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Gyó gysz erés zettö rtén eti közl emé nyek
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Gyógys zerészet i eszközö k, berende zések a múllt század '][' oilna megyei
gyógysz ertáraib an
i\IOLNAH JUDIT

'! 1öbb tudo1nányág lcutatási ·111ódszerének afelhaszn álásával, levéltári adatok alapján a szerző rekonstruá lja 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 gyógyözer készítés es vízsgálat eszközein ek a.
iránt bizony·ára ,<;ok g:róg~yszerészben nagy
a. kíváncsisá g. Talán sokunkat érdekel, hogy a ina
használn,to s mérlcgekr eszközük, vagy a la.boratoriun1 fi3lszereltsége hogytLn változott az icl6 során.
.-\ gyógyszer tárn.k officínáiya .l sze1nhen, n laboratóriun1ok D,lakulását nern a stílusok változása, hane111
a tudcnnány és inunka1nó dszerek fejl6dése szttbják
n1eg [1]. i\ szakirodal o1uban, a haza.i sz<1ksa.jtóban
erre nézve rueglehetősen ke;;és achLt található.
Ez a terület fehér foltot képez a gyógyszer észtörtéii3jlőclése

neti kutatások on belül. Az eszközök

fejlődésének

tannhnány ozása bonyolult kérdés, csak több tuclornányág kutatási n1ódszerént>k felha.sznál ásáYal érhet el eredrnénv t <L kutató.
Legelőször oiyotn hiteles írúsheli cloku1nentun10kat kell felkutatni , a1nelyek tárgyilago s képet adnak arról, hogy a, vizsgált id6szakba n rnilycn eszközök voltak a gvógvsze rtárakban . l\Iegítélése rn szerint erre az ~gyil; legha!:izn álhatóbb forrúsoka t a,
levéltári kutn,tások biztosítják . J(ülönöse n azok <L

g:rógyszc rtárvizsgid ati jcgyzőkün}„vek, inelyeket
a pntikn,,~izitáció során vett fel a n1egyei f6orvos.
Ez után következi k c1z így összegyíij tütt eszközök tartnJ01nn1al va](J tnegtöltés e. Ehhez részben
gyógyszer technológ iai. részben gyógyszer ellenörzé.::ii is1neretek .szükséges ek.
Nincs azonban inég képünk a,ITÓl, hog)'· 111ilyenek
iH volta,l.;: ezek 1tz eszközük. :Ehhez ha~sznos sea:ítségct nyújtitna.k n, korn.heli ábrák, 1netszetek . H'ü egy
kép korabeli, i.:tkkor csak korabeli eszközt vagy n1ég
régebbit {tbrázolha t . .A képeket azonban szigorú
kritikával ke11 vizsgúlnn nk ..A. inüvészek f<tntáziája,,
<thsztrahá lása, felületes tárgyi is1neret-c irreális ábrázolá;t iH eredmény ezhet [l].
l\Iin<lezckhez társul küvctkezé:í lépcsöfokk ént
a r.vnn" és a, ,kell" clia.lcktiká jtt. Ezen a. következó t
érteni: a, gyógyszer észetet, 111int társada.hn i, cgész·"égügy'i tevékenys éget. inár Lt n1egjelenésétől kezdve különböz() n1értékben inegta,rto tt nornu1tívá k
sztthálvoz ták. I-Ia ezeket n. no1;1na.tívákat összevetjük nz.eddigi \·iz.sgAlat ered1nén~yeiveL és nlindezek
után lehető;;égünk va.n J>atika1núzeu1nokba.11.
C~yógyszcrésztörténeti gyűjto111ényekbo11 a, kora,be1i
ttnyng 1nogtekint ésóre. akkor n kinlaJ.::ul('i kép
teljesnek mondlrnt<i.
1

Kutatási területem nek a To!mt megyei gyógyelső gyógysze rtár
század végéig.
XIX.
a
1767-től
megnyitás ától,
....\. klasszikus nak tartott gyógyszer tári gyógyszer készítési szttka.szt korszakun k végén kezeli felváltitni az ipari gyógyszer készítés, amely a gyógyszer észi n1nnka profilját dönt{) inódon inegválto ztatta.
Levéltári kuta,tásai inat a, Tolna rnegyei Levéltárbm1, illetve ttz Országos Levéltárb an végeztem .
..\. jegyzőkönyvek feldolgozásttkor tttláltam szembe
nrngttm e terlilet legfontosa bb ellentmon dásával.
Ennek lényege a. következő: egyrészt, csa.k ezek a
jegyzőkönyvek tekinthetők hiteles clokumen tumokn<th::, n1ásré-szt, közel sen1 biztos, hogy csak D,Zük
az eszközök voltak, a1nit n1egentlít enck. 1\Iunkárn
korl{ttozo tt terjedehn e 110111 teszi lehetővé, hogy kitérjek azokra a kürülrnén yekrc, a,n1elyek befolyá::;olták, hogy végül is ini került n, jegyzőkönyvbe.
}~ vizsgált időszak alatt 31 gyógvszer tárvizsgátáblázat) [2].
lati jegyzőkönyvet találtam '
Közül iik megemlíte m az 1810-30 között, dr. Babits
JJiiluílyti8ztifőorvos-rt mtgy költő déda,pjlt- áltttl
készített jegyzőkönyveket, amelyek eltérnek az
1786. július{Lban a Helytr1irtú tanács áltnil kötelezővé
tett Lu.ntnitzer-féle niint~ítól. Ezek, eszközökr e vo1u1tkozó utniltl.st neru tn,rta.hna.znak. ~4.z 1843-46.
között, dr. Krenmiilier Károly tisztifőorvos ált1L1
készített jegyzőkönyvek rendkívül a.h1posa.k, nagyon sok eszközt e1nlítenek . }\. kés<'.ibbick, dr. 1Sras13
féíor\·os jegyz6kön :yvci teljesen for1nálisak,11 olyan
kitételek szerepelne k benne: „nlinden van , „elegendő 1ninden". 1880 után 110111 találtt11n jegyz6~
könyvet. sen1 tt 1násol1_1tát. ~:\. Belü.gy1ninisztériu1nhoz \·a,l(i felküldé:; alkaJ1náva l írt kísérllira,t. ugyan
üsszeföglnJja, tt jegyzőkünyY lényeges részeit, de
110111 pótolja, it111u1k i;;1neretét.
Értékes icchitoknt szerezhetn énk " p11tilm leltándzból, de egyetlen invertúrt ;-;en1 t(l,láltn.111.

szertárak at váJa.sztott arn, a.z

(l:·

8.;zköztörténct [l]
A lce111encék (Fonmces ), n tüz szabályoz lrntó felba.szná.Jásúra szolgáló eszközük ( 1. ábra). Részei:
ha.1nutér {conisteriu rn, eincra.riu1n). ezt fedi a i·osta

(cmtieuht) , tüztér (focus), elölriíl 11jtóvltl 11 tüz táp-

lálását'<Lr hátul kón1ényhe kütés, 111nnkatér (el'gastnltun, operariuru ), n, ke1nence tetejére helyezett
va.slen1ez, tunelvcn a Hzükséges n1üveletek et végez~
ték. i\. korábbi id{)k ke111~1céin. tL X\t.-X\í II.
:-;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
fokozatos an zárható nvílás Yolt.
~;\,. 8;:All-..·e1ncncc (fur1n;s ancnüus), tágas. üres, 3 lábon nyngvú vn.shenger . Alul n, tüzelfitér, felül széles
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U yó yy3:erlÚrl.! i:::.sgálati jegy:/j/:ön yvck cs-:kíi:.:.tl5rtóictf vonatko:.r:i~·a
i

. Alu·
.

pítási
év

17G7

A patika helye,
nevo

Szekszárd
Fekete su.,;

1787

179ü

Puks
Szenthúro 1nság

Dm1uföld vár
Isten uuyjn

18-10-lSü O

!8ü0-1R 70

1S70-1D0( 1

lcpúrlúsh oz szüksége s réz kazúu,
desztillál ó jól cinezve, retortá.J;:,
1nOZ.Sllt"Uk, prések, sziták, tölcs(n·ok

húzókonwrH.:e, n10?..súr, edények

elt,gendü 111indeu

szélkerue nco, retorta, bogrács, serpenyő,
ho1nok-, vízfürdö, \Voulffe-késziilet,
baro1néte r, R 0 -f61e hőrnérö

elegendő

UIOZSÍU', szüriik

1niudteu

réz kazó.n, f1veg göreb, prés,
szélkeme nce, rostn, hornok-,
vízfürdő,

\Voulffe·k l•szület, szitrt

(·,;zkiizi.ik tisz.tún tartvú11

forraló

ltl·~z!,:t,

Bzürök.

törők

i802

I-Iógyész
Szcnthúr oniság

hornok~

és vizúgynn k való keuience,
ón, réz edények, róz lnbdacs góp,
minden szüksége s kén1iui berenclez 6s

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

párolú 6s egyéb edényd1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1818

Sünontor ilyH
Szentlóle k

~~~:~

rézből készült desztillál ó, róz, Vi!S
serpenyő, lepb.rló edények, nugyon

kevós eszköz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1820

Bonyhád

Aruny

1830

l83ti

18:1(\

<W::i

Tolne.
Szeutlu\.ron1sé.g

Bátaszék
Szcntháro 1nsúg

Taruúsi
S:r„:!nL ,J úzsof

lSaG

1850

18(\l

Gvönk
1\regvúlt.ú

Duna.föld vár
Sz0nthúr ornság

Zoniba
Isteni gondvisel és

..:::•

'iE

uii11deuuel ulltitott

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

szólkerno uce, inelyen ötféle inüvclt:t
végezhető egyszerre , többféle prés,
Borz~lius lárnpu, fr11kto111étf!r.
aex·ornóle r, u1ozsé.r, szitn,
hűtől;:észüléh, vé.gódcszk t1

ritkúbb vegyi u1Üvt:l'Jtc khez
;.;zü.k.ségt:::i ké;;zUlctd;:

dc;iztillé.l ó, rnozsii.r, üveg göreb, nö\·úuyi
prés, törő-, vúgófe]szercló.:;, \Vou!ffr·
készület
u1indeu

réz kuzún, hornok·, vízfürdü,
szólkerne nce, olvasztó köpöcék.
n1ozsár, olu.jprés, vágódesz ka

:-;~:iikség.,;:-;

1neg Y!\11

dosztillúl ó, retortn., szülkün1c neu,
ho1nok·, vh:fürdő, szitu, 1nozsii.1-,
norurnt'.:ter

·.::;

gőzpti.rló,

,,;zítúk

t

izi:des súlyok,
gllzpúdó, ltlO:i'-"iÚ!'

hűzóke1nenet',

1~

rnozsúr,

türők

legjobban ell{<tott
gyógysZ•3részi n1ÜlH•ly

kcn1en<.:t:, gőz1;údú.
rnozsnruk

uroru6t-er, forru\ók,
;;zí1ritó

l;;:.púrló 6::; több n1ii:> rith:é.bb
1~6szülotok, niozaitr, törők,
klln11lak

decüunl rnür!og,
rnozsár, p{trlú

ritktt cdünvD!dtDl ülh'ttoLt
gúzpúr!b, rnozaúr, törők

dosztil!úl ó,
grinnn1sú lyok

Sz.okszárd
I. Bél<', kir<'Jy

1870

Doinbóv ár
1\Ittgyar korona

gőzpádó,

l{öfo;;d
Isteni gondvisek :;

g6zpúrló,

1880

ŰZOI'!t

Szt. Ist\cAn

szűrúk

:-;z{\l'itú, grnul!lli:!t"dyok

1.Sü:l

1878

ro!'!tn,

...:zit.úk, ru.-;túk, 11zün'.iedóny0k

desztillit!O, szólke1nc uce, több núvórn·i
Hzita, \.Voulffo-ké,;zülr~t.,
·
bogrúes
1nükonyh n nincs, n htkás konyht\.jú baii
d•:sztillúl , róz u1ozs1\x, nagyon ke\·6:'
eszköz

':<

uiozsár,

n1érleg
szűrő,

fflQZr;Úr

;.::özpó.rló, szú.rító,
tnoz.;iár, azűré.i

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 , reklá1n" célra. helyeztek
cl. :Ezek 1ninclig vo1npás külsőve1 rendelkeztek.
a kor stílusánnk tncgfelelő orna111entikáva.l. I(öny11yü 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 gyógyszerfor1na 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).
1

nyíhLs az a,nyng vagy nz edény közvetlen felhelyezésére. 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 . ...-\ ken1encék jelentőségüket vesztik, a desztillálókat
gyárilag tíllítiják elő és ko1nbinálják az egyes inŰYe1etek végzésére alkahnas adapterekkel. Hőforrlh<.;
ként is inegjolenik a petróleun1, világ:ítógáz. benzin.
n század végén nz e1cktro1nos árain.
.Fontos laboratórinrni ténykedés n. gyógyszeranyagok 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, porcelán. üveg. és elefántcsont 111ozsarak11t is ha-szná.1-

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 1negbosszabbított erőka.rral forgatható ..A.z aJapdeszkn,
két rét:egüi a C::i6r alatti oldalon csnklóptínttaJ összeer6sített, ezzel a prés küny;;·szerüe11 111egen1elhet<.í
a. teljes kicsnrCTás érdekében. Ez a ineuolclás élt to\~úbh a. tinktú~a-prések kés6bbi alakjaiban is. Itégúta is1nerünk horizont:á-lis iránvban ható, fábó1 ké::;zült préseket i::.;. \lízszinte80;1 gyakorolnak egy1ná-sra nyon1ást a lábakon álJc'.1. esa.v1uTnl i)s~;ze
szorít11nt"ó préstáblák.

(; y()(; YC'ZE r: r::,;z léT
i\ préseléssel e16állított tcr1néket szürni kellett.
ljjz a tevékenység n, percolatio. filtratio. _:.\ tölcsért
isn1erték 1nár a küzépkorbnn. 8ZÜréshez azonban
rnégsen1 hasznúltúk. ('sn.k átöntésekh0z. letiiltésekhez.
a,

_;\ kü-.;ctkez6, jegyzőkü11yvhen tnJálhn,tó eszküz
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 elneYezett eszközt gázok 1nosására használták. A.zegyik
tubusba eµ:y. a palack fenekéig. a. 1núsikhn a folyadékszint fülé értí ü\·cg:csövet. illesztettek . .Az uro1nétcr ,·izelet\·izsgált'i 'észküz. nitroaén n1ea:hntúrozására. rnúsik ll('~~e azoto1nöter.
'·
.
1770~hen /\-, (}, lfaycn --~ 1nár a fel\·i!áuusudú~
op:~"ik szak111ai eh'ifutiírn.kt:nt
az ú!tnla kiirvona~

l!~()IJ.:\L<J.\l

1\JSS, fclin11ír

lazott. jó lahoratóriu111n1a.l szc1nheni követel1nény~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. ketncneéket a falak 111entén építsük.
„:-\z el()hhick ah1pján viszonylag pontosa.n rekonstruálhat<'> 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 ;"). Szélkc1nen('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.

.J. ~\l 11 l 11 ü r: l'!u1r11u1(·c11licrtl a1ipliu11ccs 11111! "'!11/11·
111e11ts in th'.~ plu1r111111·ics f:( Tofn11-cn;111(11.

!. i:<::.i:1dnir:1 I'.: .:\. gylJgyszcrttíri lu\1(1rat.úriuu1 ula·
ku l!i:->n, GvrÍ~\·~zen:,;z(!t-i 1i t1 tnkne::-?.k<'.íziik. l\"t:·ziru t. f{(·;.
~zugi l1at.Ík1~;;1Úz('t1n1. ;\dalil.ir: 1 SS--S."'1 ( 1H7: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

Un

1!11·
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