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Gyógyszerészettörténeti közlemények 
Gyúi::ys;:crészct 3.~. 83-Sli, 1988. 

Gyógyszerészeti eszközök, berendezések a múllt század '][' oilna megyei 

gyógyszertáraiban 

i\IOLNAH JUDIT 

'!1öbb tudo1nányág lcutatási ·111ódszerének afelhaszná
lásával, levéltári adatok alapján a szerző rekonstruál

ja a nililt század gyÓff.l/82.ertárai'.ban .folyó szakn1.al'. 
niunkát. 
Ennek eyyik hitele8 túrgyi. bizonyítéka az eszközök 
korabeli rillapotánal.: és J'u.nl.:ciójúnak az isnzerete. 

„A gyógyözerkészítés es vízsgálat eszközeinek a. 

ii3jlőclése iránt bizony·ára ,<;ok g:róg~yszerészben nagy 
a. kíváncsiság. Talán sokunkat érdekel, hogy a ina 

használn,tos mérlcgekr eszközük, vagy a la.borato

riun1 fi3lszereltsége hogytLn változott az icl6 során. 

.-\ gyógyszertárn.k officínáiya.l sze1nhen, n laborató

riun1ok D,lakulását nern a stílusok változása, hane111 

a tudcnnány és inunka1nódszerek fejl6dése szttbják 

n1eg [1]. i\ szakirodalo1uban, a haza.i sz<1ksa.jtóban 
erre nézve rueglehetősen ke;;és achLt található. 

Ez a terület fehér foltot képez a gyógyszerésztörté
neti kutatásokon belül. Az eszközök fejlődésének 
tannhnányozása bonyolult kérdés, csak több tuclo

rnányág kutatási n1ódszerént>k felha.sználásáYal ér

het el eredrnénvt <L kutató. 
Legelőször oiyotn hiteles írúsheli cloku1nentun10-

kat kell felkutatni, a1nelyek tárgyilagos képet ad
nak arról, hogy a, vizsgált id6szakban rnilycn eszkö
zök voltak a gvógvszertárakban. l\Iegítélésern sze

rint erre az ~gyil; legha!:iználhatóbb forrúsokat a, 

levéltári kutn,tások biztosítják. J(ülönösen azok <L 

g:rógyszcrtárvizsgidati jcgyzőkün}„vek, inelyeket 
a pntikn,,~izitáció során vett fel a n1egyei f6orvos. 

Ez után következik c1z így összegyíijtütt eszkö

zök tartnJ01nn1al va](J tnegtöltése. Ehhez részben 

gyógyszertechnológiai. részben gyógyszerellenör

zé.::ii is1neretek .szükségesek. 
Nincs azonban inég képünk a,ITÓl, hog)'· 111ilyenek 

iH volta,l.;: ezek 1tz eszközük. :Ehhez ha~sznos sea:ítsé
gct nyújtitna.k n, korn.heli ábrák, 1netszetek. H'ü egy 

kép korabeli, i.:tkkor csak korabeli eszközt vagy n1ég 
régebbit {tbrázolhat .. A képeket azonban szigorú 

kritikával ke11 vizsgúlnnnk .. A. inüvészek f<tntáziája,, 

<thsztrahálása, felületes tárgyi is1neret-c irreális áb

rázolá;t iH eredményezhet [l]. 
l\Iin<lezckhez társul küvctkezé:í lépcsöfokként 

a r.vnn" és a, 1,kell" clia.lcktikájtt. Ezen a. következót 

érteni: a, gyógyszerészetet, 111int társada.hni, cgész

·"égügy'i tevékenységet. inár Lt n1egjelenésétől kezd
ve különböz() n1értékben inegta,rtott nornu1tívák 

sztthálvozták. I-Ia ezeket n. no1;1na.tívákat összevet

jük nz.eddigi \·iz.sgAlat ered1nén~yeiveL és nlindezek 
után lehető;;égünk va.n J>atika1núzeu1nokba.11. 

C~yógyszcrésztörténeti gyűjto111ényekbo11 a, kora,be1i 
ttnyng 1nogtekintésóre. akkor n kinlaJ.::ul('i kép 
teljesnek mondlrnt<i. 

Kutatási területemnek a To!mt megyei gyógy
szertárakat váJa.sztottarn, a.z első gyógyszertár 

megnyitásától, 1767-től a XIX. század végéig. 
....\. klasszikusnak tartott gyógyszertári gyógyszer
készítési szttka.szt korszakunk végén kezeli felváltit

ni az ipari gyógyszerkészítés, amely a gyógyszeré
szi n1nnka profilját dönt{) inódon inegváltoztatta. 

Levéltári kuta,tásaiinat a, Tolna rnegyei Levél

tárbm1, illetve ttz Országos Levéltárban végeztem . 
..\. jegyzőkönyvek feldolgozásttkor tttláltam szembe 
nrngttm e terlilet legfontosabb ellentmondásával. 
Ennek lényege a. következő: egyrészt, csa.k ezek a 

jegyzőkönyvek tekinthetők hiteles clokumentumok
n<th::, n1ásré-szt, közel sen1 biztos, hogy csak D,Zük 
az eszközök voltak, a1nit n1egentlítenck. 1\Iunkárn 
korl{ttozott terjedehne 110111 teszi lehetővé, hogy ki

térjek azokra a kürülrnényekrc, a,n1elyek befolyá
::;olták, hogy végül is ini került n, jegyzőkönyvbe. 

}~ vizsgált időszak alatt 31 gyógvszertárvizsgá

lati jegyzőkönyvet találtam' (l:· táblázat) [2]. 
Közül iik megemlítem az 1810-30 között, dr. Babits 

JJiiluílyti8ztifőorvos-rt mtgy költő déda,pjlt-áltttl 
készített jegyzőkönyveket, amelyek eltérnek az 
1786. július{Lban a Helytr1irtútanács áltnil kötelezővé 
tett Lu.ntnitzer-féle niint~ítól. Ezek, eszközökre vo-

1u1tkozó utniltl.st neru tn,rta.hna.znak. ~4.z 1843-46. 
között, dr. Krenmiilier Károly tisztifőorvos ált1L1 
készített jegyzőkönyvek rendkívül a.h1posa.k, na
gyon sok eszközt e1nlítenek. }\. kés<'.ibbick, dr. 1Sras13 

féíor\·os jegyz6kön:yvci teljesen for1nálisak, olyan 

kitételek szerepelnek benne: „nlinden van11
, „ele

gendő 1ninden". 1880 után 110111 találtt11n jegyz6~ 
könyvet. sen1 tt 1násol1_1tát. ~:\. Belü.gy1ninisztériu1n
hoz \·a,l(i felküldé:; alkaJ1nával írt kísérllira,t. ugyan 

üsszeföglnJja, tt jegyzőkünyY lényeges részeit, de 

110111 pótolja, it111u1k i;;1neretét. 
Értékes icchitoknt szerezhetnénk " p11tilm leltá

ndzból, de egyetlen invertúrt ;-;en1 t(l,láltn.111. 

8.;zköztörténct [l] 

A lce111encék (Fonmces), n tüz szabályozlrntó fel
ba.szná.Jásúra szolgáló eszközük ( 1. ábra). Részei: 

ha.1nutér {conisteriurn, eincra.riu1n). ezt fedi a i·osta 

(cmtieuht), tüztér (focus), elölriíl 11jtóvltl 11 tüz táp
lálását'<Lr hátul kón1ényhekütés, 111nnkatér (el'gas
tnltun, operariuru), n, ke1nence tetejére helyezett 
va.slen1ez, tunelvcn a Hzükséges n1üveleteket végez~ 

ték. i\. korábbi id{)k ke111~1céin. tL X\t.-X\íII. 
:-;zázadhan n ke1ne11ce sarkttin 11 huznt sz~1búJyozá

sár;:1 szelelt) nyílások (Hpiracultun. register) v~ltak. 
~:\. láng szításához külünböz{í rnéretü fújtatókn.t 
ha::.;ználtn,k. _!\ késGbbi id()k kcn1encöin erre a. célra 

fokozatosan zárható nvílás Yolt. 
~;\,. 8;:All-..·e1ncncc (fur1n;s ancnüus), tágas. üres, 3 lá

bon nyngvú vn.shenger. Alul n, tüzelfitér, felül széles 
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nyíhLs az a,nyng vagy nz edény közvetlen felhelyezé
sére. Segítségével főzést. olv~tsztást. ötnlcsztést. 
bepárlilst végeztek. Belső bélése rr loricn, 1nelyet 
kohósn,lak, tégla.por, só, envvr horjüsz6r és árpt1,

törek koverékéhiíl ükör,-é1~rc] gyúrtak össze és 
tapasztottak fel. Ez helyettesítette a. samott bélést 
(2. ábra). 

:!. (i&ra. iS'::.ilkr.:.111c1u.x. 

A. XIX. század vegen beküvetkezD gazdasági. 
ipturi átti..liliknlás 11agy111értékbon csökl~onti n gyóg;:·
szertárak alapanyag előállító tevékenységét . ...-\ ke
n1encék jelentőségüket vesztik, a desztillálókat 
gyárilag tíllítiják elő és ko1nbinálják az egyes inŰYe-
1etek végzésére alkahnas adapterekkel. Hőforrlh<.;
ként is inegjolenik a petróleun1, világ:ítógáz. benzin. 
n század végén nz e1cktro1nos árain. 

.Fontos laboratórinrni ténykedés n. gyógyszer
anyagok előkészítése, az aprítás, porítás. Ennek 
eszköze a rnozsdr. _;\.nyaga időálló és nagyRágánál, 
súlyánál, értékénél fogva viszonylag sok. 1naradt 
fonn " legrégehhi időtől kezdve. _41taláhan fából. 
k()ből készültek 1nozsarak ... A_ fé1nhől készült 111ozso,
rn-k Európában a. középkorban je]en!lek 1nog. 
_q_ nuir e111lítctteken kívül az a.laJb{i.;1tron1, márvány. 
rnészkő, gránit, hon1okkő, szerpentin! fajansz, por
celán. üveg. és elefántcsont 111ozsarak11t is ha-szná.1-

ta.lc .b'or1nújukat egyrészt a. használat célja szabjn. 
inog. 111Ü,-;részt a kor, a.111clyben n. n1ozsár készült . 
.-\ n1ozsárhoz törő, ütő. pisztillus is tnrtozik, anyaga 
;Lzonos a 1nozsáréval. _:\ 1nozsár a.hí nagyságától 
fiigg/ien tönköt haszn1Utnk. 

Bár n. \~izsgált időszakh<.111 inúr „kiinentek a di
\·atbóln, de rneg kell e1nlíteni ~1 clíszn1ozsarakat is. 
arnelyeket az officínában ,1reklá1n" célra. helyeztek 
cl. :Ezek 1ninclig vo1npás külsőve1 rendelkeztek. 
a kor stílusánnk tncgfelelő orna111entikáva.l. I(öny-
11yü egy kezünkbe kerülő 1noz8árró1 eldönteni, hogy 
n1unkae::izköz volt, vagy clísz111ozsúr . .:l. használat 
kü,·etkoztéhen ugya,nis n1ég a. vastag üntésíieknek 
i:-: a fénékrésze kidon1horodik. 

:-\ 111nnkafolya1na.tok következD csoportja a szét
\·üia::iztás . ..'l. préselés, e:s:pressio több gyógyszer
for1na előállítása során is ürénybe vett rnÜYe]et. 
ennek n1egfelelőcn többféle }JréSsel találkozhat.unk 
a. gyakorlatban. Legegyszerűbb forn.iájuk ft szűrlí
i:iajtoló-kcndő, a.111ellyel a főzet átszűrése után a 
[enruna.racló növényi részeket a kendő összebodrása 
11tá11 Ct:!avarússal p1~éselték ki.~;\. kend{)k anyaga. len. 
,·agy gyapjú. Nagy jelentőségük volt a pn,t:ikni 
1<1 hnratori11111ok1)n.n a.z olajpréseknek ( 3. ábra). 

J„eg1óbb ré:-;zük egy erős falú. perforúlt. csésze. 
n kosár. rnelvnek elülső részébtil csőrszerlí vályú áll 
t'161.'e . .:\Jtaiál1an únból készült~ ritkáhhrtn bronzhól. 
dugattyú-szeríí préstányérral. Ezt a tányért préseli 
hele ll csészébe a csava.rorsó, n1ely alkalrnas 1neg
bosszabbított erőka.rral forgatható .. A.z aJapdeszkn, 
két rét:egüi a C::i6r alatti oldalon csnklóptínttaJ össze
er6sített, ezzel a prés küny;;·szerüe11 111egen1elhet<.í 
a. teljes kicsnrCTás érdekében. Ez a ineuolclás élt to
\~úbh a. tinktú~a-prések kés6bbi alakjaiban is. Itég
úta is1nerünk horizont:á-lis iránvban ható, fábó1 ké
::;zült préseket i::.;. \lízszinte80;1 gyakorolnak egy-
1ná-sra nyon1ást a lábakon álJc'.1. esa.v1uTnl i)s~;ze
szorít11nt"ó préstáblák. 
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i\ préseléssel e16állított tcr1néket szürni kellett. 
ljjz a tevékenység n, percolatio. filtratio. _:.\ tölcsért 
isn1erték 1nár a küzépkorbnn. 8ZÜréshez azonban 
rnégsen1 hasznúltúk. ('sn.k átöntésekh0z. letiilté
sekhez. 

_;\ kü-.;ctkez6, jegyzőkü11yvhen tnJálhn,tó eszküz 
a, retorta. Ez egy üres gol~yó, vagy körte alakú test. 
.„\. fenékrész neve ha.s. felette v1u1 a l1oltozat. a1nelv 
n, nyak ha n1egv út és a cs(írhen fo\ vtatödiJ~. 
Az ;ingol Peter 'H'ou\ffe {dtttl készítelt és Í'úla elne
Yezett eszközt gázok 1nosására használták. A.zegyik 
tubusba eµ:y. a palack fenekéig. a. 1núsikhn a folya
dékszint fülé értí ü\·cg:csövet. illesztettek .. Az uro-
1nétcr ,·izelet\·izsgált'i 'észküz. nitroaén n1ea:hntúro-
zására. rnúsik ll('~~e azoto1nöter. '· . 

1770~hen /\-, (}, lfaycn --~ 1nár a fel\·i!áuusudú~ 

op:~"ik szak111ai eh'ifutiírn.kt:nt az ú!tnla kiirvona~ 

lazott. jó lahoratóriu111n1a.l szc1nheni követel1né
ny~k szerü,it rendez~e. he, n königsbergi udvari 
µ:yog~rszertar Ja.hora.tor111 n1at. 

.;.\lapclvci a köYetkezfíek: 1. ~rúgns és világos. 
:2. rrlizálló, k6h(JI ra.kott éB holtozott. 3. Legyen jól 
húzó kén1éllye. hogy n füst és az {trta.hnas gázok 
eltá vozza.nak. 4. \'illl.gos. 5. Száraz. G. J3ő folyóvíz 
<t közelben legyen. 7. Legyen a, szükséges eszkÖzök
kel. edényekkel ellátva, ezek kézre álljanak .. A. ke
tncneéket a falak 111entén építsük. 

„:-\z el()hhick ah1pján viszonylag pontosa.n re
konstruálhat<'> egy X \' [ff. század \"<~gi patikn 
lahoratórituna ( .J. rlhra). 

.-\z eszközök: 1. \\„oulffe-készülct 2. 'fapaszfözéí 
kanalak 8. JT!orení·i palar·kok 4. C~ürchck ;"). Szél
kc1nen('c ü. }fozsár 7. llo:-;ta 8. T)ré!i D. :Beépített 
kell1PrJ('(' 1 n. r)p:-;ztillálú si:-;ak l l. '}Tórleg l~. I~újtatú. 

l!~()IJ.:\L<J.\l .J. ~\l 11 l 11 ü r: l'!u1r11u1(·c11licrtl a1ipliu11ccs 11111! "'!11/11· 

!. i:<::.i:1dnir:1 I'.: .:\. gylJgyszcrttíri lu\1(1rat.úriuu1 ula· 
ku l!i:->n, GvrÍ~\·~zen:,;z(!t-i 1 i t1 tnkne::-?.k<'.íziik. l\"t:·ziru t. f{(·;. 
~zugi l1at.Ík1~;;1Úz('t1n1. ;\dalil.ir: 1 SS--S."'1 ( 1 H7:l). --- 2. 
Tolna incg,\·ei Le\·t"!tlir T\"r1zgyiíló>'i jt•gy:1/íkiiny\·ck: 
!H8/18-JA, líi7/1S-!7, :JO.tl/18;j(), la7:í/18UG, ltillO/lölHi. 
:Z!O:J/18G7, 1Gif.i/löG8. 1:2-!G/1809, :11/187:!, S(i JS7:\. 
!O.'!Si·L :Zl4-:~/l87-!, .(.(()iJSiO. ;)."i0.-'lS70. 21;{/lSS:L 

111e11ts in th'.~ plu1r111111·ics f:( Tofn11-cn;111(11. 

Un 1!11· lJ1t:-;l:-; 11f n1··:liivul dau·:-: a~ wd! 11:-; l•y trn\:inf! 
ll{J !•ruof::; o[' Sl"\"(•l'lll dÜH:i1•1iili'S HUi!Jrit• gi\'('S H S\ll'\'t',\ 

•1n ilt<' !'!'nf(''1;-;inn1i1 ,,·i1rk in t-l1e pharn1ncie:; nf thl' IHf'I 
('.l'l\\.Ul',\'. 

:\n Hlltllf'!Hic !llll\\'l'inl pruof oC t!Ji::; i::; t]H• kuowled_gi• 
<Jf ;-;tair· nnd fnn„tinn nf npplian1~e:-; of t-lir> pcrind. 
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