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RÉGI PATIKAEDÉNYEKVAS MEGYÉBÓL

l. Hasábüveg, üvegdugóval (18. sz.)
»Szentlélek», Szombathely

2. Officinai folyadéküveg, üvegdugós (1830 körül)
»Oroszlán •, Körmend

3. Az officinai folyadéküveg forma-alakulása
Patikamúzeum, Kőszeg
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A patikaedények mindenlmr gyógyszer tárolására szolgáltak. Ismerkedjünk meg fajtáildml, hiszen sokan használjál{: őket manapság lakásdíszítésre.
A tárolás az emberiséggel egyidős tevékenység, amely igény jelentkezett már a gyűjtögető életmód mellett: a felesleget meg kellett őrizni minőségi romlás néTh:ül. Beváltak tárolás céljára az üreges termékek:
tök, lopótök, bambuszcső; állati tülök (szarv), bőrlömlő-zacskó, majd az
agyagból formált edény, a faháncsból készített doboz stb. Ez a több évezredes gyakorlati tárolási tapasztalat adta a gyógyszerkészítő mesterség anyagainak eltartásához szükséges ismereteket. Ehhez már csak
annyi járult, hogy ezekből, a gyógyszer állományának legmegfdelőbbet
válasszál{: ld. Így nyertek polgáljogot a patikákban a különféle tárolóvagy patikaedények
Fajtáik: meg kell különböztetnünk a patikán belüli elhelyezés szempanijából a patikaedényt; így van officinai edény, raktári edény, pincetégely, kirakati díszedény. Az officinában használt patikaedényeket a szaknyelv officinai állványedényként határozza meg, hiszen a régebbi patikák nyitott polcain vagy szekrényeiben álltale Külső megjelenésül{: díszesebb a közönség szeme elől elzártan tartott raktári- vagy pinceedényzetnél. Az officinai állványedényzet is belejátszott a patikus törekvésébe:
az officina pompás kiképzésének lényeges részeként erősíti a bizalmat,
tiszteletet ébreszt a tevékenység iránt, nem utolsó sorban ezzel is konkurál a másik patikákkal.
Az officinai patikaedényeket tovább oszthaijuk feladatuk, illetve anyaguk szerint. Így vannak: por- és folyadéküvegek beköszörült üvegdugóval, fából esztergályozott fedeles tégelyel~ fémből, ónból készült edények,
különböző anyagú kerámia tégelyek, szintén fedővel. Az anyagulmn, igényes formaalakításukon felül közös jellemzőjük a díszes keretbe vagy
pajzsra festett gyógyszernév felirat, szaknyelven kartus vagy szignálás.
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4. Officinai porüveg, lekötös (17. sz.)
nFekete Szerecsenyn, Kőszeg

5. Officinai porüveg, üvegdugós (1830 körül)
nSzentlélekn, Szombathely

Nézzük meg most az egyes officinai állványedényeket anyaguk szerint. Az üvegből folyadékoknak készített patikaedény a középkor végi
üveghuták termékeként jelenik meg, először mint vékonyfalu, fúvott nátronüveg. Ez az üvegfajta nem volt tiszta (átlátszó), a különféle fémszennyezés miatt sárgás-bamás-zöldes volt, apró légzárványokkal. Az általános
használatnalc megfelelőerr pincetok alalrua:k, amelyet a frissen :fiívott üveggömbnek fakockákkal történő összenyomásával alakítottak hasáb alakúra. Az üveg nyalrot :fiíjták ki először, ehhez "ragasztották" még egyszer az
olvadt üvegmasszába mártva a testet. A nyak és a test találkozásánál ennek eredménye az árok. A káliüveg felfedezésével már tisztább üvegféleségeket tudtak készíteni, ezt vastagabb falura is tudták :fiíjni. (1. kép)
Így vált lehetővé az üveg csiszolása. A 18. században készített folyadéküvegek nagyok voltak (kb. 2 literesek), emiatt nehéz volt a mérleg felett
tartani azokat a mérésnél. A 19. században kezdték az officinai folyadéküvegekkét oldalsó lapjátajobb fogás érdekében homorúra alalútani, ugyanakkor a nyak beragasztásánál képződött árkot csiszolással eltávolítani.
(2. kép) Evvel alakult ki a ma már szabványosított officinai folyadéküveg,
bár a készítési teclmológi~a az üvegnek fejlődött: a :fftjt és alakitott üveget
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6. Faháncs doboz (18. sz.)
.Fekete Szerecseny", Kőszeg

7. Festett fatégely (17. sz.)
.Fekete Szerecseny", Kőszeg

felváltotta a formába fújt, majd a formába préselt üveg, amelyet már vállban, nyakban nem csiszolnalc, a forma adja a megszokott, korábban csiszolt mintát. Elmondottak szemléltetésére mutaijuk be a Kőszeg Patikamúzeum officinai folyadéküveg vitrinjének képét, amelyen nyomon követhető sorba rakva az állványedényféleség formaalakulása a 17. századtól napjainkig. (3. kép)
A porüveg legkorábbi formája talpas, urnaalakú üveg, kihajló szájperemmel, a befedésre használt állati hólyag vagy pergamen lekötésének
megtartására. (4. kép) Nyakuk: és szájnyílásuk a bennük tartott szilárd
anyagokkönnyebb kezelése érdekében széles. Ez a forma a 17. századra
jellemző. A 18. században ez az ún. kockaüvegre változik, ahol a fúvott
üveggömböt fakockálc segítségével alakíiják kocka alalrura. Kezdetben
lekötőselc, majd parafa-, később beköszörült üvegdugóval zfujálc. A következő forma a hengeres testű, szélesszájú üveg, amelynek kialakítása
a fúvott gömb hengergetésével történt, szintén lekötős, majd beköszörült
üvegdugós kivitelben. (5. kép) A hengeres testet a 19. században válija
fel a lapított testű, oldalain homorúan képzett, szélesszájú porüveg,
amelyen átveszik a nyak és váll csiszolatait, a folyadéküvegeknél emlí-
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tett módon, később már csak formailag. Így jutunk el a ma szabványosított porüvegéhez.
Megemlítendők a színes üvegek. A színezést elsőben a fémsóktól
tisztátalan, sárgás, zöldes színű üvegeknél alkalmazták, ezek elfedésére. Így készítettek kék, sárga, barna, vörös, rózsaszín, zöldessárga üveget. Valamint átláthatatlan feketét, ún. rubin üveget, amely feketének
hat, de átnézve bíbor színű. A színezést különhöző fémsóknak az üvegmaeszához való adagolásával érték el.
Külön kell megemlékeznünk az opál- és Ujüvegekről. Ezeket a porcelán felfedezése után, annak drága volta miatt, helyettesítésként készítették.
Az opálüveg készítésekor az üvegmasszához csonthamut adtak, a tejüveg anyagához pedig anorganikus fehér festéket: cinkoxidot, tóriumoxidot. Az opálüveg még áttetsző, szürkés-kékesen opalizál, a Ujüveg viszont homogén fehér, átlátszatlan. Jó alapanyag felhasználása esetén
(pl. ólomkristály) a színezett üveg épp úgy csiszolható, mint a színtelen.
Az üveg színének jelentősége akkor nőtt meg, amikor felfedezték,
hogy a színtelen üvegben tárolt gyógyszerek bomlását a fény elősegíti.
Azóta ezeket a ezereket barna üvegben kötelező tartani, fénytől védve.
Szólnunk kell a kartusról. Ezeket hazánkban ún. hideg úton, olajfestékkel készítették, szemben a német területekkel, ahol színes, beégetett
zománcokkal szignáltak:. Az olajfestés természetesen nem időtálló, azért
találunk sok régi szignálatlan üveget. Szokás volt papírra festett szignatúra felragasztása is, amelyet védő lakkréteggel láttak el. Az officinai
állványedényeknél a 19. század második felében rendelték el nálunk a
magas hőn beégetett zománc szignálását.
A kartus formája, díszítés.e, betűformái kormeghatározók, még inkább a gyógyszemév, mert ez a korban használt gyógyszerkönyv nomenklatúrája szerint készülhetett. A patikavizsgálatok során ezt a tisztifőor
vosnak ellenőriznie kellett. A kartusokat régebben vándor címfestők készítették, jellegzetes betűtípusokkal, rövidítésekkel. A gyógyszemeveknél is használták a csillagászatban, alkímiában is alkalmazott "karaktereket", amelyeket a kémiai képletek elődeinek tekinthetünk.
Az üveg, ha nem szignált, nehéz feladat elé állíija a korának meghatározóját. Az üveg ugyanis személytelen, szemben a kerámiával, amelyet
általábanjelzett a készítője (mester vagy manufak:túra, gyár). Itt csupán
az üveg anyagára, a készítés technológiájára vagyunk utalva, ugyanis a
kartus nem bizonyító erejű, merllehet második vagy harmadik is a régebbi üvegeken.
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8. Habán tégely (18. sz.)
"Fekete Szerecseny", Kőszeg

9. Altwien porcelántégely (1840 körül)
"Oroszlán", Körmend

Külön fejezet lehetne a officinai állványedények üvegdugója.
Kezdetben a dugó fogására gömböt, vagy ellapított gömböt, kockát
alkalmaztak. Később gombak:alapszerű lett a dugó fogó része, amelyet
csillag alakban beköszörültek. Később 6-8 vagy 10 lapos rozettává csiszolták Ez a formament át a már említett szabványüvegekre is. Készültek tömör, vagy belül üreges kivitelben.
Fémből készített officinai állványedény sokkal kevesebb maradt fenn,
mint törékeny üveg. Régi patikaleltárak tudósítanak ezüstből készült,
belül aranyozott állványedényekről is. Ennél gyakoribb volt az ónedény;
elsősorban zsiradékok, kenöcsök eltarlására. Ezekből nem maradt fenn
a megyében, jóllehet a kőszegi jezsuita patika árverési leltára 1775-ből
még 152 db ónedényt említ. Ennek oka az lehet, hogy ekkortól állnak át
a kerámiaedény használatára. A 18-19. század fordulóján már megjelent
a porcelán tégely a patikákban. A másik ok: az ónedény helytelen tárolási körülmények közt - pl. hidegen tartva - ónpestist kaphat és elporlik.
Ezt elkerülendő, ha már nem volt szükség az ón patikaedényekre, beolvasztották és más használati tárgyat - óntányérat, poharat - készítettek
belőle.
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A fatégelyeket a 20. század első feléig használták; a gyógyszertár-államosítás után illóolajos üvegeket tartottak bennük. Régi patikaedényfajta. Esztergályozással állították elő, belsgét kanálvésővel vagy esztergapadon alakították ki. Kezdeiben külsgét festették, a karlust ugyancsak. A gyógyszerkincs változásával gyakori volt átfestésüle és átszignálásuk. Például a kőszegi Fekete Szerecseny patikából fennmaradt 17.
századi fatégelyeken hat egymásra festett réteg van! (7. kép)
A fatégely, vagy szalmyelven fapixis anyaga régebben nyárfa, gyümölcsfák, később (19. század) puszpángfa. Alakjuk kezdetben (17. század) hengeres test, szélesebb korong a talp, amely egy íves átmenettel
és félpálca taggal megy át a köpenybe. A tető szimmetrikus megismétlése a talpnak. Később (18. század) a tégely alaiga kónilrusra módosul,
alulról felfelé szélesedik. A 19. század elgén jelenik meg a talpas Ullla
alalc, félgömb vagy lapos alakú, gombos tetővel. A 19. század folya:raán
visszatér a hengeres test talpon, a tető gombalcalap szerűen domborodó.
Ugyancsa!.: 19. századi, hogy elmarad a külső festés, a fát politúrozva saját natúr színében, erezetével hagyják érvényesülni.
A szignálás ekkor fekete tussal történik, még a lakkozás előtt. Fatégelyben aprított vagy poritott gyógynövényrészeket, gyantákat és nemváltozó-tulajdonságú kemikáliákat tartottak.
A kerámia officinai patikaedények a legváltozatosabbalc, anyagukat
tekintve. Hazánkban elenyészően kevés itáliai eredetű majolilea és fajansz edény volt a korábbi századokban, a 17. században népi fazeleasok
termékei álltak a kőszegi Fekete Szerecseny patika polcain. Ezt követték a habán tégelyek: csillogó fehér máz, kobaltkék omamentikával, festett gyógyszemévvel. (8. kép) Porcelán kenőcstégely a 19. század első
harmadában kerill a korábbi jezsuita patikába (Altwien, 1830-as évek),
amelyet ekkor már Arany Egyszarvúnak neveznek. Ide kerill néhány kisméretű fedeles fajansz tégely a sommjai manufaktúrából, majd 1850 körill elbogeni, cseh porcelán tégely.
Az 1800-as években indul a pápai keménycserép manufaktúra, ahonnét
a jánosházi patilea nagy- és kisméretű tégelyei származnak. A század közepetájáról több patilillból is (Szombathely: Szentlélek, Körmend: Oroszlán, Vasvár: Szeniháromság) maradt fenn Altwien porcelántégely. (9. kép)
A század második felében, amikorra a gyógyszertárak komplett felszerelésére alakultak vállalkozások (Wolff A és Fia, Steinbuch, K Franek
cégek), általában cseh eredetű officinai állványedényzet került a hazai
patilmkba. Ebből a korból származnak az őriszentpéteri Angyal, a rumi
Szentháromság, a hegyfalui Szeniháromság gyógyszertárak edényzete.
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10. Pincetégely (18. sz.)
»Fekete Szerecseny», Kőszeg

ll. Kirakati üveg (1880 körül)
»Oroszlán», Körmend

A századforduló körül a kartusokban mérhető változás. A korábbi
kör, óvál vagy vágottsarkú téglalap helyett szecessziós omamentika jelentkezik. A század húszas- harmincas éveiben változatosságként neobarokk elemek találhatók a kartusokon.
Tekintsük át ezen felsorolás után a "kerámia" gyűjtőnév szereplőit:
Majolika: eredete elő-ázsiai arab, hispano-mór közvetítéssel - Mallorca szigetén át- Európába kerülő, főként Itáliában meghonosodó agyagművesség; mázas külsején omamentális -figurális díszítmények.
Fajansz: Itáliában (Faenza központtal) készített, ugyancsak mázas,
dekorált edényféleség.
Népi fazekasság: megfelelő agyagból korongozott, víztartó képessége
érdekében zománccal égetett edényeket készítő ipar.
Habán kerámia: speciális agyagkeverékből korongozott, sajátos ólom-,
később ónmázas fajanszedény, amelyet kobalt, mangán, okker és zöld
színt adó fémsóval festett díszítményekkelláttak el. Díszítő motívumaik
reneszánszok, amelyek Magyarországon a népi díszítő elemekhez alkalmazkodtak.
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Keménycserép: a fajanszt felváltó, angol mintára készült, kőedénynek
is nevezett kerámiaféleség. Ide tartoznak a pápai és a pécsi Zsolnay
gyár termékei.
Porcelán: Böttger 1710-ben fedezi fel Európában a Kínában már évszázadok óta ismert porcelánt. Ez kvarc, kaolin és földpát keverékéből
előállított fehér massza, amelyet először 900 °C-on, majd a mázzal másodszor 1400 °C-on égetnek ki. Festése máz alatti vagy feletti lehet.
A raktári edények eleve nagyobbak, dísztelenek, ha egyszerűbben is,
de pontosan szignáltak:. Itt is többféle anyagból készültekkel találkozunk:
régebben faháncsból készült, kerek vagy ovális alakú dobozok, (6. kép)
amelyeket később vastag kéregpapírból fa fenékkel és fedővel készítettek; üvegből készült, por és folyadék tárolására szolgáló edények; a pincei tároláshoz nagyobb méretű kerámiatégelyek. (10. kép) Ezeket korábban helyi vagy kömyékbeli fazekasok készítették. Később ezek is gyárban készültek.
A kiralcati díszedények általában jobb minőségű üvegből csiszoltan
készültek, méretűk is nagyobb. (ll. kép) Ide vesszükatárán álló gyógycukorkás üveget is.
A művészettörlénészek patikaedénynek veszik a gyógyszerek kiszolgáltatásához használt edényzetet is (üvegek, tégelyek sib.), amelyeket
szaknyelven expedíciós edényzetnek nevezünk. Ezekkel most nem foglalkozunk bővebben.
Összefoglalva mindezt megállapíthatjuk, hogy az egyes patikaedényféleség alal<ját elsődlegesen az anyagának mindenkori készítési technológiája szabta meg, másodlagosan a korszak uralkodó stilusának formatörekvései, harmadsorban az egyes, már megszakott formák átvitele a
másik anyagból készült edényféleségekre. Ha meggondoljuk, ez nem is
volt nehéz, hisz a kerámiaedény korongon készült, a :fiívott üveg hossztengelye körüli hengergetéssei vagy hasábra alakítással fakockák segítségével. Valamennyi készítési mód az álló edény magassága szerinti,
hossztengelye körüli forgatással történt. A legtermészetellenesebb a korongozott kerámia hasáb alakúra formálása az egri Telekessy patikaedénynél - a megszakott 18. századi hasábüvegek analógiájára. De találunk a kerámia- és fatégely között is hasonlóságot vagy formai azonosságot, pl. a 18. század végi talpas urna alak megjelenésekor.
Utolsó sorban befolyásolta az edény formaalakulását a benne tarlandó anyag tulajdonsága, pl. a 17-18. századi kiöntőcsőrös kerámia szirupkancsók. Sajnos, ilyennelnem rendelkezünk.
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A JÁKI OSZLOPOK MONDÁJA

A több mint hét évszázada álló híres műemlék-templom látogatói gyakran kérdezgetik, hogyan kerültek Jákra a templomdomb tövében látható hatalmas római kőoszlopok.
A nép szerint nem a közeli Savariából - a Szombaihely helyén álló
régi római városból, ami a legtermészetesebb és legegyszerűbb magyarázat lenne -hanem közvetlenül Rómából.
Elmondom, hogyan ...
Réges régen élt Jákon egy szegény fazekas, akinek egyetlen fiacskája állandóan ott játszadozott korongoló apja körül. Törlént egyszer, hogy a
kisfiú ledöntött egy szép nagy cserepet, mire a mester, összetörl munlffiját látva, dühösen kifakadt:
- Mit lábatlankadsz itt, hogyvinne el az ördög?!
De bezzeg nagy volt az ijedelme a fazekasnak, amikor szavai nyomán
megjelent előtte Belzebub, hogy teljesítse a kérést.
-Jaj, én nem gondoltam komolyan, csak úgy kiszaladt a számon- rimánkodott az agyagműves, de az ördög ragaszkodott a fiúhoz. Végül
mégis megegyeztek, hogy az ördög haladékot ad: harminc esztendőt. De
amikor a fiú 33 éves lesz, újból eljön, és elviszi.
A fazekas ebbe is nehezen egyezett bele, de gondolta 30 év nagy idő,
addig majd csak történik valami. Ki is találta, hogy fiából papot nevel,
az tud legjobban védekezni az ördöggel szemben.
Így is történt. A fiúból pap lett, de igen lassan misézett - talán az
időt akarta húzni- szidták is érte aJ"ákiak:, hogy bárvittevolna el az ör'
,
dög gyerekkorában. De az ördög csak 30 év múlva jelentkezett újból. Eppen vasámap volt, a nép már gyülekezett a templomban, amikor az ördög megjelent a papérl.
- Csak még a misét engedd elmondanom - könyörgött a pap - ne
váJjon a nép hiába.
-No, hiszen előbb megjárom én Rómát, míg te egy misét elmondaszi
- mondta erre az ördög.
-Azért azt nem gondolnám -tamáskodott a pap.
- Fogadjunk! - ajánlotta az ördög.
-Jó. De mivel bizonyítod be, hogy Rómáig voltál?
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