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Adatok a Batthyány család gyógyszerészi kapcsolatairól

..-1 szerző röviden ben1.utatju Batthyány 1{dzrnér szc1nélyét és a nála, é.r; a Batthyány csaláclndl levékeny1
ked6 l.::ét hírnei:c.s gycJ(!yszerés:~ -1\'arf.1! J(ároly, '1 han
J(ároly - n1.1lnkú8.sár1át.

*

!. <ihru. JJutthy/tnyi Ká::.niér ( 1807-1854)

A magyar hímdásokban az utóbbi idiíkben egyre
többet hctlllmttuk, az újságokban olvashattuk,
hogy a, siklósi vár egykori urának, a refürrnkori
országgyfilések főrendi ellenzékének és eg~yik vezérének, a.z 1848-as szabadságharc kie1nelkeclő jelent(íségíí politikusának, l(ossuth I..ajos külügy1ni1üszteréuek, .Batthyány f{ázn1érnak (l807-18fi,J)
halotti 111ctradványait tL siklósi \Tárbaráti I(ör elnökének! Pcrics l)éternek és lelkes tagságának,
Siklós és ])arany<-L rnegyei politikai és társadalrui
szer\ceinek kezde1nényezésére Franciaországból, a
párizsi 1nout1nartrci ternetőből hazahoztúk, hogy
~t siklösi vúrkápolnában helyezzék végső nyugalo111ra 1087. június G-án.
Batthyún3r I(ázn1ér szernélye és a volt siklósi,
hieskci l:hltthyány-birtokok gyógyszerésztörténeti
szempontból jelentősek. füttthyány Kázmér egyik
nagy tiszteletben levű crnbere, },Tagy J(ároly
(1707-lSGS) volt, ciki mint gyógyszerész (Bécs,
18l~l) 182-1-ben "doetor chenlie" tudon1ányos ±Okozatot szerzett Bécsben. Egyet.cini tnnulrnányai
alatt ])éc.-.;bcn Littroiu, aki korának világhírü csillagúsza volt, felkeltette érdeklődését a. tudon1ányág
irúnt, így szabadidejében a bécsi obszervatóriu1nba11 tevékenykedett. Nagy I\:.árolyra. nagy ha,táss:tl volt a csillagászat, 1nelyet tudon1{tnyos .szinten
1nü\-clt. Ezért 183G-ban t:L l\.Iagyar Tndon1ányos
_~\.kadé1nia rendes tagjává választotta. _i\.z 1848Mas
ese1nényok i.itún kénytelen volt hazánkból elrnenekülni, J?árizshn telepedet.t le, és itt halt 111eg l8ü8.
inúreins 2-án.
Nag.Y I\.ároly 13atthy{ut.': I'~ úzn1ér pénzügyi tanúc:;osa, rnajd ké,':l()bb a gróf gazdasági ügyeinek
Luljhatnlinú rnegbízuttja volt. l\lüködése a rábízott
birtokok

::. cí!1rr1. J)atthyriny Krízniér lcrnctrfsc
a :n:!dr)s-i ·rúrliun

1rJS1.j1íni11.~

i.i-ún

f(:l\~irúgzúsút.,

a gróf jövedelinénck jclcn-

t6s nö,·elé::;ét Jelentette. () volt az. aki gróf J3att;hyánv J(ázn1ér11ak a. közéleti tevékenysé{Thez elcn'gccÜ1eteLk·n rnagyar n:y·elvet. szónoki sZinl~n n1cg·
LatÍította l:J. G]. Nagy J({u-oly fő n1nnkúja az 1838han rnegjelent „.:-\_ kis goon1etrian, a tananyag bű
vítéséro'-']3atthyúuy l\:tiz1nér költségén elkészítette
az ,,.els('.5 11u1.gyar Föld és éggön1böt,", tehát a ina
is1nerotes „földgö1nbütn [1].
Nag.r _i(ároly szüléíföldjéhez és a Itév-l(o1nltrun1btu1 levú gyógyszerész éclesapj{d1oz küzcl, Bicskén telepedett lo, és onmrn irányította Batthyány
I_(áz111ér birtokait. IIódolt tuclon1ányos munkájának is. l\Iegkczclte régi tervének inegvalósítását;
egy rnodern csillagvizsgáló iuegépítését. Csillagá;-;zati, fizikai tudor11áJ1yokknl foglalkozó központo1
kí\-ánt létrehozni. ~rerveit az 1848-as szabadság!tn.rc bukúsa iniatt ncn1 t,uclta rnegvalósítani 1 Frnneiaor.szúgha kényszerült.
„ ... N'agy l(ú.ro!y munl~ltsságát számon tartja a
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t.udurnány, 110111 rnint gyógyszerés zt, ... hancn1
rnint vegyészt, n1a.tcrun.tiknst, csillagúszt közgazclá:-;zt, publicisztút . . . ez a. széles tcr1néRzettudo1nányi isn1ercteket átfogó gyógyszerés zet volt az
<thp, mely indít{tst adott, amelyre építve kifojleszthctte tehetségét, szolgállrnto tt és alkothatott más
tuclo1núnyo knak 111aradandót ... " [7].
~L\.z 18-18-as sza.baclsúah arc bukása után több ÓY
1núlva a. Hiklósi vár és ~. hozzátartoz ó birtokok ismét a Batthyány család kezébe kcrliltek. Ebben az
iClőben, 18G7-ben hívtúk 1neg a. hírneYcs gyóg}rszerészt, kémikust, Than Kúrolyt (183±-HIOS ) a
birtokon lev{í ha.rkúnyi ,.kénes hév\-ízn Ycg::ri clo1nzésére ..A. vízben talált új elein a szénoxidszu lfid
(COS), majd " későbbiekben " kapcsolatos kísérlete!-.:. során az ionelrnélct hipotézise is e vízhez kütGdik. ~L1han fOlfedezésc jelent-ős volt egyrészt azért-.
niort a kén és oxigén kérnini viselkedésé t rneggyGztíen bizonyította , rnúsrészt azért, rncrt n1cgfelek_;
példája voit a szintézü;nck .
e.
'.rhan a iGlfedezésc ntá.11 behatóan kezdett f(Jrrlalkozni a. karbonilszu lfid bornlásúval éH ann<~k
olektrolitiku.s dissz(ieiáci/1jú.val. rrhan az elektro~
1
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litiku.s di.-iSZociációjával :Jtl évYcl 111egol6ztc \Vildhelm (ht,waldot. ['1, 5. 7J.
lHODALOM
L f)r. h'ii::es ..:11.: „Nagy I\:üruly u pcdagúgu:;" - kl·:r.~
irat - J?úes (1987). - 2. IJ,-. 'l'ríplrí11yi !:).: „l\1egcrnl0kczés Nngy I\:iirnlyrúl, a hiesk!~i csillag1\f;zról" ~ kézirn(, 11udupest (1987). :l; ](undor 0.: „_E111lékbcszéd Nagy I\::íroly felet,t,". J~rtekczésck !l flHtf:e1nni-ikai tudon11.ínynk küréb()J. :!.\Ingyi~r rJ'udon11.Ín}'OS .:\!.:nJún1in, Budapest, 1879. - -1. Lárenc::. L.: „1If"gc1nlúkczés 1.'han I..;:üro!yról". C:yóg,:vszcrészc!i 100 (19SG). ;), Lrirenc::. I„.: „1'hnn 1\:1írnly isrncrct..!c11 le\·e\ci n hnr·
kún;:i kénes l1é\"\"ÍZ f e!fet!czés1~\·ct kn l icsnlai 111111 1'. (iyógy.szL"1·0szL"l- 200 (1979). ü. ó'::.it11 l.: „1-Inrl~iill.Y fürd(iUirt.énet. 1828~1980". U11nt11va rnci:r\"r·í JTUrclG \"iillnlat, lrarkrlny, 10t-lG. - 7. 8:;1;{)(; L.: ;~:Bicskei aszt.ro!(jgus·pnLi kus". ':.\l(l-)~'l' }"f-j(··r rnr>j!yf' „ T-\ iit.lr-rn0nyeí", 1H77.
!. szü111, ao. nl,lnl.

L, J, tL re- n t'. ;:.: /)a!•I <111 t/1'.' 11J1,u·111 111·c11tlcu( rt:f11ú1111.'
10" tlrr;, fa111ily J:Jr1Uh;11íny
:\uthor gi\·es a Hlior[, (.'hnrnctl:rizai ion on 1liv !J'-"1":-i!Jll
(lf I-\.~liznH:l" _Bat.t.Ji\·1ü1r, Pftcn 111cntioncd in t..!ic i·eci'llt·
tinst.. :\i'- L!ie fnrni!.~-- B1ti.t.li.r1iny \\'nrked i:\\"O fnrnnus phnr!!1\\cio;ts, rc,;.rri!\- ~TI'.<:!\" and J(ürn\y Tl111n, wl1ost' 1u:!ii(·\"«flil'!l(,.; \1·il! \.'i1dtu·c~fnt· (.Jie fn1·Ul';' r.;1~n0rai.inus trin.

(Lakcín1.: l)écs, .Jó!.x&i u.
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Papicrni!:_. 1::.: Les TJtfo1·ni. l'Jinr111, :lOl, 5 l i-;)29 (! 9S7).
l.'.:11iil,; _ll1111i,.-rnik szii!1::sz-1H'ig yögyüsz iirorcssznr, az
:\ ntoi!lo---Bécl óro körlni1: ignzgni.öja a _Fr11Hein (l-yúg,vsz(~r •.iszcd.i J~gészségní.:\'Clé.:ú t)s i)zneiúlis J3izoi t.scíg fel·
k(jrt.J.sét·e lieliai.r)nn h1nuln1ünynz tn tt tcrhcssi'.~g; s.rirlcn <'.
1nag?.atot. dr(_i \-,jgz;_d.es t·!\'iíltoz<Ísokn L 1):- az aznl-:1Li. ki,·últó tcinyczi.'ikeii.

.:..1fil(1rJhcic_. H. Őst. :\11nth. Zts- .J;}., OG (lüSSJ.
:\ k11t11t;is kic-111L·lt. t.t:rii!t.·ic új \·érrügo!dók kidulgPz1Í:-'H.
,\ g.J11iceht1(1lógi1it nlkn!r1w.zz1ík új1tl_1bnn ll rt·.11.-\ (r•·co111l1innnt-- l·is:::llH'i·yfH! 1ilasn1iuogC'n ncti\·ntnr) e[('i,illii 1istíra is . .:\ utiok1u·diülis iufnt'J;:t.us e;;r:tdn ('rer!ri1é1u1v\·l
l'.llc;11JrH~L·1,zúk. E:r.úrL a közlenH'.>n\· r~](J;-;ú)r út.l!·kiuti::-it 1td
l'llllck k<Jrképér(i!. 1:-it!li·rteti a· filJrinolizü; f(Jlyaniatút,
i11cl.Y!H:k sori.ln tl Iila?.1uinng1;11b(il plaz111in képzli\li\.:.
,\ l!l11ziui11ngón-ukt.iv1it(1rJJak uzt. kell 1ncgak11dü!y11z1ii,t.
J.li\·<d n szabadd<i. vü!ú pla:r.ruin llt:nH•:oak a fiLirint, !ut!l('l!J
1~ kiindu!r'1 nn.\'ngoL: a fibrinugJni· i.---; IH!sit.jn, !l ll1H;-!uS
p!r1z1ninr0sz 111iatt a -.·(,ralviulá::;(, kcd\·cz0t-lenii l 11,·f"••-

A gyógyszen:k nkozi.n ki.irns !iat.üsokaí. - 1ni\·t:l nrról
1núr koniblJa!l \·nli; BZ<i - ezen 1nuuküj1ilian kiz1ída,
.'\ tó1nn ;it.t.f'kintésc su1·ú11 nzoril1nB igen hosszú li:otúL r.lllíioLf; fel, nH•I\' \·élen1én)"ü 3zeri.nt·. fnntns lnhoí-. n t.er!H'OJ::;1.'.!.!

kin1cnL·i.c!e ;zen111nntjiib ól. l;]rdnkt·s 111r·gfig;>f.·lni, 111i!yt·;;
csctckl.icn é::;zk•ltek \·6gzclL'tl elvú!tozüsL, 111ilycn J;:i.i\·td„keztct6sckei. \·onlak le, uiilyl.'tl a 111cgszcr:r.cU„ i~in1crct. !
Bcszürnul(:1jti linn e!ó'Dkú11t. n dohünyzúsró l niint n tr-rhességei„ !eggynkrnbbn n érti t.nxikns liató.srúl \·ldckcdiJ.:,
nzhin fnglal!·:uzik 11?. nuyai tüplú!!~nzüs uúbiiny 11rob!~i
n11.íjúval külünijs t.ekini.cU.el a vit-i.uninokrul --, HZ
nlkohr:il!n!. n heroinnal és a lr:rhcs n<'i Uil1bleU.1iultil6kfclv6Lclévt:I. Egy kicsit, clt·úvulodv:_i. n tén11ii(·1l tunullnlinyozzu n szén111nnn:..:id 6s a leveg(í egyéb szc·nnycz{idéseinck is1111"rb !1n.hisnik bife11i!·, pnli!JruuHl-rli feunl-, vagy
11oliklor?-dife no[- é~; dioxin- rnórgt:'zést~k küv<)f..k(:z1n1.iH,YciL. J~rint.i a dingnn:>ztiku i eé!ru husznúlt· anyagok, a
IJ\nszt-ikni anyagok, ti növényi (!s i:il!nti niérgek, uz oldt'Jszerek, a Bi.i\·ény;,.·éd(i;,:z~:r0k é.-; a fé1Ht'k i•knzln prnhJ~,.
tnó.kat:. is (Ifi).
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l.i.·iísnljn.
A t.rortJbntitil~u111 nkkr1r !i~hPL lintúkPn.y, ha n fi!q·inlw;:.
Llit-rídik. Ezt. H kív1.i.nnliuni· C'l\;U:Ít.i ki H rt-ll_.\, Hni.1_i,:1c
fíbri11-spceifik 11s, \·ngyin csttk n 'tibrinlic-z !-:ii(öj.[-. plaz1ninogiJnt.. alnl-dt:.ja plaz1ninnü. ~'\ fibrinhez vulú ki.ii·(·idéfi
11Ltin n ri:-1. 11\ affinlt.ú:,;1_l n p!n::1ninugt~n!u:z (•r<"1tr·ljl·S(·11 11r'!.
1:~'/.illt.rd H plnzrninng0n nck plnz1ni11nú \·aló {tintnk11!{1;;11
1t!-:ti\·ii!t'Jdil:.:. ;\ rt--1.':\ al!-:al1nttztis utrin 11. \'<irbi:!t ;t fi!irin•·•gt'~nc;;ij!dzt'n(:.-; 1nini1n:i!i,,, .-\ ri-J',\ fi·lezl·:·:i idi•jf: ·l ... ;)
Jlt'I"<.'., nagyn~·szt, 1~ nu.ijl1nn 1nci·al1olizüló dik.
.-\ L-l':\ glik(1prntei11, ttlt>ly ;}0:3 arHino:1sa\·IH~1l ül!, JG
diszulfid liiddul ép(i\ f<d. -El!iszür lDSO·bfln :) kg l!ÜTH:-i~-;zD\'i'i.lJ(i[ r.illítoLLak cUi 1 tng (.• 'J';\-t. J\:és(·;Jib HltdanoH111
st•ji(·ldilil i.íl!ítnLhik clú. l!JS:J.L,nn sik1•rii!L l·l6ször 11 g0oteehnnlú,-:..;ini úton \·aló tvrn1«lés. IDS:J-licn k1~riHI· ~~(1r n

sí..rcptol-:ini1s P\'td vn!ó Ü:'lszehasoIJ!itti:.:nL ;\ rt-.I.'~\ jú\·u!
ked\'ezóhhnc k 11iznnv11lL. .-\nsztritíbnn is Lr:\·(·zei\::H"\"
ket'ii!b u késziíntt~H\·.·:Ehhen nz nrs:r.1\:zbnn is t):J:::,-kal n
c;zí\-- é::; keringé:-;i i'ictcgs{·gPk nk(1zta Y11t!üh•sctck 1illrwk
nz 6\en ( 1 -!).

