a betegség maga." 

E könyv témája a pszichoszociális faktorok jelentősége a pszichoszomatikus betegségek (asthma 
bronchiale, ulcus pepticum, rheumatoid arthritis, koszorúsér keringési zavarok) és mindenekelőtt 
a daganatok kifejlődésében. 
Kritikusai szerint az egyed és szenvedésének szigorúan természettudományos vizsgálata túl 
szűkre szabott ahhoz, hogy általa a kórtani kép pszichoszociális elemeit megérthessük. A szerző 
Martin Heidegger Dasein-analitikájának fogalmait használva, Medard Boss Dasein-analitikus 
módszerével holisztikusán tárgyalja témáját az értekezés első részében. Ennek megfelelően minden 
emberi jellegzetesség a személy egzisztenciájának kifejeződéseként jelenik meg; hasonlóképp a 



pszichoszomatikus szimptómák is. A csecsemő- és kora gyermekkor fontosságát néhány részle
tében taglalja Sandblad, majd perzisztens viselkedési mintákat állapít meg. Ilyen viselkedési min
tákat elemez számos pszichoszomatikus állapot függvényében, miközben orvosi és pszichológiai 
kutatásai fényét a pszichoszociális faktorokra összpontosítja. Két különálló fejezet foglalkozik a 
rákos folyamattal. Az értekezés utolsó részében tárgyalt perspektíva alapján tárgyalja a pszicho
szomatikus kórképek kezelésének számos aspektusát. 

E széleskörű kísérleti anyag fő vonala a kapcsolatok problematikája. A címbéli emberi állapot 
nem a szociális körülmények és a betegségek közti összefüggések áttekintése, sokkal inkább a test 
és lélek szétválaszthatatlanságának elemzése. Bizonyos személyiségstruktúrák az interperszonális 
konfliktusokkal, valamint az adekvát érzések kifejezésének képtelenségével kapcsolatban arra 
késztetik az egyént, hogy szembenézzen egy nyilvánvalóan megoldhatatlan egzisztencialista 
szituációval, autentikus úton, például pszichoszomatikus szimptoma útján. 

Szállási Árpád 

Schettini-Piazza, Enrica: Bibliográfia storica deWAccademia Nazionale dei Lincei. Firenze, Leo 
S. Olschki ed. 1980. 180 p. 

A tudományok fejlődése szempontjából nagyjelentőségű volt, amikor a 17. század elején meg
alakították az első tudományos társaságokat, akadémiákat. Az egyik legrégibb alapítású (1603) 
tudományos akadémia a firenzei Accademia Nazionale dei Lincei. Alapító tagjai között a kor 
legmegbecsültebb tudósait tartják számon: Giovan Battista della Porta, Galileo Galilei, Fabio 
Colonna stb. 

Enrica Schettini Piazza nagy feladatra vállalkozott, amikor az Accademia dei Lincei tevékeny
ségét feltáró munkák bibliográfiájának összeállítására vállalkozott. Munkája eredményeképpen 
hézagpótló mű született. Tartalmazza az 1978-ig megjelent valamennyi olyan munkát, amely az 
Accademia működésével, problémáival foglalkozik. A bibliográfia elsődleges rendezési szem
pontja az időrend, a felosztás az intézmény működésében beállt fordulópontoknak megfelelően 
korszakokra bomlik. Minden tételhez rövid annotációt is fűzött az összeállító. Összefoglalva 
elmondható, hogy a bibliográfia értékes segítséget nyújt mindazoknak, akik az Accademia dei 
Lincei történetével kívánnak foglalkozni. 

Kapronczay Katalin 

Schmidt, Heribert: Akupunkturtherapie nach der chinesischen Typenlehre. 2. Aufl. Stuttgart, 
Hippokrates Verlag, 1981. 309 S., 92 Abb., 19 Karten. 

Der Autor hat als homöopathischer Arzt seine ärztliche Laufbahn begonnen und seit 1953 
beschäftigt er sich eingehend mit der Akupunktur. Er ist Mitbegründer der „Deutschen Gesell
schaft für Akupunktur." 

Verfasser charakterisiert sein Werk folgendermassen: „Die hier erstmals ausführlich darge
legte chinesisch-medizinische Typologie ist die Grundlage für eine konstitionsgemässe Akupunk
turtherapie. Für jeden, der sich für diese Behandlungsweise interessiert, ist das Buch ein zuver
lässiger Ratgeber. Es eignet sich sowohl für den Anfänger, als auch für den in der Akupunktur 
Fortgeschrittenen. Demersterenbietet es alles, was zum unverzichtbaren Rüstzeug des Akupunk
turtherapeuten gehört, dem letzteren wird es sich als ein willkommenes Nachschlagswerk erwei
sen." 

Es sei betont, dass die östliche Typenlehre mit der westlichen sozusagen mit der schulmedizi
nischen keinesfalls übereinstimmt, die chinesische und japanische Medizin ermittelte besondere 
Konstitutions- bzw. Krankheitstypen. Die philosophische Betrachtungsweise der chinesischen 
Medizin bedarf einer eingehenden Beschreibung und nur das gründliche Studium derselben ermög
licht ein tieferes Verständnis für die Akupunkturtheapie. Das Werk trachtet die Grundbegriffe 
zu erklären und die darauf fussenden Meridiane klarzulegen. 
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