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Nyomatott. Sárilc GyizW. Js Gha ktnyvnyomdájában, Cegléd. 

Előszó. 

A Nemzetközi Gyógyszerész-Szövetség („Féderatiön Internatio
>Jal Pharmaceutique") I 930. nyarán Svédország fővá}'osáhan, Stock-
11olnihan tartotta n1eg kongfesszUJSát. kor.dsánszky Ottó karlársunk, 
„akit e kongresszu1s a Szövetség egyik alelnökévé választott n1eg, 

1előzőleg igyekezett a kartársak körében vállalkozókat' Íoborozni a 
.stockholn1i kirándulásra. A -hoss:z-ú útra azonb3n csak- :két Yállalkozó 
akadt : Löclufrer Tarnás budapesti gyógys·zer~sz. és ifjú felesége. 
Igy aztán hár111ashan tették n1cg a szép utat,· Prágán, Drezdán, 
Berlin-en és Lüheck,ell keresztül. 

Löcherer kartársunk, aki egyébként ösn1ert jón-evű szakíró, -
nyitott sz,en1111el utazott és feljegyzett mindent, an1it érdekesnek 
talált. ~iegnéz~e és len.dűl;e:f.esen Jcirta a drezdai nag,yiszahá,~u egéSz

'Ségügyi kiállítást, az utat a teng-erre és- ·a tengeren, a stockholmi 
fogadtatást ,a város és az ország gyógyszerészeti éS , gazdasági Yi
szonyiait, a .i'nuzeu1nba.n két szobát elfoglaló gyóg:tiSzerésZeti em

lékeket. KoritsAnszky felvét,eléhen közli a vil~g eddig legnagyobb 

S)'ó,gyszerész,én1ek, Scheele-nek stockhohni -cmlékszobrát. _A_ ..svéd YÍ

szonyok bőséges ö&111-crtetése után, hangulatos ,úti. _en1l~kek követ

keznek Göthenburgból, KorenhágáMl, majd Helsingörből, ahol Dá: 
niának legrégibb gyógyszertára áll. A„ Ném-etországon át yaJó visz
szautazás alkaln1át f.elhrnsználta a nürn.bergi germán 11H1zenn1 nagy~

cértékli gyógysz-erészeti en1lékein.ek 111egt1ekintés-ére, .am,elyet .bőven -és 

szakszerű-011 _ ö.Sn1ertet. l\fünchenből a J)eutsch,es -~iuseu1n gyógysze
részeti gyüjtcn1é11yét szórakoztatóan irja le. 'Tégül" ...-\usztrián .át az 
utat hazafelé a Dunán, az ut páratlan 'bermész.etí széps~fj"B-Í\el. 

1\ pályájának törtéueh11i emlékei iránt érc}eklődő gyó_gyszerésµ 

nagy élY-ezettel olvashatja ezt a szakszerűsége m1el1e'Lt- is· könnyed, 
<élvezh-ető: n1odorban n1egirt és töl:Yb érdekes képpel illus·ztrált mun-
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kát. És illő volna, hogy n1egszerczze azt minden mao-var o-vóav-
, bv bJ n._, 

~zeresz, inert hu1nánu1s és kollegiális célokat szolgál. _A._ szerző ugy~n-
1s öpzetlenül felajánlotta kéziratát az Okleveles Gvóo·i15zerészek Or-

' E l .. o. 
sza!;os . "'gyesü ·etének-, in·ely viszont a g1ógyárú-nagykere.skedők, ve--

gyeszeti gyárosok és képviselőik anyaai hozzá]. árulásával ad]. a ki a 
k' .. 0 

~~n at, úgy hogy az eladásból :befol)'ó össz-eg niiriden leYonás nélkül,. 
telJeS ~egészében lSzolgálhatja a szerzőtől kii.űzött nen1cs. kolle~6áÚs
célt: .a ,segélyre szoruló alkalmazott gyógyszerészek é; özi'e~yeik· 
anyagi ta1nogatását. · 

Ez a nem·es~ emberbaráti cé! kell hogy ösztönzésül szolaáljon 
minden gyógyszerésznek ez értékes kÍs munJca hesz·erzésére ·;,.,, ter
jesztésére. 

Karlovszl.c)' Geyza,. 1 
-~ 

;, __ _ 

1 
J 

A drezdai egészségügyi kiállítás. 

l\_ Nen1z.etközi Gyógysz.erész SzöYetség rg3o év julius hó r4-
16-á11 tartotta kongresszusát Stockholntban. f\ magyar gyógysze
részek a szaklapokban n1·egj,elent felhiYások. hatása alatt egy társas 
kirándulás cszn1éjéért lelkesedtek. ugyan, ·de a gazdasági nehézségek 
következtében julius hó 3-án reggel 7 órakor a nyugati pályaudvar 
kőszénfüstös csarnokában inégis csak hárn1an Yoltunik, akik egy 
hónapra hátat fordítottunk a mffi,den napi gondnak-bajnak, hogy 
elfelejthessük az idegőrlő hivatásunkkal együtt járó kisebb-nagyobb· 
boszankodásokat. _A1nikor a vonat lassu gördüléssel m·cgkezdte utját 
és búcsut 111ondtunk Budapestn1ck rcméltü·k, hogy egy szép és éh7e
zetes utazás előtt állun-k, an1,elyn-ek epizódjain, emlékein, I1aszno& 
tapasztalatain hossza ideig eln1erenghetünk, ha vissza idéz:zük azokat 

en1lékeinkbe. 
lt kelle111es hangulatból a határállomás utlevél és vámvizsgúlata 

rázott :fel, helyet adva egy szorongó érzésnek, an1elytől csak inás
nap este, a né111et határ átlépése után szabadultunk ineg 'Leljo&en. 
Prágába érve, a határr·endőr figyeln1,eztetése ellei~ére - aki szerint 
átutazó vizun1mal utunkat megszakilani_. _n·~m lehet - ott n1arad
tunk, hogy ezen érdekes régi várost, amely,et ugy szeretnek Buda

-pcsttel összchas_onlitani, a n1ásnapi Husz emlékünn-epéllyel egsütt 
megnézhessük. 1\-Iásnap reggel nagy társasautóbuszokon végig jártuk 
Prága Yárosának történelmi nevezetességü épületeit. Láttuk a visszafelé 
járó órát, az egyetlen gótiv1es zsillagógát, cln1ererl!gLünk a -régi zsidó 
te111-ető évszázados sirfeliratain és m1egnéztük a Husz ünnepélyt, ahol 
az égő n1áglya körüli nagy tö1neg, az ig-en sok ne1nzetiviseletbe öl
tözött férfi és nő telte . szinessé a tér képét. A Hradzsin hatalmas 
termeinek kilátó ablakainál örömmel áUapitottuk meg, hogyi 
az összehasonlitást Budapesttel ,egyáltalán nem birja ki, mert érdekes 
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régi épületei és számos történel_mi emléke dacáraJ éppen ugy nem 
tud ja fővárosunk termés_z._eti fekvését és szépségét megközeliteni, 
mint ahogy nem lehet a mi imponáló, fenséges Dunánkat az ő 
Moldvájukkal ősszehasonlitani. 

Utunkat tovább folytatva este ro órakor érkeztünk az Elba 
két partján elterülő gyönyörü Drezdába. A város tele volt idegenek
l{_el, akiket egyrészt a nemzetközi egészségügyi kiállitás, másrészt 
pedig a m~nden éviben szokásos 7 napig tartó lövész-<ünnepély

1 

nagy tön1·egekben vonzott. Az idegen látogatókból jutott 111inden
hová és a szórakozó helyeken kívül DrHzda inuzeurnai és világ
hires képlárai is tele voltak, hogy megcsodálják az ott elhelyezett: 
kmcseket, amelyeket sehol más gyüjteményhen feltalálni nem le
het. ,t\_ vár, két pon1pás- Udvarával, háro1n tornyával és a n6met 
barokk lUŰvészet csodás épülete la z,vingeT, Drezda épitészeti l'C

m-ek n1űrcit, a Grüne GiEnvölbe p·edig csodálatos arany és 1ele.fántesont 
ékszerei, n1ozaikjai, drágakövei, az - „Ezer--egy ,Bjs;zakát" va
rázsolják a ján1bor utazó elé. 

Az egészségügyi kiállitás óriási terület-2 a Gross e Garten 111el
lett terül el és igy elérték azt, hógy a külön városnak is beillő ki· 
állítás, a gyönyörű fasorok, szökőkutak és sétánvok seaitséaével 

'--' - b Ll 

üditően és .kcllen1-~3en Jlat. Pavillonjaiban az egészségüggyel JJár-
111ilyen távoli vonatkozásban álló iparágak· is hclJet foglalnak. Né
ntelország hatal111as sörgyárai, textilipara, az Bgészségügyi gépek·et 
,előálliló 1gyáripara é1lpen ugy helyet kapott, ininL az ,egész világon 
elis1nert chomiai és gyógyszer~ipara .. A kiállitás két hatalmas épület"'. 
csoportból áll. Az egyiknek a központja az állandó kiállitási épület, 
a másik rész-e pedig az egészségügyi inuz-eun1, am-elyek köré né!met 
rendsz-ereségge1 Y8.nna1{ elhelyezve a 'kiállitási pavilloncik és szórako
zást szolgáló épületeik. A. kiállitás anyaga igen nagy és az €igésznek 
átnézése legfeljdJh felületesen és futólag lehetséges. Láthatjuk ké-. 
peken, rajzokban és statisztikai táblázatokon az ember, az anya fel
adatát és szer-epét. A táplálkozás, az emésztés, a táplálék kiválasztása 
és felhasználása hatalmas grafikonokkal van ismertetve. A termek 
legnagyobb részében szánladato·k 1egész tö1negét láthatjuk', amely-e--. 
ket n1inde.n látogató valónak fogad >el,_ sem hogy_ .ellenőrizze azok 
helyességét. A.z egészségm és a beteg ember össz-ehasonlitására szol
gáló és a néphet~gségeket feltüntető táblázatok külön termekben 
vannak elhelyezv-e. A 11-en1ibetegségek, a· különböző- fertőző és gyer-
mek bc:tegségek között n1egtaláljuk a sohasem ismert trópusi_ és 
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111ás exótikus vidékek -betegségeit is. A_z állati paraziták a trópusi 
yidéken -igen sok betegség keletkezését idézik elő. A. szen1léltető ké
·pek és szán1adatok ~zt bizonyitják, hogy egyes ilyen ibetegs~gek 
több áldozatot köv·etelnek, mint a tuberkúlózis, amelytől a világ 
,egyetlen népe sincs megkímélve. . 

_,\_ tudon1ányos részben megismerhetjük a köz-egészségügy tör

ténetét az Ő3időktől napjainkig. A régi idők babonái utá~ inindig 
-akadtak o~yanok, akik tudon1ányos képzettség nélkül foglalk1oziak 
;gyógyítással. _A_ kiállitás jelentő-s része a ku~·uzslás elleni küzdelem 
szolgálatába· van állítva és az ott kiállito'Lt arnyag egy részét a buda
pcsli „A.z e111ber" cimü kiállitásról n1ár isn1erjük. Németországban 
ez a helyz-et azért szomoru, ine:rt I 869 óta .gyógyitási (kuruzslási) 
szabadság. van és azóta a lakosság1lak So .százalékos s·zaporodásával 
szen1ben a kuruzslók szán1a 1700 O/o-al növekedett. -;\'én11etorszá
gon kivül csak India, Dé1nyugat Afrika, Son1ali, Uganda és Zanzibar 
.azon országok, ahol 111eg van engedYe korlátozás nélkül a l{_épe
sitéshez nen1 kötött .gyóg_yitás és ahol nllnd-enkinek szabad a -hete-

g. ek e.aészsér:r. -e árán ol1,ann3-l foo-lalkozni, arnihez ncn1 érl. A.ngliában ü" 0 ._ o u 

-van n1ég részleges gyógyítási lehetőség, ezt azonban sokkal szigo
rubban kezelik, i11int Né1n,etországban. A törvényt abban a hitben 
l1ozlák, 'hogy a nén1et nép kulturális fejlettsége feleslegessé '{eszi 
a kuruzslás törvényes eltiltását. Azóta sajnos bebizo.nyosodo-Lt, hogy 
az en1heri :hiszékenységgel a legtöbben sikerrel éln.ek vissza -és' 
·egész kaszl alakult ki, ciJ11-ely n1inden tudon1fu1yos képzetlség nélkül 
yégzi azon sze1:encsét1en1ek .gyógykezelését, akik hirdetéseik útján 
hálóikba akadnak. 

,\_ nen1zetek pavillonjainak ho3~zn sora mutatja be az egész
Bégügyi kullura haladását. _Az egyes álL1n1ok pavillonjai közül tcr-
111észetesen a nérnet ré3z a legkülönbb-, an1elyct f1e-lülrnulni egy ország 
sen1- volt képes. Egyike a_ l·e;gtanulságosa'bbaknak az ipari ·et{észség
µgynck és a n1unkásvédel~1nnek a csoportja. IIatalmas. táblázatok 
n1utatják a 111unkásvé:lelcm fejie~tsé_gét egy2s országok területén és 
,azt, hogy n1elyik. ipar m1:)l1n)'i áldozatot köYet-el n1unkásaitó1. _ A_z 
eaves nen1ze-tek errészséo-üg"\oi szerv,ez,etei -egv közös IJavillonban LJ„ . Ll e ._, ._, 
nJ'Crtek elhelyezést, an1.::üyben b-en1utatják a népszövetség, a nem
zetközi 111unkaügyi hivatal, a különböző YÖröskereszt e_gyletek és 
.a vallások misszióinak áldásos· rnűködését. A. kiállitási pavillonok 
közül kien1elkedik sr.ov jet Oroszország hatalmas csirnoka, ahol .ki 
-van állitva ·eO')T rélYi é.s e:rv ÚJ. bJrend-czésü oro3z gyógyszertár ki-

LJ. 0 OJ , • '--''-' 
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c.~inyi,tctt n1ása, a1n.ely a legszen1léltetőbb011 n1utatja be azt a kü-

~01~bseget,r· ~n:e,ly_et a kész gyógyszerek elterjcd.ése pál:yánkon elő- -
r~e~e.tt. K1al:1t_as1 :nyaga és táblázatai a kon1n1unista propaganda 
_c~lJalt .szolgalJa. Ezt a h3-tást sikerült is elérniök, rncrt minden· 
~at_ogato I;lkére .és. ke~élyé;:e cgs nyon1asztó érzés nehezedik, an1elyet
rgen nehez elfeU.eJlenr meg akkór is, ha a kiállitási terület azon 
részét keressük fel, a1nely a n1ulatságnak és a .szórakozásnak van 

fenntartva. 

s 

A gömb ház. 
(l(ern Lajos, felvétele.) 

A_ kiállítás területét az uttest két részre osztja, an1elyet áthi-· 

Jalásokkal kötöttek össze. A pavillónok 6 órakor kezdik ajtóikat a 
n,,ilYáilosság előtt bezárni és este 7 órától egészen a késő éjszakába, 
a~ kiállitás te1iilete átalakul egy szórakozó hellyé. A látogatÓlk meg
töltik a különböző yendéglőket, -kis barrokat, gyönyö1~köclr:ck a 
kiállítás fén;'po111pájában és a megvilágitott szökőkulak játékában. 
A. kiállítás ·büszkesége ug_yanis a 6. rnedencéből álló 320 rnéter · 
hosszu „Ilunderlbrunn,e strasse". _A.._ rnetlencékbe.n 2 fi_[i_ vizsugár van, 
amelJ'Ck csodálatos -világitási szinhatással felejthetetlen benyornást 
keltenek. ;\ kiállitás rnind-ennel fel -van szerelve, an1i vonzliatja a. 
közönséget. \'an b~n111·e kisrasut, an11eJy az egész kiállítás területét 
behálózza és igen sok ötletesen felépített, az ernb-erck kiváncsiságát 
felkeltő étkező h.elyiség. Ezelt közül a legérrJekcsebb ·egy tükéletes. 
gön1b forn1ájára épített vendéglő, am·elynek külső felülete csupa ab-
lak. Az acéházba illesztett ü;-egek és a különböző emeleteken 
elhelyezkedő vendégek igen érdekes látványt nyujtanak. J-\Z udYar 
épil.és nagy tcrületves:de:.ségénick kikíiszöbölésére irányuló érdefoc.s 

kisérlel.ek cgyik,e. 
,\z ernber egészsége drága kincs, r11crt inunkájának értéke és. 

teljesítő képessége ettől függ. _1\_ kiállitás, a helyes és célszcrü élet
n1ódot propagálja és csodálatos anyagának tanuhn&nyozására több 
nap szükséges. lv1inden. látogató tudatára ébred annak, hogy ugy 
az cgyén11ek, n1in:rt a n·emz·etnek ,erős és egészséges. nen1zcdékre yan, 
szüksége. l~z a szép, tisztaságáról és higiéniájáról az egész yi}ágon. 
híres város a -kiállitás céljainak kitünőei11 n1egfelel. ;\.z érdeklőclőlt 
nagy szán1át ugyanis lcétségkivül erőssen. növeli Drezda történelmi~ 
neveze!e1sségei is, n:uerl az utazó a n1odern idők tanulságos látni
valói ulán kedvére bolyonghat a patinás város régi utcáin és e1-
n1erülhet a n1uzeun1aiban felhaln1ozott régiségek csodálatában. 
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Berlin. 

Európa ,egyik legnépesebb, kiterjedésére nézve pedig a világ 
:legnagyobb városa. An1erikai ten1póban fejlődő, lüktető kcreske
·<lelmi .élettel és pompás sugárutakkq] rendelkező város. 

Egy 1110d_ern n1etropolis, ahol l~iáb.a _keressük rég mult ér1s,zá- {~ 
zadok történeln1i időinek ódon épületeit és építészeti csodáit. l(ö- :1 

:I .2.épkori ·en1Iékein.ek ·száll1a igen csekély és középületeinek I~gnagyohh ,

1
1 

része nlig 200 év-es. _!\ XII.-ik században épült Nikolai-Kirche ,a 
1 XIII.-ik századbeli Kloster-Kirche és Marien-Kirche, a körülöt- .j 

tük f.ekvő ,egypár ódon házzal, képviseli:k ez,en idők alkotásait. A. YáTOiS 

központja, a Sprec folyó keskeny ágai 'között fekvő sziget. Itt van 
-a régi királ,Yi palota, az evarrtgélikusok renaissance stilusban átépi
tett dómja, a Hochenzollerek kriptáival. A templom egyik ékes
sége és legnagyobb büszkesége III._ Frigyes császár szarkofágja. 
_Könnyű szívvel ro1nbolták le a rnult emlékeit é_s a régi Berlin: 
szük sikátorai, uj iszéles utaknak é3 inpo-zárns épületeknek engedték
.át_ a teret. J\z omladozó házacSkákat és· a csunya háztön1bö.ket, ame

-rikai stilusban épített áruházakkal cseí-élték fel és a régi kövek 
ron1antikája helyett fényes üzletek, pazai· ber-endezésü rnulatóhe

Jy-ek ejtik án1ulatba a szórakoinivágyó. idegenek ezreit. 
Berlin nem dicsekedhetik természeti szépséggel. Környékét fá

radtságos munkával és sulyos pénzáldoza!okkal rendezték. A szétszórt 
tavak mocsarait lecsapolták, a nagyobb tavakat csatomwkkal kötötték 

·Össze, partjait pe_dig bájos villákkal, sportházakrkal, vendéglőklrel, 

:árnyas ,erdőkkel ,egész paradicso1nmá varázsolták~ _!\ tavak sima tük
rén a vitorlások, motorcsónakok és a lk:is -hajócskák ,a kirándulók 
·~zreinek nyujtanak -szórakozást. Rövid idő· alatt az egykor kopár és 
kietl'.en környéket, a német kitartás t 1eljesen n1egváltoztatta. I.akat-

i 
1 
1 

t lkek homokgödrök és Naay Friayes által ültetett vörösfenyő-lan e' n. n„, , 
d"l- helvét ma már villaneoJedek, pompas terek es fasorokkal er o.,._ .J ' "'· ., 

'l -ezett suaárutak foalalJ.ák el Azelőtt, az Unter <len Ln,derr. szeae J e< ö 

hir~s "hársfa.sora volt Berlin n1inden polgárának . ~üs~kesége. ~z 
6o n1éter széles előkelő utvonal most már 35 kilometer hosszu; 

~vilegycnesen egésszen Döberitzi;g vezet. 1\_ Thiergarten évszázados. 
fái és Charlottenburg egész házsorai estek áldozatul, de olyan utat 
épitettek, mneli.iek párját találni alig lehet. 

Berlin hatahnas parkjai és játszóterei között a legszebb a 2 5o 
hektár nagyságu Thiergarten, az egykori királyi vadaskert. ,\ város
kdlős közepén terül el és hatalmas ősfái, kissehb-nagyobh tavacs
kái idilikus sétautai, buján zöldelő pázrsittal váltakozó szinpo111pás. 
vir~gágyak, i11üvészi szobrok, testet-lelket üdít~ ~ázist -~yu ~ta~ak, 
Berlin házrcngetegeiben eltikkadt lakosságnak, Egyik elha;olo resze 
a rózsákkal beültetett Roseno·artcn, az utolsó császárné, Augusta \.11k
tória szobrával. Valamikor 

0

évszázadokkal azelőtt a porosz királyok 
vadaskertje volt, de ma már az állatkert. a Thiergart:n. szomszéd
ságában, attól teljesen elkülönitve f.eksz1k és a berhmek kedves 
szórakozó helye, melynek a Zoó nevet adták, 

Berlin környékén van a 3 kÚ6111éicr hosszu \Van1see szép fe1rrésü. 
taya a Sprce1vald és az óriási kitcrjedésü - "I\Tagy B-crlin n1e.gala
kulá,sa óta területéhez tarlozó - Gruniel,vald, a1nely egészen a Iía
wel-tóio- huzódik. A Hawel és a Nuthe egyesülésénél egy 3o kiló-
111-éter ~erjedeln1ü szigeten· fekszik Postdam, an1iel~'et ininde.~1 i~ege~~· 
felkeres. 'Berlinből 1nagasvasuton vagy 111otorcsonakon kozel1theto·· 

111eg a porosz királyok és a nérn·et császárok kedvelt tartóz~od.~S·~. 
h-clve. -IC.öz,el&ben van a Sanssouci cs-ásY.ári n1árványpalota, gyonyoru 
pai~lrokkal körülvéve, an1elyek valóságos kertészeti 1nüren1:ekelc 

Az ide!Ycnt ámulatba ejti e világváros lázas ten1pója. i\ 1Jo;t'3-
damer plat~ elképzelhetetfon forgalma_ és annak ,példás rendje, in
ponáló. Áruházai egész városrész·eknek' illenek be es az idegen d_elu
tánokat tölthet -cl, áruosztálvaik bejárásával. E!Sl>C 6 óraki0r, an11k.or 
az üzletckb(ll és ez·en, áruhá.'zakból a sok ezer alkal~azott szét ~111~ 
lik, széles 1sugárutain szinte 1negáll a for.gálon1. B·er·~1n k.er~s.~ede1n1: 
j cllegének legjobb hizonyitéka az egész kis. ~'ár~~n~k, i 1s be~l~o,_ ~~l~ndo 
kiállítási terület. }\_lig zárul 'be az :egyik k1alhtas, mai · n:y1hk U 
másik, hogy 1beniutassa a nén1et ipar csodálatos fejlődésének te1~-

1116keit. 
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Berlin káYéházaiban sok helyen játszik inagyar cigányzene. ,i\ 
_zenekedvelő -berliniek szeretik a inagyar népdalokat és - en11ek kö~ 

vetkeztében szalon zenekaraik n1üsoraiban is szerepel az édes, bus_ 
1nag:yarnóta és ig,en sokszor felhangzik a hallgatóság tetszést nyil
vánító tapsa. A vendéglők étlapjain is n1agyar vonatkozást fedezhe,; 
tűnk fel, mert majdnem mindenütt nagy betűkkel hirdetik a ki~· 
.tünő n1agyar gulyást, an1ely a paradicson1 segítségével szinbien 
hasonlít ugyan az eredetihez, de a za1natos magyar paprika hiány-a 
következtében ízben annál kevésbé. 

Berlint minden lát~gató inás szemn1el nézi és igy termégzetesen 
a legeltérőbb vélemények hangzanak el. A benyomások különbö
zősége azt hizonyitja, hogy mindenkit kitud elégiteni. •\ jelenkor„. 
embere lelkesedik modern alkotásain, hatalmas fejlődésén, élénk 

_ kereskcJiehni életének, szédül1eles for.rgaln1ának láttára. _,-\ közép
kor ron1antikáJ"át kereső látoo·oa:tó iaénveit jJedia kieléciti'1c Német-o öv 0 D -

·ország n1ás városai, ahol kegyelettel és királó üzleti érzékkel őrzik, 
ezen századok inaradványait. J\ szórakozni vágyók 4 operaház és 
4o szinltáz n1üsora közt válogathatnak, 111ozgaln1as éjszakai élete, 
fényűzően berendezett mulatóhelyeinek tökéletes előadása pedig Pá", 
rissal vetekedik. A. tudó:sok l~eJ;égithei:ik yágyaiik:at a uagys,zá111u, : 
kitűnően felszerelt tudományos intézetek, gazdag könyvlárak és a, 
világhirü n1uzeumaik ~eglátogatása ált.al. J\z egyszerü glohetrof„ 
terek pedig kedvükre bolyornghatnak ápolt parkjaiban, fásitott su

:gárutain és csodálhatják a német akaratot, szivÓsságot, amely Ber- :~.· •... I 
Jint igBU rövid idő alatt a világvárosok elsői közé emelte. · il 
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. Ut a tengeren. 
})rezdának és Bcrlinniek láLnivalói után n1indannyian testileg és 

lelkileg kifáradva, az uj bellJOn1ások tömegével érkeztünk meg 
Lübeckhe. A pihenéssel kapcsolatos édes semmitevést a két napos 
tenrr-eri utra halasztottli1c ~l. A„ „Srei1" hajóstársaság „Aeolus'' igő
zös; innen indult, ebb-ől a régi kedves Hansa városból, amely az 
akkori id6k tengeri keresked:~ln1ében olyan óriási és fontos szerepet 
játszott. A magas tornyok, az erős kapuk, a késői gót stilü házak, 
réo·i fé1Tyéről tanruskodnak. l{.égi utcájn az észak kereskedő városalra 
jellemző·· stilusban épült házak domboru ablakok<kal, egész ~özép
kori jelleget adnak e kikötő városnak. Koldust seholsem latunk, 
mert a Város felesl,eg-0s templomaiból szegé1:yházat létesitett, ahol 

vagyontalan polgárait életük végé>g eltartja. . „ 

Sétánk közben találkoztunk a kongresszusra igyokvo holland 
gyógyszerészek -csoportjával és- a_z őrvendezések után, 11o?y ily,e~ kel
lemes utitársaink l€1Sznek, igyekBztünk m·egnyngtatn1 ·egymast a 
tenger nyugodtsága felől, a1nelytől az ,egész hajó utunk kellemessé

ge függö·tt. 
Az „Aeo!us" a n1i nagyobb .gőzöscinkn1ek· felelt in,eg és meg.bor

zongtunk azon gondol3.tra, hogy mi-csoÍla táncot járhat e~ az ~rányla~ 
kis hajó a hullámzó tenger hátán. De a csodálatos tisztas~g ,am: 
az egész hajón uralkodott, no i11·cg a kapitán:y n1egnyugtató· szaya1 

azonban elérték azt, hogy jókedvűen és bizakodva foglaltuk el pom
pás !berendezésü kabinjainkat. l\íin-dannyian re1néltük,. hogy a szelek 
fejedelme irgalmas lesz és nem fogja viharossá tenni a tengert, ha 
.az országának nevét -viselő fehértestü, karcsu hajónkat az nA·eolust" 

viszi a hátán. 
A hajóra szálláskor 1.ulajdonképen már svéd területre értünk 

~s igy. midőn délután 5 órakor kifutottunk a kikötőből a megnfüe-
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kedett gyógyszerész társaság örömmel és jókedvvel látta, a 
svéd konyhára gondolva, a kék-sárga szinü lol-ogót. 

1\ vacsoránál n1cgisn1erkedtünk a svédkonyhával, a1nelynek ki
t.ünősége felett érz·e.tt örömünk párosult az udvarias tenger cowue,,

~égével. 1\z esti étkezésnél a vaj és a sajt elmaradhatatlan, an1e
lyeket egy igazi svéd a három féle szinü és izü keskenyre vágolt és 
vajjal igen Yékonyan megkent kenyerével az egész étkezés folyamán
bőségesen fogyaszt. A gyümölcs nagyobb részt befőtt vagy 
alakjában került az asztalra, de szenzációt okozott az eper és a ;n1álna, 
amelyet hideg tejszínnel leöntve tálaltak fel. ,\. vacsora után a fedél
zet kényehn,es nagy karosszékeiben a szép kiállitásu ,d-e ízetlen né
met szivarokat szíva n1egkczdtük az előz_ékeny és barátságos hollanrl 
gyógyszerészekkel a ,,sírást'', elmon<ltuk egy1násnak 
és rájöttünk arra, hogy a gyógyszerész gondja és haja ugy látszik 
mindenütt egyforma. Este 1/2 ro órakor éh-eztük a naplen1,enle 
po1npás szinjálékát és utánn:a bevonultunk a hajó éltter1nének 
lön szobájába, ahol a kedvezö előjelek figyelembe vételével rru~ré

szek vol!unk a hajnali órákig aran_ysárga. po1npás svéd puncsot 
inni .a „n1edve bőrére", a svédoTszági kirándulás sikerére és a n1a
gyar-holland ,gyógyszerész különitmény m,ega1akitás·;ra. 

l\·fásnap reg.gel 10 _óra- felé kissé összetö1'ten _gsül<~kczett a tár
saság, de a -bő reg-gcli és a friss, üd·e, Eósillalu lcYcgő rnindenkit 
felüditett. A„ fedélzeten, a f-ekvöszékeken ·heverészve cryönvörködtünk tJ,_, ~· 

a tenger játékában, an1-clyrnek hullám'lin kacag~'a tá-ncolt a napsugár~ 
A hajót kitartóan követő játékos sirálsók csoportja nagy sivitással 
le-lecsap, l1a a viz felszínén uszó halcsoporlot vesz észre. 1\.z óriási 
láthatár, an1elyen -1n.ást inint az örökké _111ozgó ten3ert és a csodála
tosan kéklö égboltozatot nen1 látha:tunik, érezteti velünk kicsiny:;é
günkeL _ J\.ferengésünk1et csa1c itt-ott zavarja ineg vala111<ely haj\), 
an1eli:nek üdvözlésére felhuzzák a svéd lobocrót. A tenrrer élete niin-

. "' a 
dig élénk:~ s :ha n1á)_· a beígért pajkos .delfinek n•em mutatkoznak, hogy 
játékukkal szórakoztassana·k, hát elnézzük a napsugárnak a habokon 
és hullán1okon való változatos és n1indig érdekes játékát. 

A tengeri levegő hatás~ folytán alig vártuk már az ebéd elérke
zését és a gong hiTó szavára örömmel és ·farkas .étvággyal vonultunk 
az étterem.be. ..:\.z. _fQőételes asztal f-esztcienné és kedélyessé teszi a 
déli étkezéseket, 1111ert a -pástétommat lazaccal, oroSztojással, ka-
,,iárral, hussalálával, sonkával, hidegsültekkel és a sokféle képc11_ · 

. elkészített hering,ekk-el -telerakotrt ·előéteics asztal az önkiszolg-álás. . u 

clrén alapul és igy n1iniden:ki egy tányérral a kezében, y{tlogat -ezen 
nicscbeli asztalnál, an1el.ynck Yálto:;;atosságáYal betelni ugyan, __ nehezen,' 
dc jól-lakni annúl könnyebben lehet. l~leintc egy kicsit ~sz~gycn-. 
kczlünk, a1nugy is jól n1cgrakott tányéraink tarlahnának elfogyasz
túsa utún is1nét szedni, de aztán lálluk, hogy n1indcuki ezt csinúlja 
irr\.' ncn1 bírtunk cllentálni n1i sein1 „szcn1ünk-szánk ingerének". _\_ 
o. 

hideg ételek 111,ellclt több· nre1eg étel is rendelkezésünkre áll és ez·::>k 
közölt különböző 01nlcttcket, ki tünő izü pirilott halakat, tésztíi1lx1 

sütött n1elcg husokat kóstolgat Jn,eg az utas, hogy elérkezh-esscn a 
hntaln1as puha saj lgö1nhök és egyéb sajtcsodákhoz . .-·\z előétel ára
dat után - n1nelyekhez a legtöbben n1.ég bőség-csen teát vagy tejet 
is isznak - egy 1nindig" különhöző nevü. <le leglöhbször ugyan
olyan izü hal yagy husfilé szerepelt az étlapon, vizben n1egf6zölt 

burgou:yáYal. 

;\z ebéd fárarlahnait isn1ét a fedélzelien pihenlük ki, ahol a 
társaság legnagyobb része az en1és:zlés okozta bágyadtság· köYet
ke.zlében a si111a tenger lágyan ringató hátán álon1ba incrült. .-\z 
idő gyorsan és kellen1-ese;n n1ulott és a kártyázás, ol' asás és tár:1l~ 
gás közben észre se111 ye;!tük, hogy ehnult a délután;_ A„ kiliinő v:i

csora utáP a holla11dok utitáskáiban Tej lőző különhözö p_on1pús 

izü likőrök s:zorgaln1as fogyasztása, inég a legpcsszii11istább· gyógy
szerészt is bizakodással töltötte el. A_ jó kedr e1n-elkedésével -- a111i 

arúnyLan állott az ÜYegek tartaln1ának csökkenésére] - a hollandok 

nen1z-eti dalokat énekeltek, a111elyeket nekünk rninrlcn tjlLakozásunk 
dacára, ~nag:yar népdalokkal kellelt viszonoznunk. ~0111 n1--ere111 ezt 
a szól használni, hogy énckeltün.k:, dc azért -dalolásunk zajos le!szé-st 
.ar~tolL IIog,Y ez a zenei élvezet dobhárh,áikat ne1n repcsztctl:e
mCg, annak bizonyitására az egész társaság-, sőt a SYéd utasok is, 
jókedvücn orditották velünk e,gyütt. ,,e'\_ I-Iajrnási Péter, Jla,j1nási 
Pál'"-t. 

___-\ lenyugvó nap utolsó sugarai biboros szinnel csillogtak és 
szinte lángba borították a ten:ger tükrét. E pon1pás színjáték in·eg
csodálása után kissé inán1oros lelkesedéssel dicsértük a l:C'ng-ert, 

a hajót, az időt és szebbnek-jobbnak láttuk a gyógys1,erész1et jövő
jét is. Az-után a hajó ingásához --- legalább is erre fo_~·tnk rú -
alkaln1azkodó lépésekkel YOnulluuk !kabinjainkba, hogy álo1nra hajt
suk fejünket. 

Har111adnap reggel inindann:;ian kipihenYe korábban ébredtünk, 
111-ert ez a:z ut utazásunk egyik legszebb részének Yolt igér\·e, a1nc-
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rvet senkisen1 akart e1mulasz"tanl„ 1\ hajózás a gyön:yörü időben és. 
;, ideálisan nyugodt tengeren üditően hatott. 

A Stockholmba vezető út órákon kere3ztül sziget<ik között ve:ret. 

Ezen szigetlengernek kiterjedése észak-déli irányban kb. I 60 ki~~'.' 
kelet .-felé, pedig k'b. 100 kn1 .. A. tenger vize messzire J)enynJüki 
a szárazföldbe és igy a tengeri ut Yégtelen ~áltozatos, inert n1ig 
az egyik részen a part féleln1etes gránitsziklákb-ól áll, n1'Jlyeket fé
In?esrc si1nit a ta·jtékzó J1ullámYcrés, addig másutt erdő.:; és hon1okos 
p~rt n.Yujt ideáli~ fürdőhelyet. Az apró szigetek, mel.Yeknek szán1át 
i11eO'állapitani lehetetlen, a legváltozatosabbak·, n1ert a kopár, mesz
te!e: kÚlló szikláktól eg·ész a sötét fenyőerdőcskékkd boritot! és 
pirosldejű \Veekendházakka! benépesitettig, mindent feltalálhaturrk. 
Enn-ek az utnak' szépsége &s változatossága állandóan lekötve tartja 
az utazó figyeln1ét. 

Stockhohn f('lé közeledő hajónk n1inden utasa :fényképezögé
pekkél és látcsöv1ekket felsz,erelve megelégedett _csodálattal gyönJör
ködötl. a szeszélyesen csipkézett földnyelvek, a:kopár fekete vagy barna 
szinü hizar alaku szikla-tön1hö'k és" szirtfdko'k szépségeiben, an1elye
ken sehol sincs 1nás fa n1int a fenyő: Szigettenger ez ,al1ol a 
sziklán és fenyőn kiYiil csak a tengert lehet látni és a hullán1oknak_ 
a sziklákon n1eg'lörő robaját hallani. il1l1nél közeleh·b érünk a Yáros
lt.oz, annál Whb a g)önyörü lig~t, a zöldelő p~zs~t, csáhitanak. ~ ,1bcr
kek és eo-yre zajosabb az élet. A partot nundJohban clbonlJak a 
sátrak fí~:dőházak és a festői Yillák .. A. tcngertükrét l)eilig benépesí
tik a' f.ehértestü hajócskák, zászlódiSzes n1otorcsónakok, porr1páis 
Yitorlások sokasága, 'an1clycld{el versenyre kelnek az ezer számra 

röpködő, játékos hófehér sirályok. . 
~A_· hajó ful:ása n1indinkább lassul, a parl,okon szaporodna·k_ az 

épületek. Előttünk fekszik Stockholm városa. Az „Aeolus" rsend'3-
sen és szerényen uszik el a hatalnIBs óceánjárók n1ellett> ~n1el.)~ek_ 
clJben ·a gyönyörii te11no;eröhö1hcn horgon.Yoztak, ·hogy -odasnnul1on 

a rakodó parthoz. i\legérkeztünk. 

Stockholm. 

Stoekholn101: az idegenek ,J~szak -'felencéjém2k_" a svédek „A. 

Ii\-Hilar királynőjének" neyezik. Ez a YÚros egészen 'GgJéni bcnyo
'.Inásokat kell és az idegen~-\ állal adott llBYe dacára se1n hasonlitha
ló össze Vele:ncé,.e}, n1ert s:dnte lépé3röl-1ó)é~!':' 1 :Úloz~k a szá111t.alan 

'nrdö és ligeLbJ:·itotta sziget a gyönyörü ,;i~·~:<r:I.:;.;..·::l és a Jcolnor 
f eke le .sziklákkal. 

· Stockholm inegalapilója egy xrr.-ik századból inaradt lcrónika; 
szerint, l3irger Jarl nevű „h5lcs férfiu'' volt, aki nagy szakéi'tcle.in
:n1el, talán stratégiai okokból is, it:L alapilJtt Yáro·St I:.l55-hen. a 
:l\falar -rölgy védöbástyájául. Stockhohntól nyugat. :f\']1_~ 15u- I~rr:.-~,s 
liosszusúgban nsulik el-az ~.:Ezer szigetek tava" a l\_ti'.a · tó, 1~1r"t_·,-ne-k: 
YÍzéhöl - ahogy- a r1_cye is inutatja - számtalaH YáHo:r.atns szl
get€-cskl~ ,~1nelkcdik 'k·i:· ()tt, ah-ol a tó a tenger vizércl egyesíiL I 3 
~iigetcn épült a Yilág egyik szép városa. A rakodó partjainak forgal-
111á!, rengeteg hidj:íl:, pon1pá:; épületeit ápolt pa?kjait látva, nehezen 

:hihető, hogy lakósainak szán1a ali3· éri el az. 5oü ezret. ,\ 
liansa kcreskedelc1n sYédországi gócpontja yo]t é·~e rég letünt di

·c_.::öséges idók, k1nyaí·gós ntc1in_. érdekP.,~ patinús ház-ólin és tör!:t~
.11el1ni cn1lékein ina is fellelhetők. 

~\z .a bcnyo1nás, an1~lyet a világ liegészaka'bbra fekvő nagy vá

Tosa az utazó szán1ára nyujt, felejthetetlen .. A_ Grand-Hotel balko.n
jairól est-énként tündéri látvány a tenger -rizéh-en fürdő szán1talan 
J:ín1pafénsc, a ·visszalükröződő hidak, a ré,~i Yáro3rész ·kcsken ... y, z-~g~ 
z;ugos sölét lltcái és a t.en-gerhen.)Uló öb1él sz~~élyező Yillákkal 

"tarkitütt _ hegyfo!.;:·, A királ,\ i palota egyszerü, de n1éltóságteljes 
:barokkfalai és az éj sötétjébe takarüdzó ,parl:1n1ent, a inögölle · csil
Iogó hataln1as- Yizt:üköri'cl n1éltóan fejezik be a csodálatos képet. A_z 
egészet köriilöycző h·egyek' koszoruja és az crdök sötétsége foglal,iil 
:.n1éltó keretbe. A_ gyön_yörü kép h~ttás:t alól szHhadulni alig 1c:he't, 
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inert a tájnak, földnek és yiznek csodálatos szépsége rnagáYal ragad: 

i11inden utazót. 

il slocfrholrni városháza. 

A több szigeten épült város közlekedését szán1talan hid könnyití: 
n1eg. A.z ·utcán hullámzó, zsibongó tömegek n1agával ragadják a. 
sétáló idegent, aki 1nincle1l!Ult széled, fás ulc(:Íkon és sélányokon át 
a Drottniuggatán szédületes forgaln1ában és pon1pás üzleteihcn: 
g}önyörködhet és láthatja .Stockholm két felhőkarcoló épületét is .. 
Az egész város, de talán egész Európa egyik legsze_bb épülete ia 

Thil:ilar tó partjára épitctt uj városháza, an1clynek pornpás;, 
oszlopcsarnoka és kecses tornya \<'ek~ncére e1nlékcztetett. l\_ városhá
zát Ragnár östberg építette 'szerencsésen egybefogva a regi es az-
uj slilusokal:, arnelybe a sYédek jelle111e 'és derüs1 

, , ;kedélye van· 
rnegtestesitve. A Bürgcrhof, a Blaue Hallc, a Goldenc Saal, a Ge
vvölbe der Hunderl·, 1nind igen érdeke<~ alkotások és az uj mode1~n
kor n1estermüYci. __ ;\._ ,.Bürged1of" árkádain át a pillantás a városháza:_ 
diszes kertjére, a szeinben lévő n1agaslatokra ·és a lovagvárakra fe
lej lhetetlen 1narad. ]~hben a g_yön:yörü épületben - mely 1923~ 
évben· készült el és ,a\n1elyet ai uj idők legkiválóbb művészi alko
tásának tartanak, - látL'.1 -rcnJégül a gyógyszerész társadalmat Slock-· 
hohn· városa. Ez a hat1hnas épület nagySzeTÜ festményeivel, gohe_ 
lineh'el, Jenő kir. herceg frt>skóiral n1éltóan hirdeti a svéd nép nagy-„ 
Ságát. J\ n1cghiroU ycndégeke~ a y{u·os polgárn1esl!fre és reprczen-
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tánsai fogadták, ineg1nulatlák a yflrosháza gyönyörii ·tcr111eit, az.'-· 

után n1éltóság teljes lassusúggal szélnyilt _az „1\ranstere1n'' gyö
ny~rü ajtója és feltárult a csupa n1ozaik diözitésü óriúsi csarnok„. 

amelynek szépsége és falainak aran:yszinü csillogása lenyügüzú ha
tást gyakorolt a _bankett közönség-ér~~. Itt tálaltfrk fel páratlan YC'll

dégszereletlel a l1ires sYé<l konyha sajáto:3 é:; Yúllozalos iny1~:siklaudozÓ_· 
incsler1nÜ\ t'iL 

'fen1plon1ai és rnuzcun1ai l·cle Yannak l~öz_épkori kincsekkel és.-. 
a Nordíska-~fuzeun1ban 1nege!erenedik sze1nünk e~őlt S,,-écior.~zúg 
1nt;tltja és népeinek nagysá;:ra. l~zen 1non:u1ne11tális &pülctet, a111€

lyct- l. G. Claso11 észak- stilusában épitclt, a n1uzcu1n k{~zd-e1nénye-
zőjc Arlur Jianzeliu:; a srécl ipar, a kuliura és a LlicEÖ~~égPs iunlt 

szen1lélt,eté8.én·ek- ·szolgálatába állitotla. 1'ern1cib:-.n n:i.pokig bol_yon;x-
hat a1. érdcklörlö,- hogy a so'..:: pon1pás d:irab közölt n1egcsodfllja a 

, leguépszerübh és a leghirc_;cb:; ::;.éJ kicúly, G-~i~táy· A„dolf erekl:-éit .. 

/\_ n1uzeu111ok lt>gcso(lúsabhja 111égis }lanzclius 111ásodjk alko

tása, a gyönsörü fekvé:~ü é3 az c,~·és3 -rárosra cs0dis kilátást n:yujló 
hatalrnas parkban 1elhelyrzctt Skanscu, ahDl egé::.z Srédors:i•J1g 

l1iépfajait, löTléneln:.i épületeit, nöYénseit ~·öt állatait 1s 
összegyüjtötlélc Ebben az. egé-'zen sajátos, -kü!ön:cges n1uz-eu1nhall 

szabad ég alatt vannak a régi kultura, épitkczés és a népszoká:;ok 
b-en1utatva a svéd föld állat, növény és Crnhervilágáyal. _- )\. 
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Skansen ezért kitünő átekintést nsujt s,,édország kuHurájúról és 
terinészetYilágáról. Srédország 1ninde11 e1nberfajtája, a déli svédlöl 
a lappokig eredcli népviseletben üldö.gél különleges háza yag~- ~úlra 
elő! t és gondosan ine.gőrzi azokat a szokások,lt, n.épvisel-etet és\·n:yel

vczcLcl, a1nely jellcn1ző azon vidékre, ahonnan ebbe a néprajzi 1nu
zcu1ub·a ·telepit.ették. ~\.. fiatalok' a vendégek szórakoztatására nenize·ti 

yÜ\C':letükhen táncaikat 1nutatják he. Egy egész délutánt vesz igényJJ1~, 
}Hl a Skansen csodáit látni akarjuk és végig járjuk a legkülönhö7.őbb 
vidékekről ideszállilott és gondosan 111egőrz;ött több száz éves háza
krü, korhü heren<lezé~e:kkel és a hires régi fate1n1Jlo1not. :nneJyek 

uiínd SYéclország ne111zcti életének és fejlüdésé11ck egy-egy epizócl

.jál yagy korát túrják szcrneink elé. 
A pri1niliY e1nlél.::ek és a :Inai 1no"dcrn él-et küzti különbség inind-

11yújunkkal érezteti, hogy s,-édország csodálatos- fejlő<lé::; nlán H13 

111áragépek és a telefon hazája lelt. '\:incs azakis bolt, az a g-~i'L
n1ölcsös bódé, ahol lclefonkészüJéket ne:ni láthatnánk, az ét1ern1ek
bcn pedig olyan sürlin -van1H1k a készülélcek, hogy akár 1ninde11 n1á
sodik asz\alra oc1-t tehetnének egyet a virágosokor 111-ellé. I-Iihelellen 
eHPrjerlé~ét bá1nnlalosan olcsó e.löfjzclési és beszélgetési úrainuk 

kö~zönh(•li. 
Slockholn1 gyönyörü 1}.tcáin bol:yongYa, csodáljuk az aranysárga 

nap 111iudent elöntö n1clegét és a fol~yton inozgó csodálatos l1..ék

szi11Íi tenger Yizének csobogását. Szinte napii11ádórá vállunk. Rörid 
alkou,\odit~ után szinte észreYétlenül éh-·e.zzük a hajnal der-cngúsét, 

llH'l'I a u:vúri éjsz'akák sohase1n teljesen: sötétek. 
A dcrcügő éjszakák örök e111lékü varúzsá_t ~lfelcjtení nen1 )ehet. 
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Svédország gyógyszerészete. 
S1ockhohn n1ozgahnas eleven utcáin a diszüs, de azért ízléses 

színekben ·tartott és a rendezés n1üvészi tökélye állal lebilincsclö 
:kirakatok között igen ritkán lálunic gyógyszertárakat, de ezek is 
i11ind kon1oly, tiszteletet ébresztő külsejükkel, teljesen elütnek és 
kien1elkcdnek a körülöttük léYŐ pon1pás üzletek és áruházak töme
géből. A ,,111odcrn" kereskeideln1i szelle1ntől átitatott középeurópai 

gvóo-rszerész csodálkozva nézi & önkéni'tcleniil az 5o-űo év •előtti 
~· a„ 

gyógyszertárak jutnak eszébe, .an1elyek sulyt fektettek arra, hogy 
ö közönség kalai1leYéY.e kellü tisztelettel lépjen az egész.ség csarnokába. 

,<\ gyógyszertárak külső képe ezen cél szolgálatába van állítya 
és ·teljesen különbözik az európai kontinens .országain:rk -gyógyszer

·[áraítól. I(o1noly kirakatok, a111elyekben Yirágok:, régi gyön:yörüen 
faragott, yagy festett gyógysze:rtári edények, hatalú1aS .régi mozsarak, 
rejh:'ln1cs alchen1ísta lon1bikok, díszes vázák és csiszolt 1{_ristály
-űycgeken ki,,ül, csal{_ a legritkább es·etben látun1( v_alamilyeu gyógy
szcrkülönlegcsséget. ,\_ svéd gyógyszertárak· ne1n adják oda kiraka
laikal, kiilsőfalaikat a különlegessége·k gyártóiná'l{_ reklán1 ·céljára és 
igyekeznek a gyógyszertárak_ [tülső és belsö képét Osszhangbn. hozni 
azzal a kon1oly feladattal és kulturmisszÍ.ÓYal, amelyet inint köz

egészségügyi int:éz1nény-ekn.ek végezniök 'k-ell. 

i\ gyógyszertár h_elyiségci tágasak, tiszták és kitűnően vannak 
felszerelv·e. A_ helyiség első részében egy hosszu keskeny kiszolgáló 
·tára ya_n elbelyezve, a1ncly n11ellett dolgozó technikai szen1élyzeL ki
szolgál1-attja a g_yógyszerkülönlcgességeket és a kézieladási ci!k
keket, átYeszi a reeeptc12et, a1nelyekct a hátrabb fekvő recepturáknál 
dolgozó n1agist.erekhez továbbítanak. E:uen tál'a mindkét oldali alsó 
részében, zárt szekrényekben -.,-annak elhelyezve a gyógyszeTikülön
legességek olyképen, l1og:f az officinába lépő közönség seholsen1 lát
h-at~a ezen készitn1ény-cket és az esetleges raktáron léYő l{_ozn1etikai 

cikkeket. :-\ n1ásodik sorban álló tára két szélső részén elhelyezett 
· 111érlcgcknél készilik el a r 1eoe1r!t·2Jk.'?t, a középen Yan elhelY-czye a ·~,énv

inásoIÓ könyr, a i11ércgkönyv, ott írják a signa-turákal és oU- ,_sz~-
1uitják ki a recepleknak az árát. Ezen feladatok elYégzósérP ~leg

többször a g:-óg·yszertá~· vezetője Yagy az első segédje yau b~osztya, 
n1jnden köríihnényck közöt! <lzonban, egy inással nen1 foglalkozó 
yégzi. ezen kizárólag csak Írásbeli inunkál adó feladatot "\"ag-,yohh 
g,,-óft.' szertárakban egy har111~1dik sor lára is Yau_. a1nel)1ea az cset
leg-t'~ bar1nadik :receplárins dolgozik, a incllette léYÖ inérlcgcn pe
dig eg: technika Yégzi a kisegilönH111kálatokat és a ~.;ézieladás 
n1egl:önnyilésére szolg:áló hecson1ago1át'iokat. A -gyógyszerlárak for
galu1útól füg-gcl.Jen az eJsőrangu és in1ponáló Jaboralóriun1i f'.el

szerelésük, inert a galenikus készitrnéuy-ckel: inind-cn gyóg)szert:ár 
becsületbeli kölclt•sségén:2k tartja ol.!hoi:1 J~észiteni. A nag:-obh 

gyógyszcrlárak ilyen felkészültség-e Yetekedik egy kisebb gyúr laho
ra!úriun1áYal, in-~·rt - a szükséges tablettás készi l1né11:·2ktöl kt•zlh-e c
Bl·sz az exlraktu111okjg- 1ni11clenl. n1aguk úlli.lanak el<\. ()U !N\ll i'ordnl 
elö. hogy inikroszkópot, analitikai rÜérlegct ,1, n1e,gn~-itús napjúra 
J.:.ölcsönkérjenek, hogy tinclurát, 1cenőcsöt rendeljenek é-~ de.~til

láló készülék hirtokúban -vizet a uagykereskedőtöl hozassanak. 

A g_yóg',Yszerlárakat hizou:-- keresni foell -- n1erl -egész Stockhobn 
icrlilc!én csak 3!i n1üködik, -- de egés1. hiáb:1 yaló fáradság a dro
gériúk knlatása, 111ert nincsenek. l':z a inásodik igen jól cső 111eglepe
té:; .. -\z illa!szertáraknak is ig·en JnérsókC':lL a s1,{una, a1ig haladja n1Pg 

a B">·ógyszpr!ilrak szitn1át. A kozn1etikai, betegápolási és házlar!fÍ.si 
cikkeken túhncnőleg. a folografiai cikkek elárusilásáY.al foglalkoz
nak és ugy látszik egészen jól inegtalálják a szá1nilás::iikat anélkül is, 

hogy a gyóg_yszerláraknak jlJegitin1 ycrs,2nyi l[unclsztanának. Igy n 
g:·ógyszcrkülönl-cgessége~~ árusi!á<::a kizárólag· a g_,ógyszertárak k-c
zéhcn n1aradl. A koz1netikai cikkckiet a gyógyszertárak ezzel s:t,e1n
ben nen1 is forszírozzák. I~gyes nagyobb gyógyszertárak incgkisé
relték ugyan inég: órekkel az-e1őtt külön kozn1etikai osztály felállitú
sáYal ezen cikkek árusilásál yÍsszaszerezui é-3 1negtarlani, ez azonban 
beyalJásuk szerint ne1n sikerült_ és a külön osztályok frlállitásához 

füzölt anyagi Yárakozások ne1n következte~~ be. 
(;azdasúgi helyzetük és anyagi ineg·.afapozotbságuk kitüuő. SYéd

ország' lakosainak sz[una G,087.930, gyógyszertárainak szán1a pe

-dig az 1929 éY yégén 3g~J. anya, ~"7 fiók_. egy katona{ és négy kór
húzi gyóg,Yszerlár, így n1inden egye.s gyógyszertárra r !1.3 59-lakós esik, 
.:uni n1esszc felüln1ulja I\özé1:l-J~urópa bárrnely ország·ábJ..n található 
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lakossúgi aránsszán10!. :\ svéd nép jó1nódu, 111agas kulturigén.~-.ú> 
n1egfeJelő -keresettel, igy tern1észctcs, hogy a gyóg_yszerlárak n1in-, 
dcn n1ás országE1au u1utatkozó gazdasági y{tlságot nein érezye for..: 

· -gahnukat úllan<lóan e1nelui képesek. 

~·\_ gyógyszerlúrak eg:yrészL ar. r9oft_-ben kibncsújtolt, külön
leg-css(•gck forga10111hahozatalát szabál_yozó lörréuy szigoru \ {·gr-e
hajtásának, 1násrészt gazda8ági 1ncgsr.crvczetlségllk és erejük kC:rret'- · 
kczlében, ezen kérdés sulyosságát koránt scn1 .érzik olyan 1nérlékben,:; 

n1int nii. )tz összes különleges g,yógyszereik szá1na alig éri el a 
'.l 5oo-at. .-.\ különlegességek n1egvizsgálására cg:y gyön_yön}cu felsze-

rClt 111odern vizsgáló Jahoratóríu1not létesiLettek, 1923-b::n1, n1ely'.i 
intéZ1nény ugy a külföldről behozott, mint a b-elföldö11 elüáll-iloiL 
k(·s.zil1néuyck 1nindcn egyes :forgalo1nha kerülő ·gyúrlíisi széribj<'tiiól 
rnintákat -..-esz és azokat a leggondosabban inegvizsgálja. Ez,e.n tDlnl
szcr incgakadál;yozza, -- a különlegességi lörvé11)c pgyébként is szi-
gorn végrehajtftsa incllclt -- hogy a gyárak értél..::trlrn, yagy egy
szerű kcYerék·e-t tartalrnazó ·különleg-ességi áradatot zuili!hassannk 

g,yó.gyszer!úrak raktáraib~t. :\._1ncnn.\iben a YizsgálaL ~J'edn1ényc. 
ségessé teszi, a laboratórjurn a feh-e-tt jf.g_yző-kün:-ycl felterjeszti a 

hoaY ezek cladásániil a hasr.011 1najdnern iooO/o . .\Tén1 csoda lehát; 
· bo~)· a1J_yag1 helyzetük kitünű, an1ikor egyré.szt a különlr:gt16R(\-fe-k 

111egközülitően s-en1 nr~i~j;'tk ugy a forgaliliat __ , niint nálunk, n1ás1~észi 

pedig a hasznuk ezeken i:-i igen tekintél: e~. \. g,vóg: sz.ert-árakba1í al
kahnazolt g,Yógyszerészek szán1{tf a J'orgalon1- és a teherviselőké-pos

ség aráll)1ában hivatalosan állapitjúk 1ncg és Stockhohnh-an ol:1u1 
n·vórrvszEn·lárt nen1 talál1111k. a1n·elvjkb-cn lei,raláhb -egy okleYcles ;::l--o„ o~ - ~- ,, - '--· 
kabnaJ.olt nen1 inűködik. C-;a·k hogy olt - a fent elöadullakon ki
'-·űl -- az· urYosok a gyógyszcr!úrakh::u1 szerzik be sziikséglctPik..:.L 
és a;r. orvosrninták felhaszn[llása isn1cretlen fogalo1n. :\ gyógysí'A.~r

láraknak forgaln1át és jöYedrlnl'cző5ógét pedig Jíen1 ycszélycztetik 
a J(özéJ)-Európában n1i1}(l<'nJ101 is1n-erctes 1nozgahnak és egséni \ö

rekvéseJt", hogy a 1nind ·szlikehbr-c- zsugorofló kenyeribrk egy-ei!:
darabjának lclörésércL a 111:tguk anyc.tgi lörekYé . ..,cit a n1i kftrun'kr<i 

n1egvalósils-ák é'3 helyze'.ükc\: eJ\~·hit:-ék. 

inirtisitériun1ba, ahol az ott rniiködő állanii g,Yógsszerészcti la~ "' 

(})ógyszerészi lörYéH)'e-ik inintaképiil szolgúlhalnának. pe.dig a
lapYelő tételeikből kezdyc egészen a Yégrehajtásukig, n1eröhen kü
lönböznek a n1iri-nktöl. _.\z úllan1hatalon1 fi_G éven út 'létcsitrtt il],.l.1or-
1izáció::: alap_ segitségéye], 1ncgfelelö kártalanilás- uláu, a gyógyszer
tárakat r9·10-han eJudhatullannak é:; útr_uházhatailannak nyíh-áni- · 

lotta, anielyet i11indeg_yik tulajdonos é~e:én,ek, ha f~rfi- ,70, ha nő G8-boratóriu1n feJülYizsgálata után, a n1cg nc1n felel() és "k:i-
fogásoit ftyógyszcrkülöulcgesség forgalo1nbahozalali ;jogút incg'"-
YOnják. I~zeu lahoratóriu1n fenlart{u•i költségeit a gyór:{·y-
szerész cgyesül,et fedezi, a Yizsgálatokér.L pedig_ s:e1n1nif(~le dijut nen1 
sz<'.!n1i1-anak fel. "\_ fcutarlásJ. éYi 4-9.320 sYédkorouáb:J kc~·ül, in-ely 
összeghől az igazgató, a két gyógyszerész, a két .chc~nikusnő ós a 
k{.J sz.olgd_ szeinélyicti illebnénye- 39.!100 sYédkorona. :J-lunkás~áJ:'trói 

inincien éYhen tekintélyes vastagságu, nyon1lalúsbnn js kiadott je
lcnlCsckbc11 szúrnol .be, cnl'ellclt rnég_ a 1111.\;{\ÍzsgálL különleg·1~;':·éc-!\'k 

vizsgálai1n1ódszcreit és_ er-eéhnényeit is külön -füzctekb-c-n !~-oc-~álja 

az érdeklődők és a tudo1nányos intézetek reudelkezésére. 
r\ gyógysz:erkiilöH1ege~ 1ségek ba,szonkulcsc:t igen kielé.gítö; a n1_í.;. 

enknél jóYal n1aga~abb. _-\ beszerzési árhoz_ a gyógyszcré~z; költségei 
fedezésére I o O/'o-ol. jogosult _ho_zzftszá1nitani és ez képezi a_;; !trrrH,g-
állapitás alapját. ~\z árakat központilag a következő alapon szán1it
ják ki: 'Ila a külön_legCsség beszerzési ára legf.eljehb, 2 :;véd korona~ 
ugv a ior~'v köllség felsz<Ín1itása után n1ég 80°-/o-,-ot 3 koronúi•-r 
IOVO/o --~ 600··0-ot, Ű koronúÍg 100,Ó Üo~/o-o-1, .CZC'!l' feiül pedi; 
roO/,) ---f· 400:'0 a haszonkulcs, an1i teki11tetbe yév·::, hngy a külön
lege~;ségcl;:_ zön1.r:•, a 2 koronás beszerzé:_.;i :'tr körül variúl,_ azt jel1:nti,__ 

2± 

aclik éYéig birtokolhat. Ezen életkort beiöllő gsóg:yS1_eilár tulajdon0(', 

é'i 8.!100 svédkorona n:ug-dijjal jól n1egérden1elt-n~'ugalon1ba Yoni_ü __ 

és az ilyképcn n1cgiires-ed·ett jogositrányt pályázat .utján !öltik- b::, 
a111eJycu részJ Ychet gyógyszertár tulajdonos is, aki h1 a jogo:::iJ.y{;_nst_ 
n1egkapja, köteles u_ régi gyógyszertárút Ugyancsak pál;;úza[. ai:L __ 
bocsájtani. Ily1nódo11 úgy a;1, ckhn-cneieJ, 1nínt az önállósodás é.s az 

öregkor gondlala11 inegélhc'lése bíztositYa van. A.z uj joguyert2s, 

a hatósági hecsl6k által 1ncgállúpitott Yáltsúgdijat fizet az Ú1.Yt~tt 

gyógyszerlár herűndczésénck és árukészletének Incglé-rité8e fej-~i!{'U. 

A_z átYéfel, aszcl'inl, hogs a inűködési idejét het.öhött gyógyszc-rtúrtn-
--i lajdonos az év első, yagy inásodik felében tölti-e JJ;3 a n:yugd.ij-

.1.

: havonuláSához előírt életéret, január hó r.:én, illetve ,1úl1~ts 1 ú. 
r.-én utólagosan történik . .:-\ tulajdonos esetleg~s korábbi -elhaláloJ.ús;l 

:! esclén özve.gy·c egy cs:t.!end_őu korn.sztül a gyúgysz-ertár hasznúnak 

... -··· .. 1·. 1 

, é YCZCléhen llJarad, azután redig' ~ .. 200 Svédkorona nyugdijat élYt't. 
haláláig. 1\_ nyugdijazott gyógyszerész özregyc, valru11int a tcljc::eú 

:I árváli inaradt g)crn1ekck is ugyán ilyen összeget kapnak halálukig· .. 

?~ .. :.-· .illetve a I 8.-ik éYük hetöltés~ig. Igv a gvógvszerészek_ és leszárn1aI zóik an)ag1 helyzete bizlosiLrn Yan. :\rcm é·;·h~li őket igw sok gj·ó~)--

1 ~ 



--szerésznck a sorsa. akik gyógyszerlámikat €ladva„ képességeiket . ' 
pénzüket 111ás pályán próbálva ka1natozffitni, a legsulvosabb helvzel 
kerülnek. " -- - " 

A. ·'gyógyszerészeknek a k.eres1k<?delini vállalkozásokban való ei 
l1el:yczkedése olt is sikertelennek 111ondható, n1intha csak a hütlenü 
elliag,\"olt Acsculap állana hosszut rajtuk. A. sréd gyógvszerészek 
l.::ü1f?ldi ásviu1yrizek n1cslersé~-,cs el<iállitásflra -eg:· rész,-é-1;-:i t'.trtaságol 

.alap1tottak, „.\ potekarnes MinerahalteTS Akticbolag" cimmcl Stock 
hol1nba11. Ez a vállalat a forgalon1ban lévő külföldi ásrányrizck a.na..;, 
lizisének n1cgfelelően_. 111,estcrségcs ÚsYán: vizeket hoz forgalornha,
lcözö!tük a Jlun:·adi János i.·iz pólszerét is. 'riszta g·)'ÓO"yszerészetÍ. 

"ll '! ' 
0

" '~a a1 '-Ozás Yült, gyógyszerész pénzzel és vezetőkkel, jgen sikeresen· 
dolgozo[l és állandóan terjeszkedett. l\fidön a Yállalat rnegk,ezdte a· 
széusayyal lelilett iiclilőviz forgalon1bahozatalát is, sohasem ren1éIÍ 
nagy fejlődésen incn.l keresztül és hih·atetlen- inódon háU-érhe szori-) 
iotla a sörg_yárak produktun1át, inire azok egy clle.nvállalatot a1api
-1ot:ak .. J._, ~rrj:szkedő gyógj"szerész ftsyfiu:·yizYállalat tőkeszükség
lctet k1elcgiten1 csak nehezen Ichctc!L bankkölcsönökkel keHclt- dol

_gozni, an1l pénzügyi urhézségckct- okozott, :Ennek eredn1é11yeképe11;. 

-hog'y a· 'úllalat tőkcszükségletét és nyugodt üzletnH~nelét biztosítsák, 
kén;.-Lrle1x'k Yolk1k ;\ rész' én.Y·LÚ: f<:"lét idegen iőke:::soporlnak át

·:engcdnl. Az lgazgatósúgnak tagjai -kizárólag gyógyszerészek Yoltal(, 
azollLan fokról-fokra ki~zorultal.;:, az új rés1:Yény birtokosokat Yá

lasz1.:oltúk be, és .111a n1ár alio- van I--2 g·i·óo')'Szerész az eo:éi"'·c• C e t'L ' < C ;-'-l. 

·sYédország területére kíterjeszkedő vállalat yezetőségében. 1\ gyórry
szer~sz Y úl!al~üoknak a sorS<l ngylátszik inindenhol ugyanaz. Gyó~;,_ 

-szereszek Yct1k ineg az alapját és a banktőlcc arat-ja le a hasznát. 
'fár~adaln1ában ll?Y anyagi, inint szellenii lé~·cn ·ielcnlő3 sze

repet játszanak az ország gyó"g-yszerészei. Európában -~lit:· Lalcilunk 
-Inásult olyau nagyszerii gyógyszerészi inl.ézn1énycket, oly~n gazdag 
.eg',\Csü1c!,e.ket, olyan in1ponálló össz,etartást és becsülcles áldozat-·, 

k~sz~égci, n1int s,édorí:\zágban. J~nnek ee,e-dn1én,ye az inpozáns szék
haz, a 1 o.ooo kölc!.nyi g)'Önyörü könJ•vtár, n1elycket a gyógyszeré-

. szek egyéni áldozataikon felül, tekintélyes tag di jaikból szereztek 
Tneg. A. 1agdjjak a gyógyszertárak :forgalrnának aránvában Yannak 
n1egúllapitra és I o SYédkoro11ától progre~.SliYc r.ooo k.oronáig eincl
J.;:ednek. Az összetar-k1s és az áldozatkészség gyönyörü példája 1nég 
.az i~, hogy a nagyobb gyógyszerlárak, egy forgahnaik arányába1\ 
lélesitett alapból segélyezik azon- kisebb gyógysz.ertárakat, an1~lyek
.,nek a tiszta haszna hari 600 syéd koronán alul 111arad. Nálunk 

2G 

.,ennek alapján a gyóg.yszerlárak háron1negyed részét segélyezni le-
-hetne, a teherrisf'lökép-essége pedig a 1ncg1naradt nrgyedrész~n.e_k 

-is dkl;pzelhi:letleniil cs·ekély. 
Srédorszúg rninden ipart('lere, pol1zára és ·111unkássa eg:yfor1ná11 

élrezi azt a jólétet, 111,ely a becsületes és kitartó innnkának az ered
n1é~1\ r. E-„ a jólét azo11h.an ncn1 a tobzódásban és a haszonlala.n 
pénzpoc~ékolásban, hanen1 a fokozott takaréko:::sághan nyilránnL 
n1eg. ·rakal'ékpénziárai fi_ inilliárd betétet foezel112k, n1ert az en1berek 
igényei sokkal szeréu,yehhek, jobban rneghe-csülik a pénzt és .. _ asz
szon) aikon csak ift-ott látható selyeinharisnya. A_ részleges szcszti
ialoni józan életre kényszeríti a köunyeln1üebbeket is, 111ert 1nulató

lH"1yek niuc~enc\, káYé~1ázai é3 ycndéglői pe~lig éjjel r '.! órakor 111ár 
söiélek. llészeg férfiakat -csak az u. n. idegen klubhokhan lát-
halunk, ineJ:-cknck ugyan tagja lehet n1indenki - ha idegennek
adja ki 111agát ---- de a inagas feh-ételi és tagságidij, ugyancsak le
lohasztja a inulalniYágyónak crszényén kiYül a jókedvét is. 

... A len:yugró napnak Yisszaverődö sugarai 111egtörYe csillog

nak Slockhohn paloláin és_ ebben a ragyogá,~ban az idegen sze1nlélő 
- ha Yannak is - 110111 látja, életének sötét oldalait, csak keTes- -
kedelrnénck líikle-lését, kikölőinck forgahnát és az egész ország·
gazdasági életének fényét és <lerüjét. i\ svéd köz- és inagáné1et 

1iszlasága és hr•csületessége1 n1ely az egész gazda.sági életén Yégig
huzódik, rczérfonalal l~épez a gyógyszerésztársadalon1 szá111ára is, 
akik nen1 egyn1ús ellen, han.e111 Hgy1nás mellett Yállvctve és egyrnffi_st 

tán1ogatYa dolgoznak, ha kell harcolnak és igy biztositják azt a 
társadahni iioziciót, és azt a b0 ·azdasá.zi i'ólétet .. amelvnek- se~ilsé0éYel 

u • .; '-' b 

efl.'.·· boldog' é's sorsával 111ebueiég·-edett. lclkilerr is kieo·ycnsulvozott ~ v , n V.; ~ u 

tftrsadaln1i rend alakult ki. 
Ila ulánozni Ú-e1n is tudjuk, annál többet tanulhatunk ószaki 

karlársainktól. 



:ső.'iorbau lcugeri fekYésc és n:::i.gy tcr1nész-cti kincsei bizlositják. Lc~;'

fontosahb két nycrsa:uya.g1, a fa és a Yas, arnelyck kiha-~z11-álásá:ra és 
fcldolgozá~ára_. a Yizicrőrel olcsón e!öállilott el~kt:ro1nüsságol 11asz
-nálják fel. SYédországhan bányássiák a leggazdagabb yaslaria10111-

,nHtl hiró ércei, 1nelyből az utolsó érekben kh. 8 1nillió tonna ki
vitele volt. A lappföldi ércbán_yák is1neri!tcs gazdagsága alapjait 
képezi, a nagy tökéletességre fejlesztett fé1n és vas iparának. l(öztu
c(loinásu, hogy a ICirunavaara heg.r ugyszólván tiszta órcbő! áll ás 

Svédország gazdasága. _3 . jgy hányásza{ta a ·költséges és fáradságos tárna é.s ak~1arendszer l1e.:. 

Európa ezen csodás országa 157/i kn1. hosszusághan a legrálto..:J 
zatoRabb vidékeket tárja ai utazó .elé. Elnyuló ter1néken;y sikságokkal1 
kezdődik, végtelen erdőségekben álmodozó tavakkal, hatahnas viz~-~ 
esésekkel, hegyekkel tele Yadregényes tájakkal folytatódik és messze! 
benyulik a :Lapp-föld vadon tájékába. A. beláthatatlan rengetegek3~ 

a gleccse1'ek hazája. ,ez· a föld, ahol kopár hegysivalagokon, itt-ott~ 

buján terinő völgyeken át bájos patakok vagy bőYizű folyók "rohannalt'; 
. kere~zlül, a1nelyck hietclen, a lerrnészet bizarr játéka fol,Ytán, nlin-,-1 
·-<lent ·elsöprő, tajtékzó zuhatagokká lesznak. Virágos n1ezők, feny-_~i 

Yesek között folydogáló kis pata'kok1 vagy csP.ndes tavacskák, kéklő_-~ 

ég, csendesen. hullá1nzó tenger_, an1-e1yet kie.gészit a verőfényben 
ragsogó h-egyek láncolata. 

l\z ország ús a város gazdasági életét figyelve, azonnal láthátó -'. 
lesz a 1nagasal.i-b él-etsiinvonal, a jövedeln1ek aráU)'OSsága, az álta--] 
lános gazdagság és jólét. Európa gazdaságilag· he~c3· szcrv-0zetércl s.:cm----' 
J1en kétségkivµ_l --~gy egészséges állarn, amit egyrészt azz,c:il ért el;::' 

_ hogy a világháb-oruban sc1nlcge.;;; 111a1-;.:.dt, :ra:'isrészt _pedig Oroszor- ·:i 

-szág összeon1lása folyftán egyes uj gazdasági és ipari l 18hetőségek :; 
nyilfak n1og szán1ára. amit igen ügyes érzékkel azonnal ki is hasz- ·; 
nált. l~gsn1ásután keletkezt,ek olyan gyárak és ipar-telepek, arr1elsek:'. 

·-eddig Oroszország által' exportált cikkek g)1ártására rende~kedtek he,; 
1nozg,éko:ny ~Cresked{}i p·edig a;r, oroszok ~lrnaradt TeI'Senye fol:ytánl 
igyekeztek elhóditani és n1egtartani az ár\'án 1naradt kcrieskedelm-i:] 
piacokat. Jl:z-on tények' párosulva, nagy akareterejü vezetői·k niagas'4 
szelle1ni és gazdasági kull.urájá'val és- a szorgalmas, n1unkás polgár-:'.: 

· ság takarékoss~gáYal, .az {n·szág általa.nos Jólétét olyan magas. fokra~; 
· -Bn1-elték ,an1-ely-et felületes sze1nlélés esetén .is felisn1erhetünk a " 
111indeun:api élet. incgnyilvánu1ásaiba·n Ü-i. 

' 1ilágga-;ulasági helyzetét és annak szilárd alapjait azonl~an, 'el-.~ 

lyeH. ~gyszcrüen a hegy elhordásából áll. A. bányászat ősrégi fog
lalkozása -a lakosságnak, an1it bizonyit a Falun n1ell-ett fekvő régi 
·és egykor rendkivül gazdag ércbánya is, n1clyne~{_ kiaknázását kiapa
:dása folytán, 111ár régen abba hagyták. _\_ rézbányát n1ég rne.glevő 
.ok1nányok 1288.Jban ümEtik először, kiníltságát 13!~:7 évben kapta, 
Felfedezésének idejét n1cgál1apitani 111en1 lehet, a n1onda szerint azon
.ban Salan1on király Jeruzsálen1ben épilett len1plorna szán1iira_, a r.ezet 
innen szállitották. J\_ világ rézszükségletének legnagyobb részét hosz
szu időn át :ez a b:ínya fedezte. S\0 édorszAg nagy hataln1i állá:sát 
.és a 3o éves háboru köl!.ségeit1 -ezen bánya csodálatos tern1ékeny
sóge_ biztositotta. Ez a bánya azóta is ugyan annak a társaságnak 
a 11.ulajdona, igy tehát a Yilág legrégibb vállalata Svédo:rszig terü
letén van. 

A Svéd Birodahni Bank, a le_gTégihb bank intéz1néuy, ami~

.lsik egyike volt a legelsőkne'lc a hankjcg:y ·kibossájtás;i t<:rén. 1\ tőke 

igazi jelentőségét azonba-n nen1 a nagy bank-vagyon0k_. hancrn az 
_jparba lts kcrcskcdelen1b~ fcktclctl: rendkivül nagy nv1gántőkék ad

ják n1c-g. Az 19?.2 --23 évckhen az északi állan1okbJ.n is fellépő 

gazdasági krizist az ország alig érezte 1_11eg é3111ig- úg:y l)áHiában. 
1nint Norvégiában gazdaság] Ji-ehézségek, bankb-u_kások és 1nás .sulyos 
hon_yodaln1ak voltak-, aincl.Yek: e íkét ország pénzéne'k átn1eneti csök
kenésében is n1egnyi1Yúnuliak, SYédország ipara és kereskedehn-e há
boritatlanul fejlődött tovább. 

A fa kiler111üló;;t' a n1·ísik_. jg-e'.1 jelentős gazda~t'tg·i 1{~n.\czője ;_1 
:svéd iparnak -és kere.skedelen1n0k. 'f.e1.iileiénck 5:J. O/o-át ·erdőség bo
rilja, éri fakil:crn1elé3e pe:lig eléri a 3_5 n1illió köbn1éLcrl:. A_z rg;i7 
évi kin1ulatás szerint ·jOO ezer köb1n ·--.bányafát„ 3.700.000 köbnL 
_p_uhafát és 700 ~zer köbn1._ kc1nényfúl vittel{_ IT{_i akkor, an1időa .a 
fürészlelepek 3.50-0.000 tonna feldolgozott fát száÜitottak kül
földi:e. ,;\,svéd ipar n1aga is rcngéteg fát használ fel hires cellulose
;gyá,raiban, h.isze.n 19?.6. éYhcn r.5óo.ooo tonna oellulost:'t ~~xpor-



tált. J clcntős fogyasztók n1ég a papir gyárak is, n1clyeknek kivitel 
19?.6. érben clérle a 300 ezer tonnát és· a g_yu:fa-ipara, n1elyne]i., 
kiYilelc kb. éYi /O cz.er tonna. A_z őserdők fáit nagy lün1egckJJ-e1~ 
hordják le a hegyi folyói( a parti fürésztclepekre és a papir1nassza, 
gyárakba. Egyes helyeken a hatahnas lutajok szinte szigeteket ké:._: 
'peznek a "ízen, a parton pedig valóságos hegyeket raknak össze hosz...: 
szu fonyőtőrzsekből. Usztatás utján kb. r 5 millió köbméter fát. 
szállítanak éyente a feldolgozótelepekig, az ilyképen n1cgtakaritott'· 

szállítási díjjal Crősen fokozhatják yers·enyképcsségü!ket. 1'élen a fa 
szállítására a tarlós bótak<J-rót használják fel. A.z erdészet óriási 

fontosságának n1egfclclöen rendezett, 111agas szinvonalu, inert igen 

szigoru törrények szabályozzák egyrészt az irtást, 111ásrészl az crdök-

állandó karbantartását és ápolását. 

Az ipari lehetőségek nagy arányu kihaszn.álását a szinte 111érhc
tetlen Yizicrő tette lehetőYé. Számtalan folyó hajtóerejének felhasz
náláEával nagy lö1negü clektron1os áran11nal helyettesíti_ a hiányzó kő
szenet és az olcsó elektron1osság segitségével versen,Yképessé tett-e ipar
t.elepci!-. _-\ Yizicrő kihasználása inodern ára111tern1-előtelepeivel 1gen 
inagas fokra e1nelkcdeltt és az igy nyert -energiát teljesen ki is 
hasznúlja. J\cdYező yizrajzi hclyzHle lehetőré telte a Yillan1ostelepek
uek az ipari yidékeken yaló e-lhelJ:ezését és ig.Y a sród acélipar, gép
gyártás, a fürész és a fafeldolgozó telepek fogyasztásának kielégi

tése :folytán energia -tuJt,ern1clés sehol sen1 köYctkezel.t be. Svéd
ország '.L~OO Yillan1oserőn1iíi:Plej1ébe,ll 800 1nillió své~ korona tőke 
fekszik és a ~ izesésck erejének :fclhaszuftlása folytán nyert elcktro
n1osság éren ként közel r .600.000 lóerőt :jelent, a1ni az -egész igénybe 

vett erő1nennyiségnek a 800/0--Út teszi. ki. A_ tern1clt villan1osáran1 
3 r O/o-át a falelepck, a ce1lulose és a papirgyárak, r go;o-át a bányák 
és a gépg_yárak, 230/0-át a villan1osipar, go/o-át a Yillan1osfűtés, 
12 o/0-át, a yjlágitás és 6 O/o-át a vasutak és a köz;uti villa1n0Sok 
használják fel. 1\.1nint láthatjuk, a YizierŐYel nyert elektron1osságot 
az iparon kiYül is a legn1esszebb-1ne-nő n1ódon kihasználják. _.\_)a

l{úsoknak több iniu t a felét Yilla11nyal világitják. és a u1-ezőgazdaság 
terén is az állatierőt l100/o-ban villanyerŐYel hel.~·etlesitik. 

J\. n1ezőgazdasági helyzet nehézségei rés;i;ben a n1icinkkel azono
sak. A1 inagas n1unkabérck n1-ellett a ter1n-clés még- sokkal drágább, 

mint nálunk. l\finthogy azonban Svédország _1n-ezőgaz<lasági ler

n1ényekben hehozalalra szoruló á1lan1·, ennük ji:ilentőség-e, a 
-délem köYctkeztéhcn, sokkal ki'sehb. Területének 360/0-a ter·méket-···~ 

:)() 

Jen és csak g 0/o szántó, 3 O/o legelő, Mezőgazdaságában leo-naQ'\'OJJ\l} 
'k' . 'l "~ szer~p: a -r~Jn.e es a teJterme <eknek van. l\-íarhaállománya elsőrangu 

és k1r11:elc is Jelentékeny. A„z ország tern1ékény déli rész-én a fekct~
fehér foltos tehenek hosszu soi·ban legelnek, egy1nástól 2 o- 2 5 ~lé
pésn,yire rövid láncon kikötve. A. teheneket napról-napra· viszik to
váb!J a mezőn! anúvel elérik azt, hogy: az állatok telj,esen lelegelik 
a fuvetJ semmi nem vész kárba, és ugy a k:aszálásJ inint a betakari-
tás költségeit m,egtakaritják. A fűnek és a szénának, általában a ter

n1én~·eknek magas értéke van és ezért a szárítást, a leggondosabban 
végzik. A„ levegő nedvessége n1iatt nen1 ra1cják ·kazalba vaoy bog
lyába, hanen1 hosszu rudakra és ágasokra t~szik vékonyan tihoay a 
szél átjárhassa. ' n 

A kere~kedele~. élelm·essége és a· helyesen alkahnazott propa
g~nda folytan a_ k~v1tel . évr~l-évre -en1f:Jlkedik és igy az ország ipa
ranak f oglalkoz!aiasa brztositva van. Tengeri fehése, közel 2 500 

~m. hoss~u p~r~vonala jól felszerelt és kiépitett kikötői, tekintélyes 
es az egesz nlagot behálozó kereskedelmi flottája lehetővé teszik 
hogy a szállítási forgalo1n is a svéd kereskedelen1 "kezében össz~ 
ponto.suljo1~. .Az ebbő.l szár1nazó nagy jöy,edehniek az országban 
1naradnak es a kereseti l{•l1etőségek nyujtásáYal igen nagy mértél{'ben 
en1elik Svédország pénzügyi hel,Yzetét. 1·\z ipari termelés értéke é
Yente kb. 6 milliárd svéd koronára tebető. A kivitel értéke kb. 2 

milliárd, melyből kb. 300 millió értékü a fakivitel. I\iagyarorszácr

ba a n1ult évben közel 2 millió svédkorona értékü árut -exportálta?c 
1\ svéd tcrn1elésnek igen magas n1nnkabérekikel keli számolnia 

és. hogy ennek dacára is iparcikkeik in-egtalálják és m,egtartják pia

caikat, az az áru kiválósága mellett, a kereslredelem becsiHetessé
gét és n1egbizhalóságát bizonyítja. I(eményakaratu, szorgalmas üz
letemberek, dolgos polgárok és józanfejű munkások boldog országa 
ez, ahol, b~~sületes _és tiszte_sséges munkával mindenki biztosíthatja 
ugy csaladpnak, mmt hazáJána-1< jelenét és jörőjét egyaránt. 

31 

i 
'I 
11 

~· 
íl• 
11 

1

, 
• 

' 



h;f;-1-'-~ , 

1{1 
11'1, i 

IJI, 
. t 1· .. ' ... '.·.'.·.·.· .. · '.c,;:;:c: 

y.Hi:ii.;:: 

-,--lli!íl:[i::: 
l !jlijl:·/ 

llilföl:'!::i 

! !ifi![l'it' L--lliil\1~:\:' 
r 1;n11

1
':'t.1!!: 

II .. iJ!ifr;.1;'.·::·i 
- [!hlii:'i:t1 
.'1f"r.11.'it 

l' ~ l[:'r:k 

lll\!i 1 ~l\). 
1l1111fo!!' i 

t 1'i1'1':\iii1. 
]- ' ~ :tiiJ•. ~ 
-- }j'jll'.(i!'.' .. '· .11 ! j !t~!i :: i 
,._.,,'ll1:1"j1'-' 

'.;''} !;. :,:1, j > 

~1~11;: 
t-i\h-l!ílh:inl 
. -~>l" 11u:r;1dt l 

->\-' .J ltij1:I\_:! ;, 

~ílllJ1mi 
'.'( \'i"~lf!'.';l 

r r111rl\1,~'l1 

A Nordiska Muzeum gyógyszerész 
emlékei. 

A .gyönyoru parkban elhelyezett muzemn hatalmas épületei 
Svédország történelmi ·emlékeit gyüjti össze. Termeiben a svéd nern
zet 1nultjára, dicsőséges harcaira, halhatatlan királyaira emlékeztető 
történeluíi ,erelcly.ék szákszerüen. feldolgozva vannak csoportositva és 
a látogató inegilletődve nézni ezen kis nemzet nagy n1ultjának· és 

dicsőségének ,emlékBit. 
A svéd gyógyszerészekre vonatkozó emlékek önállóan két föld

:szinti teremben vannak öss~együjtve. A. gyógyszerészeti oszztály a
nyagát a muzeumon kivül álló gyógyszerész szakemberek gyűjtötték 
fu válogatták öSJ.S·ze nagy gonddal és fáradsígg:a1 és- cs1-k a1.o'k ·elhe
lyezésénél i11űködött közre Nilson A_xsel intendáns is. 1\ u1uzeum 
birtokában volt régi gyógyszerészi en1lékeket ügycsitették a inagáno
sok adományaival, a Gyógyszerész ·Eg~yesület és a Gyógyszerészeti 
Intézet tulajdonát képező értékes emléktárgyakkal és ennek követ
keztében a kiállitás .gazdagsága és változatossága igen sokat nyert 
jelentősé.gében. A szakértök nemcsak a tárgy<ik összegyűjtésénél buz
gólkodtak, hanem azok megfelelő elhelyezésénél is közre működtek 
lás ifil:__érték el azt, 11ogy n1indcn e1nléktárgy a megfelelő helyre 
kerülve a kivánt hatást gyakorolja a sze111lélőr,e. A gyógyszerészeti 
osztály berendezési költségeit is az áldozatkész és az ügy iránt lelkesedő 
svéd gyógyszerész·ek viselték. 

_A 111uzeumban háron1 n1ajdnem teljes gyógyszertári berendezést 
talál!lnk, an1ely·ek ha régiségükben nem is Y·etekednek- n1ás i11uzeu111ok 
történehni gyógyszertáraival mégis tökélelességükkiel, eredeti áll
Yányedéayeikkel a iSYéd- gyóg,vszerészct 1!-i-s_lt:e~t:tren1-éhú multjál és 
fejlettségét hizonyitják. A drolningholmi udrnri gyógyszertár he
rendezése értékes állványedényeivel és igen érdekes recepturájával, 
mozsaraiY.al, úgy szintén a lidköpingi gyógyszerlái' n1ajdn.em teljes 
berendezése, a stockholn1i „llattyú-gyógysz-ertár" receptlirája adja J ~-liil;\lh-

~t;r!J!jijlll M 1 
":'1.lprn~,:' ···lí 

:l!~t-:t-1.tm~;i ;;; 

.JYH'P: azt a keretet, a meh.:rben a g • tá . 1 " . yogyszer ri em ékeket izlésesen és . 
:Szakszerűen elhelyezték . 

A. drotningholmi udmri gy6gyszerfár berendeiése. 

A gy~jtemények elhelyezésénél. az eayes tárgyakat _ l k 
v~l:m'ennyren svéd gyógyszertárakban voltak használatban ~me ye -
tikak megfelelő he!Yére illesztették !Je ' , a pa • ' .J • l'I.. 1nuzeun1 ayogyszerél-
szeh osztályán külön helyet szenteltek azoknak a táravak ok 5 1 '
ralam'k 1 'k o" na • ame ye"' 
~ . < . l ~~,, a .nag.): ? ienn -us-gyógyszerész, Scheele tulajdonában vol-

~;:'· ~\ g:og~-~zcrtar1 berendrzé~nck ·egyik s11'k.1 t.:lrlaln11zz::i azon áll
. anyokat, f10kokat és edényeket, amelvek Scheele l-o"pm· ". t'ká 
'1 '11 1 . J ' · o' pa t -

J<I Jan a otta ..:. Az. álh-ányokou elheh-ez,ett edénv-ek r·,. b f . Ml ' h , .. esz en ayance-
• ' resz en .~örösf~ból vannak készitve és ige~ nagy becsben álla
nak na.gynevu tulaJdonosukra való tekintettel. 

A .gyógyszerészi osztály aazdag a régebben k''l" „ , dél· <:i u onosen. .az or-
s~~g. 1 r,és~ében általánosan használt „beszédes"-cégérekben. A 
:alhtott cegerek legnagyobb része a XVIIL-ik századból valók 
<l~ ~agy részben fából készültek. Gyönyörű faragványokkal vannak 
· !;z1~e és k~lönösen szép a stockholmi „Egyszarvu", a „Th-1.aJ· om" 
„r ehermedve a Ba• 1 „. · , l" , ' , . , ' ," oO) es az „r'-ngya gyogyszertárak cégére. 

Az álhanyedenyek nagyobb részt fayanceból készültek a legna-
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gvobb részük a XVII.-ik századból származik. Abban az ,id~ben. kü~-~. 
lÖnösen a rörstran.di és a 1nariebergi fayance gyárak kesz1tettek a,'}% 

d ' "t K··1·· ·· s '!' errv favanceből készült1 · 
gy<_?.gyszerészek e enye1. uonoseU·- ze. o..1_ -~. a ,„·:r·-'f 

d · , l"Ell.S" monoarammal ellátva, ami azt bizoJ1vÜJa, hocy Hed · 115 ,; e en~ „ _.i o . " . d _. 'l _,; 
Eleo~ora svéd királynő tulajdona volt, ''agy legalább is az o 1. 'eje ~e:n,_ :~ 
tehát az 1700-as évek elején került a drotningholmi udvari gyogy- ~ 

tá ba. Hasonló J"elzéssel és a királyi koronával d1szitve meg:'; 
szer r "bb k''lrt tt a· < 
háron1 -cdén-vt ialálurtl\:, am·0lyek mind a legrég1 · -ia I o e e- ·* 
nyek közé tartoznak. Igen sok a J_l-örstrand~an készült fayan~e·I 
edény, közöttük több kannJ.a alaku szirupos edeny, _n1elyek a ~orr--~
tliljei. „I(orona" gyógyszertárból s_zármazna~. Ezekhez 11aso~tlo a~,;f_ 
a 

20
. darab fayanceból készült szirupos edcny, melyek az _upsa;a11 

„l(orona''.~- gyógyszertár berendezését k~1:ezték. A., gött~borg~ ,„K~-:j 
rona" -gyógtszertárból több gyógysz-ertar1 porcellan edeny ,.an k1-· ,~ 
állitva. · •• 
. ·Tv1egen1litésr,e inéltó .n,~há~Y .. edényn,ek _a, f<:ili~·at_a, és a tar-_:} 
talnla is. Egy römerstrand1 ]Clzesu fayance ed~ny fcl1~asa „.;xu1~ --~~ 
aia Serpentis" kigyóháj, a1n-elyet 1nég az I /í 5. evben k--iadott l h~1~ -% 

~1acopoca Succica· I .. a hivatalos szc:ri~k :;;:~zöt~. sorol. fel'. ,\ re~L:~ 
időkben az állati ,zsirolmak ih.iilönös gyogyiw erot tulaJdomtottak es,i 
foraalon1ba volt a_ kut)'a, ;medve, n_yul, n1_orrno_ta, fóka, liba, kacsJ.~-J 
vip;ra és a ló nyakánal<l a zsirja is. A.z en1berzsir is }~as~nálatban volt :~ 
an

1
iliez a k""ivé_gzett en1ber zsirja szolgáltatta a l~gertekesebb anya-1 

t ' a .-ik edénv .Oleu1n Lum. hricorum'' -ot tartahnaz, amB~).'üt:.• go . n.z et:iJ .J ,, • • • •• • • • . , -~ 

a Pharnoacopoea galeno-chymica Holmiensis sze:uit fold1. gili:zlD·· i 
nak oliva olajhan yaló digerálása és főzése ut]án kesz1lettek cs izul~t1 ___ ·; 
fájdalmak, továbbá ischias ellen használt-ík. Egyik fapnt:B edeny i 
az igen drá,o·a A_xuncia Castorist''. tartalmazza. 

' 0 " n . Th . k' ~ 
- Nevezetes n1ég az egykori universális gyógyszernek a ." . er1~ a-j 

nak" _edénye is tartaln1a miatt. A 1'11-eriaka eredete. a ~égi n11sztiku~i 
világba vezethető vissza és f,elfedezője állitólag Mühndates pontusc t 

király. Abban a században, amelyben Mithridates élt kr .• e. 124-! 
6 4 évben Van-e és Lukrei azt tanították, hogy a hetegsegek kelet- ;. 
l(ezéséhez. az arra való hajlam is szükséges. E kérdéssel különÖScn:' 
Mithridates foglalkozott, aki folyton rettegett a megmérgezéstőL ~s; 
az.ért a különböző mérgek hatását, vala1nint azok ellenszer-e1t_Th 

gonosztevőkőn tanulmányo_zta. Altaláno~ ismert ~olog; ~o~! lm~; 
'kat etetett méreg.a.el ,~s igy ez·ek a mergüzes ell;en in1unili--S-S3. ,altak. __ ,; 

csa o ll 1 ., , ld 
Ezek vérét kevés borral felhigitva használta e enszerü a JUTVanyo Í 
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,;s mérgezések ellen. Milhridates feltalált egy általánosan jó hatásu 
.rejtett szert, amely minden betegség gyökerét kiirtja és minden 
méreg ellen használ. ÁJ, előirását Po:rrupejus találta meg a lcgy/Őzött 
,pontusi király feljegyzései közt. Igy került a titkos szer a rór~1aiak 

Mtal használatba és annyira elterjedt, 11ogy 1nég a XIX.-ik százádban 
is nagy tekintélynek örvendett. 

Neró csász.ár hires udvari orvosa Andron1achus r 3o évvel ké
·sőbb oly módon javitotta 1neg a Thcriaka előiratát, hogy az €redctileg 
ii6 különböző szerből álló készítmény alkatrészeinek számát 78-ra 
,emelte, megnövelte a be_nn1e lévő ópium adagot és ezen szerekh1ez 
n1ég a vipera husából is tétetett.. AdromaC'hus és kortársai azon a 
véleményen voltak, hogy ezen Thyrusnak nevezett mérges kigyó 
testében okvetlel!l Antitoxinnak kell lenni a sajat mérge ellen és ez 
.a hit volt az oka annak, hogy a Th1eriakát ugy az ó"kor1xu1 m:lnt a 
középkorban biztos óvszernek gondoltá1k n1inden 1· árvánvos beteo-.,,., . . . 
. ségnél és mérgezési esetriél. A régiek az egyes gyógyszereknek a ha
tását ne1n ismerték p'ohtosa:n és igv azt -hilték · hoO'v minél több ,_, ' o._, 
.anyagból áll valamely e' gyógyszer, amlál inkább hat a het<>gségek 
ellen. Egyik legfontosabb alkatrésze a üpera husa - amelytől nevét 
is nyerte, - ez-enkivül' _,ó_piun1: s_cilla, -~castoreun1, cassia és valeriana. 
A többi alkatrészei kü'IönböZÖ -fiiszerék-~ és h_alzsa1nok, m,int horS; 
-g)'Örrlbér, ánizs, címet, sáfrány, ·mirha, ter:pe11ti~1, styrax voltak: 
Drága alkatrészei ha1nisitásra csábitották egyes_ >gyógys:uerészeket éA 
ezért a nürnbergi_ I 5 4 7 évben kiadűtt gyógyszerész , f_endelet szerint 
<éppen ugy mint Velencében, Hollandiában és 17ranciaorszá O'han a 
'Theriakat a gyógyszerész csakis a tanács. felügyelete. ala~t, két 
szakértő orvos és az e-gsete1ni fakultás tagjainak jelenlétéb~n készif
helte el, akik az előirt alkatrészeket és ezek Jnennyiség6t az :elkészi~ 
alatt ellenőrizték és névaláirásukkal hitelesítették. A lcghiresébb ·.fi 
·Theriaka Venetiana volt, amelyet legutoljára 17 54 évben olyan 

.nagy meunyiségben gyártották, hogy még a XIX.-ik században is azt 
árusitották. IdőYel a-_---1'heri3:ka uriiverzális gyógys~erré vált, .hasz
nálták mély sebek k<ítlJ,zéséw éppen ugy, . mint belsőleg pestis ellen. 
Ila az orvos bármily~? bántaloinmal' állÖtt: s~crrrhen, vagy l1a már 
minden más szer cserben· hagyta, a Thériakát alkalmaztá. 

Egy új készitményíí emelvényen egy fiókos állvány áll 2 o fiók
:kal a södertiiljei gyógyszertárból. Amikor r 782 évben Södertiilje
be;1 gyógys~ertárat alapitottak valószinüen a köpingi Sche-cl.t" gyógy
:Szertár régi berendezésének ~o-y résZét vették ·meg. A muzeurnhan 
l<b. 80 Södertalje-ből es Strömsholm-ból való fiókot őriznek a 
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hozzá ''aló állványokkal. Megállapítható, hogy valamennyi eredetile 
il Scheele gyógyszertár berendezéséhez tartozott. Ezen feltevést al 
támasztja a Collegium l\fodicumnak q62 évben a királyhoz kül 
dött felterjesztése, mely megemlíti, hogy a németországi születés . 
Hinrich Pascher Pohl . köpingi gyógyszertárosnak meg kellene ad ·. 
a privilégiumot, mert ő. már q5g évben megszerezte a teljes 
gyógyszertári berendezést és felszerelést. Ezek a fiókok kétségkiv „ ·. 

mind ő általa készíttettek, ,amit bizonyít az is, hogy a fiókók, 
alakja és címkéje nagyon hasonlít a Scheele tulajdonául e?smert 
fiókokhoz, továbbá az ez'Cfi időben Németországban hasznalatba 
volt · gyógyszertári berendezésekhez. Pohl I 77 5 évben halt meg 
Scheele az özvegy nevében kérte és kapta n1eg a gyógyszertár vezet' 
jogát. A gyógyszertárat a következő évben vette át, de q82 évbe 
máJSik te1eho · köHözött, am>i!lmr a gyógyszertárát újra rendezte 

Sche.ele szobra Stockholmban. 
(f(-oritsánszhy Otl'.5, felvétele.) 

~enric. Schultz Henricson a stockholmi „Fehér medve" gyógy
szertar tula1donosa megvette A. C. Brunn södertaljei gyógyszertári 
jogosítványát és az ottan felállitott fiók gyógyszertárának vezetésé
sével Per Olandh provizort bizta meg. Olandh Köpingben szftletett 
és így értesült Scheele gyógyszertárának átköltözéséről és megrásá
rolia felesleges 1berendezésének egy részét. ,\ berendeiés 111ásik' résLie
r 855 évben került át Strömsholm:ba, amikor a köpingi gyógyszertár 
akkori tulajdonosa Gottfried Arbman ott fiókot nyitott. 

Ugyanitt találunk 8 sor Scheele idejéből való és a köpingi 
patikából származó faedény! is, azonkivül 4 fayance szirupos, 2 

olajos és 5 drb. „1771 Röstrand" jelzésű állványedényt. Itt vannak 
még az + 689 évből való, Scheele tulajdonát képező dukát sulyok, 
fehér, kék, és barna üvegből készült lombikok és rewrták. 

A faedények között van egy „Mumia vera" felirásu is„ amelyben' 
még néhány darab látható az egykm fontos gyógyszerből. A közép
korban a Mumia por keresett gyógyszer volt köhögés, csuz, nyava
lyatörés és más betegségek ellen. Kitünő vérzéscsillapitószemek is
n1erték és azt tartották-, hogy, a Terra Sigillata-val Sanguis Draconis,„ 
Cetaceum és Rhizoma Rheivel kevert pora állitólag még a halál 
ellen is jó. Külsőleg használva pedig a valódi mumia pora mind~m 
sebet begyógyitott, ezért az Emplastrum Stictum Crolli legfontosabb 
hatóanyaga volt. Messze keletről hozta valaki felfedezve, hogy. a 
bebalzsamozott és mindenféle jjló olnjokhl, fü•zerekkel á~itatott 
mumia gyógyító hatásu. A régi egyiptomiak ugyanis halottaikat 
illatos gyanták, fűszerek, balzsan1ok és a cédrusfának empyr~u1natikus 
anyaga segítségével konzerválták. A mumia olyan becsben állott, 
hogy a perzsa sahok ha Európa urallwdóinak kedveskedni akartaki 
egy-egy doboz mumia: port küldtek ajándékba. Ilyen aranyból 
való é.s drága kövekkel diszitett dobozt kapott XVI.-lk Lajos fran
cia király, II.-ik Katalin orosz cárnő és az angol királyné. Ebből 
a szerből készítették a Tinctura Mumiae-t. A nagy kereslet folytán a 
valódi mumiák mindjobban megritkultak és az arabok, akik ebből 
szép keresetre tettek szert, han1isitott inuniiá}cat. kezdtek készíteni. 
Gyakran adtak el mumia helyett közönséges aszfaltot, mert a sze
gényebb emberek holttestét a régi egyiptomiak is igen sokszor csak 
aszfalttal konzerválták. Dc N auclér Sámuel Upsalában q 5o. -ben 
irt doktori értekez'és.ében törülni kivárnja a ·gyógysz·erek. ~közül mind-~ 
azon szereket, amelyek az ember testéből kerülnek ki, mint a Mmnia, 
az Axungia és Ossa Hominis, mert nézete szerint azoknak semmi hasz---
nuk nincsen. Ezzel szemben érdekes, ho~ a nagy tekintélyü és 
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kivaló tudon1ányu Paractilsus 1530.-ban a ~zabad levegőn teljesen ~·f 

a kiszáradt és inu111iákká vált hulláknak gyógyitó l1atást tulajdonit, ~ 

előnyben részesiti azon<ban az akasztott vagy tűzhalált szenvedett 
embei"":Bk in·umiáit. ott 

Érdekes régi gyógyszer inég a „Radix: Carlinaie", an1ely 3z ak- :;tr 

kori hit szerint biztos hatásu gyógyszer volt láz, kólika ellen. Ne-
vét attól a mondától kapta, amely, szerint Nagy Károly harcosait 
egy angyal •e'"el a gyökérrel mentette meg a pestistől. Az egyik edény
ben Lapis Chrystal név alatt az első gsógyszerkönyvben n1é.g hiva
talos hegyi kristályokat találjuk meg, amelyet magas lázaknál a 
szájban vagy a nyelv alatt tartva a szon1juság enyhitésérc és a láz 
osökkcn1ésér,e használ,tak. Porr,á tör\''e é3 h3véve a-z;t tartották, hogy 
jótékonyru1 hat az orbánc ellen, a szoptatónőlmél pedig fokozza a 
tej ehálasztást. 

Az akkori -hit szerint minden méreg é3 betegség ellen feltétlenül 
JO volt az „Electuarium Orviatum", amdyet állitólag egy orvie!Di 
kuruzsló Hieronyn1us F erranteS talált fel. Rengeteg volt az alkatré
szeinek száma és az r 686 évből való Pharmacopoea I-Iohni~nsis 

szerint 9 fél e gyökér, 3 féle le 1él, 3 féte mag pora kellett ·hozzá, 
melyet m.ézzel és ugyanann~'i menn:yiségü Theriakával kevertek el. 

Az 'egyik fayanoe állványedény tartalmazza az azóta már elfelej
tett Ungt. fuscum Felicis Würlzii-t, amely kenőcs az r 698 évi 
Dispensatóriun1 Brandenburgicum előirása szerint a .következő ké
pen készült: a kénsavnak vasvitriólból va1ó destillálás. után megma
radt vasoxidbót 2 uncia, kris1Mlyos rézacetáthól r o drakTna, higito'l!t 
kénsavIJ-01 2 uncia, Plantagova1 és Chelidonium1na1 macerált 
borecetből. 3 unciát vettek, ezt 6 uncia tiszta mézz,el keverték és 
kenőcs sürüségüvé főzték. A „feltaláló" ezen ,előírásával ellentétben 
a Pharmacopoea Holmiensis és Johann Martin Scheele szerint a 
kenőcs faolajból, mastixból, viasvból, kolofoniumhól, szurokból, 
Yastag terpentiilJbő', galbánun1h51, oli.bánumból és sagap·enből ké
szült . 

A fiókok tartalma közül megemlítendő a Gum. Bdellii. amely 
még a negyBdik kiadásu svéd gyógyszerkönyvben is hivatalos volt, 
de an:ielynek az. anyanövényét ma már nenn tudják biztosan meg
állapítani. Ezt a gyantát főként. kenőcsökhöz használták, de több-

. szőr rendelték pilulákban nyálka .oldásra. A régi Pharmacopoea Ge
neralis szerint a meggyujtott gyanta füstje meggyógyitotta az ru·any
eret is. 

Ezen cdényzeten kivül töbh svéd gyógyszertár állványedényeit 
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láthatjuk, melyek közül kiemelkedik az r 770-ből való 1, darah 
röstrandi fa~ance a salai patikából, 5 dar'.lh állványedény r 76g 
éY!ből a harnösandi és 5 ·daí-ab inairehergi r 779_ évben készült fayanoe 
edény a kristineha1nmi gyógyszertárakból üvegből készült állvciny
edények a régi időben igen ritkán lette'k l1asználva és a folyadékok, 
olajok cSerép vagy, fayance kancsócskákban, a szirupok cinnkannák
ban vagy teáskarmához hasonló karcsnbb vagy öblösebb fayance 
edényben, az clektuáriumok és ken,őcsök cinn·ezett edénvekiben voltak 
nagyobb részt eltartva. Az ón és a cinnedéi1yek, cserép„ és kőkorsók 
használatát a faya)nce, a későbbi időkhoo pedig a porcellán edények 
szüntették ineg és a tehe,tősehb gyógyszerészek művésziesen diszi
tett ilyen állványedényekkd rend-0zték he gyógyszettára]kat. 

A gyógyszertári mérlegek nagy változata látható és az érdekes 
yalbcrgiJ kisai, norbergi gyógyszertárak inérlegei mellett láthatjuk 
az ör_jiingi gyógyszertár üvegszekrény'be :tár-t milligram n1érlegét 
rnlammt a lllJÖrsili gyógyszertár mérlegét, Hamberg Upsala jel
zéssel. Jöns Jakob Berzelius 3 mérlege is itt van elhelyezve. A 
gyógyszerek ·elkészitésével fog1'alkozók a k_,ereskedeln1i súlyoktól eltérő 
súlyegységeket használtak. Ez a súlyrendszer a XL-ik században 
kezdődik és az araboktól szár1nazik. E súlvrendsz.er alapeay-séO'e a 
I 'b " 1 ó 0 0 „ ,1 ra rnc ynek abszolút súlya később államok szerint különböző 

rolt. ~é1netországbai1 és az északi állarnokban a nürnbergi gyógy
szertári súly volt h.asznalatos, melyszerint a I.ibra súlya a mai_, 
átszámitáslmn 357.96 gramnak felelt meg. A svéd gyógyszerészek 

~:S ezt ~ n1~dic~nális sulyrendsziert használták, m,clynek clterjedé-
set az eszak1 varosokban és álla1nokha.n, a I-Iansa városok kiter
jedt kereskedelme biztositotta. · 

Ki van állítYa néhány régi Of\'-Osságos üveg, közöttük ú dar~b 
olsan, a111ely inár expedícióra készen állt a malmői és a faluni 
gyógyszertár rBceptjei szerint. Mellettük van az cskilstunai . .l(orona" 
gyógysz.ertár r700 évből- való zsinegtartója. A gy6gysz·e-;tári fel
szerelésr tárgyak közül igen érdekesek a pilulavágók és a fűrészhez 
has?nlító, különböző formájú pilulafésük. A régi gyóg)<Szertárak 
egyik legfontosabb és -nélkülözhetetlen edénye, a különböző gyógy
szeranyagok porlasztására szolgáló mozsarak voltak. Az anyaguk 
különböző, legtöbbször réz vagy önmtt vas, de >láthatunk fából 
készült zúzásra használt rnozsárformájú edényeket is. A kiállitott 
inozsarak között van néhány zöld és barnaüvegből, sőt márvány
ból készült is. A fémmozsarak közül igen szép a stockholmi Hol
ló" g?ógyszertár mozsara, amely Georg Bratid Anno MDCLXXXUI 



felírást visel. Egyike a legrégebbieknek a söder1iiljei ILSAD'r. 
i642, az Ulricehammból való NAS 1664 és a.kalmári patika MD 
1668 felirású öntöttvas mozsara. Egyike a legszebb példányokna .· 
a. stockholmi „Hattyú" gyógyszertár belül fényesre csiszolt, kivűl 
pedig gyönyörű diszitésekkel és fülekkel ellátott mozsara, amelyen 
körbe Julius Frnidfüich Fre]dernich, 1686 felírás látha:tó. A dá
niai HoraenbŐl való mozsár Anno 1661, és egy' Stockhohnool való, 
a kopás folytán már olvashatatlan betükkel diszitett l 688 évszámú 
n1ozsár en1elkedik még k:i, a fémből készült mozsarak tömege közül~: 

A gyógyszerek készítése mindig laboratóriu1nokban ment vég-:·.·Z 
be aminek a Jeoföntosabb és mindig nagy jelentőséget ját&zó,•r 

' e J· 
felszerelési tárgya, a destilláló készülék volt. A legfontosabb gyógyc1 
szerészi n1űveletek az arabok révén terjedtek el és hosszú 1dőn ke..:..·;~ 

· resztüL változatlan formában alkalmazták. A destilláció fod 
galma meglehetősen tág volt és amit ma lefejtés, kivonás, ;; 
leszűrés néven nev·ezünk azelőtt mind oda tartozott. A tu~aj<lonképeni:< 
készülék az ;u . n. · alembik egy ·egyszerű fedöhől állott, mely lefo- :: 
lyó csővel volt ellátva. A fedőt rézüstre vagy agyagfazékra ragasz-)' 
tották és a lefolyócső alá egy mwsik edényt helyeztek el. A destillá-; 
ció megi(ezdésc előtt a sz;ilárd testét feloldás vagy rncgpuhitás cél7:·:. 
jából üvegedényben digestiónak vetették alá. Az alembiket lehűtő, 
levegőnelcmegfelelő felületet törekedtek adni és igy a sisakot az;' 
idők folyamán n1indig inagassabbra emelték, hogy az ai1yagveszl-e··'. 
ség c:-Ökkenthető legyen. A hűtőkészülékek alkalmazása inár a .XIV.-.·. 
ik- században veszi kezdetét és rövid idő inulva a_ destilláló aparátu.s 
n1ár hordósze1;ü készülékkel volt kapcsolatos- és a spirálisan futó 

csöveket ,;izzel hűtötték. 
. i\ gyógyszerészi- műveletek egyik fontos eszköze volt n1ég a: 

tűzhely is, ami nem völt egyéb, mint egy üvegmázza1'- bevoin:t, 

téglákból vagy cserépbőt épitett kályha, amelynek a tetején külöu-. 
bőző nagyságú nyílások voltak a lombikok elhelyezésére, A destil
láció alkalmával az ércüstöt a kályha felületén lévő nyilások egyi
kébe helyezték és szabad tűznek tették 'ki. Az üveg vagy cserép· 
edények alkalmazása esetén a kályhára vas vagy kőlapot tettek, 
ehe pedig 3-/i újnyi homok vagy hamú réteget szórtak és a 
forró hamuba vagy homokba helsezték el edényeiket. Ha a <les-· 
tillációhoz vizfürdőre volt szükségük, a nyilásha rézüstöt .helyezlelc 
el és ebben faforgácsba ágyar;ták a lombikokat. A kiállított lahora-1 
tórimni készülékek között láthatunk egy zöld üvegből való készü
léket a marstrandi gyógyszertárból, amelyet „destillatió per a«-
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censum'' végzésére használták. Mellette áll egy másik érdekes u
gya:ncsak üveg készülék, melynek felsőrésze Askersundból, az alsó 
része pedig Lidköpingből való és a „de.stillatió per descens.mn"- · 
hoz használták. A nagykemence mellett látnnk egy u. n. „kettős. 
pelikán" digeníló készüléket és 2 egybefogott retortát üvegből, 

amelyet a „deslillatiq per filtrum" -nál alkalmaztak. Ezt a készülé
ket használták a papírral való szűrés ·elterjedése előtt a folyadékok 
tisztítására. Az egyik retortát megtöltötték a tisztítandó folyadékkal, 
fonalbéllel, nemez, gyapjú, vagy pamutszövet darabkákkal kötöt
ték őket össze. A hajszálcSÖvesség elve alapján az alacsonyabban 
elhelyezett másik retortába a folyadék elég tisztán szűrödött . át. A 
Pelikan cirkulatorok arra szolgállack, hogy a destillálandó anyagot. 
gőzzel megpuhítsák vagy feloldják. Ugy vannak készítve és formál~ 
va, hogy. a gőzzé vált folyadék ismét cseppfolyóssá válik és vissza
folyik a kivona:ndó anyagra, igy a körfolyamat ismét megkezdőd
het, az anyag kivonása és ledestillálása 'l!képpen sokkal tökéletesebb. 
Az üveg ' retorták, lombikok, tölcsérek és cilinderek között látha
tunk 2 üvegből, l cserépből való retortát Upsalából, 2 érdekes 
cserép retorlát a stockholmi „Bagoly" gyógyszertárból és l kő

ből készült retortát a helsingborgi „Kiirna:n" gyógyszertárból. Igen 
érdekes a 'kiállitott álchemista kályha tűzálló agyagból készült té
gelyeivel: amely valamikor Auguszt Nordenskjöld bányakapitányé 
volt, aln Jelentős vagyonát majdnem teljesen a „bölcsek-kövfoek" 
felfedezésére pazarolta el. Az apró tárgyak között láthatók gázmosó. 
edénykék üvegből, hajlított csővií tölcsérek, menzurák, méröpo
harak. A szűrőkészülékek között látunk néhány areometert is, me
lyek egyike „Francesco Cetti juste en Inst. Metherologiqu.- a Stock
hohn" fejirást viseli és egy érdekes 200 fokra Leosztott 'hőmérőt . 

Egy gyógyszertárnak felszerelését és berendezését nieoismerbet-o 
jük Anders Johann Retzius I 778 évben megjelent könyvélből, 

mely a gyógyszerészet alapfogalmainak összefoglalása. Ezen könyv 
a gyógyszerek eltartása mellett, a felszerelési tárgyaka.t is felsorolja 
és 43 különböző olyan eszközt sorol fel, amelyet a gyógyszerészek 
az anyagok feldolgozásához és az orvosságok elkészitéséhez hasz
náltak. 

A régebbi időkben a gyógyszertárak száma mindenhol arányla~ 
csekély volt és csak nagyobb városokban és forgalmrusabb góc~ 
pontokban voltak találhatók. A távolságclkat az al'kori közlekedési 
vonalak hiányossága és az összekötő útak rosszasága nagyon fokozta. 
Ez o~ozta ,hogy egyes testületek sőt magánosok is_ házi gyógjs·zertá:. 



rakat vásároltak. A kolostorok, lelkész6k, a főurak és a nagyobb tac 
'1yák mind el voltak látva gyógyszeres ládikákkal; A patika lá.
dácskák a főurak nélkülözhetetlen butora1 voltak es rendesen d1-
szes.en kiállított ében vagy mahagóni fából készültek és az ~rvos
ságok~n kivül gyakran szagos any~gokat - Af±rosia vizet, illa.tos 
olajokat, pézsn1át - és ékszereket is tartottak bennuk . ..-\ legre~ih~b 
ilyen emléket a berlini királyi múzeum őriz; A !fYö1'.yörüe~ d1sz1-
tett ivelt fedelű elefántcsont gombokkal elzarható haz1 gyogyszer
tár ugyanis M~ntuhotep egyptomi királynénak volt a tulajdon~, 
aki kr. e. q8o évvel élt. A kiállitott tárgyak között látJuk _Sofaa 
Albertina hercegnő házi gyógyszertárát is. A hosszabb ~talu:a az 
előkelőbb és gazdagabb családok úti gyógyszertárakat vittek ma
gukkal, melyek legtöbbször koffer formájú díszes szekrénykék vol
tak. Egy úti gyógyszertáros doboznak felirása: ,;W estg,ötha, Dahls 
Kgl. Reg.: te" ez egy katonai •ezrednek a tulaJdona.~ kepezte. 
A dobozban bent a következő utasitás olvasható ,,rnentoszcrek, a
·rn·elyeket ·egJTmásutáni sorrendben kell n1egpróbálni_f 1ninden 11a
lottnak látszó sze1nél:yen, rendelte a király első udvari orvosa \l\lest

ring doktor ur". Schultz udvari gyógyszerész által r 77 6 .. év1"'.~ 
.a szülő otthonnak ajándélwzott orvosságos szekrénjili•en 28 uvegböl 
való edény van, Hudiksvall és Griinnából. A szekrény mellett a falon 
mé_g néhány üveg edényke áll, amelyekben még az. 1700-as éve~ből 
való gyógysz·erek is henll:e vannak, mmt pld. llesma Scan1mon1um 

. és Sa1 essentiale Cerasorum. 
Láthatunk egy életfnvó készüléket, amelyet az orlukba 

kellett illeszteni és úgy működött, hogy a tüdöből kis srivó pU'J:n
pával kiszivattyúzták a nitrogent, ugyanakkor a inásik fujtatóval 

levegőt préseltek a tüdőbe. 
A személyi emléktárgyak között, amelyek valamikor gyógy

S'l&részeké. voltak, megtaláljuk Carl Willrnlm Scheele, tűzvész. el~ 
leni kötvénvét, amelyel- 1784 november hó 2.-án a köpmgi. 
gyógyszertáfát biztosította be. Itt van a Pba;macopoea s.uecica ~:ső 

:kiadása, amelyet a Regium Collegium med1cum Holrmense a pn
lott Scheelenek. A köpingi gyógysoortár által 'használt Pharmaco
poea Holmiensis galeno-chymica címlapján „Hindic Pohl Bache
.:is" az első oldalán. pedig „Köpings Apothcquc tillhörig dcn 8. 
juh 1764„ felírás olvasható. 

lgen érdekes az a kötelezvény, amelyben a stockholmi gyógy-
.. Szerés-zek 1-843. nove1nber hó r-én 11itükre és becsületükre fo-
gadják, hogy szigorúan követik a medicinális taxában megállapi-

tott árakat és nem ko_nkuráll1a:k egymással és a svéd: ·király kiváltság· 
levele, an1clyben r 863 éYbcn védehnébe veszi a svéd gyógyszerész
tltrsadahnat a „kuruzslók és 111ás hasonló elvete1nültck gono:sz,. 
ságai ellen." 

A könyvek között megvan Scheelen<Jk a „Chemische Abhand
lung von der Luft rmd dem Feuer, Upsala und Leipzig 1777" 
cimü könyve. Eg)~k legértékesebb könyv azonban Scheele testvé
rének, _Johann ~fartin Scheele kézírásos kon1poziciós könyve I·7~8 
évből. A címe ,,Laboratio ri-Iedican1entorun1, quac sunt usuales in 
phar1nacopoea gothenburgensis." _.\_ latin ll)'elven . írott könyvn-ek 
tartahna különböző galenikus gyógyszerek, .elektuáriun1ok, pilulák, 
kenőcsök, tapaszok stb. előirataí. A kézírás ékes és -egész terJedcl
n1ében könnyen olvasható. _A_ szerző a szövegben a fé1nek nere he
lyett az abban a korban általánosan elterjedt és hasz11ált alchemista 
j~leket használja. Az előirások gyűjteménye után következ]k az akko
riban használt és szükséges or\'osi, sebészi és· gyógyszerészi eszkö
zöknek l<\ ±elsorolása. Gyógyszerészi szempontból különösen érdekes 
az a rész, ahol felsorolja vagy, 200 különböző gyógyszernek nevét, 
adagolásának 1ncgjelölésév-el, an1el)1cknel( a kel~tirtdiai társaság ha
jóin lévő gyógyszertárakban in·eg kellett lenniök. Ezeket a gyógy
szertárakat .Tohann Martin Scheele főnöke M. A. Hauch a götc
buxgi ,,Eg:yszarvú"-hoz cimzett- gyógyszertár tulajdonosa szállitotta 
a hajó gyógyszertárak szán1ára . 

A ~ordiska múzeum gyógyszerészi osztályát éppen úgy don1i
nálják a nagy Scheele emléktárgyai, mint a többi termeit a legnép
szerűbb és leghiresebh svéd király Gustáv Adolf ereklyéi. A gyógy
szerész látogató érdeklődése n1egilletődéssé változik, ehnereng a mult: 
nagyságán, visszakapja hitét a jövőben és felemelt fejjd, önbiza
lommal eltelve hagyja el a gyóg:yszerész ősök ezen dicsőséges szen
télyét, hogy tovább küzdjö11 a gyógyszerészet fejí5déséérl. 
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Uti emlékek. 

Stockholmból fájó szívvel utaztunk el a kilencedik napon. 
Vonatunk a Göta csatorna mellett Svédország legtermékenyebb és 
legváltozatosabb vidékén haladt keresztül. A csatorna maga a mér
nöki zsenialitás ~s az emberi k:itartás győzelmét jelenti a természet
tel sze1nben, mert a .hajót ,szán1talan zsilip segítségével több száz n1é
ter magasra emelve a hegyeken keresztül, gyönyörű fenyvesek kö
.-zött, vadregényes tájakon, omladozó lovagvárak inellett viszi Göt-
lienburgba. · 

A svéd vasúti kocsik ·egész Európfrban a legszebbek és a leg
kényelmesebbek. Ugy láttam, hogy csak igen kevés az első osztályú 
fülke és ez·eket is csak a nagypénzű külföldi utazók használják. A 
kiállitása ~gyönyörű, mondhatni szalon.szerű. A második osztály is 
:tágas, kényelmes, az oldalfolyósói szokatlanul szélesek, sárgaréz 
fogasok csillognak mindenütt, mert a kabátokat és felöltöket min
denki kint teszi le. Az ülőhelyek bőrrel és gobelin szerű szövettel 
bevont pamlagok. A második osztályú kocsik közepén egy kis szalon 
is van, ahol iegy asztalka kör:íil kényehnes ikaroS!Szé!kek van!n:ak, an1e
lyekbe süppedve külön dij nélkül olvashatók, a minden nagyobh 
állomáson feladott legfrissebb ujságok. A harmadosztályu kocsik 
sem fapados, szűk és kényelmetlen helyek·, hanem bársonnyal be
yont kényelmes ülőhelyek, az oldalfolyósóin pedig az ablakok alatt 
lecsapható ülések, azo.k számára, akik az -elbájoló és folyton Yáltozó 
svéd tájakban gyönyörködni akarnak. Minden fülke előtt a folyó
.són egy üv.eg viz áll két pohárral, amelyek gondozására külön s•e
mélyzet ügyel, akik megfigyelésem szerint kb. óránként cserélik 
a vizet és mossák ki a poharakat. Az utazó kiónyelmére szolgál a 
vasuti rikkancs, aki egy ujságokkal színültig rakott hatalmas ko
;;árral nyakában, állandóan járja a kocsikat. Az étkező kocsi u
.gyanilyen módon · árusitatt süteményt, gyümölcsöt és frissitő ita-
lokat. . „ 
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Az étkező kocsikban kitűnően főznek. Egy első. reggelire teát, 
yajat, Eiajtot, két híg-tojást, sonkát és egy szelet roszbiffet adtak. 
A vasuti éttermekben a százféle előétel és szendvics ízlésesen folte
ritett, virágokkal diszitett asztalokra van felrakva, egy kis asztalon 
pedig nagy halom tányér és evőeszköz van. Az utas egy tányéu
ral a kezében odaáll az előételes asztalhoz, Yesz és ·esúk, ha tetszik 
mindenből, aztán fizet a pénztárnál minden ellenőrzés nélkül. 

Az utazás közben szerzett benyomások és tapasztalatok tömege 
valahogy elraktározódik emlékezetünkbe és csak később kerül elő, 

"mikor nyugodtan, szeretettel gondolunk vissza utazásunk egyes 
eseményeire. A vasuti kocsikban a gondolatok is jobban szágul
danak, eszünkbe jut sok· kis apróság, a vándortarisznyán:k legmé
lyéről előkerülnek érdekes megfigyelések és rájövünk arra, hogy 

. ezek eredetiségben, felülmulnak sok olyan dolgot, amelyeket az 
utikönyvek és utleirások egyes ország vagy város legfőbb saját
ságának, sőt érdekességének kiáltott ki. 

* A váró és étlern1ekben éppen ugy n1int a fülkéhen, ugy szólván 
felügyelet nélkül hevernek az ulipodgyászok, amelyekre a jó Istenen 
1civül, csak a közisn1ert svéd becsületesSé<Y és tisztesséa viO'váz. 

~LJ a ti;; 

A hajó állo1náson, an1ikor a feltünő3n szigorú vámvizs_gálaton 
.átestünk a hordárok átvették 111inden cson1agunkat és in-egikérdezték, 
hogy hová szállunk. Abban a biztos hitben, hogy kint a taxinál 
-várni fognak, léptünk ki a vá1nházból, de se1n hordárt, sem cso...; 
n1agot nen1 találtunk. J(érdezősködésünkre n1ean\'UO'tattak l1oo·v 

b .., ő ' b.J 

·csomagjainkat egy külön teherautón már a Grand-Hotelbe szál-
litották. Mikor oda értünk és az irodában azt mondták, hogy , cso
magjaink még nincsenek ott, mind_an11yiunk;at elfogott az a kelle-
1netlen és bizonytalan érzés, an1-elyet minden podgyásznélkül ma
Tadó utas érez idegenben. A jelentkezési iv.ek kitöltése és az oda
irán;yitott pósta átnézése után szobáinkba n1enve, nagy meglepe
tésünkre rninde11 podgyászunkat 1nár ott találtuk. _Amikor svéd 
ismerőseinek erről az ijedségről és örömről, pontos és rendes mrn1-

káról elösmeréssel beszéltünk, látszott rajtuk, hogy igen csodálkoz
nak .azon, hogy ezt 1ni n·em találjuk olyan ter1nésZetesn1ek, mint 
a1nilyennek ezt a becsületes és rendszerető nép 111inden tagja tartja. 

A szállodában ujabb meglepetések értek bennünket. A külö
nös előzékenységet és apró figyelm·ességeket nem is szá1nitva· kel
lemesen lepett meg, hogy bármikor érkeztünk haza a szobánkban 
<\gett az éjjeli szekrény lámpája, hogy ne keljen a sötétben botor-
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kálva keresgélni a Yillanykapcsolót. A ~a~icsoló helyét kü_Iönbe'.1 

f f .. 1 'l' k"s i1y1"l i"Hlezte hoo·y a solel szobahan 1S konnJe.1 asz oresz\:ao _1 , ' o~ , , ·~ 

feltalálható leg\1en~ e'\ m9zsdóra készitctt szappan, a ~:v~l:zekre_:1:y' "Q 

· ' · · b '11 · · ·' · · halhtasu Iurdo- · h.d . ,' „,. külön csa11ia. a .szo a;;: lOZ Ja10 paza1 .._ 1 egnonz . · . . · d 1.. 1 · 
b . ·. j'j'··1ke a falbaé1J1telt szekrenyi a n1u1 ent e on1 o._ szo a yagy. n1os< o u , , . , . „ .. ']-
d ~ T ·: tag- ·S"Zőnve-c„ek ·a kettős párnazott :;t.]lok h1ztos1tJa -.,_ csen ,- a \as - _J o ' ,- " , _ 

0
.,-_,, 

hogy az idegett nem -C.sak otthonosan és kén;yeln1esen e_rezze n1a.vd-~ 

mig ott tartózkodik, hanem -v~gyjon ;'issza ~tockh~ln1 _1,~eg~y.~g~a~ 
sZállodái!)a ·111ég akkor is, an11kor inar Enropa n1as g)Oll)OIU he 

iyein utazik. . . . , . . 
Svéd házigazdáink 111indent clkö.Vetnek, hogy 01.~ t.~rtozkodasunk 

a lehető legkelleinese.bb legyen. !\_ kongresszuson _k1vu
1

l _?ondos:c~~-
tak arról, }1ogy. szép városuk' látni_ valóját szeretetre1nelto veze~esuk_ 
mellett ismerhessüK meg. A lelki táplálék mellett elhalmoztak meg
hivásokkal és hankettckkol, a1nelye·k n1efsrendezéséhcz n~gyszerüen 

értettek. U gy az étel,ek n1int az italok fellálalására i~en nag~: gondot 
forditottak. A. szendvicsekkel egyidőben egy poharlca ,~ros sna,~
szot szolgáltak fel, an1-elyet a leves után ~ akár" ~11eg1tt-~k a.~{a1~ 
nen1 _ egy pohár malagával cseréltek fel. A. haleloe-tel utan. sort,_ 
a fő sült ~zervirozásakor pedig n1ár pezsgőt töltöttek pohara1nkba .. 
Ugvan ilyen gyors iran1ba11 öntöttek vörösbort, n1ajd tészta után 

1nadeirát, hogy a feketekávéval egyi~ejüleg likőrt vagy c.ognacoi'. 
szolgáljanak fel. Az italok és borok hatását pompásan. tud Ják fo
kozni. A menü 1ncgállapitása után gondosm1 kivalogatJak a meg-

felelő borfajtákat és 111eghatározzák, hogy az italok n1ilye~1 _ ,~o~
rondben fognak következni. Sohasen1 rontják le a bornak ertekct,. 
mert a könnyebbektől emelkednek a nehezebbek és édesebbek felé .. 
Sohasem öntöttek cg-v édes fehérbor után vörösbort pohara1rikbaJ. 
mert tudták, hogy ;; élvezheletle_nn-é teszi a vörösbor izét és aro-
•máját. Az édes fehérborokat olyan erősen bchütve szolgálták fel„ 

. hogy Yékonyfalu poharunkat azonnal belepte a pára. Véteknek tart-
ják ennek ellenében a Yörösborok hehütését. Altalánosan a leveshez 
egy pohár portóit vagy maderiát adnak. A különböző hideghal vagy 
tojáselőételekhez mindig egy könnyebb fehérbort, főtt halho~ vagy 
a különböző rákokhoz azonban édesehb és nehezebb rap1m. bort 
öntenek a poharainkba. A szárnyasokhoz vagy más meleg hus elő- . 
ételekhez édeskés vörsbort, legtöbbször valami Medoc fajtát, a 
frissen sültekhez és vadhúsokhoz pedig burgundit, a s~jthoz és. 
az é.dessüteményekhez pedig egy pohárka bordeauxit ittunk. A <les-
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sertnél és g)~ihnölcsnél isn1ét Yiszont láttuk a porlóit yagy a n1a-:. 
deirát. 

~\._ borospoharak fiH0111, izléscs és karcsu kristú!yüveg'~k, ele
gáns legtöbhször tulipán forináju kelyhek. 11,ycn poharakban _JJÜ1il

pásan érYényesül a 'bor ize és szine. _·\_ jánl~)Dr külföldi vei1dég ezek 
után igazán c_sodálkozhatik' a .svéd alkohol tilaln1on. ]~zta rnagánhá
zaknál ugyszólván egyáltalán n-ern ._lehet észrcycuui„ az éttcr,c1n-· 
ben és a kávéházban azonban hiába kértünk a t_eához run1ot vagy 
cognacot nctn kaptunk, 111-erl a törYény értehnében ezt kizárólag 
csak meleg ételekhez _lehet felszolgáinL Kij~ts:zani a tör,_-ényt nen1 
lehet és lcgf.cijel,Jb csak a gyo1nortágulás·han szenvedők tehetik: rneg-, 

ha végig :rándorolnak :>,_-3 vendéglőn és Yégig esziIC a incnüket, 
hog,Y a n1egfelelő u1cnn)-lségö szos.zes italt is rilcgkaphassák. ·..--\_ sze

szes italok .eladása n1onopoliun1, a111elycL egy részvény társaság 
hirtokol, igen szigorú ál1a1n:i ellenőrzés alatt. Aíinden s,-éd úllan;

polgárnak egy· sz-cszkön,yrecskéjc Yan_, an1qlybc: feljegyzik a ki:~zol
gáltalott i'nennyiséget.· J\. horoli és Sörö1í ki,,ül havonta fi liter szcsz
tarlahnn italt, vagy égetett szeszt kaphatnak. c-\zokat, akiket részeg
ségen kapnak, ·azzal_ büntetik inog, hogy a könyvecskéjét elkohozzák. 

J\_ külföldi persze lCginkáhb n híres svéd pun9sra szo1njaz-ik. 
:Ezt az aranysárga, édes, hig italt jégbehűtve kis kristály kelyhek
ben a feketekávli ulán szolgálják fel. Szesz tartalma ~kb. 5o fokos, 
igen aron1ás si111a ital és észrevétlenül is _ige11 itatja n1agát. .A. své(ll~k 
i11aguk, ugylátszik csak igen ritkán isszá;k ncn1zeLi italukat. \'a~1nak: 
Hgyancsak svéd punc.snak: neYczetl, de rettenetes izű italok is. an1e

I)"ekbe egy-két szen1 hefött cseresznyét holye:znek cl, íaz illuzjó 
fellwltése végett. 

A svédeknél ncn1 szokásos az italospohárral koccin1-ani. -\z ő 
iidYözélsüket azón idegennek aki társaságukban n1eg fordul pontosan 
isn1ernie kell, n1ert an1ilyen rendkivüli inegli-szteltetés egy külföldi 
Yenclégre ha őt a tradiciós skollal kö·szönti'k fel, éppen olyan sértésf 
köYet el, ha azt a kellő /'orn1áhan 11en1' fo_g,adja, vagy azt _110~111 Yi

sZonozza. A„ legelső kötelesség_ tudni azt, hogy a háziak inindcn Y•~n

dégüket skollal köszöntik, <le á vendégn:ck ezt viszonoznia c.sak 
bizal:rnas és kisebb. társaságban 1ehct. Fontos szabály az is, 11ogy ezt 

"a köszöntést -egyszerre csak eggyel szabad. in-ui. inert nagy sértés és 
u?Yariatl~nság, ha a kedélyes k-ülföldii rnásoknak· is oda inJeget. 
A_ barátság'Os svéd jóindulatú rnosolvgását egyszerre ·rnereY, szcrtar
tásOs YonA'sokka1 cs

0

eréli fel, kon1ol:~a11 :nyul á poharához, s iniköz-



ben azt · ünnepélyesen fele111eli skolt kiálll é3 ha a felköszöntött 
ijedten e111eli fel poharát, a szigorú tekintet nrindaddig ne1n ér 
véget, a1neddig észre nem veszi, hogy hol hagyta abba: a felköszöntött 
'az ivást, inerl abban a pillanatban, szertartásosan n1elléhcz emeli 
poharát és-1ncghajtja 1nagát. Egyik főszabály ugyanis az, hogy a 
skolt fogadni olyan itallal kell, mint amilyen a felköszöntő poharában 
van, viszont a felköszörutő nem ihat sem többet sem kevesebbet, 
mll1t amennyit a f~-lköszöntött. E?.t a köszöntési módot olyan szer
tartásos clőknlőséggel csinálják, hogy inerevségük ·eleinte különös
nek is tűnik fel az idegennek, al(in,e:k természetesen kötelesség,e .azt 
ugyanilyen n1ódon viszonozni. ~,\ltalános szabály 1nég az is, hogy 
magasabb rangú, vagy idősebb e1nberre skolt köszönteni nem il
lik és n1eg kell várni amig azzal ők tisztelik ineg a fiatalabbat vagy 

a ''endéget. 
· A gasztronon1iai élvezet,ek kultusza crőssen kifejlődött. A. ven

déglői étkezés a heti progran1jukihoz ·tartozik. Ünnepélyesen kiöl
tözve a legjobb sötét· ruhájáb3.n úgy a polgár, inint-a inunkás gye
rekesen örül, ha ismcrőseket fedez fel, vagy őt ve3zik észre a pe
csenyék és borok rengetegében. Származásukal tekintve a stookhol
n1iak nem mondhatók arisztokratáknak. Az arisztokraták nagyobb 
:részt ném-el vagy vallon szárn1azásuak. Szép kényehneEi 
lakásaik ,berendezése és diszítése -egyénisé;5·el nem igen mutat, 
mert nagyjából hasonlitanak egyn1áshoz. A. jótékGnyságot ,előkelő 
névtelenségg>Cl önzetlenül gyakorolják. és nagy ado1nányokat juttat
nak a köz számára hatalmas alapitványok és pompás intézmények 
létesítése által. Jótékon:_yságukban nem válogatnak, n1ert itt senkit 
scn1 gyűlölnek és ~ppen úg:y gondozták a háború alatt az elsat
nyult, nén1et és n1agyar gyern1ekeküt, a hadifogságból visszatért 
s;r,erencsétlcn honfitár1Saiukat, 111lltt a 'r olga 1nellől viiss-zatielepitett svéd 
parasztokat, .akik már nem hirták tovább „a szociális terineléS~Jől 
fakadó jól.étet., elviselni. 

Svédország ipara a :fejlődés során a tökélelesség igen inagas 
fokára em·elkedett, a természetes viziercjének kihasználásával ter
melt igen olcsó -elelctromos áran1 kövütkeztében. A vasuti kocsin1c 
ablakából gyakran láttuk haragos, tajtékzó folyóinak hátát hatalmas 
szálfákkal lwhoritYa, mert -így szállítják .a tern1észet erőinek segit-:- · 
ségével, a világhírű fűrészipar, cellulose és papirgyárak nyers anyag-. 

jait. 

* 
Amikor vonatunkat feltolták a hatalmas komphajóra, hogy0 
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~I~openhágába uta.Zhassunl.-:, és Svedország partjai 1nindjobhan el
laYol-od!ak szcn1ünk .elől, Yalanii összeszoritotta a szivünket. valami 
úgy húzotl-Yonzott Yissza. :\fidőn kin1eredt szemeink a -nie'Ssz~
~áYoll_n:n n1ár csak a tenger és az ég ölelkezését látták,- úgy éreztük. 
hog~· ide inég· Yissza kell és vissza fogunk jönni. Ad.di{)' is aniig 
-ez a 'á/=tynnk isu1ét teljesedhetik, en1lékezetlli1k idézi tifel mind~ 
-.uni<~!a1,1_. ennek a sziYünkbe zárt népnek szokásait és gyön:yörü 

\Drszagat. 



Dánia. 

Vonatunk pontosan robogott be l(op.cnhága földalá. süiyesz-. 
tett hataln1.as pályaudYaTára. A. jö•·ő pályaudraraina\: képe hoirtako-
zott. ki szen1ünk elC.tt, au1cly n1{n' sz:í1nol a nagyváros. fejlődésé
ve], :ÍÍ$yelernbe' YeSzi annak Szükségességét is, 'hogy a ·yaros "fejlesz:.... 
tését meg i1e akadál;yozza és igy fö1dalá sülyDsztetl siiipáro~con k,eres~Lüt~ 
Yez-et~ ·h-e a város szivéhc n vonalákat. 

](openhága Dánia fővárosa, egyuttal fontos 111egerfrsitett ki
kötő, a Secland és "-\1nager szigeteket egyn1ástól ,clYálasztó l\:alrc- -
bodstrand két partján terül el. \ seelandi oldalon van a keresk-c
deln1i, az arnageri o~dalon a hadi:ci~{ötő, A.z előte fekvő aprJ szi-
gcteken vannak .az arzenálok, hajógyárak és a tengerészet célj-ait 
szolgáló egyéb Íntéz1né11yek ülhelycz\·e. e'\_ telje3Cil sík. területen éiJült 
Yáros, régi erőditrn.ényci· közül rnár :csak a fellegyár n1aradt rneg. 
,.-\_ régi s~ncok helyén poinpás körutak fogják körül a belváro3t, a 1ö-bbi 
erőditn~ény helyére pedig JX. ](ercszlély hataln1as szárazföldi és 
tengeri erő.sségeket épített. _llégi várfalait 1877 évben ronTholták le.~ 

és ettől az időtől kezdre nőtt össze elővárosaival. 
]{openhága a dán ipar é-s kereskeJ.elcn1 központja, la:koss3.1i,

nak szán1a 700 ezer, igy az ország népességének .1najdne1n egy ötöde 
lakik a fővárosban. Egész l)ánia szelle1ni él~tét ·uralja, n1crt sok 
tudo1nányos inlézete és egyesülete Yan. I-Iires· egyete.1!1ét r 478 év- -
ben. alapítottak és a könyvtárában hatahnas kulturális értékek vannJ.k _ 
felhaln1ozY9-. _A_ Thor-Yvaldsen inuzeunl: a vilá~d1irü müvész alkotásait 
tartalmazza. Híres gyűjteménye a „'ly Carlsherg Glyptothek", ame
lyet Gr. Carl. Jacobsen, a hires serfőző, egész_ vagyonával cgyetenlben_ 
a városnak adon1ányozotl. Fia uj' sörg·Járat alapitott és a h<ilálakor-
111cgis1néte_lte ezt a f.ej,edeln1i adon1ányt:. mert ez·en csodálatosan_ 
szép és tökéle·tes gyüjten1éuy további fejlesz.tésé:re egész Yagyonábóf_ 
•gy alapitványl létesített. 

~0 

_--\.z utcákon a kcrékpárou járók lö1ueg-e látható. _-\ be\-úsúrlá
:sokat -régző szakácsnőktői k·czdyc a -ké1nényseprókig ruiu<l-cuki kc
r_ékpáron jár 1nuHkahelsén'. Ya,Q'y Yégzi utjail. Az apácát\:, sőt 

:111ég a papok ;is, ezen hih:ctet.lcnül elterjedt é;.; népszerű közlekedési 
eszközt használják·. A1inden· ·középület, Yag,Y áruház előtt, a fo~·gal
masahb utcákon és tereken a kerékpáro'k elhcl:d~zésél'e szolgáló áll.., 
rán~·ol~ . -r:u111al;:::, ahol n1i1~dcn felügyelet nélkül egyszeriien beállítják 
a kerekparokat ari:a az időre. an1ig dolgukat elncn1 intézik. ll~o·
gelenként egész ·tö1negek érkeznek n11ntkahel,Yükrc kerékpáron. <ikÍk 
a 1nunkaidő -ala!L egyszeriic11 a gyárakban e célra fel{lllilott, reke

~zekL:en helyezik el l{erékpárjukat. !\. J(özép-Európábau niindcuütt 
_ 1sn1eretes lelakatolást itt neru használják, n1crt 110111 fordul {'16, 
hog:y Yalaki-.a n1ás kcrékpá!'ját -rigy.e haza. 

Az -cgész világon is1nert J(openhágának, 'fiyo]i nevü sszórako
._zó helye. ]~z .a n1i Angolparkunk sokszorosan 1negnagYitva. Csodás 

sé:~n~'ai: _ g?ndozolt útai, n1esterséges Yizesései, csörgedezö patakjai, 
musz1kl~t es tava azok szán1ára is szórakozásL és éln1ényt -jelcn!:e~ 
nek, akik -cseudhen pihenni akarnak_ és nen1 -regyüln-ck -el az üren 
ötletesen és n1üvészi érzékkel elh-elyezelt diszes 1nutatyányos ház;;cs
kák, sz~bad~zinpadok, és n1ás szórakozási Jehetöségckel ,11yúj_f9 hc- , 
Iyek zsibongó. tön1egébcn. _-\ lö1negjá1ékos szeuv.edéh-c fol,-dín itt 

·minden :nv-erésre van beállitva dc kétséo'kirül iniud:en l~ton"\o' 
V J 0 · ' « t'.lC< ' 

·ha inást ne1n, úgy kellen1es hcnyon1ást nyer és egy igen jól sik,erült 
este -cn1lékévcl 1{rrozik. 

Éghajlata az óceán ha1-ása alatt áll. lcregőjc áHaudóaii pára~ 
·:dús, cs3:padéka az év folyan1á11 {'.g_yenlelesen oszlik Illeg. ·_Ez rOppant 
fontos, n1ert az ország gazdasági. alapja a rnezögazdasági t0rn1elés és 

.állattenyésztés. Ebböl a szc1npo11tból az el~() h·clyen áll, 1ni.ir·eit la
kossága a gyenge· tern1észeti feltételek dacfira i~ kitűnő ááaQ· íer
mések~t ér cl. A_z ország ·lakosainak legfontosabb jöredehni fol,'
rása az állattenyésztésből .szárn1azik és különösen a rnarha állo1nánv<l 
igen· nag:-. _A_z állattartás hasznosabbnak bizonyult a Jöld1niYel~~~ 
nél, -ezért az újabbi időben n1é~- a földn1ivelésre. alkah11as területen 
-is fokozódott az úllatt-euyésztés - úgy, hogy I g2 9 év.hen ~1z állatok 
és állatlermékck kivíteléhől 3 I'J. millió dollárt kapott a küiföidtől. · 

·Területének .13 O/o-a szán1ófold, ~ O/o-a rét, és legelő, 3 2 O/o-a erdő 

és csak r7ü/o-a 1nezőgazdasági szerr11:.iontb-ól felhasználhatatlan.·,,\_· 
hosszú béke alal\- lHtgyon n1egcr6södgtt és n1üvelődött a paraszt.:. 
,úsztál~·. A_ háború alatt pedig nagy ha;znot húzott nyers tern1énye:i 
·:eladásából. l\_ háború után a gazdasági Yálság erősen éreztett:c hatá-
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sát, 1nert a Yesztes I1atah11ak- elszcgéilyedéSe, n1i<itt: terményeiket el-
adni nehezen lehetett. Atmenetileg a skandináY országok közölt a 
dánpénz legalacsonyabb árfolyamára· esett és csak éYek mulva tudta 

pozicióját visszaszerezni. 
A történehni emlékekben gazdag kii'ályi:Yárak megtekintésére reg-~ 

gel indultunk Bl, az észalo1alc vezető po1npás, aszfaltozott országnton~ 
Az út n1indkét oldalán a hires dán, mezőgazdasági termelés csodáit 
láthattuk, Yizyezetékkel ellátott fejőhelyiségeket, telefonnal és könyv
tárral felszerelt tiszta gazdasági épületeket. Dániának lcgrégihb szél
malmát mezőgazdasági múzeummá alakilották át, mint ahogy ez 
illik az ország ezen legnagyobb jelentőségű foglalkozási ágához. 
Tö!)b érdekes falun keresztül menve értünk el a IV. Keresztély ural
kodása alatt nen1cs renaissance iStilushan épült Frederiksburg vár
k~stélyához, a1nel:yben elhelyezett múzeu1n és a __ Yártemplom egyike" 
a legérdekesebb látnivalóknak. A ,kastély megtekintése után Dánia 
legszebb és legrégibb, háron1JSzáz éve.s, bükk'fasorán s-étáltunk a vár 
pavillonjában ·elhelyez·ett étteren1hez,. hogy 111egegyük utu11k legrosz
sza'bb szendvicseit és cbédél, ani;it a csodás látniYalókkal egyetenilie:m. 
hosszú ideig 111cgfogunk őrizni ·emlékezetünkben. A.z idő sajnos 
nem engedte, hogy a felséges helyen toviihb· időzzünk Autónk bükk
faerdön keresztül, szép tarncskák mellett szaladt tovább Frcdens
borg királyi kastélyhoz, a dán király ke<lYenc őszi tartózkodó,, 
helyéhez. Ez a teljesen berendezett -és. 1nost is használt kastély az:
egyetlen, ·

1

a,n1elyet a muzeu1noknak átalakitott és a nyilvánosságn~k. 
átengedett termeken kivül 1ncgtekinthettünk. _l\z izlé&esen berende_-
zett lakószobák és a diszes fogadótern1ek után a_ világhirű n1árvány
kertnek szobraiban gyönyörködtünk. E kertben• úgyszólván EurópJ>: 
összes ·uralkodóinak gyermekei játszottak IX._ l(ercsztély dán király 
életében, aki igen szive.se11 tartózkodott ezen a szép helyen. 

Innen tipikus északlengeri n1ezőgazdaságokou keresztül I-Iel-
singörbe n1enve, láttuk a távolban a kék öre:sund vizét, a SYéd ten
g·erparttal ölelkezni és Kron:borg várának n1érgeszöld tornyait csil-
logni. Helsingör ~régi szűk utcái, az 500 éves városháza, a karmeliták 
kolostora egész középkori benyomást keltenek. E városkában van; 
Dániának legrégibb gyógyszertára, amelyik még mindig a ,felálli-~ 
tásakor készített berendezéssel működik és ugyanabban a házbant 
van elhelyezve. A gyógyszertár n1ag_a egy muzeun1 benyonlását kelt~~~ 
moert a régi idők szokásos kitömött állatain ·kívül_, 300 éves igen ér
dekes és jókarban lévő berendezése és edéuyzete igazán mélt6 
-volna arra, hogy bár1nely nemzet -múzeumának az ékességét képezz~~-
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Dánia legrégibb gyógyszerlára Ilelsingörben. 
(f(orilsán.szky Oltó, f1dvétele.) 

, A teljes épségben fentartott Yár bástyáiról élveztük a, s~p 
kilátást, visszapillantottunk inégegyszer Svédorsz~g ~ekete r sz1kl~1ra 
és a szemben -elterülő llalsiughorg városára. A. bastyakon es a san
cokon felállitott ágyúütegek 1nunkátlanul ásitoznak, a1nióta a hatal-
111ak 

1
negváltották Dániának, az öresund szorosán keresztül haladó 

hajúlu1ak megvámolási jogát. Csak az őrt álló roham~isakos, szuro
nyos tüzér.ek járkáh-w.k korholyan, valószinü·en arra vigyáznak, hogy 
a sok kiváncsi utazó ne vigyen inagával az ócska ágyúkból eg,yet en1-
léküL Marienlyst várkertjéhen elzarándokoltunk „Hamlet sirjá~oz."• 
ahol a siremlék' ia1att a vár urának ilyen i1-evű kutyá]a alussza orok 
álmát, az angol utazók nagy bosszuságár~. Sétánk .fá;'adalrn~it „egy 
régi r 577 évből való német borházban pihentük ki es felfnssulve 

indultunk vissza, 
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Llunk a dún r' · ' ] 1··1 f _. , , lYI,Pran_ ~eresz u egy -elejthetetien éhnénY, ni>ert 
a szép "'d.~ak rs a -lcstő1 halászfalrá.k váltakozra kö,·etk~;nek. . 
.sze111e1· gyo,nyörl;:ödtető Yil'ágdiszcs parkokkal. litunk közretie;i .a 
tenger i11t>Hr!t Ycz-etett Trepilclaao·cn rada.;:.kcrti' éia ahol a 
fall 'kJ l ] ' - " - b ~ . . b' , a nag-y 
. c_a 1an" ege eszo őz és szarras csoportokról és ~l közéjfrk hatolÓ 
ideg·e1:ckröI_. .sz{untalan fé11yké1-lct készitcttck. In11en :fofyt~tiuik u1nn
~-~t .. YlSsza, a ;_.·sz.ép :ornyok Yár0:sába'' -I(ope11hágába_. .al1ol az ügyik 
kulon]egcs t~an .halellere1nben búcsúztunk .e] a hüségé_s és ke<l·, ·":·s 
holland kartarsa1nklól. -

5.4 

A Germán nemzeti muzeum gyógy
szerészi emlékei. 

~-ür.nbcrg egyike azon Yárosoknak, an1'e1yek középkori k:arak
-tcrükct ~eginkáhb n1egőrizték. _A_ régi falak és tornyok 11agyo1bhára 
-teljes épség1)en' fennállanak. Egy i11-~redek sziklára ·épült régi yár 

félcln1etes tornyaiYal, 111ár 1050 évben fenn~llott. ódon házai. ko-
. 1110.r Yárfalai azt az é1·zésl keltik fel az utazóban, 1nintha -egy nag~v 

hataln1as n:lúzeu1nban járna. l\1inden 11áz és iqindt>n szobor cg-y
eg-y törléncln1i ereklye, 111-clyek Yissza\'arázsolják e város régi dicső
ségét. i\z éYSzázadOS ll~Ülárg}'akboz fűzödő regenda-SZCl'Ü történe
tek, c_lénk yarázsolják -a középkor törtéueln1ét és- úgy érezzük ina
gunkat, n1i11tha e8·:y óriási lépé~„sel itt hagytuk yolna a ;jelC'nt. hogy 
bclcrn_erüljíiuk a nnüt -c1nlékeinek tanuhnányozásába. 

Az idő yasfogáYal dacoló Yárfaiak inelletL egy régi patinás 
-épületben Yan -elhel;i·-czY-e a 111uzeu1n, rnel:- n l'é3;i giern1áuok ereklyéit, 
dicsöségcs lu1Tcniknak en1lékcit és a ·n1indennapi élelükben hasz.., 

nálatos tárgyak.at gyüjti össr.e. 
_;\ Gerin~n n1úzcu1n alapítása ulán, a g}ógyszcrészcl \:ürl.énrhni 

enilékci -0gyes osztál:·ain szélszórvn voltak ·elhelyezve. Her1nann Pe
ters r 883 évhc11 ajánlotta, hogy az oryosi és gyógyszerészi gyüj
tcn1én} szú1núra külön qsztályt létesitsenck. Fclhivást intéztek a 

Phar111_azeutischc Zeilung-btm .a gyógyszeréSz társadalo1nhoz a fel
állítandó gyógyszerészi osztály érdekében, an1inek hatására gazdag 
és éTtékes adorftányok érkeztek. _A_ Deutsch e 1\pothekerr-erein r 88/1 
évben 5 -ezer 111árkát szayazolt n1Jcg a gyűj l-en1_ény felállitásának költ
ségeire, an1irel lch·etővé is vált -egy történeln1i-hecsű gyógy_szertár 
és laboratóriun1 felállilása. A. néni-et gyógyszerészek, nagykereskedők 
és vcgyész-eti gyárosok 1895 éYhen többen összeállottak, hogy a 
gyüjte1néuy további fejlesztését anyagilag hiztositsák és rgr3 éYig 
több n1int ft-2 ezer n1árkát fordítottak a inuzeun1 céljaira. !\_ nagy 
111unkát az intézet -igazgatói Esse1T'iVcin és I-f. Bocsch, Peter~ szak

·szcrü segitségér-el v,égezlék el. 
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A._ n1úzeun1 sok alkalmat D,Yújt az összes gyóg,ymódok és 
hozzátartozó ter1nészeti tudománsok mélyébe hatolni. Összegyűjti 
német gyógyszerészet történelmi en1lékeit és egyike azon n1úzeumok- -: 
nak, amelyeknek a legértékesebb gyógyszerészi osztályuk van. 

A tudomány tévedéseit elkerülni csak úgy tudjuk, ha a rég: 
inult idó11: tudo1nánsos kutatásait, int_ézn1énJeit és vállalatait is1n{:l'->:_ 
jük. A_ természettudományok, a fizika inajd az alchen1ia isn1erete 
és f,ejlődése már az ókorban is jelentős Yolt és a n1ai tudo111ányos 
kutatások alapját képezik. 

_,\ régi gern1ánok azon betegségeknél, arnelyeknek az -eredetét. 
nem isn1erték, babonaság, h.oszorkán:yság, és ördögelhajtásokkal 
próbáltak hatást elérni. A beteg gyógyításával és a rossz szellemei. 
elűzésével a pogány gcr1nánoknfü a papság foglalkozotl. i\.. régi festők -
képein látható az ördögűzés és a szelle1nidéző n1űveletek különböző„ 
faja, an1cl,yek tulajdonképen 111ind a szuggesztió elvén alapultak·. 
A. szuggesztiY hatást és a hipnózist erejét akkor 111ég nen1 ismerték 
és ezért a 'bct·egek ilyen kezelését, vagy az an1ulettek 111agikus ere
jét még az ördög befolyásának hitték. A kúltura fejlődésével a 
g,Yógyfiivc1{, eg:ycs nöYényi gyógyanyagok használata inindjobban 
elterjedt és igen általánosan isn1erték és használták az .Alchenlllla, 
Arnika, Althaea, Carnilla, Absinth, gyógyító erejét. A leghatásosab!;, 
de a legtitkosabb szerek közé tartozott az altatószerül használt bo.
szorkán:ykenőcs, és a boszorká11yfüst. Il1ind a kettő bóditó hatású__ 

növényi anyagból készült. 1\. boszorkánykenőcs két fő hatóanyaga az_ 
ópium és hyoscián1us, a1neJyct a gycrn1'ekek altatásiira is ha.sznál
tak. E két szernek káhitó, bódító hatását már az ókorban ismerték 
és alkaln1azták n1indcn esetben, arnikor kellemes áln1ot vag·y kü-
lönös jóérzést akartak' ~lérni. A. régi .;irabok a Colocynthide;v mag

jából egy kellemes hódító italt készitettek, almájának füstjérel 
pedig mély álmot idéztek elő. Még r 737.cben is használták e 

bóditó anyagokat kü1önböző alakokban a hiszteriánaik, őrületnek_ 
minden agy és idegbetegségeinél. A betegek kellemes narkotik!YI. 
álomba merülve azt képzelték, hogy a gonosz démonokat és ördö
göket elhajtották belőlük és igy gyógyulást reméltek. 

A történelmi laboratóriun1ban és az amulett gyüjteménybea_ 
sok dambot őriznek, amelyek a pogány gyógymódból származnak„ 
Rákszemet a szemek gyógyítására, a porszemek vagy hajszálak cl
távolilására használták. Az ezüstbe foglalt farkasfog és a violagyökér,. 
a gyermek fogzásának megkönuyitésére szolgált. A szernc8"11dió 
a pestist~! és a -ragadós hetegségektől óvta 111eg a viselőjét, különö--

sen akkor, ha porrátŐrve borba. áztatta é~ rne~itta .. "A.._. z~ld j~sp~~·~ 
d , 1- - l kban mert biztos ovszer volt a konn; u 

assz011)'0k hor ta '- .a n:ya ;;:u ' , , . e na obb kristálv . is, 
űlés ellen. A gyüjteménybcn \alalhato eg) gy_... d"t · ·, 

sz ·11· ·1 gmutatta a Joven o. 11 tükör scgitséO'ével a ilo ag n1e -, dt >.k a 
an1e J a , ' k t ·rtak. an1elyck n1eg'\ie e . 

. t,,.z an1uiettekre ,-arazs sza\a a l, .' , ~ . ,/. k küldött be-
. "•' - szellen1Bk ármánykodasa1 e~ cl Ia]U, -

y1seloJ-et a gonosz l ·t r". tcményben lathatunk cgJ 
, 1 II ,\. gazdag amu et g)uJ · . . , 

tegsege' e en. . 1 k 't '1 fio·ura lulaJdonkepen eg) 
1 . k"b Alraunc c1n}cr e· - b -, 

üveg iazacs a an - , . -""kér \'liután ez :Nernet- -
. 1 k f . nálódolt vlandragora gyo . ' ' k 

en1h·er1 a a ra oir ~ . . \ t'l- a 11ero-alrauncna - -
- l '11 t, helvett.es1ten1 szo ( a\_ ~ n 

országban n-em ta a 1a o,_ ._, , - t ,\ 1 Jokban sűrün található. ..\z-
··1 , . 1 ain,eliTik a nc111e i\. l " 

nev-ezett gyo ;;:er1e' . , . . .' ·l' szer. volt. A_z osger- -
, 1 .' "bb népeknel 1s yarazs o- , , , . 

Alraune mar a egreg1 , 1 , . ]- g·yó!{\itására hasznaltak cs~ 
' b ·J-" ·üzésre es )etegseg e\_ v a,_ , 

n1anok oszor -.an) ~ . . t kl, oazdagsá aot szeren eset, sze- -
h. t 'l ] - h1r o ·· asa ti , b ' 

n1inthogy azt il"l e.::, 1ogJ l b tartottál-- és 11ázi Istenként 
, , {' -'elent nao·v -1ecs en ~ \_ 

reln1et és egeszsegc. J, ' „ ;'1·' ]· , d"t, l atásáL Aki a gJ'ökér vastag 
• , A , • k sol-ra becsulte;;:. JO 10 1 , 

őriztek. n. regie \_ ' .. .. \· l· dt , "l sokszor inar a sza-
1 ·1 lt 'l -ezt-e roo·lon, e a u ' so 

héjából készü t la - e,, " ' a . f:J·dalmat nem-érzett. G)ógy-
1 k, bult lett hogy scmnn a . k 

gától is o yan a · " ' , i---i "l 
0

• ·~ különösen nöi betegsége -· 
sz.erül h.asználták belsoleg es ,,.~ so evh i:s, : lt: l, daganatok és {eké- -

, . - . d' . horog·atasra aszn,:t a\_' . , 
ellen. A leveleit pe ig . , . , . XVIII -ik sr.azadbmv 

A d ·ökér ereJehen n1eg a - . k. 
lyek ellen. '' cso ag) . , l·ömv foulalkozott. '\. · ·r-
is hittek és titokzatos hatásával sza1ntala;1 _.~ ·t „ in-cr~ röotöni halált 

, l ·i- szerint. vcs:tedclcn1111e JUI ' a - 1:·· 
ásása a nep .11 .e , . t•· t' lessen [Jénteken a nap fe )OY-C
. - '. ·t l on·v e:t 111-egne or en 1 '' , ' - . r··1 k· t Jelentett, ezer , 1 oc · k ... ,. f"ldhe duum. a u e e 

, " . 't át kellett ore1e a o b . . 
tele előtt 3 ego gyc1 Y . . 1'·"11 a o-vökcrct körülásn1 egy 

· l bcdugn1 azu d n,, . 
o-vapottal vagy YlaSSZa ' ' j t 't keilYO.l'l"e} addig· csalogatID 
uJ , k""t-·'sa·,;;:.u·ya J , 
fekete kutJ1a farkaho:r, o n1 e „ ,. . -\.kk , a .o-vökeret vörös. 

• „ \ • ,/ t'a a uyokeret. l Ol DJ 
niig· a földbol ;;:1ne1n 1 an .J . b .. .. l __ mlJ-O cson1a o-olva 

. , 'f l 'r vagy voros se J'C o 
borban kellett n1egn1osn1 es e ie .. d n1baton n1,cgfürdctték 

. G d san :t11olták, n11n eu szo \ , .. 
dobozba tenni. on o e , "rd" hozzánvultak az e on·t 

. , . ·- - .. cskét adtaJ.;: ra. Lttl on , ._, , \ . 
és U]holdkor UJ inge . , d ]m-Pzze a -·házat es la ;;:ó1t 

' szav•akat n1ondották, hogy n1eg\'e e J varazs 

a veszedelmek ellen. oiógyitás leginkább a papok 
A keresztéll)'Ség clterjedésé\ el , a ,v. és, a szentek segitségénck. 

kezébe került, akik az imádság, aldas .. , kb"l főzött italokkal, 
1 . k"bb O\O!lVIlOYBllJ'C 0 

igén~vbevétel-e n1ellett, eg1n a Dv. b„ , -·t'tt: k :l z ősidőkben a 
" k " „ildc l g·vog'l O' a · ·'-' 

kül.. .. bö ő olaJ. okkal és enocso e " " ki mé~ig 
on.. z k l 'b volt de ez a szo dS ·;:; 
, ·1· . den népnél a papo ;;:eze en . ' . . . A ••• „ v· 

gyogyr as mm .... ··1· 'l f "lődött ki le"Johban. ·'- gorn~ · tomr"aikna"l es' -a aorog-o \_ne _.e] b az 1egy--ip n v 



le1nplornokhau _\escnla11. 1111'111 1 , . , - ·rn1 Jerharát é·s 
.zolYa. és ő hozz.'t fordult l- ,!-l,\o.g,Y11o \olt :1Lr·'i-

1 '' a 1.. a szcuYcdök tesf ',~ l 11 · . . ~ 
_,~_escnlap ten1plonn1:ha11 a J 1 . 1- , . , ' l e~ e 1..1 h11~ukkai: 
' k ' }('ege\_ zyonv1tasára 'ld' . 

·--ene -ekcu 1-:irül fürdo"k f" 1··1'~~ k'-·: e, . < az a ozatokon, szent-
' us o e'.">'°'~ l~ sz l ·'lt k \ 

n1ár a.z első idcJ.ébP1·1 c;,,:,·1-s' ·'t ·~· - o ga a-. iJ.. keresztény Yallás 
- ~r,t 1._ eoe Cl'CZÍC' ho · - j. / ' ' 

a betegcli:: le.sli oyón _„l„ '-' _·~1 . _·: ' ,g) a e ke1.;: lérité3e 1ne1Ietf' 

1 
t: .. o'l clK,l\él_ l"'i Jon-l·tlJ·ry„ >l- f, " 

.
cg-nagyobb eHcnfclP ~t o·ö ,·· .,.;·1 \_ .a .. ' ,, .::r.c ..... __ :.zen to.·rekvésébc11 a 

lcriedé•·cl..:or ,-,j-" l. J t"'- U\~~L'\ e.-.culap ld_dtu~.za roll é3 ezért el · 
"·-'· \_.socoo-ayol!, .' f- ·, ~ 

~1 gyógyúszalban ·. ~ ' ~l pogany st-eJJ szobrok eltill:ú~a. f}n 
. , 1.'i ,,un1ak diYa!ok é•_s 1, ; !" . __ „ , - '" 

l.Sn1crtek az ókor oyóo·,-1_~,, 1: 1 - .1._( 011 d kozc1Jkorbuu fe{:._ 
) l u. e„' sza dna i: Han·r ért~k 't , ] ) .a" i:Or az eddi(.•· lll"ll" ·· t .. .. u.. e e c:-1 lf Y e-;;; 1rft11 rzat{1t 

" " ozo L o·oroo· I·t l ' , ve' l "]- · · t-: e s en szoaroI- ·rt · l „ cno'-c11' is11·1e'I ll l l'I '-e • llllll- n o·1·1'JIT\·i't'1' . e _1e _Ycy, ·e.;: a o·vóo·yszc1'l'1" /') <:', r~ <s 
n.. e, · , 'l •l 1. Jan. 

A muzeurnbau lá!hati'ul ·\l \\. 1 . „ 
·€s e . - ' ' '- -- . -o 3eu-1nt [cslin~ ·''- 'l J ' osn1as-t ahrázoJ1'a al>:'/- 1'. ,-, , . - Cll,\C., Inc Y )anna11t 
··1d·· , ]·- · ' < 

1 
'- '-l. u. voo er,·-el éll J- ' k 

·u ozesc ,kor inint inar!iro1- 1 , ll ]- . . e'- es a -crcszté1ry: 
, ] " '- la a'- in-eo· --\z il-e ·[ ·t -, '1 •. 

seg e so hircs orrosai Yoltak , l--"1- _e_·, - ·. ,"- ·: es \·erei: a J.::1c1«csziéu;y-
d 1 

. d,\.L\_ a O\QO'Yi!rl."(~rt ! ' ga ta.;: el és io-\7 •1 " ~ , · , .D.· n._ ·' ~ -· so 1a penzt nerr1 fo-
c~ ' ne11 ,_.penzneiküh d_ol-[or l· k'' 

-az I i5oo-ból Yaló or\·o.;i _ .. l ti '/ -: o u1a. neycztc. A„ festő 
-· 'I~c e )CH a Jrazoll-a "k. t D, · " 

ketcsapka és zöld ],·· , .. · . l . . 
0 

e· .in11an11011 re-
. '-optn.' 'an Jarn-a 1)ré1nn I k 'J • 

lll'lllél ÜYCO' J:ttJ-. {, C . , ~ Ie.' CZC Jen ]J•ed10- e<»\-
, ·e ' i,1 o. osn1as ruhazata -..-örös h„ _ f , 0

" ti„ 
-chszitéssel. kék' ·quHérr· l j' . , _ „ .. ...open.), ehcr szor1ne 

- ,fo a ' 0 C /Cll YUl'OS sa.r)ka a J-e 'j a· 
egy oryos~·' , cl l · - • J: ' "- ze J-en pe io· 

- - .. ct_gos oJozL 1art he\-crőkanállal. Hans Yün 1.-1! l 1" 
1a2 •; f-.,-hen , -] l .. - ~ . "-- 1 n1 Jao i 
" -" , - n1cg Hl l uu1·nber2·í fes!t 'I t „ , 

·oket \ ]- ' ' e . . ' . l e e nag)Sagban festette le 
".. '-epen osrnas in1ut orros kezében co·, k " .. , 

l)anna11 pedia:· a r:i·1-óo.·1 'ze1" .' t . ll , . . o) .enocsos tegelyt tart, 
,, e - L' ~ e:-;z 1e ..:c 1Jcz1 hall 'J · 

".\_ képekL?l Játhatjt~k j
10

0"V , f ~t."l-- é (:ze Jen az -urn1aüveggel. 
·és o·-·'o·c·' , • '· n~ d e:s_o.,._ ... os1nast es J)a1niant mint o·' ·t 
. ·<:J)O<:i)'szcres_zt. szcn1élycsitették o- i\.if" ll . _„ , • I\os ,. · ·- n1eo· ln.e ,ettuk meo· o- ) , 
a soru azon tudósol-n·ll- e'.. . 1 l k . o i 0 ei1 1oss-zu 

, '- ~ .,._ ,:s szen e .;:ne - aI~iI· a o· , _. , 
latban Yannak ineo·örö1 .1_. 

1
- . ' '- " ' 5yogy1tassal kapcso-

l
, u · .u ·'e. .g en gyakran rnarrát J,, 'l · . , 

- elek iu-eo·o·yóo-vil, ·, t- • _ _ - e ezus lS, a test os 
oo„ o,. Ojil~ n11nt g,\-ógysz-erészt festi{ 1 k·· ··1,' ... 

kel, an1elYckből a hit . , _ <: e, oru \-er-e uv-egek-
-,. . , ' ' ie1nc11y, sz·ere_tet és a tür.elen1 0'\'Óg· ,·1-.' • , 

n~u3t3a a hclco·el-neI- -\_ _1„ , 1, ln, . .. "" .. ) 1
"'--) e-re1et 

t"J " · '· - 01 cne 11 1ahoratór· · I l , 
rnény is látható , J . -, , . . 1un1 Jan .;:et olyan f.est-

v e -' ' . ~U11C ~ • ezust lllIUt frYÓg'YSzerészt , j , , 1'· .\_ , _ __. , „ . '-- ,; · · a 11 a..:o J-él. 
- Z 01\0:sl CS -a o·yóo-. . •' . , . 

!! 
„ .. t', 0,\-Sze1 arus1tas1 és I·é , 't' · l „ _ , e ..:ulonül ' , l '- 'SZI esi 1natas la.:sau 

ug.~, 1ogy n1ár a rórnaial-- id .,J . " 
nö,-é1Jyek Q."YŰJ.íésércl , !· " ·"J- , ' ' " e.1e )en 18 ·a gyógyerejü 

'-··, . - , '-cuocso '- cs lapa-s J- l , . , 
.tásáy.al foo·lalkozói-, t l . - . zo\_ -,;:cszitcsérel, azok árusi-
·1·ii--T1,1/;- o:- . hl P ra11nacopolae Yagy pio-n1entari é~ · ~ llC'Yezlék. \._ , · „ e .,-; un.quenf-~1..., 

_- g,,-og-_yszerh:lrakhoz l-eo-köz-elelJ/ 'll ·1 -"'· 
ti • J a ana.;: a-

zouban azok a tabernúk, an1el_yek a fóru1nokon és a- szélesebb ulcá-. 

kon Yoltak 'felálliiYa, ahol nag_yobbrészl gyóg~·itószrrcket, különbö-

ző 1nérgck{'t és kozn.1et,ikai cikJcekeL úrnsitottak. Jl_::cn tabernák,ban_ 

osztogatták az oryosok lanács1ika!, itt húztak fogat, itt köpüÍöz-

ték a ~)etegcket és árulták a gyógyszereket. _-\_ laberna külseje tele 
yolt akasztva. különböző gyökerekkel, füyc·kkel és csodálatos alakú 

szárito!t állatokkal. A. pon1péji ásatásoknál is talállUk ilyen bercr1dezctt 

tah>érnákat. 1nár\'áll\'asztallal, csészékkel inozsara'kk_al; kisebh-n3-

zyobb edénv-ekkel, kétkaru n1érJ.e.g·e1.;:kel és nagy k1enőcsös .tégelyekkel. 

Ezen tBbe1:nákba11 n1ár egyes orvosok rend-eletére is késziteth~k 
gyógyszereket. J(risz!us ut{ui a n1ásodik századba11 B.ónüíha1i Da

g:,von elterj-edt a drágább orYosszei·.ck ·han1j1sitá!Sa, -ezért a császári 
udrar külön hivatalnokokkal yÚsároltatta és b~'ü.itötl-e a gyót,.r:''SZC

reket, akiknek uiinden esOn1agra gondüsan ráke1lctt jrui a gyógynö
yényneli- vagy gyógyszernek a neYét, a találási yagy iJevisftrlúsi 

helyét Ezen raktár a feleslegét árúba {s boc.3cijtotta. 

A IX.-ik században a szént Gallcni kolosloi· -egy „ar1nar1u1n

pig1n-entérun1'-'-nak ll~Y-ez-e·!t házi gyógys-ze1·tárral i·endelkezik, a1n-cl:-:
b~· a szükségus gyúg~·rszer-ck,et, részlJ>c11 Rón1ábóí, ·hozatják. részhen 
pedig -cg·y külön .. herbiraliusnak" ney-ezett kertben 1naguk tcrn1-csz

tetiék. .·\z . oryo:-;i Ludo111án)'Ok n1űvelését lcg inkáhh sz-ent Benedek 

rendje g_yakorolta. akik J-lonte-Cassinóban épült kórházakban or
yosképzésscl is foglalkoztak. A. Sz-ent Benedek rend kolostori gyógy
s1,ertárá~ r o 2 7 évben alapitotta. IIirueyét ugyan csakha111ar -elho

n1ál:,1osilotla a salcrnói főiskola, an1elyik n1ár a X.-ik .században 
1s inüküdr·e, jóval 1ncg-előztc az r 1!+1 évben l\ifonlepellicr-b~u, 
nlajd r r56 évben Bolognában 111,egnyilt i1yilvános füiskolákat. _-\ 

sal-ernói főiskolán arab or\ osok is tani tollak, akjkll·c-·k a})han az jdö

ben igen n-agy tekintélyük Yolt. Az arah orvosoknak sok könyve 
forgott közkézen és igen -hires Yolt a legendás Geber az alehe111ia 

at_yja, aki 11. Vlll.-ik században I(ordovában tanitott és szán1talari 
Yegyész-eti el:járásra jöri rá, precipilál, sublin1ál és clöállitja a salét

ro1nsavat. 

A régi középkorban l\Tén1etországban csak egyes kii~ál_y{ .udYa
roknál Yoltak igazi orvosok, akik·. iskoláikat leginkább Salernó-han, 
Bolognában és Rómában Yégezték. A„ reforn1áció időszakában r 5 
·u~m.et ,egy-et,en1e_t állitotúak fel, dc ezeknek orroii fakultásuk 110111 
Yölt és igy tul"ajdonképen tudon1á11yosan képzett oryosok csak a 
fejedeln1i, főú1;i udvaroknál és a nép-csebb -\:árosokban voltak. A_ 



g_yógyászat régen i1e111 nagy becsületnek örvendő foO'l - . "-, -
]_nert a borbél)'Ok és fűrdösök is foulalko· 1 , I- - ~ .c-alkozrt:"i - "'olt, 

l~épzctls~gükk;'l úgy a. befolyásuk, n~inl a \~~:,:t~l~·e1~ .. ;ndomanyos 
. e::; a inuveltseg en1elk·edé,-;érel n1nnká1·u1- ol - ,:· t~b 1. c.n-ell\_edett 
hozy - . , ~ !, . , 1.. _Jan <'l.L'U1) an e1nelked{~a 

o) az OI \ O::;O "- in1nd ke,-e.sebh-et fo ·] !!· l l . ' l , · , , • g a 1..0Z a C a o·yóo-yi;;:' k ] 
cesz1tesevel. A_z OrYosi és a . ' r - r • ti„ n~- .,zerc e -

tására elhatározó lé ést . ' _gJog,ys;cresz1 inuukálatok szétváJasz
sának 1\rt l- ~ r ]Blent~tt, del Franciaország egyik Y~Ü'.Q
h - '. _, cs:-ne1.. ,I r62 crhen kibocsájtott rendelete, an1eiv eltilt" 

og:y az orvos gyogyszerek árusitásával f al· lk : Ja, 
n1ester köt J , , , 0o a ozzon. A gya„o·vsze1·á'z -e essegeve tette. hoO'y a O' - , ,.,. _ k . u 

0 ~ • ' , ~ 
elkészítésével fo l ll · 0 b)'Oo) anyago , beszerzéséyel és 

g a cozzon, 'Üiln-ek ellenében az b 
. a betegek kezelésével és a 'mcvfelel" . le 'Ikon]· an , a..f orvos csak 
tett El 'l - , o o sze1e .... a a mazasaval törődhe-

, . t1 totta, ~1ogy a gyogyszerész az orvos által előirt szereket 
n1~ss~l -~1e_lyott:s1t~e és elro1nlott, vagy gyógyhatásukat vesztett ké
sz1tmenyel't..et arus1thasson. Ném-etország·ba11 a XII 'k s , ] ' .. , , . . „ .-1 zaza\ ve•ren 

.. ~ papsag i11~1?J?bban abbahagyta a bel··egek testi gyógykezel&ét 
es .e"el !<'a v1lag1 orvosok kezdtek foglalkozni. Az I2 ~ 4 évben. 
~~·-1,k .. ~~ r.1gye: nén1ct-.római császár által kibocsájtott orvosi lör
v:n.> ko\·~tk,eztc.bcn II.-1k Honorius pápa megis tiltotta ezt. a1nine.ic 
k,m,et,kezleben a papság n1ind3'obban visszavonult a . tasatol. ;beteg{ik gyógyi-

A. n.épYándorlás korábai1 a rómaiaktól „, a1·a·bok . t·t'k , · t · ' d , "' · ve e at 't 
e11ncszettu 01nan:yok) a chemia és az orvos tudom r nv k - ·. ( 

. !:s.át :s ~n,űvefosét és Alimanzur kalifa az orvosi egy:1~~1m:/"~~~,;~ 
d Jllleo r>!i evhcn Bagdad városában felállitot' ,. ' „ ?· 
szert'' 1 E'' r ') ' la .az E'L~O· ayoo-v-

. 
a1 a.·. uropa )all az első gvóayszcrtrí.r·lt Ro . , . . ·1 • • bl,„ . o,v· 

lét 't tt ·:\~' 1 1 e'-' b. < < geI sz1c111a1 r1raly 
es1e.c ~.,apov)an IJ4o év·ben K"l I , . . . <. zadb . _, .. , o - ._, ' . , . o n )Cll niar a X.II.-1k szá-

an BJOt:iJ'SZerekfocl kereskedök 1111'.íködtek Ir'k l , . , . 
nevezte) E l I ·a 1 ·a .... i e spec1onar1-nak 

, , C. , -<ze.< ÍU aJ onkép-en ftíszerkereskedők YO}tak • k'l (' 
r~~~,-a~o~. -~s . ·velen_céb,ől :-ásárolt fűszereket, keleti gyün;öl~í-:~~eL -'~: 

-BJ0?.)110\Cll}eket lS arus1loltak. Ezen cikkek leunao- T bl r"' ' 

kor1b·a·n gyógyszerként -használták. "\ város ko"101,.,.eom.J ok J[r]e~zct ~1., ~ 
> J l e ·e JC 0 'YZCSel 

szerint 0 )annes gyógyszerész I?, I 5 ' ·b G a''' ·d - . ' '()v • r 

d · . · . - 0 ' en, e a1 u:; gyozv.szeresz 
pe ig I 220 ev.ben telepedett n1en· a városha11 e's . ]' , .:! o„ , t' I . e e · - 'aosz1nueo· gyoay 
~zer arra l~ rendelkeztek. :Nérnetország<ban I2G'"' évben M: t r.~ -

'€S ez,zel n1aJdnen1 egyidejűleg Lipcséb~111 nvi!nak' ~ uns er Jen 
szert.arak. r . 1,neg·ar. első gyógy-

A gyógyszertár eller3'cdése a XIII.-1'k 
t
't Ok' SZcÍY.adban \eszi kezd 
e· · -ll'atok vannak ezen időkből j \ b ' e-

tanz, Magdehurg, Rostock. T . ' ;og,\ ugs urg, Hamburg, Kons
- r1er, ' ' isrnar, és '\'Urzburg \<Írosokhan 

!Jl~{r n1Üködtrk f:"}Óg-)SZel'(Ú.rak. ~\. fejedeln1i Udvaroknál a rryÓD'Y-b, Ou 

,szerészel.;: fizrh'lt hiYatalnokok yoltak. ;\ középkor 11.ag·\'Y<í1·0.sa~ba-n 
a a·yóg-ysz<'rósz a Yárosi tanácshoz tartozott, de a többi, tanácsnol~- . 
ho~· k:{i)cst elég rossznl Yolt dijazYa. C3ak azért voltak a tanácsr(ük 

'·.tagjai, hogy ezzel tekintélyét növelve, az ifjúság n pál,Yúhoz kedvet 
kapjon. A uürnbcrgi 1377 évbö] való városi kio1utatásokban látható·, 
hogy gyógyszertári jöYedclc1n kin1utatva ninc:;, tehát a gyóg)szer

-.tárakat önállóan, a tanácstól tclj-esen függetlenül yezelték. é;; az 11~111 
képezett. rárosi jövedchnet. A. gyógyszerészek inindig úgy öltözköd
tek n1inl a város előkelőségei. Ezt láthatjuk llaus l_)erkn1eister 
nürnbergi g)'Ógyszerész 1n·ellképén, a1nelyet \:\7ohlge1nuth festett r l~gő 
évben. _A. városi kórháznak az -ailapitója és atyja patikáján kivül a 

:kórházi gyógyszertár szolgálatát is ő látta el. Járnborság·ára lehet kö
v-etkezl·rtni ahhól is_, hogy a f-cstn1ény, balkezében egy rózsafüzérrel 

ábrázolja. 
A gyógj szertárak berendezése és felszerelése {'. korban n1ég 

.igen ·egyszerű volt. .A.z officina, Jaboratóriun1, camera Jnateriallum, 
.aquáriun1, (pince) és herbáriurn ( f űpadlás) bővelkedett gyógyszer
tári edényekben. !\kkor rnég szó sem volt a gyógyszerészek szá1nára 
,gyártott ;edényekről rt.;-s a házi használatra !Szánt edeny-ek'ben tartották 
gyógyszereiket. .A dcstillált. vizeket és az ecetet, kü vag:r agyagkor
sókban, a szörpöket nagyobb üvegekben, a kenőcsöket _ós olajokat 
-ónedények.ben, a kis incnliyiségű szú.raz anyagokat fadobozokban_ . 
.a füvcke.t, g)ökereket pedig fiókokban tartották. A_ gyógyszerészek 
kénytelenek sok undoritó gyógyszert is tartani, i11i:nt az ökör epéje, 
a kutyaköl_yök 1náj.a, n1cgsülött és porrátört földi _giliszta, vipera 
hús llasztilla és szirup_." borostyán olajban n1accrált ganajféreg, és 
J11ég sok 1nás, ain·cl:yeket főleg az astroiógia ruházott fel titkos 
hatással, dc a1nelyeke:t az orvosok i:s rendeltek·.· a gyógyulást váró 
:betegcl„ pedig nagyon kerestek. A gyógyszerészek iné.g a XV L-ik 
században is Joglalkoztak gyarmatárú, déligyün1ölcsök és fűszerek 
cladásáva-1, a narancs, citrorn, valamint a cukor árnsitás azonban az 
I 700-as évekig rnajdnen1 kizárólag a k€zükben volt, annál is inkább, 
:i.nert a cukrot annakidején inkább n1int tápszer!. használták, n1-crt 
a n1ézcskalácsosok, cukrászok n1ézzcl édesitettek. 

A X\'1.-ik század elejéig azt hitték, hogy a gsógyszcrek is1ncrete 
kin1erült. Ez a nézet azonban a spanyolok és portugálok által fel
fedezett új földön talált gyógyanyagok felis1r1erésévci n1cgin.gott. 

A.z új világ számos állati és növényi gyógyszert i1yújtott., olyanokat 
is~ a1nelJek hatás szempontjából a régieket jóval felühnnlták. U
.gyanezcn időben .az alchen1ia., a· ~h:e1niai tudományok uttöröj-c 
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szá1nos új 1'Zcrt ered1nén:yezctt, runelyeket az orvosi -gyal{orlatbai _ 
alkah11azni kezdtek .. A. ,,bölcsek· _kövé11,ek·' inegtalálására iránytiló'.: 
sok kisérlet ·és n1unka iapas:Ztalatokkal járt, az ezekhöl ineritCtL·
észleletck pedig nagy eredinén_yt jelentettek a beteg .e1nheriség· sz~~'.: 
iúá'ra. Paracelsus -ezeu id()k egyik legkiválóbb oi·yosa, az akkoriban·~, 
felfedezett _chcrniai _anyagokkal az ernbcrekcn kisérletezclt. _'-\._"z itsyii_..;:.: 
ii:yi anyagoknak ·egész sorát, an1elyekel_ eddig csak· külszerké'n:t al
kahnaztak, ·belsőleg adagolla é~ ő. kisérelt_e ·n1eg elsőnek a higany,·. 
ólo1n, vas, réz,_ antirnon, va_la:tniut a kéntej, kénsa\- é~ az ars<"n 
alkaln1azását:, abból kiindulva, hogy nrinden 1néreg ni-egfelclően nl
Jcaln1_azya gyógyszerként is hath~t. ~-\_ iiiganynak a sytihilis ellen Yaló

- alkahnazásába1l neYét örök en1lékezetüvé- tette .. 
A __ gyógyszerek Szá111á11ak nö\-ckedésével a gyógyszertár külső-; 

képe iS" átal-akul-L j __ középkor elejétől a refürrnáció koráig lcginlcihh 
kő, nsersanyag és facdény-ckhe~l tarlották a különbözö ,gyógyszere~ 
ket. A_z ag_yagedények egyrésze ólo111111al volt körül rácsolva, de 
egyébként s_cn1n1i scn1 diszitette; igy neni tartottálc érdemesnek a 
rn-egőrzésrc, ezért ercdéti példányok e korból alig 111aradtak. Sala- · 
din de A_skoló r 488 évben n1-egjelent „Co1npendiun1 aron1aiariŰrum ,_, / 
cin1íl gyógyszerészi n1nnkájában pontos ada1Ükat találunk azon.edény-, 
zetekről, a1nc1yekbcu abbau _ az idöhen a gyógyszereket _ tartOttáí'(. 
l(ön}véheu különböző· ábrák vannak, ainel_yek ·között láthatunk egyes 
disz-es fafaragásos g:yógyszertári edényt is. E gyógyszerészi 111unka 
néhány századra befolyásolta a g_yógJszerészctet. Saladintól veszik 
át a XVI.-X,1II.-ikl század· gyógyszerkönyvei az utasitások_at az 
edényzetre tnrézve. ,:\.z idők. folyainán az: ipar tDkélélesedésével, az itlés 
finon1odásával a gyógyszertárak berendezései .sőt edényei is- ~gyre 
szebbek és diszcschbck lettek. ~4-z agyag1nunkák n1i1Yészi elké.szi
tésében. a fe,ilődés a régi egyipto1niaktól egész napjainkig tart. ~'\_ 
gyógyszertárak, n1iíYészi ,berendezései a }fediciek városából, Fircn- · 
zéből szár1ni:-!-znak, .ahonna:n Európa igeri sok szép és ri1űvészi kivil:elü 
berehd-eiési lárgyat és edényt szerzett. Itt isn1e-rték először- a Quatt..:. 
rocentó kezdeté1~ a· inűvésZi 111ajolika készítésének titkát, an1cly mun-
kát a spanyolországi n1órok alkaln1azlák először, akik -Major'ka szi
getén gyártották az első égetett és ónmázzal bevont agyagedényeket. 
I(észitésének titka ·elt.erj-edt ,egész 'foskánábai1 és a vele szo1ns~édos. 
l:;'aenza, lJrhinó és Siena eg;y virágzó új 111űvészi iparág központja 
lett. Az olasi mesterek közül kiemelkedik Robbia, aki a majolika 
g:y.iriás ds feStés ·terén inűvészi inunkáival ü"agy Cred1né11yeket ért 
el. A majolika tűzálló szinekkel festett fayance. Az olasz eredetű 
niajolika rehér;-Olórn tarlahnú-, átlátszatlan ináz:ial horitott, égetett. 
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aa_yag edény. A.: festést csak biztos kézzel végezhette a inÜYész, a 
r~nd~lkezésére. álló idö rövidsége fol:ytán. _.\_ fe_slé3 után a szin;ket 

n1agas hőfok 1nell{'tt ráég-ették, n1iáltal a 111aj~li~ára j·:ll~1~:ző_,~·f~
nveS zon1á11cos felület kel-elkezett. j __ z olasz in~]Olika mruta_]ara. k.e
s;itelt nén1et, francia és _svájci edényeket általában fa~'an;:okn,1~ 
nevcz~k, - ai11ely·Ck között a Icgérték-esebbeknek_ a Str-assb-urgban · ke
szitelleket tartják. 

~\._ gazdag· kórházak, a szépet kedvelő szerzetese~, ~n,üért.? -~e}~~ 
deln1ek és· egy1nással versengö királyi udvarok, a. po1npas du;z1tes_1i 

olas·z ina-jolika edénvekkei ékesített&.~ gyóg,\~-szertáralkat. _!'\ kolostorok 
szerzetes~i 111ÜYész( gonddal J.cstették, diszitették,- vagy ·fa:·agták 
gyógyszcrtáruk f~edényeil. Előkelő kórhá_za~ pedig kórtcrn:erket _a_ 

leghiresBhb festők n1űv.eivel diszitcttCk. l'rh1nó he.rc:ge IL~1k ~u1-
dohaldó_. az udYari gyógys-zertára részére az összes_ cdenyzctct a_ 1:1T~S 
Botcga Oratio- I;ontanasnál csináltatta, aki az edényzet nagy ~·.eszet 

Raffael dal Collc rajr.ai után sajá'lkczüleg festette. A felbecsulhc~ 

teilcn értékíí edényzet r 63 r.-bcn a lorcttói Santa Casa birtokaba 
jutott és a középk~n· ezen híres szah-adYálasztójoggul bíró városában 
őrzik nl!ég n1a is, e mükincs-ck Iegn:agyohh részét. Ez a~ ~dény:e: 
olvan utolér,hetctlen szépségü volt, hogy a történelcn1 felJcg,Yzese1 
s;-erint ICer-csz·[élv SY-éd király, é:s, Xl.\'.-ik Lajo.s francia király úgyan 
ann·yi szá111ú és~ súllyú ara;1yedényzetet ajánlott- fel értük cseréhe. 
Ilve;1 kiúllitású edényzet a _\\.TI.-ik századba11 a n1agánosok gyógy
sz~ertáraiban leg-f.clj-ebb diszül lett kiállitYa, haszilálalbaii csak az 
eg-vházÍ és Yil~g-i Iejcdchnek gyógyszertáraiban 1·olt. 

<._;" A. legrégibl; néinet g_yógyszertárak olasz niintára ]~észült:k: _A 
1nuzcuinbaí1 látható g:yóg:yszcrtári J)ereudczés egy része a_ ~\-' -~.~k 
századból Yal6. ",\_ barokkstilhen készült fabcrendezés a ~C\1 II.-tü;: 
századból szárn1azik és· eredetileg \i\lürlt.cnberg öhingcn városá
ban állott. Fiókjai tengerzöld szinüre Yannak festve, az ez-ek felett 
elhelycz,ett állványzat an1orett.ekk-el ,cll11-erekkcl és egyéb gazdagon ara
nyoz~tL fafaragá~okkal vai1 diszitve .. \ 1középkorból szár1nazó g~yó~,Y~ 
szertári fah-ercndezé-s ;i_gen ritka. Az álJványokon elhelyezett cde11_)zel 
közül kicn1elkedik a különbözö figurákkal diszi,tett -edények sor.a, 
am-elv-ek valamikor a -nürnbergi ,,Csillag'-' gyógysze1~t~rb~n volt~k 
hasz~álva. r=zen edények éppen ug_y' inint a történelmi gyogyszer:_tar 

többi n~ajolika edé1~)7ei, n1ind olasz n1este1:1~űvel~. Né:~etor:z~~--. 
b . 11 ·olt lelictséo·es eg·v teli· es gvógy--szertar1 edenyzet ossz.e „-y. UJ. -an ne1 "\· , b J ~· • , , l k 1 "l b 
t-ése; ezért kiegészitésül V:el~nc~ből ~ Firenzéb~l ~s. vasar~, ~; ~, e ;0-1„_ 
1600-as években készült rna:iohka edcu::rt. A. keran11a1 tern1eku oJObJ 

(H~ 
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szertári ·edénJzet formája, igen Yáltozatos. A szirupok, olajok, méz és 
i11ás hasonnemű árúk eltartására kanna, vagy korsó alakú„ edénye;ket 
használtak kiöntővel és füllel, mig a kenőcsök, extractumok fázék
~or1náju. és tágn)1Ílású edényekben áIIottak. Ezek henger, néha meg. 
urnaszerű .hasas edények Yolfak falppal. Vannak homorú és ·dom
ború formájúak is, egyik-n1ásik még fogantyuk'kal is el van Ját\·a 
és levesestáJra emlékeztet. 

11 Gern1an IJHLzcu1n !örténelini gyógyszertára. 
(Chrislof- -~fűl!r:r i.Viirnberg felvétele.) 

A._z edények pergan1cn, bőr -ragy vászon darabh1I lettek lckötye 
vagy pedig fából, ónból, rézből készült fedőkkel letakarva. Egyes 
inűértékkel biró edények f.edői iazonhan ugya11azon, anyagból ké
szültek. A keskenynyakú vagy kiöntővel ellátott edények papirral, 
szövettel, viasszal, vagy fadugókkal lettek elzárva. Régebben sokszor. 
az -edénJek tarfaln1a a fedeleken, vagy pedig a rákötött jelzőtáJb
lácskákou YoH fel1üntBtve. 'raláltak római és görög edényeket, ame
lyek ezt bizonyítják . .:\._franci:1 jó János király r35g évben elrendelte, 
hogy a gyógyszertári edényeken fel kell 1.iint€tni a gyógyszer elké
szitésének idejét is. L\ X.VII.~ik században lett csak általános szo
lrássá a j e fzésnck Inagára az edé11yre való alkalrnazása. A középkor
(5.Jc 

ból szárn1azó gyógyszertári edényeken sokszor családi vagy városi 
cimereket és alchemista jdeket láthatunk. A XVIU.-ik században 
a foíirásokat kü.lön,karikákra irlák és ezt alkalmazták az edén)Íekre. 
l(ülönböző szélesség!?en szallagsze-rűen, régies bétűkkel, legÍöhb
ször le1noshatóan volt ráirra vag.Y ráfestve és csak ritkán volt a !el

.iras beégetve. A XVIL-ik század köröskörül diszilett, tájképekkel és 
n1ithológiai jelenetekkel festett edényei rnegstűntek és csak a fel
irás körül n1aradt 1neg né1ni aranyozolt diszités, levél vagy virág

-füzér. A_ készitők az edén:yck olcsóbbitására törekedvén, a felirá
sok körül 1nég 1negn1aradt diszitések is lassanként clt(intek és csak 
n1aga az egyszcrü tartalom jelzés inaradt meg. 

Helmstadlban I 668 évben rendeletet adtak ki, - tekintettel 
. a be ne~ égetett szignaturákra - in,elyszerini az edényekről kataló
gus készitles8ék, hogy a felírás elveszése vagy olvashatatlansága csetűn 
a tarlahnuk n1egállapitható lehesssen. 

A Quattrorentó 1n~jolikája úgy alakban, rnint szinben kel~ti 
·befolyás alatt áll. A legrégibb for:mák egyike az aLbarello alakú, 
. amelyet régente bambusz nádból, esetleg fából készítettek. Az edé
nyek alakja cilinder formája a közepe táján keskenyedik; a nyí

. lása pedig hol keskenyebb hol tágabb mint az edény alsó része. 
Alakjánál fogva igen allrnlrr:as volt az arabok által ·kedvelt c:ek

. tuáriun1ok eltartására. Az ·edényzet külső diszitésére is befolyást 
gyakorolt a keleti izlés. A legsürübhen alkalmazott diszitések f'.gy
másba font szölőinda és levél, ezen kivül különböző virágfüzéreket, 
gyüe1iHcsábrákat, ember és állat fejeket használtak fel az edényz.et. 
diszitésére. A nyulánk alakú, albarcllókat legtöbbször az ak:kori 
korban ke.dvelt kék, zöld és sárga szinek!kel ékesili:k. 1\. festészet
ben, a kezdetben használatos élénk szin-Jket a X'1III-ik század fej
letcbb kulturája finornabb és n1clegebh szinekkel cseréli fel. 

Az ónn1ázas agyagedényz,et, a 1najo!ikák n1ellett - melyek a 
régi gyógyszertárak legértékesebb darabjait képezik - nagy sze

-repet játszott 111ég az ezüst réz, ón és szarucdényzet is, amelyek
ben a drága és -erősszagu gyóg,y.sz"°rekct tartották. Ottó von Brun-· 
fels az egyes gyógysz-erek legjobb eltartásáról irYa 1negjegyzi, hogy 
-a Thcriaka joggal ine.gérdemelné az aranyedénybcn Yaló megóvását, 
de a célnak teljesen n1egf,clel az ó11 Yag_y cin·cdényzct is. "!\. régi 
faedényzct lassanként a kan1arákha lett kihelyezye és helyét elfog
lalta az ÜYegedényzet. Johann· Kunkel a lángcszü ,gyógys~erész 6s 

~iiveggyártó, aki r63o éYhcn született, olyan családbűl szár1nazott-, 
,:akik:nck ncre inár r 406-han is is1neretes Yolt az üvegkészitők lcö-



·zött. () készítette a tejüveget.; a rubinüveg.et és" r 697 évben ·,,A1·s. 
Yitraria cxperín1enialis" cinm1el ismertette a' tökéletes üvegöntés. ::,, 
tudon1áuyáL Üvegedényeket már a rómaiak idejébe11 is :,.gyáftotfak,~ )'. 
ezek az?nban n1ind· igen egyszerü forn1áju és alakU zöld üvegek - -
Yoltak. .A~ üvegöntés tökéletesítését Velencéből hozták_ ,Né111clor-. 
szágba. 

Az cn1ail festéSl ho1norú vagy don1ború üvegekre a, nénTetek 
inár .a x·VI.-ik ·század_ban ismerték, de virágzását a X\TIJI.-:iJc 

században érte cl. A muzeun1ban lát11ató tejüveg és poroellántégelyek_ 
1)z.e11 század ritkaságai közé tartoznak. A gyógyszertárakban a zon1án
cozolt _ üvegeket igen hamar n1'egkedvelték, és festett diszilésejk 
mcg'ismcrtetik velünk az. akkori idők kultur életét. . Láthatunk tök 
csér és körtcalakú edényeket részúit fa részint bőr tetőkkel. A XVIII.
ik század 1H:izerJétő1 a szűknv.a'k:ú üve<Yeket üveg-dugókkal za'r-:a'l· 

' ~ b '--' ' .J<- '>._ 

~l. A„ keskenynyakú tejüvegük és a porcellánhól készült tégelyek ele-
rnte __ ~l~-an, drágák, vo~tak·, hogy cs~k a· XIX. században lettek _gyóg~y
szertar1 celokra altalánosan használva. _!\ tejüveg opálszinét úgy 
nseríók, hogy a folyékony üveg tömeghez szitált csontha1nut kcver
telc E·zl a régebbi tejüveget -ezért csontüvegnek is nevezték és I1a a 
félig átlátszó cdény:t a világos8ág felé tartjuk~ _egy gyönyörű yere-ses
aranyszinü -visszayerődést láthatunk. 

A történeln1i gyógyszertárban láthatjuk a különrböző kitö-
1n?tt ritl{ö_ álla·1.ok_at, inelyek inint a gyógyiiás rrrísztiklrS jele\i, a régi 
szazadokban 1n1nden gyógyszertárl1an láthalók Yoltak. A„ gyúgv.-;zer- _ 
tár köz·epén van a recept.ura asztal, a1nelyen .a n1érl-egfogas~ ái( kü
lönhözö J{é;:j n1érlcgekkel. Ez alatt Yan az állvánY111érl1pg· különbö1ző 
súlyokkal. _-\ tnérleg-ck -ezen forn1ája, a gran1rnos. inérle~· által csak._ 
az J 860-a.s éYckb.:n lett kiszoritva a nén12t o·i-Ó'-"v,szertárakh·J'l. ,i 

b. Ou -~ 

gyógs~zertár felszerelésé! n1ég különböző inozsarak, reszelők, spatu-
lák, kanalak és egyéb felszerelési tárgyak egészitik ki. 

A_z akkeri ·időkben az orvosi recepteket nen1 papirszelctekr,e, ha
ne1n könyvekbe írták, arn-elyeket a gyógysz·ertárak őriztek 1neg. Nürn
bergben 1nár r 59~-bcn elrendelték: az ilvcn könvvek használatát .-\_ 
törléneln1i gyóg_yszertárhan több ily-en..,. reccptköny~-el őriznek,. ~-
1k1~elyek közül több titkos jelekkel rtu1 Ír\'a, hogy a gyógyszerészen 

ivül 111ás el ne olvash1::1ssa. 

A„ törléneln1i gyógyszertár előcsarnokában nag:-~ üregszekré-
nyekhen vannak a gyógys:r.erészi é__.;; a természeltudon1ányi könyvek„„ 
'a falakon pedig több régi g,yógyszerészi Yonatkozású kép közöttülc 
-eg:-- réz111clszet, r 700-hól, n1clv a rastaLti ndYari o-vó.o-vszerlftrat. 

• ,?'.l..,. Dv ' 

G6 

.:ábrázolja. ltt- Yan n1ég elhelyezve egy gyógyszerekkel felszerelt tú
bori gyógyszertár a X'1IL-ik századból. \-'alószinüleg -ezr.el a 2 

méter n1agas gótslílii sze~-rénybe zárt gyógyszertán·al kisérte ha~·cha 

ICellncr g,yógy~zc~ Ó37. Badcn é.'; llochbcrg őrgrófjál, n1idön I 683 
óYben a francü1 segédcsapatokkal Bécs feln1en!é.~ére sietett A_ tft
:bori gyógyszertárban található szerek akkori időkben igen becse
. sek -ro!tak, dc ina ini"n· .a legrilkáhb es-ethen használatosak. 

'l'ribnri gyógyszertár a „\l'Il~il1: ,<:zázadból. 
'Cf;risl.of !11111.'er _\'iirnbrrq f-elvétcle.) 

A_ lörté.ne-l1ni g-yógyszrrtái· előtt áll, kél: nag} kék:r~; festett. g,yö
·n}örü diszitésü inajolik;i fazék, an1ely-ck egsikéü i\ifithridatcs, a ri1á
·sikon pedig ·Andro111achus fejét láthatjuk. 'ralósziníí. ,a '.FhcTi
~aka Yagy 111ás titk,os szer állváuycdényci yoltak. A n1atcriális ·ka1nara 
Jépcsőzeténél l\él: egy inéter 1nagas tarkára festett._faszobor áll, _an1e
lyek ugyanc_sak_ e hires g}ógyszcr feltaláló_it -á,brár.o!ják. _\z elő

--csarnokban láthatunk cg)- hizonyitYányt rfi7G érből P:íduáLól. a1ne~ 
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Jyen igazolják, hogy a Theriakának egyik fő alkatrészét képező vi-. 
pera kigyó hús pasztilláit hatósági felügyelet mellett állitottak elő és. 
.bélyegezték le. 

A fafaragások között, amelyek a történelmi gyógyszerkamarát . 
diszitik, ·láthatjuk Achilles a sebészet és Panacca a belgyógyászat. 
;:édőinek s~obiait is. A sok· emlék között is, amelyek itt találhatók, 
feltűnik egy igen szép harohkstílű gyóg:yiszer szekrény, an1ely I j 25 .. 
évben készült ;és a nürnbergi „Csillag" gyógsszertárból származik. 
Az eleje a szekrén,Ynek ha jlitott inűvészi munka. Háron1 hatalmas 
oszlop között elhelyezett két ajtaja ólon1ba foglalt apró üvegekkel 
van ellátva. A. szekré:1y felső diszitésc ig_en érdekes és a középső 

1725 évben készül( gyógys.zer szekrény. 
(Christof :l!űl.'er IViirnbcrg felPételc.) 

oszlop felett két angyal. tartja. a B·yógyszertár tulajdonosának kifa
ragott cimerét. Az oszlopok feketék és arann:yal vannak szegélyezve. 
.AJtalában az egész igen gazdagon Yan faragásokkal és aranyozással 
diszitvc. Ebben a szekrénvben tarlották azon· gyógyszerek cdé~1yeit, 
-amelyeket a portól és pi;zoktól különösen védeni akurtak. JVf<i cg:r 

drog:gyűjtemény van benne, an1elynoek cg')'néhá~y érdekes daraltiát 
az ablak mellett felállilott üvegszekrénJkékben helyezték d. Itt 
:láthatjuk a bezoár köveknek különös fajtáil, an1cly-cket az akkori 
időkben biztos hatású gyógyszernek tartottak„ a inérgezések é:-; júr
Yá11J'OS betegségek ellen. _\ tern1ész~tcs bezoár kövek golyószcrüe:k és 
különböző állatok beleiben találhatók. ".\.llitó:ag a b::zoár!Jak_. a ga
zella. tevD és a nén1etdámvad beleiben találhatók. Nen1 csak g:_yógy
sz-erŰl -használták, hancn1 aranyba foglalva an1uieU: kt~pen is hor
dották ,.\ hezoárkövek iQ:en drá2:ák Yolta·k, talán ÍI111en szúrn1azol1; 

a IHtg~· tekintélyük is. '-Ílasonlé; rnagas úru volt az cg:yszarYúnak 
a. sza~va. an1elynek h~scniló gyűgycröt lnlajdonitottak 6s an1-elyhöl 
egy_ dar;hot ugyancsak láthatunk. A. régi k~szitlnéuyek közül "kie111~
lendő inéo· az akkor io-en hircs dían1ar}gar1tun1, ainelsnek fo hatD-

ti b l . 
ereje az i5a:r,gyöngynek pora Yolt. .TeHc1nző azon ko1· babonús 11-

tére hoo·y e célra csak~s ol)'<lll bo·yöuQ·vökcl használtak, ainelyeket 
' 0.J u ..__„; • 

n1ég ékszcrül nem alkaln1aztak, mert azt hitték, hogy :~z ni.cgse1nm1-
siti, vagy Icgaláhb is 1ncgkissebbiti a hatását. A_. kész1t1né11y 0 u11-
ciányi illatos gyanta és fű.szerk.-cYerék!J.cn r uncia gyöngyport lar
tahnazott, a1nit azonban egyes lelkiisn1eretlcn kú:fárok gyakran egy
szerű ü·vegge! pótoltak. 

A XV.-ik és a X VI.-ik században. használt gyógy-
szerek között nagy jelentőséggel bírtak a drágakövek, arnely-ek
nck gyógyitúhatásába vetett hit késöbh' 111ég inkább fo~oz.ódott. 
Alkaln1azási 111ódjuk igen különböző volt, sokan an1uicttkent lH~r
dotlák, 111úsok porrá dörzsölve és sóval, keverve belsőleg hasznai~ 
ták. Gyógyszerként való használat,uk 'keletről szár1nazott hozzánk f:..s 
aá tartották, hogy a safö szelidebhé lcszi a haragos embert, dt> 
])aracelsns szerint a sziY<lobogást is 1negszünteti. /\.z an1eti:st le
sr.okta t" az iszákosságról, a topáz óvszer a rögtöni halál ellen, a 
rubint Paracelsus is ajá_nlja a dysentéria ellen, a granát pedig a i11e

lankóJjn és a pestis n1cgbel-egedéss-el szcn1he11 viselőjének szerY.e

zetét cllenálló-vá teszi. 
_A_ történehni gyógySzerkarnrában egy gyűjteinény van a kü

lönböző gyűgyszer csomagolásokból, an1,elyekhöl láthatjuk, ·hogy· a 
nagyobb részt m·essze tájakról érkezö ritka, vagy kiilönös gyógJ
_-;zcrek inil:ycn cson:iagoláshan lettek1 szállitva. 

I-Iossr.ú i<lcig a kischb Yidék.i városokban _s-cn1 orvos ~-::-111 g,Yógy
r ~:l 



szertár n·ern volt, a közlekedés pedig- if!en nehézkc~ a7. utal· 
1 

. ! · l · E , __,. ..., ~, , \_ ine.o-
rossza c \O tac, zerl gondoskodtak a ~o"l'd l ! , · '. 0 

k 
, "-""<-< d o \: iazig·vocn.'SZAr•t<-

ra TóL l l l 1 ' 1 b J <>J '" ~ ;_~ ieye..: regel -cn rninde11 tehetősebb háznál fe-ital'lh t'k 
volt,ak: Mar a köz~pkorban eg~sz sora Yolt az olyan orrosi köny~ek~'~' • 
an1el.) _ek _f el~oroltak, hogy nnlyen sz·erekeL kell otthon tartaniok '.' 
hoffy a l·Bt· , l 'l ·1 . es 
.: 'G„ ' J __ cgsege c~1c rn1 yen orvosságokat használjanak. ,i\ lcO'-eltci·-
·:iedtebb muuka Ortolf rnn Bavcrlant rt, ri évb"n Nürnbe ·g•bo l . 
adott kö 1 · ., • 1 , k , · , · ·· ' r en a-
, I .)'e, am-0.) so n1as Yarosban utá11nyo1nást és , . 1··· }: 
ert -cl. Igen ellerj.edt volt n1é0' Hans Fols r '8~ , ·b 1'. UdJ 1.._1a< ast ká · ' o r1 u ev en c1a ott nlun-
. Ja, ~u~1-~ly ·ugyan csak utasitásokat adott a háZigvóO'y-Szc tá k 

felszcreleser-e és használatára vonatkozólag. Ezen k .. ".'tii t r Cra 
fecthuch"-nak 11 „ t'k ~ .„ Oll) \C rn „ on
X'í ·1- : db !~\.ez-~ ... " "111uzeun1 g:yuJt-ernényébcn ttalálható eo·-v 

-.1" szdza e I go1nholvu fa confoctdoboz ·~o' tst'I" d' 't, ol,, k j \ l l · " · \:> l u •sz1 esecc 
~ ·, 1 Je,SeJC 12 részr,e van oszf:ya különböző gyógvfürek- ell I 7 -

zesere. I_,athatuuk n1écr .cwy könvvalaI·u •ki' l , : , ~, , ie )~ 
6 

- o o„ .. 1 " s 1az1 O\Oo-)7Szertarat l" 
az I oo as \. H "! l 1 . e.. o o - , e\ e" )0 ' enne ( Jclsc 1éhen azon1)'\ll 11c1·11 a ~, - .. , 

, , e • n}Og.}llOY8IlJe-

_!~:: 1 GCO~as lue};)Jől 1:alo" /,,,·z,·. , gyogys::::ertár. 
(Clu'istof ,1fűller JViinibcrg fcrvételc.) 

ket; hnn-cn1 kis Ü\·-eg·ecskékel t1lálunk. \._ könvvszcrü házi patikák 
an1elynek szárnyas 
J\ z egyik oldalá11 

melle!I áll e0 ·,· j)\•1·an1·s • l k' j ' · , ' '" e. .. L a a u iaz1· gyoavszerlár 
a jt:óinak b~lsö részét ·szép fesln1én}.~k 

0

"diszitik~ 
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-fiókoeskák yanuak a száraz gyógyszerek elhelyezé5érc,' az ellenk·ező 
oldalán pedig kerek lyukkal e1-1átolt állványkák a fo~-yad&kok, inérgck, 
J.;:enöcsök elhelyezésére sr.olgáló kis edényzet szán1ára. Ug)'anehhöl,_::J.,z,· 
időből Yan egy koff,cr alaku házigyógyszcrtár is, an1elyuek felső i·é
rész_éu yaunak clhelyez\'e a folyékony orro8ságok, az - a:l_atta lévő 2 

fiókban pedig a 1nérlegek, a súlyok loYáillh~í a -pilnlák és ·és a poro'k·. 

,.\_ házi gyógyszertárak közül kicn1elkedik ,egy fekete szekrényke, 1nel:r-
11ek szárnyas ajtajának belsÖ részére, egy laboralórilHll.Ot és t:fj'y· 
orYosi rendelőt látunk :fcstyc. A fiókok parasz;t. és \·adász j cleue
tekkel yannak diszitYe és. k:ülöuféle orvosi n1űszereket tartaln1aznak. 
Igen szép inég egy I676 éYhől yaló n1üYészi· kiállitású 3 ajlós szck·
Tén~·kc, an1clycken szép-en festet.t asszonyi alakok jcJképezik a szorga!l
-1nat, a tapasztalatot, az étrendet, a sebészetet. és a gyóg·ysY,erészet0t. 
_\ gyógyszeres üvegekr<e Yirágok yannak i<5stre és nagy részt or\ossá
gokkal vannak- inegtöltve. A _ _\'í.l.lI.-ik századból valéi szép koffer 

forn1ájú barna ut'.gyógyszexlár, don1ború tetejének helső részén .a 

i.iroli Habsburg ci1n·er látható'. 
;\ legkülönhözőhh for1uájú és kiritelü házi g-yógyszer!árak kö

z{'rll Ya11 egy könyyfor1n_ájú, selye1nn1el bevont, gyöngyn1u11kin öll 
diszitelt doh-oz Ii'lór-enzből. A_ henne léYÖ sok· J(is ÜYcgecske-, az akkori 
időben használatos szagositó szereket tartaln1azza. A_z előkelő Yilág 
.az illatszcreit gyógyszertárakból szerL~zte he, an1elyre-k közül a hireseb
bek·, e .:-élra külön destilláló készülék·;>;k-cn állitották t<ö az akkori idők
gazdag asszo11:·aiuak a ,sz-agositó sz.ereket. Ilyen régi dcstilláló appa
rátusok a Sauta l\.fária ~oye}la la:horatúriu1nába11 Flor.en1;ben uu~g 
n1a '.is teljesen ép állapotban yarnnak n1e~·őrir.ve ·é3 -a ritka látxányos
ságok közé száuiitaríak. :\'ür11berghcn a kolostor gyóg:yszrrtárának 
1aboratóriun1ából sierezték be az előkelö Yilág: tagjai az illatszerei
ket. cnn.elyek között Jcginkáhb. a különhözü virágillatok 111ellett. 
az _A.1nbra és a l\foschus donTináltak. :Nagyon Yalószinü, hogy az iziés 
fejlődésével é:> YáltozásáYal a _\_\.II.-ik .század illals;r.erei n1{1111a n1ár 

nen1 uyernék rneg asszonyaink tetszését. 

.e\. gyógJnöYény-ek és füv.ek, a {,ryó"::._LYSzerkan1r.a felett yannak el
l1elyczye éppen úgy, n1int ahogy an11ak idején a nürnbergi .. (~sillag" 
gyógyszertárhan volt. 1\ kan1aráb-ól lépc~.;Üs feljárat yezet fe], ·ezen 
ig-en érdc•kes és értékes r 721 érből yaló f abereudezésű herbári
-'l1n1ba. :\ padlótól a 1nennyczetig e1nelkcdö fiókok külön1böző n1ü
Yészi tájképekkel yannak diszih-e. ]~zek festésével 1ncghizott fcstö .sok 
-esetben bizonyos öszhaugba hozta a fiókok tartahnát a festn1l\nyé~ 
yel. igy pld. eg: fiókon „S·erpcnt'· fe1irással rgy tájképet festett, a-
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n1e_tl)b'üll különböző inérges kjg:yókat láthatunk. A_ :fió.kok -1 t l /' 
cse en 11en1 lY-'fo]}•a' sol!a ·1 f' t" t . .ar a tna . . . '·· · • ' cs o , mert több j'" k . 
falusi Uqakal festett.. '\'úrnelv f' 'l· I· . . .10 on folytatóleo 
. 11 'b" ,1 io\na1. festesc rr, k 1 I "" 

1.a ' ;unr ol arra is lehetne 1 .. --<>t1 • . ti.\a or at an kézr 
, - {0\-„ _{eztebn hogy [ l' , 

BJOgyszerésznck l11ŰYészi ha1„larna' lt l . l • -~· .a.an rnaganak a " l. , I vo a e ,.}._ s10·11a'u ·1. 11 ---. 
ruen 1uzodnak a f:ókok f l " , , , - o · rai\, sza ao· sie ·:·.: 
·felöl rn;g a l '· ~ e ,so reszen es közöttük igen sok o -~ 
' ,) me ) e ma mar a .2:'\'Óavászatl·a11 • ll 1 vv ti._, J a <a mazva 

A mizr'.1ber~1: „C.sillag" gvóa;•szertár 1~97 "·b "l ra o 9'YO ·· , r.{ „ ~- J ~ e o 
. g~'n~ve~l)' 1' r11n~lrúja a rnuzeurnb~ -

(Chnslof 1lfűller ;\'iirnber.r; felvt!iele.) ,lh. 

I.átbatunk 1 ··1·· J (U 011 )ÖZŐ nörénvi és r.JJ"i·i· . , 1 1"01na I b , ' u u '-''\'ü'Y)'Szere -ct 1 l ~;:, go { a -raunak Ö"S' •k"t, · \·" l' . Vu· o. · „.._ , 1ne ve .;:_ l ) .... zc 0 \e. a osz1niile-o· ·rr ·· v 

vo La { nagyban elárusitva és s , 11' - -, . :, ·.~ i~.Y .. osszecso1nagolva_ 
fonott kosárba cso1nao·olt t o· .~al iha._ l.zek l{ozott feltűnik, e.gy 

, b enbe11 iarrvrna ·unel l' . "l · 
g:yogyszcriil l . - Du ' ' ' ' Ya oszrnu eg nen1 

, ' iancn1 az a1tó:félfára -. l' f 1 "1 . 
P;ythagoras szerint .az 't'J"l,f': . ' \clO . e a\:asztásra szoluált. 

l b
. a.1 o e dra akasztott ten -· l ·, 0 

sa :· 1rt az cgészséare ·'Í' .· . ' geii 1agyn1a JO hatás-
o · - z egy 1pto1n1ak l'viJh „ , k 

a gonosz lelkek elha·1't.<;~.'1·1' · .. 1 „ „ on szen1ene ueyc;,,ték és. 

l 
. ,~:-;, a, \a arn111t az eo·'. '~ tl . 

1asz11álták. J~z a hii- ~I' 
1 

, ' ·ne1 e:; pa {an,y pusztitására 
· ~'etn'e orszagban ho , , '<l . , 

A kan1ara közepén áII e - , . , sszu l e1g altalános volt. 
a felirások helvclt számol· /0 dlolg~zof'.1,"tal, amelynek fiókjai.ll, 

„ "- anna e. a. iokokban lévő anyagokat. 
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1.;:önuyen DTegtalálhatták, mert az asztal tct-ején n1inden szá1n n1cllett-:. 

felírták a fD.ókban· levö anyagnaik. a nevét is. 
A történelmi g:yógysze.rtár cl1c1niai laboratóriuma a kalÍJ_ara_ 

mellett van elhelyezve. Az a rendeltetése, hogy a német chemiának 
régi .01nlékeit ·és n1aradványait összegyűjtse és bemutassa. Ezen til

dorrián:yok legrégibb művelői az egyipton1i papok voltak, akik erre 
vonatkozó feljegyzéseiket titkos irással irták. 'föbb papJrus teker-
eset isinerünk, igy a papyrus Eberst is, an1elyek az általuk használt 
rnódszerekről és előiralokról tartalmaznak adatokat. A. középkorban 
az arabok foglalkoztak a :fé1nek átváltoztathatóságánal~ titkával és 
igen sok ko1noly tudon1ányos felfedezés füzödik nevükhöz. A. k5-
zépkorba11 a tudon1ányok 111üv-elése nagy részben a papok kezében:· 
volt, akik közül Albertus Magnus (r 193-1280) és Konrad }fa

gcnherg kiYálóságát, hálran1aradott irásai igazolják .. ·\. 111onda szerint 
a puskapor feltalálója Berthold Scli-\vartz, állitólag szintén fercnc
rendi barát Yolt. ~\_ kúltura h:aladásáv,ul a nén1ct nél) gazdasági igén)·ei 
is n1egnövekcdtek és ezen fontos tudoinányok n1üvelésére és kifiej
lesztésére egy egész uj kaszt alakult, a1r1elyik 1ucstereinél tanulta 
111cg a salétro1n, tirnsó, ~cet, puskapor és a különböző szineknck 
clőállitásáL A_ fejedchnck és városok szolgálatában sokszor találni 
ilyen chen1iával foglalkozó technikusokat, akiik nern egsszscr bánJ.u
Iatra 1nélló és veszélyes dolgokkat n1űveltck. _A_ festők, az aran}"111ü
vesek és réz1nÜY,esek a középkorban inár inaguk. készitetté-k a nJ.~1n
kájukhoz szükséges savakat és szinanyagdkaL .--\. chen1iával ~foglal
kozók közül azok jutoltak. nagyobb tekintélyhez,. akik: fejedehni ud
varok:ban, yagy tnás gazdag főuraknál keresték a bölcsek-kövét~ 
an1clynek sogitségércl aranyat akartak csinálni, vagy azt állitottá~, 
hogy isn1crik az élet clixir titkát, a1nclynck segitségéYel fiatalságot 
és hosszu életet adhatnak azon könnyen 11iYőknck, akik ezért igazi 

aranyat fizelnel_.;:_. 
.:\ középkori lahoratóriu1nokban, a legkülönbűzőbb ásYá11yi és 

növénJ'i szereket dcstilláÍták és ezeket orvŰsságként 11asználták. _-\z: 
alchemia felfedezése során clöállitott anyagokat csak a X \'1.-ik szá
zadban kezdték gyógyászati célokra hasznáh1i. Ez lett ugy a gyó-. 
g~yászalnak, inint a cherniai tudon1ányoknak a forduló pontja. A. 
következő századokban a chen1ia oly nagy n1értékbcn fejlődött, 
hogy ig·en sok tudós kizárólag a chemiával foglalkozol\ és ezek 
111unkásságának ered1nényei képezik alapját a chcmia csodálatos, 

fejlődésének. 
:\. 111uzoun-iban sok ezen időkből szárnJ.azó kép ábrázolja a 

73 



régi Jaboratóriurnokal és szép gyüjten1ényt képeznek, a hercndczési 
és felszerelési_ tárgyaik is .. ·\.. che1n1ia és a gyógyszerészeli 1aborató-·

Tiun1ok n1ultjának cn1lék-eit egy cserép 1nenyezetü helyiséghen őr-. 
zik. A_ füstfogók között függ, a -legtöbb régi képen is látható, 
kitöinött krokodil, an1ely egy régi boroszlói gyógyszertáThól szár:
_n1azik. .'\_ szoba közepén feltíinik -egy különösen érdekes régi tüz
hciy, a1n-cl_iet a hosszu ideig tartó és egyforn1a hőt kivánó fnun
kálatoknál haszuállak. Ezt -a készüléket, 1nclyet örökégőknek hasz
náltak_. A_lha11or-1rak i1eveztek: A_ tüzelő-szer a közepén toronysze

rüleg kiépif..elt csőben nyert clh-ol.yczést. 1'ühb ehhez hasonló ilyen 
rendszerü tűzhelyt láthatunk, an1elyek l\özül az egyikben egy régi 
<lestilláló késiülék·et 1átur1k, an1ely .századokig a nürnbergi "i\foh
rcn" gyógyszertárban tCljesih~tt :szolgálalo-1. A_ sisakja eniiek a ké
szülékn-ck egy Szerecsen fej, n1ely egyszersn1int hütő is volt. E cél
ra _egy egysz.erü fedőt használtak, a1ne1y lefol.Yó csőv-el volt ellát-ra, 
an1it ale1nhiln1ek· ·neve·ztek. Hogy 1ezen iegJSzerü készülék ·az idö · 
n1ulásáYal 'hogyan változott, .azí a 1aboratóriun1 falán függő rcn-, 

gefeg ilyen kés1-:ülék n1ufatja-•be. -l\iiután ,eleinte-csak folyékony anya
gokat destilláltak, nem használtak híítő készülékeket. A tűz által kép
ződött _;gőzt a ,sisakra tett hid!:'gTizc-s ken<lőkkel hűtötték le. J~z·en 

-111ódszci· alkaln1azása n1ell-ctt ter111észetesen igen sok gőz ment kárba, 

különösen a ·yiznél k(h1nycbb s:.r.eszes any-agoknál. Ennek felis1n-crés~
kor. a sisakok n1e1lé a legkülönbözőbb hűtőszerk.ezeleket ,alkal
n1aztúk, a1nelyek segitségé,-el a hütés és a gőzök cseppfolyósit-ása n1i11d
jobban tökéle1-~sedett. ,\llitólag Itáliában alkain1azták és erről e111-

litést először, a \.I.I-ik századból Yissszan1aradt írások f('.sznek'. ICé
sőbb nlindjohhan alkahnazn,i k-ezdtéki a lu'.ítö hordókat, a1n.elJek közül 
ce-g_yet a labornlórin111 bejáratánál is láthatunk. l\ie_llet({~ áll egy 
„l(apeHenherd'', arn·elscn -egy tűz n1ellett és egy :id6be11 különböző 
a11) agokat lehetett destilláln:i. __ i\_ H1ellet1c elhelyezett régi cheniiai mü

s1erek közül, igen érdekes egy „l_Jelikán" de.stillátor, an1-ely arra szol
gt'.ill-, hogy az anyagot gőzzel llJ·egpuhitsa, Yag,\- feloldja. - Ug;y 
\-au készit:Yc, hog_\- a gőzzé Yált fol.Yadék :isn1ét cseppfolyóssá J,esz 

--és Yisszafolyik a kiYonaudó anyagra. 

A_ Iaboratóriun1 egyik kis henyilójáhau n1ozsarak, sziták és 
különböző apritó szerszá1nok vann-ak -elhelyezy.c_ .Ezek között külö
nösen sz13n1h-e öl:lik eg_y érdekes fujtatóval ellátott öreg kályha, to
Yábhá különhözó prések, retorták, sublin1áló készülékek, amelyek 
n1in<l a inult cheinikusaiuak és gyógyszerészcinek nélkülözh.et-etlt~íL 

-eszközei Yoltak, tudornányos n1unkálkodásuk:1Jál. 

, cr e a o-\'Óo-yszerészet . d: latos O'\"üj lc1ncn~oc llv~ e.. vu 
ii\. n1uzeu1n ezen c~o .i ~·-1' .. f 11·~ sülhetetlen értékű an)H.--

1 ·, -0uatkozo ao e 1 e l> 
rnint a che1nia n1u l]ara ' ... '~ ",. f. ldolaozása I-Ierrnann el'frs. 

1 ]- ··s-zegyu]te...,e es e o t ~ot tartaln1az, an1c )'11-C '- o ~ . , - 1 _, érdekesen van csopor o-
" ' d A_ o·yü]ten1en)' 0 ~-yan _, . l'--
O'VÓg\·szerész er eme. • e„ , d 1 !"de' ·e't leköti. Elénk tarp mu ~..r „ . l' L O' tó er e { o ..., - 1 ir· 
sitva, hogy n11nden a ooa . t 1 ttel kell adóznunk és a1nc ~T e .o-

. - -'a·' t an1elvnek t1sz e e 
tunk nagJ·Saoa '_ , .„ . . 

11
indenkire .. 

rülhctC'tlen b-e11)·on1ast tesz I 



A Deutsches Muzeum. 
, A g:yógyszerész en1lék~k összeavü. tés .. , 

--g·ozasa és isn1ertelése C"ak , t l , e~ ! e, azok tortenehni feldol-
.d "be • • az u o so evtizedekben kezd"d··tt Ebb 
1 o n a nagyobb 1nuz-cun1ok kül„ 'I o o.. ~n az 
tokukhan leYő gyógyszerés . . o11 kosz:a yok·ba csoporlositják a bir-

, ·- z1 \'onat ozasu műtárgyak t. . 
a g,Yogysz-erészet multi· a és tö ,1, 1 , , . a ' ami által 
' t E - I ene meneK ismerete ao t. kkor kezdték rends . .. nagyon gyarapo-

f l 
· ze1esen oRsszern.'űJ'teni , 

og alva a lehetőséa .· t k . cJ es szerves egészbe 
, 1:> szci lil re -onstruálni ' · _, , 

l(a111arakat és alch-e1nisla I b tó . ' a reg1 g)·ogyszertarakat. 
'] l · a ora r1umokat E, 'd · . - · 

ve et en segiJséo·ével 1' ött l· . , k , . , -~zen I e1g u1káhb a 

dl 
tJ e'- ra so erdekes gy·'a· , _ .. , 

o ogra_. n1,ert a köze'1,J·o·b, l k Oo) szeresztörtenelrni , . ' ,, o csa egyes k"J·· .. . vesz1becsű táruvak nv.er·tel· n " , . u orros hpusok, vagv mű-
, tlv J .._ 1eo·orzest A k ·' 

lanos gyííjten1énycik volta]- , u . , ~- . - muzellffiO -nak csupán álta-
']t !' . . ' es rg' nem ")'Ó"Y , . 1 <1 a anos lllŰérfékk· l ] · , r _, '' Ll ·uJSZeresz1, lancm csak· 
. e ·Jrto targv-akat g:yüJ"töi-tek .. 

lnánya scn1 tette I l . t" . , ,.., ._, . L ossze. i\. hely és a p-énz 
, e ie ove a nagyobb aránvu t . k , 

reszt a nruzeunrok Ye" tő. ]- · „ erJesz edest, · 1nás-
t' - 1 . , . ze l so .._ ·esetben nem . 'l _arg:y~ 1:: spe~1ahs gyógyszerészi értékét. i\ , a r is1n:rte ~ _fel, egyes 
-,oltal\. szaktörténészek , . o· - k gyoci) szereszeI... v1szo11t n-em 

. es 1ö) so -szor nem tudt'k .1 __ „ , . 
. anyagot kellően értékeln, E· . k . a ' a Mzuk ala Jutott 

• . . r. zen o ·ok idézték el" l . 
reszel történehnére vonatk , , d k o, iog-~y a g_~·ógJ~S7,.e-
d "b- - ozo er e es emlékek 1 ' r 

. o e Inent és ennek köv.etke· t 'b . iagy resze yeszen-
, '/,e cn nn1cs kell" k' ·· k 

szereszet n1ulti"áról -\ _, . , . o epun a g·yóo-y-. · - g)OgJ-szeresz1 edén)Tel- ' k'" .. '-" 0
·· 

megse-nunisültek ,{ -·' ' .._ es_ esz rozok naav ré"zt · .\._ 2\'oavszeres· t 1 lt , o„ ~ • 
nem tudják kellőkérJ~;; k'.d .. 

1 
z~. '.u urertékét, tekintélyét pedig-

, _ _ - i on1 Jo11tan1 a különbö " '---
szetszórt, n1ás sz-eu11Jontok} 'l ' . . zo múzeumokb-an . 

1 
Jo csoportosrtott . · · t'k l 

. B'J a e Ezen en11ékek nen1 csal· h ' , es er e e t e1nléktár-
ször el is vannal· re. t -- , .. ' h Ogj szet vannak szórva, de Ieatö1h-b-
. 1 .._ ].\e, ug\· oo·y ~rvóo-Ys e·' . t:> 

JB entenek sen1n1it. mnr·t k • 1 ·"k oJ oj z -1esz1 sz-en1ponthól· ne1n 
' " onw v ·utat' k ll f 

zen rendszer folvlán 1 h ·J • , as e . elfedezésükhöz. E-
" e elct en a gyoo-ysze • t l k 

n1ányozása és isn1-ertetésc A. l- tató ~ o . rcsze- ern é einek tanul-
. - \_u az anyagot csak fáradságos mun-
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káYal tanulnlányozhainá ezért ki van téve annak, hogy csak nehezen 
~ -tudna ·eredn1ényl: ,elérni és isn1ertetése könnyen hézagos lehet. J~z 

-okozta, hogy hosszú ideig tudon1ányos munkil a hryógyszerészet emlé- 'ifi 

_keiről és régiség-eiről nen1 jelent meg. 
Ezen helyzet __ felisn1crése eredn1ényezte, hogy a nagyo,hb niúzeu

niok külön gyógyszerészi osztályokat kezdtek létesiteni. }~zek nteg
tere1nté.se feltárta azon érték-eke\ a1nely:ek,et a gyóg)·szerészi 

1
kar nyújtott 

-századok óta a kúllúr Yilágnak. 1\z önálló osztályok létesítésénél J.nin-
-denütt gyógyszerész szakértők inűködték, al~iknck tán1ogatás<Í.val 
;szedték össze a különböző osztályokon kiállitott, gyógyszerészi yonat
kozású tárg:yakat és ezeket egyesitctték, a 1T1agánosok birtokában lé
vő gyűjteményekkel. ~ürnhergben. I-I-erinann Peters gyógyszel'ész 

1883 évben létesitette nagy n1unkával és kitartással a gyógyszerészi 

-osztályt. Ebben az években és az ezt követő időben, inár n1in.de

:nüt elis1nerték a külön osztályok szükségességét és gyógyszcrés.z 
pénzen -egészítették ki, 11éha egész n1agá11gJ'űjternényck megvásár-
1ásltval, a n1eglévő anyagokat és ezek egyesitésével dolgozták fel pá
lyánk emlékeit. Ezen ,ered1nények igen nagy jelentöségüek, n1crt 
.igen sok jelentős -ernléktárgy lett ay, enyészettől n1e_5óvva. ]\'lég n1a 
is ig{'n sok cn1léktárgyat. öl-iznck egy-es gyógyszerész családok., 
akik vagy őseik, vagy gyóg:yszertáruk régebbi tulajdonosainak tár

gyait őrizik kegyeletből. 
}'~zen cél szolgálatába állt a D-eutsches l\iuz-eun1 is, an1el)·iknek 

.„1\1ntlicher Führer" chnű kalauza a muzeum inottójának, (i-oethe 
itáliai in1pressziójának hatása alatt felállitott szabály-át Yálasztotta: 
,,A fontos dolgokat az öket n1egillető hel_yre kell állitani_. s a,kkor 
elég hely és tér jut ·a kevésbé jelentősek szá1nára is.„ _\ n1uzeu;1n 

·célja, hogy a tudornáuyos kutatás, a technika és ipar történehni enL
lékeit ,elénk ·1árja és a közbeeső fejlődési fokokat, az arra jelle1nző 
-és kien1clkedő n1üá.lkotásokkal és emLéktá1:gyakkal szen1léltcssc. 

_A_ n1uzcun1 az Izartól .körülövezett szigeten, l\lünchen egyik 
_legszebb fekvésű helyén épült. J\_z épilkezések vey,etője Gabriel és 

1-!:manuel -von Seidl professzorok voltak. A.z egész épülettö1nb két 
-fő részböl áll; a kiállitási és a tannln1únyi részből. A. kiálli.tási 

.-épület alapkövét i gog. -évben tették le, de a gyüjten1énycket csak 
192 5-hen n:·itolták 111-cg a i1yilvánosság szán1ára. ~-'li11dezideig csak 
a kiállitási rész készült. eL a tanuln1ánYt rész, a 1cöny-Ytár épületének 

,:alapküYéJ, n1iután az épitkczésliez szük~égcs pénzt az állan1 és l\ilün-



chen .-árosa hiziosi!olta r(\28 é\' őszé-1 le!cl-fe'I- c's "Z c·11 ·,k •, k , ::t - 0 A , " 1~ eze:::ic 1ne<)'__:_ 

kezdődtek. _·\z éj)ület:J~ek úa,- a külsú 1111"11 t " J,·,lso" l<'k'. ·b „ •. ,. _ . t1.. , , u e; - 1· cpzc.:se 
egyszcrn-, n11ndazo1:által órjási· 'lön1egéYcl iinp0ziins jl·lenség. . 

. __ -\, ··n~uzcu1~: tern1f'ibcu, német alapossággal látjclc csop~rtosiLYa 
1_n1udc~1 Iparág fejlődési periódusait. A. Ü'\'Óáyszcrészcket érílekl'_-
1 l . 1 . "'· o„ . o 

a.? :enn:ta, ahora!óriumok_ eszköz és gyógyszei· b1)'ű]ten1é11yeinck tö-
kol~~csse?eí, a_zza! érté1~ cl, hog_r a kiállito_tt eredeti tárgyak )nellett, 
~ lnanyzo reg1 kcsziiié.\:ck és berend~zési tárgyak tö:{é.let.es 1násodlatait·_ 
IS. elhelyez lék,. h_og,;- ~:állal tökéletes illuziót kelthcs.-:e:;ek: a 1átogatú.k_:.... 

bau. :\ ch-en1un labóratóriun1ok hárorn "részben Yannak clhclvezyc 

aine.l_yck közül a legrégibb, egy ]{özépkori alche1nista laboraló;·iun1.' 
tökéletes képét adja. 

.'t ,Yl1l-ik szdzad úlchenzigta laboratóri11n1,a. 

A középkor- chen1iája szá111os sikert tud fein1utat~ · E., . , 
'd" . 'k . .u[. ~11e az 
1 orc es1 a kénsaY, a salétron1sa_y, lőpor és ·egyéb fontos a1ryaaoJc~ 
na_k. a felfedezése. A XVI.-ik században kezd a chemia az .. afche
Idmsta c_clo~ mcll:tt, _azzal a feladattal is foglalkozni, hogy a ·relf:e_, 

ezctt es ismertte valt anvagokat abból a_ szen·11, 011 tbo'I 's · ,1. . „ i n1egy1zs---' 
ga J3, YaJOll lnennyire alkaln1asak o·yógvitási célokra ·s ·\_ k'•, ··1· k J 'd k - Cu •' l . ;- . C~ZU e-

e,'-, a i110 szere . tökéle1-esedése, lényegesen niozditotta elő a tudo--
~1anyos rnur.1kálkodást és az ismereteknek ezen feJ"lődés -· d 
mk'l 1 l l !" . . e, mm -

a J J e 1e OYC lcitc a che1niai eredrne· nvek11el• • · . ._} ._ a 'g:yogy1tás szol--
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gálatáha való állítását. 1\.. közepk'or chemiaí lahoratóriun1a ,egy ióti
kus bolthajlás alatt" van elhelyezve. A. legfontosabb chc1niaí 111ü
veletek, inlnt a · pállitás, oldás, kiistál:yositás, szűrés, destillálás és 
szhhlimálás n1ár abban ,az időben is isn1cre_tesek voltak, a hozr.ájuk 

szükséges eszközök pedig· ú1egle11ctősen fejlettek. ,\z akkori időben 
előállitott chen1iaí ansagok. közül, inár sok nen1 csak techn[kai és 
kulturális, hanen1 orvosi jelentőséggel is bír. .!\. berendezési ;.túr
ovyak e.o·v része a leo-nao-vobb o·onddal a ré0°i ábrák után korhűen 
b.J 'D.J - Ll Ll._; D_ ' 

van helvre állitLva vagv ujonnan elkészítve. ,\ sarokban lévő kan
. Jalló p~óbákályhá~ak ;an kiépítve, ettől jobbra van egy tüzhely 

homokfürdő csészékkel. ' Láthatunk több des\illáló készüléket, re-

_l /,·özépkor lab-orutórúnna. 

tortákat és agyagból készült dúsan <liszitett subli1nálú és pálliló 
készülékeket. A falon a legkülönbözőbb digm'áló edényeket, lölcsé
r-ek-ct és szá1n-os ókori ohcmiai eszközt csodálhatunk ineg·. „:\ ké-szü

lékek 111ind úgy .vannak elh-elyezy.c, hogy a hozzájuk tartozó eszközük 
körülöttük l~g:yenek össz·egyűjtv~. Iger1 'érdekes 1ezcn készülékek kö
zül egy vasból _készült ho1r1~kfűrdő kályha sisak.as destilláló készü
lékkel és több hatalmas hordóalakú agyag, mgy réz dcstillátor, 
an1elyek inég lég, vagy sisak hütéssel voltak ellátYa. J\._ 'leren1hen 
láthatjuk az .ezen korból Yaló .kü1önböz_ő 11agyságú _kő, inárvúny, 

]}ronz, sárgaréz, rattY vas 111ozsarak .~yiíjten1ényéL l(-ic111-clkedik 
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közülük a X YL-ik században készült augsburgi „Mária'' gyógy
szertár és az ottóheureni kolostori gyóg:y:szertár bronzmozsara. Egész 
gyűjteményét láthatjuk a különböző nagyságú mérlegekn<lk, bomok
óráknak, amelyeknek sorát_, alchemisták által készitett ezüstből, vagy
aran.)'ból Yert érmek ó.s régi laboratóriumi képek teszik változatossá. 
A laboratóriun1 előcsarnokában kezdődik a chemiai készitrnén)'ck 
gyűjte1nénye, amelyek között az ókorban ism.ert és használt .sók, 
fémek, gyanták és más egyéb anyagok is helyet foglalnak Több 
ch~míkus képe és szobra disziti inég e helyiséget. 

Egy gól slilű ajtó rnzet a következő helyiségbe, amelyik elénk 
tárja a XVIt-ik század közepéig felfedezett chemiai anyagokat, 
Itt is találhatunk ·igen sok régi, eredeti, vagy utánzott tűzhelyet, 

destfüáló, szénlepároló, készülékeket, továbbá kén és salétrom" 
sav dőállitására · alkalmas kemencéket, Egynéhány különösen fi
·gyelernreméltó eredetitárgy, regi üvegszerszámok, egy vasfali
szekrénykéhen van11ak elhelyezve. A falakat ·számos kép disziti., a..: 
111Blyek közül igen érdekes Dierr1er gyógyfűkertjének ·és a rriinitaszerü 
lihaui chemiai laboratórium képe. 

A r 5o évig uralkodó jatrochemiai irányzat a XVIL-ik század 
végén, egy új irányzatnak adott helyet Mind erősebben jelentke
zett az a törekvés, amely, a ohemiát a terméswttudományok önálló 
ágává -és a többitől p·edig teljesen függetlenné akarta tenni. A.z égési 
jelenSégek okainak kutatása úgy szerepel, 1nint a IegfontosJ1,bJJ 
feladatok egyike, Stahl állitotta fel az u, n. phlogiston elméletét, 
anlely szerint a testek égésénél vagy ox'idátiójánál ezekből egy fclté
tele1,ett anyag, a phlogiston száll el, amely az oka és lényege az 
égési jeleúségcknek. Ezen theoria minden tévedése dacára., az égési 
jelenségeknek egy uéziipontból való egyesítése volt €$ a chc1ni.a 
későbbi fejlődését :nagymértékben előmozditotta, Az elmélet 
annyira uralta és foglalkoztatta a tudományos viláo·ot hon 

0 ' öv· 

erről az időszakról, mint a „Phlogiston rtheoria" koráról le-
het beszélni, Ezen idők laboratóriumát külön helyiségben álli-
tották fel és a termet uraló nagy kemencét Diderot és d, Alembert 
Encyclopadiájának eg)ik rézmetszete után rekonstmálták. A gőz
felfogó alatt helyezték el a tűzhelyet egy szén!öltő toronnyal, ettől 
balra a homokfürdő, jobbra a vizfürdő, mellette pedig a száritó
készülék van felállítva. A sarokban egy nag-y fujtatóval felszerelt 
olvasztókemence nn. előtte áll Marggraf phosphor előál!itására 
szolgáló vas_kályhácskájának, rajta pedig a phosphorsav előállitó 
készülék' utánzata) a J1ozzá tartozó eszközökkel. Az ablakok között 
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Ievö eg)-ik szekrényben. áli Boyle Leydenben levő er.edeti légszi.,. 
vattyújának mása és valmum destilláló ki\szüléke, A második, szek
rény a XVII-XVIII-ik század gázfejlesztő és felfogó készulékci
nek mintáit tartalmazza, többek között Halcs készülékének az után
zatát- is, aki először választotta el egymáístól a fejlesztő és a fel!:~gó 
edényeket 

11 Xll I l I .-ik ·"!ríz'rezcl che1n iai laboratóriu1na. 

.A teren1 közepén áll' egy -Szép rokokó asztal az Irgalni_asrcnd 

g)ógyszcrtárából. Ezeu Yannak elhelyez-r-c Lavoisier n1űsLereinek utái:
zatai, an1elyekkel az égés lényegéről való kutatásainak, alapvető k1-

sérleteit végezte. Láthatunk é_gést clöidézö különböző n1űszerekct 
. egy gáz-sűrűséget i11,eghatározó készüléket és egy pneumatikus inárvány 
tarlú.lYt hiaarrygázok felfog·ására. ;:\z eredeti 1nűszerck· közül külö-

u ' (:1 CJ 

nösen figyelemre n1éltóak azok a készülékek, a1nelyek a h.ydrogcn-
·nek szikraütéssel Yaló n1eggyujtására szolgáltalc . 

Az ablak mellett áll egy üvegfuvásra szolgáló, lábbal ha3tható 
fujtató, Itt láthatjuk az akkori analysis tökéletlen segédeszközeit 
is. A„ kijáratlól balra le,-ö asztal elénk tárja a hircs syéd chenti-' 

„cus gyóaysz·erész Scheel,e kisérletcit a lcyegő összetételére vonatkozó 
laO' ~·~y~n csak otl yan elhelyezve ,,\reigclnak az ellenáramlás szerínt 

,„dcl_~·ozr-Ó. vizhűtéscs dest~lálÓ kési~ilék·e, hrn.elt ~, Lie~ig hűtő 
<Ősapja, A. bejárattól jobbra áll L Pnestlcy chenna1 luserlcteire hasz-

t-\.l 



nált ffitő ke1nencéinek pontos n1ásolata, a. higany gázok féjleszlé3érc é~„ 
felfogására is felszerelve. A_ n1elletlc lerő aS·zta1011 különféle n1űszerek .. 
láthatók, an1e1yek segitségével végezték a levegiJ" vizsgálatait. 

A. teremben levő többi iárg·v közütt feltünik 111ég :egy -eleintáb
Jázat f,avoiSiertöl. .l jeles ch-e1ni12nsok képei között láthatjuk G· .. E~
Stahl-nak a IJhJogistou eln1élct n1cétalapitójának olajfcstn1ényű arc--
képét és I,aYo-isier 111ellszobrát ·is. 

_A phlog·iston elméle·let a X'·'III-(ik század vége felé a nag_y fran
cia ch-c1ni~us Lavoisier döntötte n1eg, ·amidőn felis1nerte, hog,;: 
.a fén1,~!( -elégése nem· más, mll1t a 'leve,g·ő oxigénjével Yaló egyesülé
sük. () ~sn1erte fe] a n1érleg jelentőségét a che1niai vizsgálatok . 
s:11cn1pontJából és ezáltal a ch·eniiát rxakt tudornánnvá tett:e, l\z állandó--· 
sulyYiszon,vok törYényé:!, arnellyel Richter JegelŐ

1

ször a savak -és 
bázisok e?'J'·e~ülését bi;i;?n.Yitotta, be, Proust a~ összes che1niai vegJii
Jetekre kl'terJeSztette . .lJalton fclállitotta az aton1---'eln1életet, Dary ·es 
Farada,y pedig, az clektro_chc1nia alapjait e rakták le. „ 

A XlX-ik században·, főként Justus Yon Liebig n1űködés·e folvtún--. 
a szénregyii.let-ek che111iája hatahnasan fejlődött. i\fint giesseni i)ro
fesszor, n1egaJapitotta· l\rérnetországban az első oktató- laboratóri.:.. 
u_1~10L _Ez a Jaboratórinnll her-endezés n1in taképül szolg-ált -cvész 
N' 'b u. 0 en1.ctorszag an. Ber·endezésénck nagyoh,h ré.Sze, n1in:t a digeráló-"-- -
kál:yhák, n1Unka-aszt.alok, nagy hornokfürdő és a szabadon áHó 
tüzh.ely, az ottani eredetinek hű utánzata. :\ giesseni Iaborátóri- . 
'umnak részletekig n1enő ·utánzása nem Yolt lehetséges, ennek da
cára a n1uzeun1 terni.eibei1, a sok eredeti darab mellett, a 'tökéle
tesen sikerült utánzatok segitségérel, a lál~/ató teljes képet alkothat 
az akkori idők laboratóriun1airól. -

· .1\ digestá]ó szerkezetek 6 Yastűzhelyböl álL1nak, nehéz vas és 
ür,egtolóajtókkaJ. l\ tűzhelyek között ·áll, a !'észben eredeti niíro
g~n inegh~t~rozó készülék. Szép szán1n1al láthatunk Liebig n1ü_nche..._ ~ 
~11 la~o~ató~·1un1áhól -·- ahol későbben tanított - eredeti tárgyakat, 
ig?', k,"',altk;'p".n, egy agyagból és Yasból rnló kályhát és egy kálium 
doalhto keszuleket A digestálók dőtt álló asztalon részben crede-- . 
t1, részben pedig a müncheni és a g·iesseni -eredeti készülékek után-" 
r.atai állanak. A„ helyiségben egész ~01;át. találjuk' azoknak a kisebih
nagyobb készülékeknek, amelyeket Liebig használt, A középen elhe-. 
lyezett asztalokon különböző Hlektröchemiai !készülékek vannak. Lát-. 
hatjuk Ritter és .Simon legelső . '~zfelhontó készülékét, Dm'y, híres 
elektron1os ivl~111páját és egy, készüléket„ an1el.Y káliu1nnak és nát-i-. 

: riurnnak -eleklroruos ulon Yaló előáJlitására szolgált . 
. \ nyugati falnií.l álJó niunkaasztalokon lcgiukáhb analytika.i u1ü_

- szerek Yllnllak ·elhelyezye_ Licbig sajátkezíí aláirásáral -ellátott'. ezüst 
tükrök próba darabjai _i1tellett, itt láthatjuk a valaha laboratóriunii 
célokra .használt, alcoholos és gázégőkuek_ egész gyűjternényét. .kö

. zöttük .a ]{unsen és I•~araday lörténcln1i :becsű égőjét is. I~uns-en 

-gáz anaI~ytikai n1unkaaszlala az összes felszerelési tárgyakkal, Y.alatnint 
--az első J)avJ-.féle lún1pák, l\'-atlerer folyékony szénsavat :előállitó 

_gépe és ·egypár öreg légszirattyú, történeln1i szen1pontból is igen 
-értékes darabok. ~\ falakat hires -regyészck képcí diszit~k. \ lab-.o;
ratóriu111okaL ál)rázol-ó képek 1közül legértékesebb a gicsseni lahora
t(>riu1n <0rcdcti rajza 'frantseholdtúL a111cly :felbecsülhetetlen ért:ékü 

,-ereklyét Liebig unokái ajándékoztá'k a -lllt.JZCun111ak. "·\_ tere1nben ;~!::-.---~-~„·-
_hatjuk 111ég Bcrzelius, }litschcrlich és \\'öhler n1cl o;: éS~''i~ic-

-l~ig halotti n1aszkját. 
- i\. preparáturn g-yiíjlernéuy itt is folytatódik és az 1800~ 

1850. évek között felfedezett anyagok legfontosabbjait tartalinazT.a. 

Ji_ gyógyszertárakban használatban Yolt készihnényck g:yűjic-

111ényét egy külön lercn1b2n rendezték el és hogy ennek ai · érdck{}s, 
.s6t értékes gyüjten1euy11ek 1ne-gf.elelő keretet adjanak, egy barokk 
..stílusban készült . gyógyszrrtár álh·ányain, hozzáillő eredeti 
, edén:yekben helyezték -el. Azok a készítrnények, a1nelyek ·ehhen a 
terc1n_ben. láthatók, az anyag előúllitására tekintet nélkül yanna'k. cso
portositra. A_ g,Yógyszer.gylíjlen1ény két részre yan felosztva, először 
azokra a gyógyszerekre_, a1ncl.vck a x·rrII.-ik száad végéig voltak 
]1asználatban _ _:____ és aruelyekhől cg.ycsek n1ég n1a is hi\-atalosak _7':-

·1násodszor az újabb gyógyszerekre . .'\„ gyűjten1ény csak az egyszeh'i 
szereket tartaln1az~a, az összetett ~z.creket és a különlegesség:ek-Bt, 
a rcndelkcésrc álló, te~·rnck kisebb 111érelri 111iatt nen1 \'olt 1ehe't:sé3_~-; 

· -elhelyezni. 

'-~ kiállitoft anyag l~ajorország és l\'én1ctország szá111os g}ógy
-szertárából !ctt összcgyüjlYe és lcginkábh a tulajdon0sok· ado1ná
llJ<1iké1~t jutott a 111nzeun1 hirlokáb~. Leg1~agyohh része a n1üncheni 
lrgahnasok g:_yógyszertáráhól, torábhá a regensburgi Szent Enune
ran1 és az Elefá~it, 'a np_rnhcrgi Szen1 Lélek, és aY. ins:bi·ucki 
V''inkler féle győgyszcrtiirakból szárn1azík. 1\z ·egész gyógyszerészi 
osztály abban különbözik n1ás 1nuz.cun1okbau Jévö régi gyógys~e1;
táral~tóL hogJ -n~1n az értéke:; állránycdény-2k összegyűjtésére. hanen1 

,~t gyógyszergyüjten1é1~y tökeletcs~égére Yolt a súly fe~tetve . 
. A. falak n1ellc-tt húzódnak az állrán)o'k, ~a tcrc1n'···:köz-epé11 a .re-

S:J 
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eeptura és kél kis asztalka foglal helyet a két ablak között pedig 
-01helyezték a ritkaságok számára fen tartott szekrényt. A mennyezet"". 
Professzor Kalmshcrgernek gyógyszcreszi tárgyú festménye látható, 
az ajtó felett pedig a gyógyszertár cégére képen, egy egyszarvú fe
je yan felfüggesztve. A déli és nvugati fal melletti fiókos szekrénv
kékben és a receptura fiókjaib:~n a legrégihh gyógyszerek .g7fŰj
ten1ényc van elhelyezve. A.z állván:yedények csaknem kivétel nélkül_ 
XVII.-ik századbeli eredeti példányok. Ezek tartalmazzák a vege
tahilia, anin1alia, mineralia és chen1ikalia csoportjaibo- tartozó 
gyógyszereket. A_ Y·egctabiliák alkaln1azása a g:_yó.gyászatban egészen 
a görög-ró1nai korba nyúlik vissza, ezzel sz·en1ben a ch-emikaliák 
a XVL-ik század óta kerültek forgalomba és lassanként elfogla~

ták a legfontosabb positiókat. A_ 111ineralia és az anin1ália csoport
jai között vannak elhelyrzve a kiválóan értékes készitn1ények. 

A Dwtsches Muzeum történelmi gyógyszer/ha. 

...-\ receptura és a rnell-elte lévő két asztalka inventárral van el
lálva_. arnely hasonlóképen a régebbi időből szárn1azik. _;\z előbbin 
látható két szép barokkstílű sái:garéz állvány a kézimérleg számá
ra, súlyok, különböző formájú és nagyságú n1ozsarak, fém, márvány, 
szerpentin, üveg és, 'ónmenzúrák, _ pilul3-gépek és egyéb, f,"\-ÓR)'SZ~
részi műszer·ck és készülékek. Igen értékes a XVIII.-:ik ~~áz~dból 
Yaló és a 'n1üncheni Irgalmasok uvógys ert' 'b '1 ' ' r J ó~ „: z ara o szarmazq, e iszes. 
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Tézni_ozsár. A.z ablaknál lévő állván:yszekrény tartahnazza t>gész :'\é-

1netország legrégibb hcrháriu1nát, an1elyet· Hieronymus Harder át
litott össze r 57 4-hen. Ez a gyűjtemény könyvalakban tartalmazza 
a növények szép példányait, ~melyek 360 év elmúlása dac~ra is 
csodálatos épségben maradtak meg. Egy minden tekintetben ;fel
becsülhetetlen értékű eredeti példány, an1i a muzeun1 hüszke:Sége. 

Az északi falnál vannak elhelyezve a jelen idök gyógyszer
a11yagjai_. 1a1nelyek n1ár I1:Clll ch,em•iai, hanen1 csak gyógyászati sze1n

pontb-ól vannak rendezve. 
A„ gyóg;yszerészi osztállyal befejeztük a rnuz-euu1 chen1iai ré

szének n1egtckintését és folytattuk sétánkat a n1uzeu1n szintt• -rég
nélküli l-crmeihen, an1clyek· az ipar ininden egyes ágának fe;jlődési 
folya111atát, a legrégihhtől és a legprimitivebh eljárástól, egészen 
a n1ai gépóriások csodálatos teljesitn1ényéig, n1indent JJ<en1utat
nak. "'\_ n1uzeun1 kiállitó felülete 2 o kilón1éter h_osszúságú, úgy, 
hogy a gazdag Játnivaló anyag szellernileg, a 11ataln1as épület pedig 
testileg fáraSztja ki a látógatót, aki a rengeteg és folyton változó 
benyornús hat{tsa alatt tiszta képet csak: úgy tud alkotni, ha az Aha 
lános séla után Jnás11ap visszatér azon ter1nek tüzetesebb 1negnézé_, 

~l-re, a1n-elyek különösképen érdekelték. 
"Nén1etország csodálatos teljes-itn1énye ezen muzeuin anyagát1ak 

össz-eg~)'űjtése. i\z állan1 Cs a -város, hataln1as ipartelepek és a. J1IBgán.
emherek összefogá:sa- és áldozatkészsége tercn1t-ette 1ne.g, ezt az egész 
világo11 egyedülálló n1uzeu1not, amel:vik a jöv(_-i-bcn inegnyiló új 
részfi-vel, ininden en1ber tudo1nánys.zon1ját, kiváncs-iságát vagy ér

deklődését kitudja elégíteni. 
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A Duna. 
_\z idő gyorsan n1úiik, n1i is elérkeztünk utazásunk végére. A_z 

utazás prograrnj<i és tartlin1a akkor van helyesen n1egállapitva, hogy 
J1;1 neincsak az indulás, hanen1 a hazatérés is --örönlet okoz. 'utun-k 
n1inden szépsége és csodás látnivalói által TIJújtott szórakozás dacára 
is, n1ikor .\fiinchenheu vonatra szálltunk, nen1 szo1n-orkodY.a, hanen1 
örön1n1el gondoltu11)( arra, hogy egy-k'ét 11apos, sokat· igérö dunai 
hajó út ut-azásn!1k végét jelenti. 

Saizburgban eg,) 'napot töltöttünk, hogy 111cgcsodáljuk az oszt
rák 11atárráros ·1örté11chni e1nlékcit ·és· festői Yidékét. .A. város felett 
uralkodó régi Yár ~ igazi sasfészek -_ terraszain cbédelxe, a kilá
tás szépsége kárp.úlo] t .az ebéd gyengesége n1iatt. A„· várost nyugat 
felől félkörhen örező Mönchsberg erdős hátának karban tartott sé
taulain, a n1eredekei1 · ütnelkedő 11egyhiez simuló .Yáros minden ré
szét kitűnően láthattuk._ A„ régi városrész szűk utcái, lapos fe.delíí 
házai, olasz stílű épületei igen érdekes képet nyújtanak. A_ 11'0g,y 
alatt egy sziklába fú1:t alagút vezet át az új városrészhez. 

A hires gyógySzeré~i;;z~he1nícus Paraoelsus slrját keresv,e, a 
Szent Péter temető érdekes sziklafalakba Yésett celláit és a VII.-ik 
Századból való kápolnáit csodáltuk' n1eg .. Az itt nyert felvilágositás 
-után a Sz.enl' Sebcst.yén sirk:ert te1nplo1nábau inegtaláltuk az I 5!,_r 

___ éYhen elhunyt hires ősünk örök nyugyó helyét. 

A .,:\'eubau" tornyában elhelyezett hircs harangjáték meghall
.g:-rt-ása után. a vál;os szép parkján keresztül aláposan kifáradva é-B 
rossz ebédtől kiéhezrn a szállodánkba tértünk. A gyomrunkat a 
.i<'1 Yacsora által 1ncgnyugtatra, -erősen igénybe yctt lábaink kiYán
ságára aludni 111-entünk. 

l\1ásriap kipihenre ·ébrerjtünk és két órai utazás után· J_,invhe 
érkeztüuk .. \z Ör{'-F„ Duna, _T\özép-Európána-k a 'ro~ga után Jegna-' 
gyolrb és közlekedési tekintetben legfontosalrb fol_yama, ott ringatta 

8(i 

, haJ'o' nkat an1·e1Jyel másnap i11dultunk lefelé, h. ogy megcso.-
mar a ' „ · 1 D b" ak 
dálhassuk folyásának szép tájait. ~t\..z ókor Jan _anu, riu.sn . ' ~1.Z 
l , szakaszát pedig Isternek nevezték. A görög n11thologia sze~w.t 

a so , . , 1 1 'f't amelvnek ~alvai'..·al I, [ Ister· forrasaitól wzta az o ai a • J o J 1ercu e5 az ·, ..e l 
· · " "k h l k't Az Isteren haiozott ie 'k "t H"k· · az olvmpiar g)'OZO om o a . - . 

e es1 eu" J • _ „ 1 , tt N" -.'-- bői 
- - . " t M rk az aranyg'"PJU he ye - unmerg Jáson az aran)'g\ap.iuer. ~ 11 •. •1 • „ . .. 

, k !' t L„. 1 o"l 1rndig 'tortát vittünk magukkal. Hos1es on„ 111czes a acso , inz) . „ , · 
·· ·· " 'd" JÓ leve(J'o es iay n 1.egtartóztatásunkat legyőzte a gyonyoru l o,, a o o 

'cdk't 'l<nla'n\•unk ].Ó étrágvunk áldozataul esett. 1111Il e zsa L e ,.) 

Paracelsus sirenilélce. 

A folrnm útja igen változatos és szaggatott, v~dr:egkéöd11yhes,tt~e~ 
" 1 , . "lgyekben gyonvor e un . 

l·CllV -rölg·vszo1~osok utan JaJOS '' 0 '6, , , .~ • K . tál r_ 

" " . 'l h 1 folyam attorr a rrs ) L, to"I 5o kilóméterre Gremne ' a o a .. , , 
inz -, "· k -„ zett félelmetes orven\. l1egységet, volt régebben a „Strudel. -na - ne' e ... 
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Hosszú munkával a llajózást veszélyeztető sziklák felrobbantása. ál
lal megszüntették és most a Duna kőzepén álló sziklára aranyhetük
kel van bevésv.e, hogy ezt a munkát 1853-1866-ig végezték és 
ezáltal megszabadították a hajózást az örvény veszélyeitől. A parL 
szikláin; \ragy kissé távolabbi hegyek orn1án~ régi várakat és várkas"' 
télyokat láthatunk, amelyek közül legtahlmek célja és rendeltetése 
az volt, hogy 'a Dunán közlekedő kereskedő hajók vagy paTtjai 
mellett vezető kereskedelmi utak kalmáraitól, portékájuknak egy, 
részét vám cimén elvegyék. A rabló lovagok a Dunán úszó hajók;at a 
folyamon keresztbe kifeszitett láncok által kényszerítették megál
lásra és csak a meg~elelő sarc lefizetése, vagy árúik egy részének ter
mészetben való leadása ellenében, engedtek szabad útat. 

Ezen tájképileg is gyön:yörii szal{aszt a krcn1si inedence váltja 
fel, n1ajd a bécsi Fekete-erdő áttörése után feltünn-0k Bécs elővá
rosai. Bécs hosszú ideg csak névleg volt Duna rnelléki Yáros, n1ert a 
ker.eszlül folyó csalornán nag:yohb hajók nen1 járhattak. Hatahnas. 
n1m1ka árán egy új lncdrct ástak, amelynek segitségével r 870. 
évben közelebJJ vitték a Dunát a „Császárvároshoz". 

l\fegérkczésünk utáu rögtön átszálltunk: a „Sas"-ra, an1elye.n 
n1ásnap folytattuk ulunkat. Bécs varázsa és a Stock~1oln1han tett 
igéretünk folytán, a Rátl1aus I\:ellcr éttcrn1éhen vacsoráztullk oszt
rák utitársainkkal és egy kellcn1·es vacsora emlékével késő éjszaka 
tértünk· ''issza hajónk' kabinjaiba. ~~ nap inár n1agasan állt, a hajó 
gyorsan haladt, an1ikor felébredtünk. Budapest szépségeire iki
váncsi idegenek és az osztrák fürdőhelyekről hazatérő magyawk 
nag~)'SZáma miatt, valóságos közelharcot kellett"' viv11i, h.ogy fekvő
székeinket a fedélzeten felál!ithassuk. Csak a Duna maradt nyu
godt és hömiJölygött méltóságosan kiépitett kőpartjai kőzött. Ez a 
rész régebben a legrendczetlenebb és homokzálonyai folytán a leg
veszélyesebb hajóút volt. Ma már a partok párhuzamos kőfalakkal 
vannak kiépítve és megakadályozzák, hogy a folyam medrét vál
toztathassa. Dévénynél minden szem a leronJ1holt ernlékműv·et ke
resi és a n1agyarok buzgón n1agyarázták a külföldi utasokiiak, 
hogy Nagy-Magyarország dicsőségét és ezer éves fennállását hirdető
ernlékoszlop a határokkal 'együtt romhadőlt. Fájó szivvel néztük· 

Pozsony; várát, rpelynek n1inden kövéhez annyi dicsőséges mag-J'ar 
n1últ tapad. Pozsony után megélénkült a Duna és a 111adarak soka-
sága tette változatossá egyhangú folyását. 

Az esztergomi bazilika ID1pozáns ép'íilete, an1ely úgy áll ott„ 
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. - o"se1-o" i11esszire ural]. a a Du1.1á"L . 'ti . ti n mag.ar ' 
n1int az elpuszti iata a , " 1 . 'ohb bizonvitéka annak, hog~Y 

• „ • k httuaasa a egJ " . 
A fénykepewgepe ' ' 0 l •t" ak Esztergom alatt isme\· 

„. l 1 . a fo vam u JRTI • " 
inil.yen festo1 1e )e .ez , . ,"k • kesken"'re szorul a folvó i11cdre, 

'd'k' •1t atos a taJe es · , „ ; 
szép a ''1 e~' va oz . .. , 1 . , a t Az út legszebb ré:,ze a 

• „ · •t Mag·var-Kozep iegyseee · - . 
n11ert itt töri a a '· " . . ·'d' szoro~ a régi vár n1ara<lYa-
,. , ." ~, 'O"'·ől hircs v1seg1a i , ~' .. 

ta]kepsze1u ~zcpseo 81 ·'lt Salai~·ion lörn"'i.Táyal. ÉlYezzuk a 
. , ,·· .·· ·"en restaura · < . .L • 

nya1val es a g)OllJOIU . 1- t l , sug·araival ee:vütt húcsuzunk 
naplelnente szépségeit, n1.elyne \. u o so u '"u 

utunk 'emlékeitől. t"t'l ·iz esti félhon1álY . . . d . k folyam par ·J• o, ' „ .• „ 
1\_ hegyek v1sszahuzo- n~t a · _. ' , 'll és felidézi a 111ui-

L • , • t é- uoudolatunk ,·1sszasza . , k 
kezdi eltakarni a ta]a ~ o, . . t I- 1-ellcn1etlenség.c1t es csa 

. " • 1: IJ10ma!Yosü]a u un' ' . l . d 
tat. l\z ido a.nu asa e . u • .1. ••• '" t n·e1n isn1·erhel1 scn ~1, e 

. l'k .,u"11k ·y1ssza. l~ ]O\O . 1„ ·' , szepre :e1n e eh · ·· -" k „ deln1e1rc. :s-
a ]Ola, ·. 'l ·"t inerith-etünk a JO\'O uz , , . 
a mult tapasztalata1bo eIO • 'I" k múltJ·át, amelyben bU\·ai-

• , J..„ „ 1„.\-' meg· tehat pa yan . l'l- k 
n1erJük cs ·~csu ]U \. , k" d l •t A. g·,,óo·vszeresz en1 e \.e - -

. . k f T' dését es -uz e mei . , , oJ . . . 
kodva lathatiu ei o - ,. , emléktárgvai mind azt hrzon:it-
ben gazdag muzeun1ok ereklye1 es . d' , ]t.;k és nllndi.g. lcszneJ.c, 

. k' . l ' s 'gek mm 1g: \ 0 ' e • 
ják, hogy ha]O, es. ne iez ~' ;an ol Tan problén1ák inegoldasa._ 

, . kü' d lnek nagy reszc Ug\ ) l l. S a reo-1 z e I , , d• • k t l<l<Ol' is csaC 11e1ez, o . ~ re n1enve -e a · 
érdekéhen folyt n11nt ina cs e ,, 
.. J- ··érteke!. - „ 

kitarto mull{« aran b k 1 · d tt felg.,-ultak a naio · . f' l t 1 pelbe , ur o o zo ' , .. 
A föld, a vrz 'e rn e e ., „ „,„ f · , A távolban 

. , . . .. tötbe a .ó ör.eo' 11old .ez,~„to~ enJe. 
lám1Jása1, a tájat don .J ·11" -!' :·1 A gvönvörü esle a 

B d st v1 any ampai . - , " 
már mgyogni láttuk u a~e. , . . t k a fényözönben fürdő 

. • 1 1 ttal a kw1lagrtott par 0 
• • • "'d" 

csillagos eg JO toza ' . k. dálatos latvanv. inl on. 
. „ !'ti tó '1szi1kus -epe. cso . ~· 

Citadella messzirol a ia rm . „ . f ·dul! a csillogó partok, 
. h'd 1 tt naavkorben meg or l 

a ha]· ó a :Margrt I a a "" . , -k· - , Gellért-heggyel szem Jen 
" !' b' t, a feny oronas . 

a csipkeszeru ha asz. as Ja, .· lr dtatás kiáltását csalta i111nrlen:. 
álló Királyi-vár sötét YDnalai'. ahz te ti aga látvánv hebizonyitotta, hogy .. 

'l" 'k' - Ez a felejt e e en " . , ". " 
szemle o aJ ara. hb .• _ sa a Duna kiralynoie · 

'!' egv'1.k leasze varo " Budapest a n ag ' „ o 



Egy utazas emlékeL .. 
Mi, akik mindennap járjuk a pesti aszfaltot, közönyössen me

:g:-ünk át gyönyörű formáju, kecses frü hidainkon. és minderma!>i gond~ 
jainkba elmerülrn' látjuk, de nem :ertékeljük azt az e!bá joló ké
·pet, amelyet Budapest. for1nészeti szépség~ n_yujt. Idegei; orszá
gok csodái ~s elragadó tájai után, az ide jövő ideg>enek ámulata ·/esz 
rájuk figyelmess.é, s igy vesszük é.su•e fővárosunk páratlan foJc_ 

-vését -és feledhetetlen szépségét. 

· -Igy vagyunk sok minden mással. is. Tudunk-e a külföldi n
szonyok és Intézmények megismerése nélkül például kellő kr:itikát 
ilJ·akorolni?· Pályánkat egy jobb és szebb jövő felé oogil-e1ú, tapasz
talataink feltárása és figyelembe v:étele nélkü_l? Az utazás . <egyike 
a Iegjohb tankönyyeJi:Ji.ek, ha tudunk .belőle olvasni. 

Ezen munka benyomásaimat van hirntrn visszatükrözi-c-lni. Egy 
utileirás, g:yógysz-erész szenuuel nézrn. Ol_yan •ez mint maga a gyógy- · 
szerészet: minősithető tudornán_yos foglalkozásnak ép ugy, mint ke
reskedelmi . 1e1·ékün}·ségnek. Nem tudományos, munka, de nem is 
ufleirús. 'la.lah0l a középen áll. 

Nem dég könnyed és hangulatos áhlwz, hogy idegen Yárosok 
érdekességeivel, utikalandokkal szórakoztas·sa az olvasót, dc hiányzik 

helőle a tudományos munkák sokiszor fár8!Sztó nehézkessége, rngy 
szárazsága is. Pi,l_lanatfelvételek; eg.r-eg.r részletét mulatják csak be 
azon gondolatokrwk, amelyek messzi idegenben utazó magyar gyógy
szerész lefüében feh-illannak. Ezeknek éles meg1ilá3itása következ
tében az általános kép homályban maradhat, mert a cél az rnh, 

· hog}' a BJógyszerészi rnnatkozások kidomhorodjanak. 

Pályám lunltjának tisztdeic adta kezembe a tollat. Talán tul
hecsültem -erőmet, képességemet, mégi1s remélem, 110gy az olvasó 
megértéssel fogadja e leirást, Szeretettel nyujfom át muukámat, hog,v 

1e néháuy, lelkem mélyéből fabdt fejezettel is gazdagitsam, a 
gvóg}'sz·erész könvrnspolcán helvet foglaló, örökbecsű gyóg-ys;,erész-k~Ifu.ra -en1Iékcit. ·' .., ~ ~ '--
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