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LABORATÓRIUMI ÜVEGESZKÖZÖK A XVIII.. SZÁZAD GYÓGYSZERTÁRÁBAN 
SZENTGYÖRGYI ISTVÁN 

A XX század emberének életében az üveg nélkü
lözhetetlen szerepet tölt be. Jelentőségét a mű
anyag sem csökkentette, egyedi fizikai-kémiai tu
lajdonságainál fogva tért hódított mindennapi éle
tünk használati eszl{özeinek sorában. Elterjedése 
Európában, minőségi és fo11nai változásai összefürr
tak az újkor emberének történetével. 

(f veg és üvegeszköz 
Sokáig vitatott kérdés volt, hogy az üveg Fö

níciából indult-e világhódító útjára, vagy Egyip
tomból. llfa már tudjuk, hogy eredete belevész az 
ókori Eg)Tiptom művelődéstörténeté11ek homá
lyába. A nyomok az i e V. évezredíg nyúlnak 
vissza: korabeli sÍ1'0kban átlátszatlan, színes üveg
gyöngyöket (drágakő-utánzás) és agyagmagol} for
mált, kezdetleges alakú edényeket találtak. Evez
redek teltek el, amíg az üvegkészítés fejlődésében 
egy-egy lépést előbbre jutott: az i e III. évezred
ben átlátszó: azi e I évezredben színtelen (legtöbb 
esetben ugyan csak véletlenül). i.e. 20 körül pedíg a 
föníciaiak már pipával fúvott üveget szállítottak 
Európába [3, HJ] Ez utóbbi felfedezés tette lehe
tővé a gyöngyök és apró balzsamtartók után a na
gyobb öblös üvegek készítését. 

A n1ozgékony föníciai kereskedők révén az i. e 
I évezredben n1egismerték Euró1)ában is az üve
get, ainely idővel a gazdagok fényűzésének fok111é
rője lett Gyártásával azonban - amely szükség
szerűen tételez fel bizonyos társadalmi (háború
mentes -városiasodás, polgáriasodás, kulturális fej
lettség stb ) és földrajzi (megfelelő kvarchomok, ká
li- és nátronlelőhely, tüzelőanyag) adottságokat -
csak közvetlenül az időszámításunk előtti és utáni 
évtizedekben kezdtek jelentősebb mértékben fog
lalkozni [11] Elterjedésében döntő szerepe volt 
Egyiptom meghódításának (i. e. 28), mert a hadi
sarc egy részét üvegben követelték a rómaiak 
Egyiptom jelentősége azonban sokáig nem csök
kent, mert n1ég a középkor végén is, amikor a ve
lencei üveg 1nár elárasztotta Európát, a fino1n ho
mokot a Kairo környéki sivatagokból importálták 
Itáliába. Róma hódításai révén a provinciákban is 
megismerik, majd az i u. I évezredben végbe1nenő 
társadalmi-kulturális változás következtében gyár
tani is kezdik az üveget. Bál' még sokáig csak fény
űzési cikk, azonban a középkortól kezdve a lakos
ság mind szélesebb körében tért hódít magának a 
használati eszközök sorában [3, 10] 

Az átlátszó, a színtelen, a színes és a kecses ·vo
nalvezetésű, fúvott velencei termékek egyedural
kodó szerepét csak a XVII. századtól kezdve szün
teti mei>; a köszörült cseh üveg. Ekkor már szerte 
Európában ismerik az üveg gyártását; huták léte
sültek, föleg a bánya-települések környékén .. So
káig egy-egy új színű vagy éppen egy színtelen 
termék létrejöttét a véletlenek határozták meg, a 
középkor végétől azonban megindult a rnódszeres 
kísérletezés, ha a maga kezdetleges formájában is, 
és már tudatosan használtak bizonyos összetétele-
ket. ·· 

A 1nagyar üvegesipar első nyomaival csak a 
XIV. század elején találkozunk, mert a tatárjárás 
visszavetette zsendülő gazdaságunkat és kultúrán.„ 
kat. Az első magyar üveghuta 1350 táján épült, de 
utalásokat üvegesekre már korábbi évekből is is
merünk (Kassa, 1307) [10].. Mátyás korára az 
üvegművészet hazánkban is iparrá vált, és 1476 kö 0 

rül kelt az első üveges céhlevél, melyben még 
együtt találjuk a festőket, drágakőmíveseket, 
aranymíveseket, szobrászokat és üvegeseket [10] 
Mind gyakoribbá vált .az országban az „yweg
hiarto" (üveggyártó), „ablokczynalo" (ablako 
csináló), az üveg azonban ennek ellenére is még 
ritkaságszámba ment: egy brassói följegyzés sze
rint az üveget még 1511„ben is latra' mérték és 
zálogba adták [11].. A XVIL század elejéig a ház-. 
tartásokban az ónedényeket használták, Debrn· 
cen számadásában pedíg 1638 előtt még nem for
dult elő üvegedény [10] 

Buda visszafoglalása után és a XVIIL század
ban az üvegipar végérvényes megszilárdulása kö
vetkezett be, mely egyúttal a művészi munka hát
tér be szorítását jelentette a tö1negter1nelés javára 
Kassán 1714-ben megalakult a legelső önálló üvcges
céh az országban A XVIL század >égére már 30-
nál is több huta működött, főleg Felső-Magyaroro 
szágon, a bányavárosok közelében, 1632-ben pe
dig „, . -vagyon ivegcsür hozzávaló készségivel" 
Erdélyben, Porumbákon is [10] Ez a szám a XIX. 
század elejére még növekedett, nen1 szá1nítva az 
erdők inélyén húzódó üvegcsűröket 

A magyar üvegesipar szép, eredn1ényes múltra 
tekinthet vissza; Ausztriát messze megelőzte a fej
lődésben, a cseh iparna.k pedig sokáig versen3.rtá1sa 
volt .. A háborús csapások és a Habsbmg-uralom 
azonban megtörte fejlődésének lendületét; elma
radását a nyugati színvonaltól már soha nem 
tudta behozni 

Miután csak bizonyos üvegtermékek múltjával 
kívánok foglalkozni, szükséges, hogy az ún. labo
ratóriumi üveget minden inás felhasználási für1ná
tól elhatároljam. Ennélfogva csak azokkal az eBz
közökkel, edényekkel foglalkozom, melyek jelen
tőségét, felhasználhatóságát az a természettudo
mányos vizsgálat vagy n1unkafolyamat határozza 
meg, amelyhez célszerűen készültek. 2 A fenti érte
lemben vett üvegtermékek megjelenési idejét az 
elmúlt idők homálya fedí, velük kapcsolatban a 
szakirodalomban is legfeljebb utalásokkal talál
kozunk Majdnem teljes bizonyossággal állítható 
azonban, hogy elsií felhasználói az mvos-gyógy
szerészek voltak Az ókori Egyiptom hagyatékáo 
ban találtak desztillálásra alkalmas üvegeszközö
ket [ 4, 6], amelyeket növényi kivonatok készítésé
hez használhattak, mégis közel egy évezred telt el 
a középkori alkímia felvirágzásáig, amíg nem volt 

i Súlymé1tékeg3- ség a x-v-III. és XIX„ száza.dban= 
-,--01 i',G g 

2 Hely szűke miatt nincs lehetőség az optikai üveg 
laboratóriumi felhasználásának tárgyalására 
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1. áb1a .XVIII. sz.-beli angol gyógyszertár laboriitó
riuma ( 4) 

ké1nia, nem volt kísérletezés, és bizo11yos anyagok 
előállitásárn az üvegnél olcsóbb és minőségileg is 
alkalmasabb anyagokból (bronz, vas, réz, agyag, 
kő) készítettek eszközöket 

A drága és törékeny laboratóriun1i üvegek hasz
nálatát nem sokan engedhették meg maguknak, 
azonban a középkor - sokszor mérhetetlenül gaz
dag - orvos-gyógyszerészei 111ár csak azért is ké
szítették, hogy pácienseik előtt a ritka és igen érté
kes anya~ eszközeikkel tekintélyüket még inkább 
növeljék Igy tűnik fel a mágikus szavakat m01-
n1ogó orvos kezében a félig telt vizeletvi,.,;sgálú 10111-
bik, hogy az elszíneződés alapján diagnózisát n1eg
állapítva utasításait megadhassa„ Ez a módszer 
annyira elterjedt, hogy a későbbi századok folya-
1nán az orvos-gyógyszerészet két szentje -Kozma 
és Damján - ábrázolásakm az egyiknek kezében 
az immár szimbólummá vált, félig telt üvegedényt 
találjuk [1, 8] 

Talán még régebbi keletű az üveg felhasználása 
a desztillálás folyamatában Eleinte felfogó edény
ként, és csak jóval később, a középkor végén, re
tortaként és desztillálósisakként alkalmazták [ 4, 
6].. Igen régóta használták az üveget a bányászat·· 
ban, ahol az arany nyeréséhez szükséges „válasz
tóvizet"3 szintén üveglombikban tartották [11] 
Korán fejlődésnek indult bányavárosaink (Sel
mec-, Besztercebánya) sokáig külföldről hozatták 
a, szükséges „Schaidgla.s" -t, de a Teplice melletti 
hutában már a XVI században elkezdték gyár
tani [11]. 

A XVII sz. végéig majdnem minden kémiai mű
velet tűzön, közvetett vagy közvetlen hevítéssel 
ment végbe, így az üveg speciális tulajdonságaira 
alig volt szükség .. Kémiai eélokrn történő felhaszná
lásához a ter1nészet-tudon1ányoknak bizonyos szín
vonalat kellett elérniük, hogy - tulajdonságainál 
fogva 111int nélkülözhetetlen segédeszköz - sze1e
pet kapjon .. Ilyen jellegű elterjedését a gyógyszer
tárak kétségkívül jelentősen elősegítették Díszítő-

3 1 iúó-ben írta Sző 1 Ö s y Gábor: „A választó víz 
készíttetik gáliezkőből és salétromból; üvegekben hasz
nosabban, cserépedényben ritkábban állja meg, hogy 
el ne szakadjon" [10) 

elemként és állványedényként igen hamar elter
jedt, a desztillálás pedig - amely üvegedényben 
történt - a gyógyszertár laboratóriumának egyik 
legrégibb munkafolyamata. A gyógyszerész állan
dóan érintkezésben volt üveggyártókkal és keres
kedőkkel, így megisme1 ve, megszokva az üveg tu
lajdonságait, megrendeléseit kibővítette egy-egy 
egyéni elképzeléssel. A kémia forradalmának kor
szakában az újszerű munkafolyamatok,kísérletek 
segédeszközeihez már nem kellett keresgélni megfe
felelő alapanyag után: a tudományos világban 
egyhangúan a gyógyszertárak által népszerűsí
tett üvegre esett a választás 

Hutáink és a laboratóriumi üvegek a XVIII. 
században, 

l\.íagyarországo11 az 1711. évi szat1nári békeszeI-· 
ződés után bekövetkezett átmeneti békeidőben je
lentősen megszaporodtak a huták, üvegcsűrök 
Megoszlásuk az mszág területén egyenetlen volt; 
az üvegfúvók föleg a Felvidéken és Erdélyben tele
pültek le, ahol a tüzelőanyag és a nyersanyag egy 
része a helyszínen megtalálható volt. 

A huták élete rövid ideig tartott, mert ha az 
üvegkészítők egy völgyben a faanyagot már ki
termelték, továbbköltöztek, ha egyáltalában ismét 
felállították üzemüket E korban legnagyobb ré
szük a közönséges, közepes öblös- és ablaküveget 
gyártotta [3, 10]. 

A legnagyobb kapacitású huták közé tartozott a 
száldobágyi, lókuti és a városlődi, melvek a hasz
nálati edények egéHz so1áL kéHzítették .... ti.1nil{_or 
Stancz Flórn 1735-ben átvette a száldobágyi huta 
vezetését, leltárt is készítettek. Ennek alapján ér
tesülünk anól, hogy mintegy 70-féle üvegterméket 
készítettek A zöld üvegek között ott találjuk a 
„3-as, 4-es, 10-es, patikába való külömb-külömb 
üvegek"-ct, továbbá az „l-es tök f(nn1a nyakas" 
és a „2-es ugyan tökös" üveget, melyek valószínű
leg labmatóriumi célokat szolgáltak [10] A Veszp
ré1n megyei J„ókuton is gyá1 tottak „kis gyógysze
részüveget", ugya11úg,y Városlődön "kis gyógysze-

2. ábra Gömblombi'.kok és a töklombik (Sem„melu)e-i.s 0n.J08· 
tö1 téneti . .Ll.1 úzeum) 



64 GYÓGYSZERÉSZET 12. évfolyam 2 szám 
------

8. áb1a Desztilláló8isakok. Legnagyobb c<:1Őho8szúság 
45,8 lni„ (Sernmelweis Orvo.stö1ténfifii. },fúzeuni.) 

4 áb1-a. Desztillátum-felfogó edény és csórö8 gömblombik. 
( Semnielweis Orvostörténeti JJI úzeum) 

5. áb1a. Retorták:„ Legnagyobb csőhossz 28,2 cm 
( Sem1nelwei8 Orvo.r;;tör téneti 2l1 úzeum) 

6„ ábra Dsszeköt.ő csöi;ek Legnagyobb hosszú.ság 58 cm 
(Se1nmelwer·s On;.oBtörténeti· J'l,fúzeum) -

résznek való üveget", amelynek 1ninőségére követ
keztethetünk abból, hogy az árlistán jelzett tucat
ára minden más öblös üveg áránál alacsonyabb 
volt, s csak a „kis kerek ablaküveg" volt nála is 
olcsóbb [10]. 

A Zólyom megyei Sziklahuta már specializáló
dott: finom üvegárut szállított állandó megren
delőinek, a körmöc- és selmecbá11yai pénzverőin
tézeteknek Ezek a termékek legrn1gyobbrészt la
boratóriumi edények voltak, melyekhez, hogy mi
nőségileg a követelményeknek megfeleljenek, spe
ciális összetételű üvegolvasztmányt használtak fel 
[10] Évente készített 2000 darab nagyobb, finom 
üvegedényt („vulgo Schaid Kolben"), 50 db más
féle, de szintén „Schaid Kolben" -t, 200 db Hel
ben nevű, szintén labmedénvt, 30 db kisebb ,,Sol-
Yiei Kölbeln" nevű laboredényt . 

A huták általában nem szívesen foglalkoztak a 
labo1ató1iun1i üvegek gyártásával, mert azok mi
nőségi és formai követelményei olyan befektetése· 
ket igényeltek, amelyeket a legtöbb huta nem tu
dott biztosítani, m ha tudott is, anyagilag nem 
térült meg Ezért csak a legnagyobb huták vállal· 
tak ilven megrendeléseket. Ezek is többnyire el
nagyolt munkát végeztek - szinte mellékfoglalko
zásként 

Nincs rá írott adatunk, 1négis valószínű, hog:y a 
korabeli főiskolákon - ha nen1 is i1Ja1szerűen -
a tanárnk vezetése mellett a diákok is készítettek 
a laboratóriumok számára üvegeszközöket. Így 
ők lehettek a XIX. sz. elején oly gyorsan kifej
lődő asztali üvegf1íváR első hazai i11űvelői 

K a u r1 i t z, Mária Terézia kancellárja 1761-ben 
leszögezte: „Ha rövid időn belül i1em történik gon
doskodás olyan eszközökről, melyek az örökös tar
tományokra ár taln1as iparágakat JVlagyarországon 
meggátolják, akkor azok bizonyára észrevétlenül 
néhány év alatt ki fognak fejlődni" [10] Üveges
iparunk 1neg1nérettetett és „ártaln1as" -nak találta-
tott, ezért Mária Terézia a fenti elgondolást 1na
gáévá téve olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket 
hozott, melyekkel üvegesiparunkat is lassú sorva
dásra ítélte, amelyből a későbbiek folyamán sem 
tudott többé megerősödni. 

A fennmaradt e.szközanyag 

A technika mai fejlettsége mellett a készülék
üveggel szemben többféle követelményt támasz
tunk: hő-, víz-, sav-, lúgállóság, mechanikai szi
lárdság stb. [ 5, 7] Ezeket a XVIII. század hutai 
munkása csak nyomokban tudta kielégíteni, ép
pen ezért a folhasználók is csak korlátozott terü
leten alkalmazták, kil1asználva átlátszóságát, 
könnvűségét, (bizonyos korlátok között értelme
zett) sav-lúgállóságát, gyors tisztíthatóságát A 
természet 111egis1nerése után vág:yó, kísérletező 
tudós e kor ba11 már n1indenre kíváncsi v-olt: látni 
és tudni akarta, 1ni 1negJr végbe a fűrtyogó retor
tákban. A szín- és csapadékos reakciók jelentőségét 
felisn1erve az üveg nélkülözhetetlen lett szá1nára. 
A n1inőségi kereslet azonban jó-val n1eghaladta a 
kínálat lehetfíRégeit.J mert a,z aRztaJi üv-egfúvás el
terjedéséig a laborüvegek többnyire durvák vol
tak, vastag falúak, buborékosakés szemcsések ,Jól-
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lehet már ismertek színtelerútő eljárásokat (bar
nakő használata), legtöbbjük mégis rendelkezett a 
zöld, kékeszöld, sárgászöld (vasoxid szennyeződés) 
erősebb-gyengébb árnyalatával, a bamakő és vas 
együttes megjelenéséből adódó barna vagy éppen 
a réz okozta kék színeződésseL Igen gyakori volt 
az eszköz készítésére nemigen használt „csont
üveg" (az üvegolvadék n1asszájához cso11thamut 
kevertek), melynek tejfohér színe a még igen drága 
porcelánt volt hivatott helyettesíteni [3, 7, 10] 

A n1úzeum anyagában le-vő korabeli gyógyszer
tári laboratóriumi eszközök kivétel nélkül átlát
szóak. Egy részük színtelen, a többi zöld, ill ennek 
kékkel kevert árnyalatai vagy sárgászöld flumesz
cenciájú V' a1an1e1111yi 1negmunkálása n1agán 
hordja a nehézkes, du1 va hutai jeg:y~eket, n1e1t az 
átlagos hutai n1unkás kezdetleges eszközeivel i1e1n 
tudott - ezt a munkafolyamatot pedig kellőkép
pen nem értékelve i1en1 is akart-· keze alól finon1, 
„művészi" munkát kiadni. Az eszköz végső kiala
kításához felhasznált vasrúd („köldök") lepattin
tási helyét azonnal észrevesszük, n1ert a durva 
törésnyo1not ne1n dolgozták el csiszolással; a fi
non1, kesken~y perem kidolgozásán is csa1{ ritkán 
fá,radoztak, a bemutatásra kerülő eszközökön is a 
száj szélére durván felragasztott, csiszolatlan, sza
bálytalan formájú üveggyűrű szolgáltatja a pere
met. A laboratóriumi öblös üvegek nyakát minden 
esetben az öblös rész kifújása után, utólag készí
tették és ragasztották fol; a forradások eldolgozat
lanok, durvák, buborékosak. Nagyobb részük a 
desztillálás folyan1atához szükséges részeszk:özök 
(desztillálósisak, desztillátum-folfogó, ietmta, ösz
szekötő cső), de megtaláljuk a különbözéJ nagyságú 
és típusú, ún \Voulfe-palackok mellett a pipetták 
őseit és a különböző típusú gömblombikokat is. 

Forn1ailag ezek az eszközök ne1n sokat változtak 
az évszázadok folyamán, különösképpen pedig 
azok nem, melyeket a desztillációhoz használtak 
feL Mindaddig, amíg a borpárlat és később a tiszta 
alkohol készítését meg nem ismerték (korai közép
kor), leginkább száraz desztillálási műveleteket vé
geztek és növényi kivonatok, illóolajok készítésé
hez alkalmazták. A lepárló készülékek kezdetben 
agyagból, fémből készültek, majd csekély formai 
változtatással fökozatosan rátértek az üvegre. A 
desztillálósisakot (.3. ábrn) ráhúzták valamilyen 
gömb- vagy töklombik (2 ábra} szájára, a fel
szálló gőzök a sisak tetején lecsapódtak és össze
gyűltek a belső vályúban. Innen a vályúval egv 
szinte11 levő elvezető cső nyílásába jutva, 1najd a 
csövön lefolyva gyűlt össze a desztillátum a fel
fogó edényben (4 ábra) .. A hevítéssel végzett el
járások egyik nélkülözhetetlen segédeszköze az ún 
göreb vagv retm ta volt ( 5 ábra), melyből sokszm 
többet is egymáshoz kapcsoltak hajlított, összekötő 
csövekkel (6. ábra} [4, 12] A XVIIl sz. kísérletei 
új f(n1nákat honosítottak inog a laboratóriun1i esz
közök sorában, melyek lehetővé tették a nagyobb, 
kombinált vegyészi apparátusok létrehozását Ezek 
közül be1nutatjuk a csőr nélküli és csőrös gön1b
lombikokat (4 és 8 ábra}, illetve a XVIII. sz. 
TI. felében az angol Peter W oulfo [ 2] által készített 
és róla elnevezett 2- vagy 3-n:yakú hengeres edé
nyek,et (9 ábra} 

Az üveg íclha:-iználási te1 ületének kiszélesedésé
vel 111ár s2ázadokk_al el6bb n1egindult az Ü\;-egesipar 
differenciálódása. Ez arra az é1·dekes folya1:hatra 
hívja fel figyehnünket, hogy a, gyá1i nagyir;art kép
viselő huták te1en1tik n1eg a feltételeket a kéz1nű~ 
ipar szán1á1a. A 111ár iégi időktől fügva különvált 
ablakosok, tükörkészítők, üvegfestők és üvegcsi
szolók mellett egy új szakma fejlődött: az üYegké
szülékgyártó, ún üvegtechnikus vagy asztali
üveg-fúvó kézn1ííi1)a.1 Születését a hutának köszön-

7 áb1a. Pipetták (lopók)„ 
( Sennnllwci B 01 tostiii téneti J1úzeu1n) 

8. áb1a. Gö1nblombikok két ki'11tzetésBel. 
( Sc1nnielu:ei's 011 o8lörténet"i _ilf úzeu111) 

0. áb1a. TFoulfc-palaLkok. 
( St n11nelu;cis 01 ro,·történr t1'. _11 ú;:;eu111) 
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hette, és napjainkig szoros kapcsolatban maradt 
yele, mert a XIX. sz. elejére végleg kialakult é.s 
azóta csak továbbfejlődött asztaliüveg-fúvás mind 
a mai napig a gyáripartól kapja a kivételes igé
nyeknek megfelelő, további fúvásra, megmunká
lásra_ alkaln1as üvegcsöveket Termékei, inel:yek a 
XVIII. sz .. -ban a. természettudományos megújho
dás segédeszközeiként léptek feljebb a semmit
mondó kezdetlegesség fokáról, lemaradásukat be
hozták a rokonágakkal szemben, és szorosan a fej
lődés nyomában maradva egyengették a tudomá
nyok diadalútját. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A szerző témáját az asztaliüveg-fúvás nagy
arányú elterjedését megelőző korszakból meríti, 
mely egybe esik a XVIII században kibontakozó 
nagy természettudományos forradalommal. Tár
gyalja a hutákban készült üveg laboratóriumi 
eszközök gyógyszer tári vonatkozásait, továbbá az 
üvegipar és a gyógyszerészet rövid történeti át·
tekintésében utal a fejlődésük folyamán egymásra 
gyakorolt hatásukra. A tanulmány zömmel a Sem
melweis Orvostörténeti Múzeum korab~li a11yagára 
épül. 

IRODALOM 

1.. Baradlai J, A magyarországi gyógyszerészet tör
ténete„ (1939). - 2. Borsos, E .. : Glassmaking in old 
Hungary .. (1963). ·- 3. Divald K: Az üveg. (1912). -
Ráth Gy„; Az iparművészet könyve, III. kötet. - 4„ 
Ferchl, F, és SüsBenguth, A. J{urzgeschichte der 

TÖBB GYÓGYSZERÉSZT A HOLNAPI VILÁGNAK 

Ref.: Volksstimme [246] (196 7) 

Jelenleg kereken 600 OOO gyógyszerész él a Földön„ 
Ez a létszám azonban már régen nem elegendő, nem is 
szólva a jövendőről. Így értesülünk a földkerekség 
gyógyszerészeti iskoláinak és fakultásainak első glo
bális jegyzékéből, melyet nemrégiben a \Tilágegészség
ügyi Szervezet hozott nyilvánosságra, 

A kimutatás 81 ország 4-72 kiképzési fórumát sorolja, 
fel Ezekben évente 20 OOO gyógyszerész tesz záró
vizsgát. A földrajzi megoszlás mindenesetre nagyon 
egyenlőtlen. J\fonacóban 730 lélekszámra jut egy gyógy
szerész, N epalban viszont egyetlenegy okleveles ma
giszter áll a.z egész (több nlint tízmilliós!) lakosság ren-
delkezésére Bru~a.nyai Aurél 

AZ ELHÍZÁS KLINIKAI HÁTTERE 

Kem.p, R l\íedical Ne•vs l\-fagazine 1, 3-4 (196 i) 

A szerző na.gy részletességgel számol be j8Ientős 
számú beteganyagon történt megfigyeléseiről. 111egálla
pít.ja, hogy a szükségesnél több evést mindig szénhid
tátfelesleg jellemzi: a gyógyítás eredményessége éppen 
ennek a túlzásnak a megszüntetésétől függ, mely azon
ban csak a beteg egyéni körülményeinek ismeretében 
valósítható meg. A terápiához nélkülözhetetlen kór
előzmény felvétele során a beteg életmódjáról, étkezé-si 
szokásairól, munkavégzéséről, családi és anyagi körül
ményeiről is tájékozódni kell. Az elhízással egyidejűleg 
fennálló egyéb betegségek is befolyásolhatják a terápiát. 

Az elhízás kezdetétől a terápia. kezdetéig eltelő évek 
lényeg~sen megnehezítik a gyógyítást„ Nőknél tipikus
nak mondhatók a terhességek, majd a menopausa kap
csán fokozatosan kialakuló kövérség. Fédiak többnyire 
a katonai szolgálat után, sportolás és dohányzás elha
gyása, ülő életmódra való áttérés, sok sörfogyasztás 
vagy műtét, betegség, baleset kaposá.n híznak meg annak 
következtében, hogy étrendjük nem alkalmazkodik a 
megváltozott körülményekhez 

Ohemie. (1936). - 5„ Fill„ F. Ű'\·egtechnika. (1958). -
6„ Fülöp Zs A bölcsek köve (1943)„ - 7. Gurmai M„ · 
Az asztaliüveg-fúvás. (1965). - 8. 1'1agyary Z. A ma
gyar tudománypolitika alapvetése„ {1927) - 9. Nékám 
L„-né. ~íagyar patikaedények. (1964). - 10. Sághelyi 
L. A magyar üvegesipar története. (1938) - 11 
Szumowski U. Az orvostudomány története (1939). -
12. Illustrierte Apotheker-Kalender (1932, 1933, 1935, 
1939) 

PE310M3 

Asrop 6eper CBOJO IC111Y 113 rrpe,[(UICCIBYlO!l{eH urwpo
KOMY pacnpoC'rpaHCHIHO H2CfOJihHOH CTCKJIO,UYBKH 3ITOXH, 
lJro cosnanae'I e pa3sep1h1BaHHC'l1: peBOJIIOU.HOHHoro nepe
sopoTa s ecTecrseHHhIX naYKax B XVIII. BeKY. ÜH o6cY
m.uaeT arrrequr,re OI'HOIIICHH5I CTCJ\)l5IHHbIX ;la6oparopHhlX 
COCYAOB .uanec B KpaTJ{Oi\1 063ope 06 HCIOpHH CTCKOJihHOH 
npOMhillIJICHHOCIH H e.papMaqHH YKa3hIBaer Ha HX B33HMO
BJIM5IHHe s neptto;, Hx pa3BHTH5I. Paőo1a e 6oíl&IIIoH qa
c1&IO OCHOBaHa Ha MaTepHaJie Nle,TJ;Hll;I1HCKO-J-1CTüpHqe
CKOíO MY385I HMCHH CeMMCJibBCHCa. 

Zl:SA~C>IENFASSU:-JG 

Der \"-erfasser gibt einen historischen Úbe1blick über 
die ,--er breitung <les 'l'ischglasblasens, die zeitlic.::h mit 
der Ent\vicklung der naturwissenschaftlichen Revolu
tion im XVIII Jahrhundett zusammenfallt. Erö1tert 
'\Verden die pharnia.zeutischen Beziehungen der in den 
Hütten erzeugten Laboratoriumsglasgerate und die 
Wechselbeziehungen der Entwicklung von Glasindustrie 
und Pha1mazie. Besonders '\verden die im Semmelweis
Museum für 1\fedizingeschichtC aufbe\.vahrten Glas
geriite berücksichtigt. 

(1')emmebJJeis Orvostörténeti Múzeu1n, Budapest 1., 
Apród u. 1~3) 

Érkezett: 196 i IX 8 

A kó1előzmény segítségével elkülöníthet.ő _betegtipu
sok egyike a látszólag fogyni akaró, d_e környezetét meg
tévesztő intelligensebb nőbeteg, tele emócionális prob
lémákkal. !-..fás esetekben az clhízásával tisztában levő 
beteg minduntalan sutba dobja 'a saját maga által meg
szabott irreálhsan kalória- és szénhidrátszegény étrendet 
és ilyenkor több kg-ot hízik. A kórelőzmény azonban 
leggyakrabban sok kenyér, burgonya, cukor, tészta
félék, édességek rendszeres fogyasztására derít fényt 
Az ilyen betegek látják, hogy sok, nem kövé1 ember is 
hasonló módon táplálkozik, és ezért nehezen veszik 
tudomásul, hogy az egyes emberek szervezete a szénhid
rát-folhasznáJá,c; szempontjából is különbözik. 

Klinikai 1ncgfigyelések az elhízottak anyagcseréjének 
bizonyos ÍE-Jndenciáira, nehezen megváltoztatható túl
zott szénhydrátigényére és az elhízás ténye ir&nt ineg
nyilvánu]ó indoJenciájá"r:a hívják fel a figyfJmet; ez 
utóbbi körülmény nagJ mértékben felelős a sok keze
let lt,n elhízott betegért, a terápia gyakori kudarcáért és 
a kórházi g:y ak:orlatban jelentkező súlyos szövődmé-
nyekört D1 Gonda. l>Jt-ván 

„TRÓPUSÁLLÓ" lUBOFLAVIN 'l'ABLETTA 

ltitschel, H'„ A., Ritschel-Beitrrin, G, Arninuddú1., 111 
8ci :Pha11n. 85, 120 (1967) 

A riboflavin tablettázása a. t1ópusokon, így Pakisz
tánban is nagy nehézségbt-J ütközik, különösen a lég
kondicionála.tlan helyiségekben, ahol a hőmérséklet 
gyakran 32-38° között van és a ielatív párata1 talom 
80-99 %·A B 2-vit.a1nin ilyen körülmények között a szo
kásos segédanyagokkal granulálva gyorsan bomlik A 
szerzők a g1anulátumban a ba1nulásra hajlamos laktózt 
kalciurnfoszfáttal helyettesítették, a hatóanyag stabi
litásának kedvező savanvú kémhatást borkősavval ál
lították hE1, míg az o;:idációt nát1iumpiroszulfit és 
H.:ornplf-,xon-TIT a.Jkalma-zá-Rá.va.l akH.dályozták mAe. 
ó éves tárolás alatt az így készült tablettában a ható
anyag számottevő bomlást nem mutatott 

D1 Dwor schák Ernőné 1 
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