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X. évfolyam 1. Szám

Dr. Budai Emil (1862–1921)
Dr. Budai Emil neves magyar gyógyszerész szakmai tevékenységét
így értékelhetjük: a gyógyszerellátásban a magas nívójú szaktudással, nagyfokú szorgalommal, jó kézügyességgel és találékonysággal juthatunk előbbre. A tudományos munkában pedig nélkülözhetetlen a szaktudás mellett az újat teremtő képesség.
z eredeti neve Braun volt, amelyet 1885-ig használt. A Nógrád vármegyei Nagyorosziban született
1862-ben. Az iskolai tanulmányait és a debreceni
gimnázium hat osztályát elvégezve a gyógyszerészi pályára
lépett. Vozári rezső nyírbátori Magyar Király Gyógyszertárában volt gyakornok. A tirocinális vizsgáját eredményesen letéve Berkó istVán ipolysági Magyar Címer,
sztankay Ferenc selmecbányai Remény, végül Lippóczy
Miksa győri Megváltó Gyógyszertárában volt segéd. Ezt
követően továbbtanult a Bécsi Tudományegyetemen, ahol
1884-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Visszatérve
Magyarországra, előbb a fővárosban volt alkalmazott gyógyszerész. Gyógyszertári jogosítványt nyert 1886-ban Visegrádon. Itt rövid ideig a Remény Gyógyszertár tulajdonosa volt.
Megismerkedett a visszavonultan itt élő GörGei artúr
(1818–1916) neves honvédtábornokkal, aki 1845-től vegyészi tanulmányokat folyatott a Prágai Tudományegyetemen.
GörGei sokat segített Budainak a gyógyszertára berendezésében, és gyakran elbeszélgettek egymással még a gyógyszerkészítés kémiai vonatkozásairól is. Budai azonban 1886
novemberében eladta a visegrádi gyógyszertárat és a fővárosba költözve megpályázta az
egyik legnagyobb forgalmú belvárosi, Váci
utcai reáljogú

A

Szentháromság
Gyógyszertárat. Ennek
1918-ig volt a tulajdonosa. Létrehozta
a következő évben a Budai Emil
Gyógyárú-nagykereskedelmi Vállalatot, amelyben gyógyszerkészítő üzemet is működtetett. Fontosabb készítményei voltak: Pneumose
(köhögéscsillapító), Joricin (hashajtó),
Jojodin, Thyrorobin, Fluorin (a Fluor albus
1.

gyógyszere). Az üzeme 1920-tól már részvénytársasági formában működött. A halála (1921. november 19.) után dr.
schönFeLd Jenő vette át az üzem vezetését.
A fővárosban működve fokozatosan bekapcsolódott a tudományos munkába. Így 1895-ben dr. than károLy
egyetemi tanár mellett dolgozva elnyerte a gyógyszerészdoktori oklevelet. Az értekezésének címe: Ezüst-szulﬁdról és az
ólom-chloro-szulﬁdról volt, melyet a neves professzor intézetében dolgozott ki. Közismert volt a nagyfokú szociális érzékenysége. 1903-ban létrehozta az Orvosok és Gyógyszerészek Árváinak Otthonát. Sajnos ez a kiváló kezdeményezése
kudarcot vallott az I. világháború idején, mert a korabeli
korona fokozatos elértéktelenedése következtében az otthon
veszteségessé vált és megszűnt. Ebben az időben sokat foglalkozott még a kolera terápiájával. Megállapította, hogy
a savhiány enyhítésére adott sósav cseppenkénti adagolása
gyengíti az immunrendszert.

Munkássága
Készített egy olyan kenőcsöt a glicerin elszappanosításával,
amely a vizes oldatokkal minden arányban elegyedett és nem
avasodott meg. Ezt 1889-ben nemcsak Magyarországon,
hanem még Németországban is szabadalmaztatta. Hydrophyllinnek nevezte el.
Kísérletezett a jodoform kellemetlen szagának eltávolításával. Megállapította, hogy a jodoformnak a kivonatokkal
(extractum) történő összedörzsölésével a kellemetlen illat jól adszorbeálható. Erre az
Extractum graminist, az Extractrum
liquiritiaet és az Extractum taraxacit találta a legalkalmasabbnak (1890).
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a magyarországi gyógyszerészet. Így több kortárA múltban még gyakori eset volt, hogy a papírsa is megemlékezett róla a szaklapokban.
kapszulákat nem kézzel, hanem a szájjal történő
Utóbb már részletessebben is feldolbefújással nyitották ki. Ezért ezt erősen
gozták az életútját és munkássákifogásolta, mert ez a cselekedet nem
gát.
a közegészségügyet szolgálta (1891).
Egy 1896-ban megjelent cikEz érthető volt, mert így egy esetleges
kében Budai hivatkozott az
fertőzést is tovább lehetett vinni.
1896. évi XXX. törvénycikkre,
Az 1888-ban indult gyakornoki
mely néhány pontban módosítottanfolyamról megállapította, hogy a beta az 1876. évi IV. és a XIV. törvezetett képzés már nem áll a kor színvénycikkek (első egészségügyi törvonalán. Bár észlelte a lassú javulást,
vény) gyógyszerészettel foglalkozó
de az még nem érte el azt a magaslatot,
néhány fejezetét. A régi törvény
amit abban az időben el lehetett várni.
4 éves gyakorlati időben határozta
A tanfolyam célja a gyakorlati munkák
meg a ﬁatal gyógyszerészek számáelsajátítása. Ezért a gyakornoki idő az
ra az első önálló gyógyszertár feláleddigi három évről kettőre történő
lításának jogát. Budai dr. a gyaleszállítását javasolta. Az állattan és az
korlati idő öt évre emelését javasolásványtan tárgyak oktatása helyett a tápta úgy, hogy ebbe az időbe a katonai
szervizsgálat és a bakteriológia tanítását
szolgálat ideje is beleszámítson.
javasolta. Kérte az érettségi vizsga köteSzerinte a törvényjavaslat 13. palezővé tételét a pályára lépéshez (1892).
ragrafusa sérelmes volt a ﬁatalokra
Ezt csak 1914-ben vezették be kötelező
nézve, mert kisebb helyeken már
jelleggel.
a patikaalapítási joggal korábban renAz 1896-ban elnyert gyógyszerészdelkezők is pályázhattak. Ez pedig
doktori értekezésében leírta az ezüstnagyfokú igazságtalanság és mélszulﬁd meghatározásának ismert módszetánytalanság volt.
reit, köztük a Mohr-féle csapadékos titrádr . Budai eMiL 1898-ban
lást is. Ő kipróbálta dr. Fauser Géza
módszerét (1888). Kálium-bromid vizes oldanégynapos látogatást tett az olaszor2.
tával a kén-hidrogénes vizet kénsavvá oxidálta és káliszági Velencében. Ha Olaszország a művéum-jodid oldatot adagolt hozzá. A megkötetlen bróm a ká- szet és a tudomány hazája, akkor Velence (Venezia) a báj,
lium-jodiddal ekvivalens jódot választott le. Ezt pedig nát- a szépség és a művészet királynője. Mestréből egy 380 méter
rium-tioszulfát mérőoldattal titrálta vissza. Az ólomsók hosszú vasúti híd vezet a tengeren át a városba. A vasútállosavanyú közegéhez adott további sósav hatására kén-hidro- más előtt taxi helyett gondolát lehet fogadni. A Canale
génes vízzel rövid ideig megmaradó barnásvörös színű ólom- Granden csak így lehetséges a közlekedés. A művészvilág
kloro-szulﬁd vált le. Ennek az összetétele: 3 PbS, 2PbCl2. Itt zarándokhelye az Accademia di belle Arti. E remek képtár1 molekula kén-hidrogénre 50–70 molekula sósavra volt ban a világ nagy mestereinek halhatatlan alkotásai, így
szükség 10–20 ólomatom mellett. Létezett még egy rövid tintoretto, Veronese, raFaeLLo, anGeLo,
ideig egy világosabb vörös változat is: PbS, PbCl2. A kettő Venetiano, tiziano és mások képei láthatók. A velencei
közötti különbség a készítésekor az, hogy itt már 25–40 gyógyszertárak sűrűn helyezkednek el. Kívülről igényteleatomnyi ólomra volt szükség. A két kémiai reakció egyen- nek, itt már a szabad ipar működött. Nagy volt a konkurenlete:
cia és nehéz volt a megélhetés. Ezért a tulajdonosok egy
1. 2 PbCl + H2S ® Pb S, PbCl2 + 2 HCl
része már tervezte az Amerikába történő kivándorlást. Az
2. 5 PbCl2 + 3 H2S ® 3 PbS, 2 PbCl2 + 6 HCl
egyik gyógyszertárban alig fordult meg néhány beteg, a máMivel ezek átmeneti vegyületek voltak, így ólom-szulﬁd- sikban pedig bőven volt munkája a gyógyszerésznek. Budai
dá alakultak át. Más összetételű ólom-kloro-szulﬁd pedig elégedett volt a helyzetével, így nem kívánta Itáliát elhagyni.
nem létezik.
A két példából egy a tanulság: a felületesség helyett a szorAz 1895. VIII. 5-én elhunyt rozsnyay MátyásróL galom mindig győzni fog!
így emlékezett meg: az 1883. évi Bécsi Nemzetközi GyógyA szerző egy újabb, Haladás egy szebb jövő felé c. cikkében
szerkiállításon találkoztak először. Később Budapesten örömmel vette, hogy a magyarországi gyógyszerészi kar csetöbbször elbeszélgettek egymással. „Milyen élvezet volt vele lekedni, haladni, tanulni és teremteni akar! De szégyelli
csevegni! Mennyi szellem, tudás, lakott az emberben. S mennyit a tétlenséget. Nem akar az utolsó lenni, hanem ki akarja
lehetett tőle tanulni! A receptúrában nemcsak ügyes, hanem zse- vívni magának azt a helyet, ami őt megilleti, melyre a jövőniális volt. Nagy tehetségénél fogva mindenhez értett, valóságos ben a lelke egész nagyságával, tehetsége összes erejével töreezermester volt. Egy napon, amikor beállított hozzám, a furkos kedni kíván. Milyen érdekesek és tanulságosak az orvosok és
botját kezdte csavargatni és abból annyi tablettát, kenőcsöt, szi- ügyvédek szakülései, vitaestjei. Egy ilyen előadóülésre sietrupot, gyógybort tett az asztalra, hogy abból egy fűrdői patikát nek fel a tagok, a tudásuk és a tapasztalatuk fegyverével –
is létre lehetett volna hozni.” Később már a betegségéről érte- a kor dicsőségére és az ország hasznára. Az igazi gyógyszesült a cikkíró. A halálával súlyos veszteséget könyvelhetett el résznek nemcsak helyesen kell dolgoznia, de kell, hogy
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teremteni is képes legyen. A teremtő erő
pedig a tudományos témák megvitatásával kiválóan fejleszthető.
Röviden felvázolta
Németország szerepét világhírű
gyógyszeripara
kialakításában. Nemzetközi kapcsolataira
utalva

3.

meg jegyezte: egyedül a
magyar gyógyszerészeknél tapasztalta meg a
nagy szorgalmat, a manuális ügyességet és a
gyors felfogást. Remélte a
cikk végén: a tudományos életben is változást
hozhat ez (1904). Nem
tévedett, mert a XX. században a hazai gyógyszerészek nagyon jelentős
tudományos eredményeket mutattak fel a különféle tudományterületeken.

4.

5.

2012. ápriliS

dr . korányi FriGyes
(1827–1913) neves orvosprofesszor a Szabolcs megyei
Nagykállóban született. A pályáját szülőhelyén kezdte,
ahol 1857-ig gyakorló orvosként működött. Később is
gyakran visszatért a szülőföldjére. Budai eMiL
Vozári rezső nyírbátori
Magyar Király Gyógyszertárában volt gyakornok.
Amikor a neves belgyógyász professzor meghalt,
így emlékezett vissza az
első találkozásukra a nyírbátori gyógyszertárban:
„A magyar nemzet egyik
legnagyobb ﬁát, a magyarországi közegészségügy
egyik megteremtőjét veszítettük el személyében. Nagy
barátja volt a gyógyszerészeknek és nagyon jól
ismerte a helyzetünket.
Amikor alkalma nyílott rá,
mindig a védelmünkért
munkálkodott. Többször
hangoztatta a nyilvánosság
előtt: az orvos és a gyógyszerész között állandóan jó
viszonynak kell formálódnia… 1876. III. 24-én
este 7 órakor lépett be a
nyírbátori gyógyszertárba
Korányi tanár úr, aki a szülőföldjén, Szabolcs megyében tartózkodott. A gyógyszerészsegéd aznap estére
kimenőt kapott, de a tulajdonos sem tartózkodott a
gyógyszertárban. Én fogadtam a neves vendéget, aki
egy receptet vett elő. Mivel 6.
egyedül voltam a patikában, így a tanár úr felajánlotta, hogy
együtt készüljön el az osztott porkeverék. Bizonyos idő múlva
elkészült az orvosság, amikor megérkezett a tulajdonos.
Bocsánatot kért a neves professzortól, hogy nem ő készítette el a
gyógyszert. – De kérem – felelte Korányi –, mi együtt készítettük el a gyógyszert. S ha már bennem nem bízik, a ﬁatal tanítványában már megbízhatik”. dr. Budai eMiL később több
alkalommal kapcsolatba került a neves professzorral. Támogatta anyagilag is az általa kezdeményezett orvos-gyógyszerész árvaotthon felállítását. A róla szóló cikket pedig az
emlékezetére írta. Visszavonultan élt 1918-tól, mert már
sokat betegeskedett. 1921. november 19-én halt meg
Budapesten.
szmodits lászló
gyógyszerészettörténész

Gyógyszerészettörténet

1. Dr. Budai vállalata által forgalmazott termékek
2. a városi Gyógyszertár készítménye
3–6. Dr. Budai gyógyszerkészítő üzemének készítményei
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A gyógyszerészeti szimbólumo
A gyógyszerészeti szimbólumok és ikonográﬁa kérdéseit nem egyszerű feladat egy rövid cikk keretében tárgyalni. Nyilvánvalóan
csak összefoglalásról lehet szó, melynek keretében kizárólag a legfontosabb témákat említhetjük, azokat is csupán az európai, illetve zsidó-keresztény kultúrkör területéről – az arab, vagy – uram
bocsá! – kínai, netán távol-keleti vonatkozásokra semmiképp sem
térhetünk ki. Időrendi sorrendben haladva természetesen az ókorral illik kezdenünk.

A

szkLépiosz,

vagy a görög
elnevezés helyett latinul
aescuLap, a gyógyítás
és a gyógyhatású szerek isteneként szerepel a görög-római
mitológiában. Halandónak
született, apoLLó és
korónisz nimfa gyermekeként. Gyógyító tudományát cheirontóL, a tudós kentaurtól szerezte. Már gyermekkorában gyógyított. zeusz később
az olümposzi istenek közé emelte, nyilvánvalóan azzal a
szándékkal, hogy az
isteneket gyógyítsa.
Gyermekei szintén az ókori egészségügyben tevékenykedtek: Makhaón, legidősebb ﬁa sebészként,
podaLeiriosz belgyógyászként, iatrosz és
ianiszkosz gyógyítóként;
leányai: panakeia (latinul
Panacea) gyógyszerkészítéssel
foglalkozott, hüGieia pedig a közegészségügy terén jeleskedett, míg
iaszó a gyógyítás és az orvostan istennőjeként váltak ismertté. A monda szerint maga
1.
hippokratész is aszkLépiosz leszármazottja volt.
aszkLépioszt általában az orvosi pálcára feltekeredő
kígyó társaságában ábrázolták – nem utolsósorban a gyógyszertárak cégérein. A kígyó az újraéledő életerőt volt hivatott
jelképezni. Szent állata volt továbbá a kakas, a holló és a kecske. A gyógyulni vágyók gyakran áldoztak tiszteletére kakast.
Kecskét jóval ritkábban, az ugyanis már jóval költségesebbnek bizonyult.
hüGieiát (lat. hyGieia) az ókorban ragyogó, ﬁatal
lányként ábrázolták, aki kezében magasra tartott csészéből

épp egy kígyót itat. A csészéből ivó kígyó a gyógyszerészetet
volt hivatott jelképezni.
A rómaiaknál saLus volt h üGieia megfelelője;
Fortunához hasonlóan bőségszaruval és kormánypálcával ábrázolták – ez utóbbi attribútum az élet irányát jelképezte.
Gyógyszertáraink cégérein általában aszkLépiosz és
leánya, hüGieia portréja szerepelt. aszkLépiosz portréjához nálunk a meloszi szobor fejét használták mintául (eredetije a British Museumban).
A párkák és moirák a fátum, a megmásíthatatlan sors istennői voltak. Három
volt belőlük: kLóthó, Lakheszisz és atroposz. Öregaszszonyokként ábrázolták őket.
Eredetileg a szülés istennőiként szerepeltek, később
azonban már az emberi élet irányítóiként.
A szentendrei Kovács
Margit Múzeumban
is láthatók: egyikük
pörgeti a rokkát, másikuk ujjai közt húzza az élet fonalát,
a harmadik pedig
(Lakheszisz) épp
elmetszeni készül
azt.
A pozsonyi ir gal masok gyógyszertárában található festményen azonban Lakheszisz mellett ott áll hüGieia
kisgyermek alakjában, és
esdeklő tekintettel mutat
a baljában tartott, recepttel
ellátott üvegcsére. „Ez a kép
végtelen ﬁnomsággal fejezi ki hivatásunk nagyszerűségét” – írja
néMeth istVán, a koronázóváros
irgalmasrendi gyógyszerész-archiváriusa1
– „amely a gyógyszerészet mitológiájába talán jobban beleilleszkedik, mint Aeskulap vagy Hygieia.”
szent kozMa és szent daMJán, a két arab származású orvos-testvér a késő középkorban vált a sebészek, majd
általában az orvosok és a gyógyszerészek patrónusává.
1. Németh István: Gyógyszerész-történelmi jegyzetek. Mithológia a gyógyszerészetben II. In: Gyógyszerészi Hiradó, 1920., 20. sz., 227. Németh
elsőként foglalkozott a gyógyszerészet mitológiai vonatkozásaival a pozsonyi kiadású lapban, a szlovenszkói gyógyszerészek magyar nyelvű lapjában.

2012. ápriliS

Gyógyszerészettörténet

Î

9

okról és ikonográfiáról

2.

Az ikertestvérek 250 körül születtek a római birodalom
kisázsiai Kilikia tartományában, keresztény családban. A gyógyításért sohasem fogadtak el pénzt, ezért a nép anargyroi,
azaz ezüst(pénz)teleneknek nevezte őket.
A Diocletianus-féle keresztényüldözések során, a helytartó parancsára az Úr 303. esztendejében szenvedtek mártírhalált. Kivégzőik előbb tengerbe akarták fojtani őket, ezt
követően azonban a tűz sem fogta a két testvért, sőt a megkövezést és a nyílzáport is túlélték. Végül a bakó végzett
velük: fejüket vették.
Kultuszuk a kereszténység államvallásá nyilvánítását
követően az egész birodalomban elterjedt, hogy aztán a középkor folyamán a kontinensen teljesedjen ki. Jellemző, hogy
számos sebész-borbély céh (nálunk a szegedi borbélyok), sőt
universitás (többek között a budai egyetem) választotta őket

védőszentjéül. Az 1600-as évektől a gyógyszerészek patrónusaként daMJán tűnik fel, kozMa marad az orvosoké.
daMJánt általában mozsárral és pisztillussal a kezében ábrázolták, kozMát urináléval (vizeletvizsgáló lombik).
Ábrázolásaikon a vértanúság szimbóluma, a pálmaág mellett attribútumaik sorában a gyógyítás és a gyógyszerészet
további jellegzetes tárgyai, pl. sebészkés, orvosságos edény,
kanna stb. szerepelnek.
Hivatalosan a következő mesterségek űzői tekintik szt.
kozMát és daMJánt védőszentjüknek: borbélyok, cukrászok, fogorvosok, fűszerkereskedők (drogisták), gyógyszerészek, kötszerkészítők, orvosok, szülésznők, viaszöntők, sőt
zsibárusok.
Legkorábbi hazai ábrázolásuk a Szent Koronán található.
Arcképüket a Kassai székesegyház és számos templomunk
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purpurea) és a mák (Papaver somniferum) tűnik fel a gyógyszerészettel kapcsolatos ábrázolásokon.
A mesterség, a hivatás eszközei, tárgyai sorában elsőként
a mozsarat és a pisztillust, valamint a mérleget kell említenünk. A nagyméretű mozsarak egyébként a régi időkben ott
álltak a patika közepén, sőt nem egyszer a gyógyszertár előtt.
Gyakorta szerepel a könyvillusztrációkon, metszeteken
komplett gyógyszertári (esetleg alkimista) laboratórium,
desztilláló készülék és megannyi lombik társaságában.
Az alkimisták – közöttük számos gyógyszerész, hazaiak
is – szimbolikus jeleket alkalmaztak, többek között
arisztoteLész négy elemére és a hét fémre, illetve a hozzájuk kapcsolódó bolygókra.

3.

freskói mellett a szepesi városok későgótikus szárnyasoltárai
őrzik – felsorolásuk meghaladja e dolgozat terjedelmét.
A kőszegi jezsuita patikában is volt képmásuk; a soproni
Oroszlán Gyógyszertárból származó, XVIII. század közepén festett portréikat pedig a helyi múzeum őrzi. A sort
minden bizonnyal tovább lehetne folytatni.
Az állatvilágból a kígyó mellett, amelyről már korábban
szólottunk, az unicornis vagy egyszarvú, az oroszlán, továbbá a sas és a hattyú tűnik fel leggyakrabban a gyógyszerészeti ikonográﬁában – mármint a cégéreken, a korai gyógyszertár-elnevezésekkel párhuzamosan. csanád Vilmos állapítja meg klasszikus tanulmányában2, hogy a patikaelnevezések
esetében – 1875-ig – a leggyakoribb állatnevek az egyszarvú, a kígyó (Kígyó, Fehér, Zöld Kígyó) és az oroszlán (Arany,
Fehér, Két Oroszlán), valamint a sas.
Az unicornis szarvából készített por tudvalevőleg minden
méreg hatását közömbösíti – ezért is szerepelt gyakorta ez a lótestű, őzlábú és oroszlánfarkú mitológiai lény a közép-, sőt
újkori patikák cégérein és bejáratánál.
Az oroszlán nem csupán a bátorság, a hatalom és az erő,
hanem az életerő szimbólumaként is szerepelt a régi időkben, továbbá a kereszténységben magát krisztust is jelentette. Ezenkívül attribútuma szent Márk evangélistának.
Gyakorta feltűnt a patikák cégtábláin, és sok gyógyszertárat
neveztek el e nemes állatról.
A sas szent János evangélista madara. szent Jánost
gyakorta ábrázolták kehellyel a kezében, amelyből kígyó
bújik ki.
A hattyú a remény jelképeként nyújtott biztatást a betegeknek, a gyógyulni vágyóknak.
A növényvilágból mindenekelőtt a gránátalmát (Punica
granatum) kell említenünk. aphrodité gyömölcsét már az
ókorban jól ismerték jótékony, gyógyító hatásáról. A középkorban a szeretet jelképeként szerepelt. A Betegápoló Irgalmas Rend, amely a XVII. század közepén telepedett meg
Magyarországon, ezért is választotta címerképéül ezt a jeles
gyömölcsöt.
A gyógynövények közül leggyakrabban az egész kontinensen általánosan elterjedt piros gyűszűvirág (Digitalis

paraceLsus volt viszont az, aki először mondta ki, hogy
a vegytan célja nem az aranycsinálás, hanem a gyógyszerek
előállítása. Tulajdonképpen a jatrokémia, az orvosi vegytan
egyik alapítóját tisztelhetjük személyében.
A jatrokémikusok természetesen átvették a korábbi alkimista jelöléseket – miért is ne tették volna? A vegyi jelölések
története ugyanakkor több évszázadot ölel át, s a mai rendszer össze sem hasonlítható a kezdetekkel, de azért nem
érdektelen azokat sem ismerni.
A kereszt, a megváltás jelképe a kora középkor óta a betegápolás, a gyógyítás jelvénye is egyben. A betegápolással
foglalkozó szerzetesrendek különböző színű kereszteket
használtak – a lazariták zöldet, a templomosok vöröset, a johanniták, vagyis ispotályosok fehéret. Ezek a különböző
színű keresztek aztán idővel bekerültek patikáink elnevezéseibe, névtárába is.3
A régi patikák belső díszei, díszítményei között gyakran
szerepelnek növényi elemek (babérkoszorú, szőlő, búza, liliom, különböző virágok), csillag, glóbus, korona, golyó stb.
A csillag vezette a három királyokat napkeletről Bethlehembe, a korona a boldogság jelképeként szerepelt.
A gyógyszerészi gyakorlatban használt egyezményes jelöléseknek se szeri, se száma. Ha valami, ismertetésük bizonynyal meghaladná a már korábban is emlegetett, szűkre szabott kereteinket, ezért csupán egyetlen példával élhetünk.
A halálfej (keresztbetett lábszárcsontokkal vagy nélkülük) a XIX. század utolsó harmadától jelenik meg a patikákban a méreg jelölésére címkék, illetve
szigillumok formájában. Először a rendszerető és rendszerező németeknek
jutott eszébe, hogy normalizálják ezt
a gyógyszerészeti ábrát. Az új, egységes,
5.
„geometrikus” halálfej meglehetősen későn,
1943-ban lett rendeletileg bevezetve a Harmadik Biroda-

2. Csanád Vilmos id. mű, 405.

3. Csanád Vilmos, id. mű, 402.

4.
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Szódásüveg
a patikában
Jelen cikkünkben visszaidézzük a gyógyszerészek által egykor
folytatott szikvízgyártás mozzanatait és megmutatjuk szódásüvegeiket, amelyek kellékei voltak ennek az egykori mesterségnek.

E

6.

lomban. Nálunk ilyen „sztenderd” nem született, viszont
méregszignatúráink, ha lehet ilyet mondani, csinosabbra
sikeredtek – amint azt a mellékelt ábra is mutatja.
dr. Balázs Károly
szakíró
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1. aesculap; zománctábla – Galenus Gyűjtemény, Budapest
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gy angol tudós pap, Joseph priestLey 1767-ben
elsőként elegyítette a szén-dioxidot vízzel. Őt hamarosan követte a genfi JacoB schweppe, aki 1783ban egy hatékony, ámde titokban tartott módszert talált fel
a mesterséges szénsavas ásványvíz nagyipari előállítására.
Aztán 1813-ban charLes pLinth megalkotta és szabadalmaztatta az első szifonfejet, amelyen keresztül pontosan
célba lehetett juttatni az egyébként szerteszét fröccsenni
kívánkozó folyadékot és e szerkezet a szénsavas nedűt is biztonsággal a palackban tartotta.
Nos, a nemzetközi előzmények e rövid áttekintése után
térjünk haza Magyarországra, ahol JedLik ányos, a győri
bencés gimnázium tanára már 1828–29-ben foglalkozott
azzal, hogy itthon is megvalósítsa a szódavíznek és a mesterséges savanyúvíznek az iparilag is használható készítési
módját. Erre a célra külön berendezést tervezett és készíttetett Győrött. Orvos barátai is elismerően szóltak a készülékről és rábeszélték a professzort, hogy hasznosítsa az eljárást,
ugyanis a kórházi betegek hálásak voltak az üdítő szódavízért. 1831–32. évben napkeleti járvány, epekórság – mai
nevén kolera – söpört végig az országon, és a szódavíz, amely
a savanyú kémhatása révén nem terjesztette a járványt, a szenvedőknek enyhülést és megkönnyebbülést hozott.
És most képzeljük magunk elé az előző század elején feltálalt vasárnapi ebéd hangulatát. Nyár van. A vidéki ház
kertjében a diófa árnyékában a húsleves maradéka már a kihűlés jeleit mutatja, a szolgáló éppen hozza a második fogást
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és mellé a teríték részeként a szódásüvegeket is, a szomjas
háznép felüdülésének elengedhetetlen kellékeit. A déli nap
sugarai átvillannak a fák levelein és megcirógatják az egyik
szódáspalack oldalát, láthatóvá és olvashatóvá téve annak feliratát, hogy a „Szentháromság gyógytárból Keczel”.
Ám a kíváncsi napsugár még nem éri be ennyivel, hanem
tovább betűzi a feliratot, amely azt a fontos értesülést adja a korabeli fogyasztó tudtára, hogy ő most éppen a „Vegytiszta
folyékony szénsavvali szikvízgyártás” – pezsgésének az élvezője. De amíg idáig eljutottunk, hosszú volt az út…
A Monarchia-beli Magyarországon maga a feltaláló,
JedLik ányos kezdett bele a szikvízgyártásba 1841-ben
Pesten. Mint tudjuk, az igyekezete nem volt hiábavaló, mert
őt aztán a munkájában számtalan vállalkozás követte, no és
később a derék magyar patikusok.
És most vissza külországba. Egy poroszországi miniszteri rendelet már 1844-ben engedélyezte, hogy az ottani patikák a hagyományos gyógyvizek mellett, szénsavval dúsított
vizeket is forgalmazhatnak, illetve készíthetnek. A találékony gyógyszerészek éltek is a lehetőséggel és árulni kezdték
folyékony gyártmányaikat. Először csak kőedény korsókban
a dugót erős madzaggal az üveghez erősítve. Majd kengyelzáras, népszerű nevén csatos üvegekben ahol a lezáró porcelán fej tetején, illetve az üvegek palástján lévő domború feliratok útján közölték a termékkel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat. Ezek az információk már a hely szűke miatt is
szinte csak a patika nevére szorítkozhattak. Magyarországon
sem volt ez másképpen, bizonyítják ezt a későbbről fennmaradt tárgyi emlékek. Ezek az üvegek a külsejükben egyszerűek voltak, különösebben nem vonzották a szemet.

3.

4.

Nosza, tenni kellett valamit, hogy a növekedésnek induló
belföldi piacon tetszetősebbnek és egyedinek látszódjon a termék. Hiszen a fővárosi rézművesek és lakatosok hamarosan
ráálltak a szikvizet előállító és töltő gépek gyártására, és
ennek köszönhető, hogy már a kiegyezést követő években
virágzásnak indult a szódavízgyártás, mint tisztes kisipari
mesterség. A csatos üveget gyorsan felváltotta a tekintélyt
sugárzó, nehéz és vastag falú szódásüveg, a használatát, mozgatását pedig kényelmesebbé és biztonságosabbá tette a szifonfej. Kialakult egy formavilág, amelyben a gyógyszertárak
termékei meghatározó szerepet játszottak.

X. évfolyam 1. Szám

A kezdetekben alkalmazott színezetlen üvegek mellé
rövidesen felsorakoztak a színes szikvizes üvegek. Uránzöld,
kobaltkék, rubinpiros és sárga üvegekbe töltötték a szomjat
oltó szódavizet. Igen ám, de ezzel ki is merült a színvilág,
mást kellett kitalálni, hogy a termék mutatós legyen.
A hagyományos henger alakú üveg a tervezők jóvoltából
teltkarcsú derekat kapott, mint egy míderbe kényszerített
ténsasszony, vagy egy, az orosz templomi hagymakupolákra
emlékeztető felsőrészt. Máshol a palack a talpa felé öblösödve pocakot eresztett, mint egy padlizsán vagy kálmánkörte.
Az üveg teste lehetett bordázott vagy csavart, a talpa lekerekített vagy szoknyás és ezek így együtt – a szín, a forma és
a felület – már eléggé tetszetős eredményt adtak. De az így
megjelenő szódásüveg még mindig csak az ipari tömeggyártásnak volt a terméke, tehát más módon kellett egyedivé és
a figyelmet felkeltővé tenni a portékát. Erre az üvegen megjelenített felirat vagy kép szolgált, esetleg mind a kettő, amely
készülhetett az üveg anyagába öntve vagy az üveg palástjára,
az előre elkészített matricán keresztül úgynevezett homokfújásos technológiával felvíve. Az igényesebbek savas eljárással, mélymaratással jelölték meg az általuk forgalmazott
palackokat, amelyek e módszerrel egy tapintható, majdhogynem domborműszerű felületet kaptak. Ezek az ábrák és magyarázó szövegek az üveg hengeres voltának megfelelően,
többnyire tojásdad keretbe voltak foglalva. Nemegyszer születtek ily módon tipográfiai és képzőművészeti, összességében iparművészeti mesterművek. A Monarchia elkényeztetett közönsége hozzá volt szoktatva az igényes kézműves termékek látványához és használatához. Nagy volt a verseny,
Magyarországon egykor 20 ezernél is több vállalkozás gyártotta a szódavizet.
A tájékoztatásnak szánt komolykodó feliratok a bizalmat
igyekeztek erősíteni a fogyasztóban. Ugyan ki tudott ellenállni egy olyan, minden szavában hitelesnek tűnő szövegnek,
hogy:
„Császári és Királyi szabadalmazott gyártás baktériummentes vegytiszta vízből.”
A szikvízgyártók, így a patikák is természetesen folyamatosan cserélték a megrendelőiknél a kiürült üvegeket, amelyek többnyire a gyártók (gyógyszertárak) „elidegeníthetetlen” tulajdonát képezték.
A gyógyszerészeknek a korabeli árjegyzékek tanúsága
szerint komoly tőkére volt szükségük ahhoz, hogy a szódavízgyártást elkezdhessék. Meg kellett vásárolniuk a gyártóberendezést és be kellett szerezniük a töltendő szódásüvegeket fejjel felszerelve, feliratozva és feldíszítve a cég ábrájával.
A fejen kötelező volt feltüntetni a szikvizet előállító személy
vagy cég nevét.
Egy korábban készült tanulmányból tudjuk, hogy a magyarországi gyógyszertárak nagy számban viseltek egyházi vonatkozású neveket. Az angyaltól az összes szenteken keresztül egészen a védanyáig tartott a sor. És amelyik patika például az „Őrangyal” nevével hirdette magát, az a szódásüvegén
is eljuttatta az angyal alakját a vásárlóihoz. És igyekezni kellett egyedi flaskával előállni, mert csak az idézett Őrangyal
nevét cca. 130 patika cégére hordta magán. Igaz, nem mindegyik forgalmazott szódavizet.
És amelyik gyógyszertár megengedhette magának, többféle színű, alakú és mintájú üveggel is kiszolgálta a vásárlóit.
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A mezőkövesdi Őrangyal Patikának, a debreceni gyógyszerész szaBó káLMánnak, vagy a pécsi Sipőcz Gyógyszertárnak háromféle üvege is ismert a gyűjtők körében.
A patikusok és az általuk megbízott üveggyártók fantáziája kimeríthetetlen volt. A dunaföldvári gyógyszertár tulajdonosa, eszterGaMy GáBor az 1800-as évek végén a –
vélhetően – családi címert tartotta fontosnak megjeleníteni
az általa forgalmazott üvegeken.
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riummentes, máshol sterilizált, szénsavvali (sic.), üdítő stb.
Sokan tartották fontosnak feltüntetni, hogy a felhasznált
szénsav folyékony, amely értesítés bizonyára elkápráztatta az
újdonságra vágyókat.
Aztán 1892-től már használták a palackozott folyékony
szénsavat, ami garanciát jelentett a szódavíz minőségére, és
ezt a szifonüvegeken is feltüntették „folyékony szénsavval
készült szikvíz”. Előtte csak úgynevezett önfejlesztővel készítették a szénsavat és ez sok minőségi kifogással járt. Zavaros,
büdös és rossz ízű lett a szóda. Ezekre a kifogásokra a korabeli újságokban talál utalást a szorgos kutató.
Egyes patikák nem érték be csupán a szikvíz előállításával,
hanem alkalmazni kezdték az ötletekből kifogyhatatlan újítók egy másik praktikus találmányát, a krachedlis, más néven
a golyózáras üveget. Magyarországon már a múlt század első
éveiben új termékként megjelentek a málna-, citrom- és
egyéb gyümölcsízű szénsavas üdítőitalok. Az üdítőkhöz az
alapanyagokat a Zwack gyár szállította és azok gyártásához,
főleg a kis űrtartalom okán a golyózáras üvegek használata
látszott kézenfekvőnek. Itt nem egy biztonságos fém fej,
hanem a szénsav tolóerejét kihasználó és a nyakban lévő
gumikarikának szoruló golyó tartotta vissza a szénsavas
nedűt az üvegben. A golyót csak be kellett nyomni az üveg
nyakán, amely az erre a célra kialakított helyére szorult és
máris fogyasztható volt a hűsítő ital.

A neves kecskeméti gyógyszerészek, Farkasék, a patikájuk névadóját, magát Mátyás királyt örökíttették meg az
üvegeik palástján.

9.

7.

8.

A már említett pécsi gyógyszerész, sipőcz istVán egy
egész oázist kanyarított a szódásüvege elejére, amelynek
a patika nevéből adódóan szerecsen lett a fő alakja, a kezében
tartott kígyóval. Kis képzavar, de mi sem természetesebb, hogy
az oázis hátteréből kimagaslik a jellegzetes pécsi öt torony is…
Már 1869-ben rendeletet adott ki a Magyar Királyi Belügyminisztérium a Szikvíz gyártása körül követendő rendszabályokból. Az üvegen lévő helynek és a gyártási lehetőségek
változatosságának köszönhetően a patikusok (és becsületükre legyen mondva, szinte csak ők) igyekeztek most már kicsit
bővebben ismertetni, és egy-egy tetszetősebb ábra segítségével vonzóbbá tenni a terméküket. Ennek megfelelően az általuk töltött víz lehetett szűrt vagy szűrletezett (sic.), bakté-

10.

Tiszteletre méltó dédapáink, az akkori lurkók sajnos komoly pusztítást végeztek a krachedlis üvegek között, mert a kikortyolt tartalom után a flaskának volt egy még hosszabban
tartó élvezetet adó értéke, az üveggolyó, amellyel aztán játszani lehetett. Szegény patikus meg nem értette, hogy miért
fogynak az üvegei.
Ide tartozó érdekességként el kell még mondanunk, hogy
a neves hódmezővásárhelyi gyógyszerész, kristó naGy
istVán sajátságos módon oldotta meg a szikvízforgalmazás
módját, módszerével akaratlanul is borsot törve a kollégái
orra alá. Elvállalta ugyanis az angol Sparklet autószifongyártó cég helyi képviseletét és lelkes, minden hirdetési alkalmat
megragadó és helyet kihasználó népszerűsítője lett. A készüléket ingyen bocsátotta a vásárlók rendelkezésére, de a szénsavas patronért már fizetni kellett. A kényelmesebb fogyasztó így ennek az újdonságnak köszönhetően mindenkitől függetlenül otthon készíthette el a szódavizét.
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11.

Ejtsünk pár szót arról a bizonyos szifonfejről is, amelynek
– és az üvegben uralkodó nyomásnak – köszönhetően a tartalom szinte az utolsó cseppig kinyerhető volt.
Ezek a fejek és a vízzel érintkező csatlakozó alkatrészek
a kezdetekben a legtisztább ónból készültek. Az ón tudvalevőleg nem oxidálódik a szénsavval való találkozása során.
Ezért szigorú hatósági előírásban szabták meg a fejet készítő öntőmesterek részére a fémek arányát. Később megengedően az ónbevonatú ólom is megtette, amelyet a végén nikkelborítással tettek szebbé. A háborúban viszont az ónt és
ólmot, mint stratégiai fémet más célra használták. Így megszületett a porcelánbetétes vagy a tiszta porcelán szifonfej.
Az első világháború előtt gyártani kezdték alumíniumból is
a fejeket, de ennek a könnyűfémnek akkor még igen magas
volt az ára és ezért csak kevés készült belőlük.
Amint arra már korábban is utaltunk, ezek a fejek is adathordozók voltak. Feltüntették rajtuk a szikvizet előállító
intézmény vagy iparos nevét és a helységet ahol a gyártás
folyt. Továbbá a fej előállítójának a nevét, a felhasznált fémek
anyagának az összetételét és az elkészítés évszámát. A fej egy
a közepén kettényitható és menettel ellátott gyűrűre volt felcsavarva. A menetes gyűrű is a fejhez hasonló anyagból készült és a szétszedhetőségére azért volt szükség, hogy a palack nyakán kialakított váll alá legyen pontosan illeszthető.
A fej ezután már a fogyasztó biztonságának a figyelembevételével is szilárdan csatlakozott az üveghez, visszatartva a szénsav nyomását és a vele együtt szökni akaró vizet.

12.

14.

zott. Ezt követően születtek meg az úgynevezett sas csőrös,
ha tetszik sárkányfejes csővégek.
A szikvízgyártást ki kellett szolgálni és ezt becsülettel meg
is tették az akkori gyárak és iparosok. Megérdemlik, hogy
a fennmaradt írásos emlékek segítségével néhányuknak a nevét felidézzük.
Az írásunk tárgyát képező üvegeket többek között az
Egyesült Magyarhoni Üveggyárak Részvénytársaság szállította. De készítettek üvegtesteket Salgótarjánban, Tokodon,
Csehországban (akkor még a monarchia része volt) stb.
A palackok talpán található jelölések máig őrzik a gyártók
neveinek rövidítéseit. A szódásüvegfejek előállításában meghatározó volt a Sűss és Friedman cég, és a porcelánfej kitalálója kont oszkár.

13.

A kiöntőfejek alakja sem volt egyforma. A kezdetekben
ezek sima csőben végződtek. A hagyomány szerint néhány
asszonyság és valószínűleg férfiember is az alfele tisztítására,
vagy allövet beadására használta, amely során a nagy nyomással kiáramló folyadék komoly szervi roncsolásokat oko-

15.
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Meg kell jegyeznünk, hogy még e téren is képviseltette
magát a gyógyszerészszakma hazsLinszky károLy budapesti gyógyszerész személyében, akinek korábban a VIII.
kerületben, az akkori Sándor tér 3. szám alatt volt a patikája. A VII. kerületi Sajó utcában működtette a szikvízgyártó
üzemét 1900 és 1912 között és a Keleti pályaudvar melletti
Verseny utcai telepén gyártotta a míves szifonfejeit. A cég
a Hazslinszky gyógyszerész és társai Favorit szénsavgyár nevet viselte. Érdekes és mindenképpen egyedi tárgyi emlék
ebből az időből a GÖllner Béla besztercebányai gyógyszerésznek készült, mára kicsit viharvert szikvizes palack, amely
az üvegtesten és a fején is viseli a gyógyszerész nevét és
amelynek a készítője a Hazslinszky cég volt.
Mindenképpen meg kell említeni a Dénes Vilmos és
Társa Faáru és Ládagyárat is, amely nélkül a palackok biztonságos szállítása nem lett volna lehetséges (kívül belül gyalulva!).

16.

17.

Î
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A teljes gyártó berendezések és a szükséges kellékek is
beszerezhetők voltak egy helyről, legalábbis ezt adta tudtul a
Ries és Berkovits gépgyár, a Kerepesi úti Fischer JózseF
négy nyelven közreadott árjegyzéke, a dr. Wágner és Társai
vagy a Vető Sándor Fémárúgyár hirdetései, és a Hazslinszky
gyógyszerész és Társai vállalkozás is. Természetesen lehetetlen az akkori idők minden szereplőjét megemlíteni, de szerencsére az emlékük névvel vagy a nélkül fennmaradt a tárgyaikban és a ritkán fellelhető dokumentumokban.
Ma az ivóvizet különféle vízkezelési eljárásokkal (vízlágyítás, mechanikai szűrés, tisztítás, gáztalanítás, esetleg vízhűtés) előkezelik majd különböző űrtartalmú ballonokba és
üvegekbe töltik. A forgalomba hozott úgynevezett kezelt víz
a manapság használatos palackokban nem vonzza a szemet.
Már megszoktuk, hogy a szódásüveg kopott, áttetsző és
színtelen. A gyártók néhány esetben még valódi üvegekbe, de
többnyire már csak műanyag palackokba töltik a terméket,
amely aztán szintén műanyagból készült igénytelen kivitelű
piros, zöld, sárga stb. színű fejen keresztül távozik az üvegből. Aztán ezekre az önmagukban sem látványos üvegekre
még színes műanyag hálót is húznak… (Brrr!)
Tehát ezzel is magyarázható az a máig sem csökkenő
gyűjtői érdeklődés, amely ezeket a korabeli tárgyakat kíséri.
Az üvegtestek szemet gyönyörködtető színe, néhol bumfordi, máshol kecses formája, a palackokon lévő fejek egyedisége, az üvegekre felvitt ábrák szépsége és a tájékoztatásnak
szánt komolykodó feliratok megmosolyogtató volta.
Továbbá az a tény, hogy újra divatba jött a vidámság vagy
a búsulás kihagyhatatlan és pótolhatatlan kelléke a spriccer,
ha tetszik a fröccs.
Tisztelet illeti a szegedi Bánffi István gyűjtőt, aki a régi
szódás emlékeket nemcsak gyűjti, hanem egyedi módon be is
mutatja őket egy kiállítás keretében. Az ott látható írásos
emlékek és a világhálón bőségesen fellelhető ismeretek hasznos segítséget nyújtottak e cikk megírásához. Biztatott
Kralovics Sándor gyűjtőtársam és Fekete László Gyula, aki
enciklopédikus formában feldolgozta a magyar szódásipar
történetét. Köszönettel tartozom Matolcsi Péternek, aki az
üvegek restaurálását végezte mesteri módon.
A mellékelt képanyag a szerző gyűjteményének a darabjairól készült.
révész miklós
gyűjtő

1–2.
3–4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16–17.

a keceli szentháromság Gyógyszertár üvege és felirata
a hódmezővásárhelyi Csillag patika üvege és a kengyelzár porcelánfeje
a mezőkövesdi Őrangyal Gyógyszertár üvege
a dunaföldvári Esztergamy Gábor gyógyszerész üvege
Farkasék üvege mátyás királlyal
az oázis az öt toronnyal
Fekethe Nándor Fekete sas Gyógyszertárának üvegei (putnok)
Csepi antal gyógyszerész üvege (Baja)
a Kristó–Kabdebó patika autosyphon hirdetése utazási menetjegyen
Grózer lajos Gyógyszertárból Borsodnádasd
szódásüveg; szabó Kálmán gyógyszerész Debrecen
a kétféle fej az üvegeken
szódásüveg; Göllner Béla Gyógyszertára, Besztercebánya
Hazslinszky Károly gyógyszerész ónból és alumíniumból öntött
szódásüvegfejei
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Itatós a gyógyszertárban
A szerző az igen dekoratív, de mára már letűnt reklámeszköz történetét dolgozza fel.

3.

A

z itatóspapiros len- vagy pamutrongyból készül.
A lényeg, hogy ez a különleges papírfajta ne legyen
tömörítve és hogy felületét ne enyvezzék. Ez biztosítja ugyanis kiváló nedvszívó képességét, mely tulajdonsága
biztosította töretlen népszerűségét az írótoll és tinta világában. A tinta ugyanis nehezen szárad, ezért az írást – levelet,
számlát, bármilyen írott szöveget – ajánlatos volt az új találmánnyal „felitatni”, vagyis megvédeni az elmázolódás ellen.
A pacák ellen ugyan az itatós sem jelenthetett védelmet, azokat legfeljebb kordában, vagyis határok között tartotta, de
a pacagyártás amúgy mindig is inkább az iskolákban folyt,
nem pedig a hivatalokban vagy polgári otthonokban.
Az itatós az 1880-as években jelent meg az íróeszközpiacon, és villámgyorsan kiszorította a korábbiakban alkalmazott
„porzást”, vagyis az írott felület krétaporral történő
kezelését. Továbbá szinte születése pillanatában felhívta 1.
magára az újdonságokra
vizsla szemmel ﬁgyelő
reklámipar ﬁgyelmét.
Kiderült ugyanis, hogy
az itatósnak van még egy
meglepő tulajdonsága: a tintát elnyeli ugyan, de a nyomdafestéket, a nyomtatást jól
állja. A rányomtatott (akár
többszínnyomású) illusztrációk képélessége ugyan hagy
némi kivánnivalót maga után,
de a szövegek jól olvashatók
lesznek. Készen állt tehát egy
új reklámhordozó, amely egyrészt a gazdasági élet egész
területén és a háztartások többségében „hivatalból” jelen kellett hogy legyen, másrészt előállítása és terjesztése elhanyagolható költségekkel járt. A reklámipar szempontjából maga
a tökéletes eszköz, amely mindehová eljut – minimális fajlagos költségek mellett.
2.

Az itatósra – némi képzavarral élve –
a gyógyszerreklámipar is szinte
azonnal ráharapott. A legkorábbi
ismert, itatósra nyomott gyógyszerreklám a párizsi GeorGe reynaL
cég termékeit dicséri; a 160x250
mm nagyságú lap mindkét oldalát
igénybe vették e különlegességek
népszerűsítésére. Merthogy igazi,
fogalmazzunk úgy, gyógyhatású
különlegességekről volt szó.
reynaL többek között reumaés bronchitis elleni szirupját,
nátha és légúti megbetegedések elleni kenőcsös süteményét (ez a testen hordva ugyanúgy használt, mint orálisan…) és nem utolsósorban a Carbolatine-t, ezt a „liquer a l’acide phénique dulciﬁé
por le pansement des plaies, des brulurés”-t, vagyis sebek és
égési sérülések stb. ellátására szolgáló édesített, savas likőrt
hirdette e módon. Ez utóbbi édesített csodaszer egyébként
valószínűleg bevált belső használatra is, jóllehet ez a reklámszövegből nem derül ki.
Az itatós külön érdekessége, hogy eredetileg a Vie Parisienne c. lap 1889. november 2-i számának (ingyenes) mellékleteként látott napvilágot, de persze reynaL ellátta vele
a termékeit árusító összes gyógyszertárat is – bel- és külföldön egyaránt („toutes les Pharmacies en France et á l’Étranger”).
További érdekességként jegyeznénk meg, hogy készült
vízjeles itatós is. Ezt a újdonságot, mármint az itatóson
alkalmazott védjegyet a Gessner und Kreutzig német cég
szabadalmaztatta 1895-ben – világelsőként. A cég 1939–47
között magyar gyógyszeripari cégeknek szállított nagyobb
mennyiségben ilyen védjeggyel ellátott itatós papirost.
A védjegyes papiros a hazai gyártók körében sem volt
ismeretlen: az erdélyi papírmalmok közül az I. világháború
előtt a csíkszentmihályi és a csíkszentmártoni foglalkozott
a gyártásával.
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Hogy aztán ilyen védjegyes itatósra került-e reklámszöveg
vagy ábra, az nagy kérdés. Mindenesetre az biztos, hogy hozzánk az itatósreklám divatja jókora késéssel érkezett meg,
vagy ha úgy tetszik – újabb derűs képzavarral élve – gyűrűzött be. Mindenesetre az 1910-es években már jelen volt.
Igazi fénykorát azonban a két 5.
világháború között élte.
Ebben az időben, ezen a
téren különösen a Richter
jeleskedett. Jelentetett meg
többek között itatósnaptárt
(12 betétlapos, sárga alapon
bordó nyomással készült
naptár gyógyszerészek és
orvosok részére), sőt noteszt
(6 lapos). Itatós-termékreklámjait pedig „csokorban”,
vagyis sorozatban adta ki és
terjesztette – elsősorban az
orvosok körében.
A Richter-féle itatós egy teljes oldalát vette igénybe a reklámszöveg – a másik, üres oldalát lehetett tulajdonképpen a
célnak megfelelően használni. Vagyis Richter itatósa egyszerre reklámozott és itatott.
A reklámitatósok Bíró MikLós nyomdájában (VII.,
Rózsa u. 25.) készültek. Bíró a szakma kiváló mestereként
természetesen aprónyomtatványai tipográﬁai tervezésére is
nagy súlyt helyezett – ez az Adigan és Glanduovin-reklámon is az első pillantásra szemünkbe tűnik.
Az Adigant a Richter 1913–58 között, több mint négy
évtizeden át gyártotta, mint a szívműködést segítő gyógyszert. Hatóanyaga a digitalis lanata volt. Itt jegyeznénk meg,

hogy a szer bevezetésének idején a Richter még családi vállalkozásként működött, s az Adigan egyik legkorábbi sikertörténetének számított. A sikert persze nem adják könnyen
– de olcsón sem. Egy adag Adigan kezdetben 14 koronába
került – ez akkoriban egy munkás három-négynapi ﬁzetésének felelt meg.
A Glanduovint a nőgyógyászatban használták, organoterápiás készítményként, szintén
az 1913-as év újdonsága volt,
s ugyancsak az ötvenes évek elejéig maradt forgalomban.
Az Adigan-itatós hátlapján,
mármint tiszta oldalán gumi
körpecsét lenyomata olvasható:
„A PERBÉTEI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖR ORVOSA Komárom vármegye”. Vagyis a körorvos úr lekörpecsételte az itatóst
és gondosan, eredeti állapotában
meg is őrizte. De vajon miért nem
használta rendeltetésszerűen, mármint itatósként?!
A válasz erre igazán egyszerű: mert gyűjtötte. Tegyük
hozzá: hál’ Istennek! Így ugyanis ezzel az aprósággal, ezzel az
adalékkal is hozzájárulhattunk a hazai gyógyszerreklám gazdag – jóllehet egyelőre megíratlan – történetéhez.
dr. Balázs Károly
szakíró
1–5. itatóspapírok (Galenus Gyűjtemény, Budapest)
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Örkény István (1912–1979)
rKény isTVán 1958–1963 között az Egyesült
Gyógyszer- és Tápszergyárban (EGYT, ma Egis
Nyrt.) dolgozott. Vegyészmérnöki és gyógyszerészi
diplomája lévén a gyógyszerismertető osztályon kapott
beosztást. Innen irányították a gyár új készítményeivel kapcsolatos klinikai kísérleteket, a bevált és engedélyezett
készítmények ismertetését és népszerűsítését. ÖrKény fő
feladatát képezte, hogy minden új EGYT-s készítmény forgalomba hozatalakor kellő szakszerűséggel szerkesszen levél
jellegű ismertetőt, ún. orvosi levelet az orvosok és gyógyszerészek tájékoztatására. Ezeket belső és külső lektorálás után
az Egészségügyi Minisztérium, később az OGYI jóváhagyta. Csak az így ellenőrzött és elfogadott szöveg kerülhetett
nyomdába, majd postai úton a címzettekhez. Némelyik

Ö

1.

3.

készítményről több ismertető is készült. Pontosan tudjuk,
hogy számos, ma is rendelhető gyógyszert – Andaxin,
Trioxazin, Lidocain, Hibernal, Gerovit – ismertetett ily
módon ÖrKény isTVán. Sok készítményt pedig az idő
folyamán töröltek a törzskönyvből. Ezek egyike a Kofka tabletta. Íme az orvosi körlevél:
„Kofka
A Kofka hatóanyaga a coffein, az agy és a szív ereit tágítja.
Ezáltal az agy fokozott szellemi munkát tud kifejteni, a kifáradás és a vele járó álmosság elmarad, élénk és éber állapot lép fel. Ennek köszönhető, hogy a coffein, mint »élvezeti cikk« egyre
nagyobb tömeget hódít meg, ha
ugyan élvezeti cikknek szabad
neveznünk azt a fegyvert, amellyel a
szellemi és ﬁzikai munkás az életért
folyó közdelemben a természetes kifáradás ellen vívja a harcot.
A coffein növekvő népszerűsége
tette szükségessé a tisztán coffeint tartalmazó Kofka forgalomba hozatalát.
Napjainkban mind többen és többen
szednek különböző coffeintartalmú kombinált készítményeket élénkítőszernek,
tekintet nélkül az azokban lévő többi
hatóanyagra és azok nem közömbös mellékhatására.
A Kofka rendeltetése az, hogy megszüntesse a coffeines kombinált porok és gyógyszerkülönlegességek fölösleges fogyasztását.
Általa egy minimális mellékhatású élénkítőszerhez jutnak azok, akiknek élénkítőszerre
van szükségük.” ( Jóváhagyta: Eü. Minisztérium, 1961. VII. 22.)
A Kofka tablettát a 3071. számon törzskönyvezték.
A többi között a nagy népszerűségnek
örvendett, de a koffein mellett phenacetint és
amidazophent is tartalmazó Karil tablettát
volt hivatott kiszorítani.
ÖrKény írói, művészi képességeit is használó és felmutató promóciós Kofka levelezőla2.
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és a Kofka tabletta
pokról gyári kollégája, Kósa lászló gyógyszerész, író megemlékezett a Pisti a gyógyszergyárban (Örkény István a száműzetésben, Editorg, Budapest, 1989.) című kötetében, és közreadta a szövegeket is. A szépprózát kedvelők és értékelők
körében nagy elismeréssel fogadott műből idézünk:
„A Kofka megkedveltetését feladatul vállaló Örkény-írásokról
– mondja Kósa László – szóljon az ötletadó.
»Vörösházy Lajos: A Kofka tabletta forgalomba hozatalának
előkészítése során azt a megbízást adtam Örkénynek, hogy írjon
szemelvényeket a kávé, a kávéivás történetéből, és készíttessen a
képi illusztrációhoz az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből
a témához illő tárgyakról fényképfelvételeket. El is készültek
ezek, én meg sok ezer példányban levelezőlapokat csináltattam:
az egyik oldalon Örkény szövege olvasható, a másikon az illusztráció szerepel. A nyomdában csúnyán elbántak az anyaggal, színezése nagyon sötétre sikerült. Hosszabb időt vett igénybe, amíg a kávéivásról szóló korabeli leírások közül Pista megtalálta a kedvére valókat, és illusztrálásukra a sok múzeumi tárgy
közül a szöveghez leginkább illőket, hogy a kapott földadatnak
eleget tegyen.«”

19

Emlékezés
Örkény István
100. születésnapjára

Kósa László ehhez még hozzáfűzi: „Ki tudja, vajon van-e
még ezek közül egyetlen példány is valahol, és tudja-e bárki is,
hogy ezek Örkény munkái?”
Van. A Galenus Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben. Leltári szám: 2003. 4. 28. 1–6. Kofka.
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Egyik lapjának szövegét alább közöljük:
„»Nosza, nézd, mint vereslik a tüzön az izzó rézfazék, nézd,
mint akar a kávé pora a bugyborékoló vízzel együtt kirohanni
a fazékból! Tartsd rajta a szemed! Huzd el a tüztől, de tedd viszsza rá háromszor-négyszer. Háromszor-négyszer lesz gazdagabb az ize a fekete-kávénak…«
Ezek a lélekkel teli sorok a Carmen Caffaeum-ban olvashatók.
Alig van olyan költő a világon, aki meg nem írta volna a maga bordalait. A Carmen Caffaeum nem a borról, hanem a kávéról szól. A francia Massieu abbé írta, akkora tűzzel és szenvedéllyel, mely méltó párja a görögök bordalainak.
»Igyad úgy, olyan forrón, hogy majdnem elégesse inyed, és
gyönyörűséged apró szürcsölgetésekkel fokozzad! Igy válik javadra e nektár, átjárja belső zsigereidet, csontjaid velejét és minden porcikádat. Csodás ital ez: tagjaidba éltető meleget lehel,
kebledbe belopja a vidámság tündérét, elöli a testet felfúvó ártalmas gőzöket, feloldja azt, ami benned eldugaszolódott és bőséges,
derekas izzadást okoz…«

X. évfolyam 1. Szám

6.

7.

»A kávéivók senkit sem sértenek meg bántó nevetéssel, mert
ez az ital ártatlan és nem sugallja a sértegetés kedvét, és a kávéadta tréfának nincsen tövise… Szivedből elüzi a bus szorongásokat, mintha muzsika szólalna meg szivedben, mellyel a kegyes
ital nyájas szelleme felviditja borongós lelkedet és felfrissiti fáradt
testedet.«” (Párizs, 1710)
Kocsis jános

IRODALOM:
1. Törzskönyvezett gyógyszerkülönlegességek VI. hivatalos jegyzéke.
Medicina, Budapest, 1957. (kéziratos bejegyzés)
2. Id. Issekutz Béla: Gyógyszertan. Medicina, Budapest, 1959.
3. Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére IV. kiadás. Medicina,
Budapest, 1963.
4. Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére VI. kiadás. Medicina,
Budapest, 1971.

1. Kofka szórólap (révész miklós)
2. Kofka tabletta (révész miklós)

3. Örkény istván névjegye (Kocsis János)
4–7. Örkény által írt Kofka szórólapok (Galenus Gyűjtemény, Budapest)
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Reklámkártya a patikából
A reklámkártya régi találmány. Az 1600-as évek utolsó harmadában tűnt fel először Nyugat-Európában (elsősorban Franciaországban, de német nyelvterületen és Angliában is elterjedt), mint
a reklám (kereskedelmi aprónyomtatványok) új, hatékony – és
persze nem utolsósorban nagyon is költséghatékony – formája.
eklámcédulaként is nevezik, legalábbis MaGyarikossánáL ilyen elnevezéssel szerepel.* A francia
gyógyszerész, sieur dauMont reklámcédulája
1864-ben készült és az általa gyártott „Magyar királyné” vize
hasznosságát dicséri. A készítményt köszvény, bénulás,
hurutok és még legalább tucatnyi más betegség ellen ajánlja.
A reklámcédula idővel, mármint rövid másfélszáz év alatt
megemberesedett, mondhatni megizmosodott és reklámkártya lett belőle. Szó szerint: már nem csupán reklámszöveg
szerepelt rajta, hanem valamilyen ﬁgyelemfelkeltő kép,
illusztráció is, továbbá vékony kartonra nyomták, nem pedig
normál papírra. Pontosabban az előlapra került az ábra, a
hátlapra pedig a szöveg, a gyártóra és/vagy a kereskedőre (ez
a kezdetekben ugyanazt a személyt jelentette), illetve a reklámozott termékre vonatkozó tömör információ.
Az illusztráció általában város- vagy életképet, vagy valamilyen jelenetet tartalmazott. Bármilyet. A ﬁgyelemfelkeltés
volt a lényeg. A német szakirodalom ezeket a reklámkártyákat Serienbilder néven ismeri, nem véletlenül, mivel általában
sorozatokként láttak napvilágot. A négy, hat, vagy éppen
tizenkét darabból álló „tematikus” sorozatok természetesen
nem csupán a gyűjtést voltak hivatva elősegíteni, hanem
elsőrendű céljuk a gyártó, a termék promóciója volt.
A néhány darabos sorozatok aztán hamarosan monstresorozatokká álltak össze; nem voltak ritkák a 60, 120 majd
300 darabos kiadványok, amelyekhez aztán külön (kísérő
szöveggel ellátott) gyűjtőalbumok társultak. Gyűjtésük
hamarosan komoly férﬁúk hobbijává vált – a németeknél
például a gyűjtők 1930-ban külön klubba szerveződtek
(Zentralverband der Bildersammler) és havilapot jelentettek
meg („Der Bildersammler”). Nálunk hasonló szervezkedésre nem került sor.
Az első reklámkártyák rézmetszetes eljárással készültek.
Az 1820-as évektől aztán megjelent a kőnyomatos, valamivel később pedig a színes kőnyomatos reklámkártya. Ezek
a – gyűjtők által megfelelő respektussal, sőt áhítattal emlegetett – apró nyomdai remekek, a „kromolitók”.
A reklámkártyát kezdetben a kereskedő személyesen
nyújtotta át a vásárlónak, később azonban, a nagy kereskedőhálózatok elterjedésével, az 1880-as évektől már jobbára a
termékhez csomagolták.
A gyógyszergyártó cégek és a gyógyszerészek nagyjából
ezekben az években kezdtek el a cég- és termékreklámnak
ezzel a változatával foglalkozni; a századforduló idején pedig

R

* Dr. Magyari-Kossa Gyula: Magyar Orvostörténeti Emlékek III. köt.
Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest 1931., 317.

a reklámkártyák használata ezen a területen is általánossá
vált.
A nagy külföldi cégek közül akkoriban a mindenhol ismert húskivonatot gyártó LieBiG báró (báróságát kereskedelmi sikerei kapcsán szerezte) jelentetett meg sorozatot
Magyarországról, illetve magyar témában. A cég termékét
étvágynövelőként, vérképzőként és általános roborálószerként árulták a patikákban.
LieBiG természetesen a magyar piacon is jelen volt.
török JózseF 1902-es katalógusában Liebig-féle húskivonatot egy-, fél-, negyed- és nyolcadliteres tégelyben kínál
(10,6-tól 1,70 koronáig terjedő áron), továbbá Liebig húspeptont, 200 és 100 g-os szelencében (2, illetve 1 koronáért).
LieBiG ugyanakkor nem csupán a saját termékcsaládjában, hanem a gyűjtők körében is fogalomnak számított. A Liebig-kártyák
gyűjtői saját klubba tömörültek
és lapot adtak ki. Ami a Liebigféle reklámkártyákat illeti, máig
a legkeresettebbek közé tartoznak. A francia kísérőszöveggel ellátott
színes litográﬁákon többek között kukoricacsőszök, vásári és
lóbetörési jelenet látható. A kártyák hátlapjára az is felke-

rült, hogy a viszonteladóknál ingyen szerezhetők be. Amiből
az is nyilvánvaló, hogy a reklámkártyáknak már ekkor gyűjtői-kereskedelmi értékük volt.
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A belga, Anvers-i székhellyel működő Van Geetruyen et
Cie cég Cibils márkanéven forgalmazta hasonló termékét –
ebből azonban csak kevés került be hozzánk, éppen ezért
gyűjtői szempontból magyar sorozata talán még érdekesebb
is, mint LieBiGé.
A frankfurti Galenus Vegyipari Vállalat német tárgyú és
feliratozású kártyáinak (Bergwerk stb.) hátoldalán egyik
sikeres, a magyar piacon is nagy keresletnek örvendő termékét, a Leciferrint hirdette az 1910-es évek elejétől. Ezekből
a Leciferrin-kártyákból nem csupán fővárosi, hanem vidéki

LieBiG legnagyobb konkurensének a hazai piacon a „Puro”
bizonyult, nem utolsósorban persze kedvezőbb árai miatt.
A német gyártó termékét „az összes húsnedv-készítmények között a legtartalmasabb és a legízletesebb”-ként reklámozta reklámkártyái hátoldalán. Sorozatai a különböző vásároktól
(Szibériai vásári élet, Lóvásár Bessarábiában, Karácsonyi
vásár Németországban stb.) a tengerhajózásig és a nagy felfedezésekig a legkülönbözőbb témákkal foglalkoztak – és
magyar nyelvű feliratozással készültek.

gyógyszertárainkba is bőven
került – természetesen a
gyártó költségén.
A Leciferrin barna színű,
kellemesen ízesített folyadékként került forgalomba.
Naponta háromszor egy
evőkanállal kellett belőle
bevenni, de tabletta formájában is kapható volt. Ami a
szer összetételét, illetve
hatóanyagát illeti, 0,1% ovolecithint és 0,5% vasat tartalmazott. Anemia chlorosis, neurasthenia, étvágytalanság és álmatlanság, tbc-s
vérzések ellen javasolták általános roboránsként. Evőkanalanként 0,001 g arzént, 0,2 g analgesint, 0,025 g chinint,
0,04 g jodkalit és 0,3 g pepszint tartalmazott.
Hazai gyógyszergyártó cégeink és mindenekelőtt gyógyszerészeink is hamar felismerték, és természetesen fel is
használták a reklámkártyában rejlő lehetőségeket, hiszen
a fajlagos költséget és a hatást tekintve ez bizonyult a legjobb
reklámhordozónak.
A századforduló és az I. világháború közötti időszakból
FiLo János és raditz róBert budapesti gyógyszerészek, valamint FöLdes keLeMen aradi patikus reklámkártyái említhetők, mint a leggyakrabban előfordulók.
raditz a „Divatszalon” 1899. évi újévi mellékletéhez
készült színes, litografált nyomatát hasznosította újra saját
reklámkártyájaként, amelyen, illetve amellyel egyszerre
több legyet is ütött egy csapásra: az előlapon saját patikáját
és egy „általános” hatású (emésztő, hashajtó, vértisztító,
soványító) szert, a hátlapon viszont két szépítő krémet rek-
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lámozott. Ugyanakkor reklámkártyája „multifunkcionális”
kártya a szó szoros értelmében véve, hiszen könyvjelzőként
is használható volt – sőt, gyanítható, hogy eredetileg annak
is szánta.
Ekkoriban számos gyógyszertár-tulajdonos használt előnyomott reklámkártyát. Ezeket a kártyákat a patikus vagy
a termék gyártójától szerezte be ingyenesen, vagy pedig valamelyik nyomdától vette, szó szerint ﬁllérekért. A hátlapra
került a reklámszöveg, és persze az alul található üres mezőbe a „kiadó” megnevezése és címe, akár nyomtatással, akár
a saját gumipecsét felhasználásával. Ilyen előnyomott reklámkártyát használt például a Kerpel Gyógytár (Budapest
V., Lipót körút 28.) 1910 körül. A szecessziós kerettel ellátott, látványos kártya érdekessége, hogy jó nevű graﬁkus,
FaraGó Géza tervezte.
A „másodlagos” felhasználású reklámkártya tipikus esete a
már korábban is említett FöLdes keLeMené. Ő ugyanis
egy képes levelezőlap hátuljára nyomatta üzletét és termékét,
a Földes-féle Margit Créme reklámozó szöveget, és azt nagyalakú reklámkártyaként (is) használta.
Az előnyomott kártyákon szereplő képnek az esetek
többségében semmi köze sem volt a reklámozott céghez vagy
termékhez; a ﬁgyelemfelkeltés volt a lényeg. A Kalodontfogkrém 1910 körül készült, 63. sz. sorozata például
Spanyol-Marokkói karavánjelenetet ábrázol. Mindenesetre

nehéz elképzelni, hogy a tuaregek, vagy akár a karavánvezetők
ekkoriban ismerték vagy használták volna a Kalodon fogkrémet, de nem is ők alkották a célcsoportot. Azt – amint a hátlapon látható hétnyelvű (német,
francia, olasz, magyar, cseh, lengyel és horvát) reklámszöveg
tanúsíthatja – az Osztrák–Magyar Monarchia felvevő piaca
jelentette.
A miskolci Arany Szarvas
Gyógyszertár reklámkártyája
a fővárosi Szigeti-féle nyomdában készült, minden valószínűség szerint a XX. század első
éveiben. Ha az időpont nem is, de az pontosan ismert,
hogy egy gyerek kapta, amint azt a hátlapon szereplő kéziratos bejegyzés tanúsítja. Egyébként is, e kártya esetében
nem az egyébként meghatározhatatlan helyszínű tájkép
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érdekes számunkra, hanem a hátoldalon szereplő reklámszöveg, és a – gondos mama vagy éppen nagymama – által
tintával írt bejegyzés: „ezt a patikába kapta”. Aztán alul még
a kiegészítés: „meg cukorkát is kapott.”
Egyszóval, az Arany Szarvas Gyógyszertár egykori tulajdonosa, rácz Jenő azt is tudta, hogy nem elég az ifjabb
korosztályhoz tartozó vevőket cukorkával magához édesgetni, az ifjúi léleknek is kell valamit adni.
Ezekből az évekből származik
FiLó János fővárosi gyógyszerész reklámkártyája, pontosabban hatdarabos sorozata is,
amely minden bizonnyal német
nyomdában készült.
Amint arról már a bevezetőben szó volt, a reklámkártyák a
kereskedelmi aprónyomtatványok, gyűjtésük pedig az aprógyűjtés körébe tartozik, ami
azonban manapság már nem kis
utánjárással, és nem is elhanyagolható költséggel jár, különösen, ha tematikus – esetünkben
gyógyszer, gyógyszerészeti vonatkozású – gyűjtésről van szó.
Egy-egy régebbi, ritka darab akár
több ezer forintba is kerülhet.

Mindez azonban a gyűjtő számára nem jelenthet akadályt. Mert gyűjteni muszáj. Mert gyűjteni jó.
dr. Balázs Károly
szakíró
a reklámkártyák a szerző tulajdonai
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Békés vármegye közegészség
A szerző a kórházak és a közforgalmú gyógyszertárak munkáján
keresztül foglalja össze a térség egészségügyi vonatkozásait.
„Az Alföld hazánknak az a része, mely elsősorban szorul közegészségügyileg teljes átformálásra. Ez a folyamat megindult,
mint ahogy azt látni fogjuk a felsorolt adatokból. Még messze
vagyunk, hogy Békés vármegyéről elmondhatnánk azt, hogy
egészségügyi helyzete jó, meg kell elégednünk azzal az osztályozással, hogy kielégítő. A multhoz viszonyítva a fejlődés rohamos
és talán az újabb tizesztendő valóban igazolni fogja a helyes
irányt Békés megye közegészségügyi intézkedéseiben” – írta közegészségügyi összefoglalójában dr. kertész János 1936ban. A 30-as évek közepén tapasztalható fejlődés valóban
bizakodásra adott okot a válságból kilábaló országban, de
a tíz esztendőn belüli fejlődésnek gátat vetett a II. világháború.

A kórházak helyzete
A vármegye egészségügyi tekintetben két fő körzet köré csoportosult: Gyula és Békéscsaba köré. Ez elsősorban azzal
magyarázható, hogy Gyula, mint megyei székhely, és mint az
egészségügyi intézmények központja, magához vonzotta a falvak egészségügyi érdekszférájának nagy részét. Manapság is
– az orosházi mellett – ez Békés megye két legfontosabb
kórháza, noha a távolság közöttük csupán 13 km.

a gyulai kórház története
1828 januárjában a vármegye első alispánja a vármegye közgyűlésén indítványozta a gyulai kórház létesítését az akkori
megyeszékhelyen, amely indítványt az egybegyűlt rendek
elfogadták. 1837-ben ViráGos sándor vette át az adományok kezelését. 1845 végén a kórházi bizottság 4000 pengő forintért megvásárolta VidoVich Ferenc házát, ahol
a gyulai megyei kórház 1846. május 1-jén megkezdte működését 10 betegággyal. A kórházat továbbfejlesztették: 1860-

1.

2.

ban már 18 ágyas volt, de még mindig magánkórház. Nemsokára az ágyak számát 30-ra emelték fel, 1874-ben pedig
36-ra.
A közkórházzá való nyilvánítás érdekében sok tárgyalás
történt, annál is inkább, mert Gyulának nem volt 25 000
lakosa, amennyit a közkórházi szabályzat megkívánt. Ettől
azonban a minisztérium hajlandó volt eltekinteni abban az
esetben, ha a megye a kórházat kibővíti. A megye 1876-ban
ennek „az óhajnak eleget kívánt tenni” és így átalakították a
földszintes kórházat. 1877. július 15-én bővítették újabb 64
ággyal, ebből kifolyólag az intézménynek 1878. október 24-én
a belügyminiszter 26 540-es számú rendeletével megadta
a közkórházi minősítést.
A kórház 1896-tól kezdve állandóan fejlődött, igazgató
főorvosa, dr. Berkes sándor modernizálta és megtervezte a mai alakját. 1899-ben kezdték meg építeni az új 154
ágyas, kétemeletes pavilont, amelyet 1900. július 2-án átadtak rendeltetésének. 1899-ben egy külön artézi kutat is
fúrattak a kórházhoz, amely 304 méter mély volt és percenként 100 liter vizet adott. 1899. november 9-én az új elmeosztály (ún. „tébolyda”) beindításához Budapestről 260
elmebeteget szállítottak le. Az egykori „tébolyda” ma a Vérellátó állomás épülete. 1907-ben már több mint 600 beteg
befogadására volt képes a kórház. 1907-ben újabb pavilonokat építettek a fertőző betegek, a sebészet és a tüdőbetegek részére. A régi épületeket átalakították, az egész kórháztelepet csatornázással látták el, vízgyűjtő medencét
építettek, valamint új ravatalozót és boncolótermet. Ezek
az építkezések csak 1911 vége felé fejeződtek be. 1912-ben
az artézi kút mellé egy Northon kutat fúrtak 95 méter
mélységbe, mert a vízszükséglet emelkedett. A kórházra
nagy szüksége volt a megyének, de a további fejlesztésre
kellő fedezet nem állt rendelkezésre, ezért több ízben kísérelték meg annak államosítását, amely 1924. január 1-jén
sikerült is.
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gügye a két világháború között
„A multbol tanulunk és épülünk, a ma ismertetésével megpallérozzuk
a jövő utját, azonkivül rögzítünk sok olyan tényt, amelyet később
nehéz elsárgult annaleszekből kibogozni…”
(vitéz sarkadi Márky Barna dr., Békés megye alispánja, 1936)

Az 1900-as évek elején Lukács GyörGy ny. miniszter
v.b.t.t. a megye akkori főispánja, az Alföld legpusztítóbb
betegsége, a tüdőgümőkór elleni védekezés megszervezésére
hívta fel Békés vármegye társadalmát. E beszéd eredményeképpen alakult meg a József kir. herceg Szanatórium
Egyesület, amely feladatául tűzte ki a tuberkulózis gyógyítására szolgáló szanatóriumok létesítését. Az egyesület a megalakulását követő esztendőben – 1907-ben – már felépítette

3.

A betegforgalom 1914 után minden évben meghaladta
a 4000-et. A legnagyobb beteglétszám az I. világháború első
esztendejében volt, amikor 9262 betegfelvétel történt. Nagyobb forgalomra számított a kórház vezetősége, de tekintettel arra, hogy messze esett a harcterektől és a sebesült katonák ideszállítása igen körülményes volt, a hadvezetőség
csak időnként vette igénybe hadikórház céljaira.
A háború utáni esztendőkben az ország megcsonkítása
következtében Gyula határszéli helység lett, elvesztette környékének jóformán a felét, így betegforgalma is erősen viszszaesett. Az utolsó békeévben 1913-ban 8316 volt a felvett
betegek száma, ezzel szemben 1920-ban csak 4946. A betegforgalom a 30-as évek közepére emelkedést mutatott,
miután a megszállt Arad és Nagyvárad környékéről is sokakat a gyulai kórházba utaltak.
Az Alföldön jóval kevesebb kórház volt, mint az ország nyugati felében. A gyulai az ország legnagyobb vidéki kórházának
számított, mintegy 1555 beteg befogadására volt alkalmas.
A gyulai kórház igazgatóinak névsorát az 1. sz. táblázat
mutatja be.
A kórház 1986-ban vette fel pándy káLMán nevét. Az
ókígyósi (mai nevén a Békés megyei Szabadkígyós) származású, nemzetközileg elismert elmeorvos 1899–1905 között
dolgozott a kórházban, majd a lipótmezei elmegyógyintézet
igazgatója lett. A laboratóriumi diagnosztika területén alkotott maradandót, nevéhez fűződik a Pándy-féle karbolsavas
liquor-fehérje-kémlelési eljárás kidolgozása, ami Pándyreakcióként ma is a laboratóriumok mindennapjaihoz tartozik. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 1986ban emlékére Pándy Kálmán-érmet alapított, amellyel tagjainak több évtizedes munkáját ismeri el.

4.

Gyula mellett a Lugos-erdőben a József Szanatóriumot,
amely a tuberkulózis elleni küzdelem első védőbástyája lett
az Alföldön. A szanatórium épülete a Körös mellett, pormentes helyen fekszik, csaknem 40 holdas erdő közepén.
A terület közigazgatásilag tartozik Gyulához, hiszen a várostól messzebb, a Fekete-Körös jobb partján található, nem
messze a bal parton fekvő Városerdő nevű résztől. Az első

a józsef szanatórium
Gyulának a másik jelentős egészségügyi intézménye a Tüdőbeteg Szanatórium volt.

5.
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A kórházat réthy páL községi orvos kezdeményezésére és fáradozásainak eredményeként a község 1864-ben építette meg. A járványkórház 1902-ben létesült, a későbbi kórház 1905-ben. 1936-ra már 264 ággyal rendelkezett, és 3
osztályra tagolódott: a belgyógyászati osztályon 22, a szülészet-nőgyógyászaton 55 és a sebészeten 117 ággyal.
„Mindezek az osztályok a kor igényeinek megfelelően vannak
berendezve és a szükséges műszerekkel és segédeszközökkel felszerelve, de ezek közül is kiemelkedik a sebészeti osztály teljesen
modern berendezésével és felszerelésével, úgy hogy bátran elmondhatjuk: egyedül áll az országban” – írja egyik közleményében dr. reMenár eLek, a kórház vezető főorvosa.
1936-ban dr. reMenár eLek eü. tanácsos igazgató
főorvos vezette a sebészeti osztályt, a belosztályt dr.
Becsey oszkár főorvos, a szülészeti-nőgyógyászati osztályt dr. MatusoVszky andrás egyetemi m. tanár, főorvos. Az ápolást az ev. diakonissza nővérek végezték „dicséretre méltó buzgalommal”, a szülészeten pedig 3 világi szülésznő is teljesített szolgálatot.
A békéscsabai kórház tiszteletből az alapító, réthy páL
nevét vette fel. réthy páL schLotterBek néven született Szarvason, 1809-ben. Mezőberényben, majd Pozsonyban tanult, orvostudományokat pedig a pesti egyetemen
hallgatott. 1836-ban lett orvosdoktor, ekkor költözött
Békéscsabára. A kórház alapjait ő vette meg 100 forint kezdőtőke adományozásával. Mint városi főorvos 1873-ban sokat tett a kolerajárvány leküzdéséért, s tetteiért tiszteletbeli
főorvossá nevezték ki. 1896-ban halt meg Békéscsabán.

A közegészségügyi ellátás helyzete
7.

beteget 1907. jún. 7-én vették fel, és a 30-as évek közepéig
több mint 20 ezren fordultak meg a szanatóriumban. Az itt
ápolt betegek több mint 20%-a teljesen gyógyultan távozott,
60–70%-a pedig hosszabb időre visszanyerte munkaképességét. Igen nagy jelentősége volt a szanatóriumnak a prevenció szempontjából is.
A háború alatt jobbára tüdőbeteg katonákat ápoltak, az
ápolók a Gyulán állomásozó cseh ezred legénységének soraiból kerültek ki. Az összeomláskor hirtelen ürült ki a szanatórium, a beteg katonák és ápolóik minél gyorsabban igyekeztek haza. A román megszállás alatt szünetelt a működtetés, 1920-tól azonban ismét üzemelt.
A betegek elhelyezésére 4 nagy pavilon szolgált, külön
a férfiak és a nők részére. Összesen 250 beteget tudtak fogadni a teljesen modern, központi fűtéssel ellátott épületben,
ami tágas vízgyógyintézettel volt összekapcsolva: röntgen,
kvarc- és szénívlámpákkal felszerelve. Hatalmas műtőjében
pedig már 1936-ban tüdősebészetet működtettek.
A tüdőszanatórium kertjében lévő kb. 10 m2 alapterületű,
egyszintes apszissal lezárt, fehérre meszelt, cseréptetős, klinkertégla-díszítéses kórházi kápolna helyi védettségű épület.
A szanatórium gyógyszertárát pár éve felszámolták, jelenleg nem üzemel benne önálló gyógyszertár.

a békéscsabai kórház
A vármegye másik egészségügyi központjának Békéscsabát
kellett tekinteni.

A vármegye egészségügyi ellátását a 2. sz. táblázat mutatja.
Az adatokból látható, hogy a vármegye közegészségügyi
helyzete lényegesen javult, az 1930-as évekre a gyógyszertárak elszaporodtak, az orvosok és bábák száma növekedett.
A kórházaktól távol eső települések esetében a vármegyei
Mentőegyesület felállításával igyekeztek segíteni, amely
betegszállító autóival állt a lakosság szolgálatára.
A vármegyében a gyulain és a csabain kívül egészségvédő
intézményeket állítottak fel, több helyen pedig egészségház
működött. Gyulán dolgozott az Országos Közegészségügyi
Intézet fiókállomása, valamint az Országos Stefánia
Szövetség 18 fiókját lehetett elérni megyeszerte.
Az 1934-es magyar statisztikai évkönyv megállapításai
szerint a megyében 1 tisztiorvos, 5 járási orvos, 8 a megyei
városokban rendszeresített orvosi állások száma. Az orvos
tartására kötelezett községek száma 20, a községi orvosok
száma 30, okleveles orvosok és sebészek száma 227, a bábáké 267. Gyógyszertár 62 volt a vármegyében 1936-ban.
Ehhez az adathoz azonban hozzá kell tenni azt, hogy az
I. világháború után csak a nagyobb településeken (Gyula,
Békéscsaba, Békés, Szarvas) voltak a peremkerületekben is
gyógyszertárak, a patikák zömében a települések centrumában voltak. Azt is érdemes megfigyelni, hogy a táblázatban
szereplő kisebb Békés megyei településeken ma majdnem
mindenhol ugyanannyi patika működik, mint 1936-ban.
A liberalizációban, 2007-ben igazán nagy gyógyszertár-alapítási láz a városokban, elsősorban a megyeszékhelyen volt.
(Békéscsabán 71 000 lakosra számítva a liberalizáció előtt
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12 gyógyszertár jutott, 2008-ban már 22 patika működött,
ma 17 gyógyszertár található a városban.)

A gyógyszertárak helyzete
Békés vármegye fejlődésének 1867 utáni egyenletes vonalát
az I. világháború, a trianoni békekötés hatásai és a gazdasági
válság kitörése szakította meg. Ebben az időszakban a korábbi patikaalapítási hullám lelassult, a fejlődés üteme megtorpant. 1909 és 1938 között már csupán 15 patika nyílt
meg, 1938 után pedig már nem létesítettek gyógyszertárat
Békésben.
A gyógyszertári alkalmazottak száma 1895-től mérhető
fel, a Békés Megyei Levéltárban található nyilvántartó könyv
alapján. Jellemző, hogy a kisebb településeken a patikák alig
foglalkoztattak alkalmazottat, ez csupán a gazdaságilag előnyösebb helyzetben lévő településeken figyelhető meg. A kisebb forgalmú helyeken olcsóbb munkaerőt (nem okleveles
gyógyszerészt, gyakornokot) tartottak esetleg, okleveles
gyógyszerészeket alig. A beosztottak foglalkoztatása a gazdasági helyzettől is függött: a gazdasági világválságban radikálisan csökkent az alkalmazottak száma (1929-ben egy év
alatt 44 főről 21 főre).
A munkaadót és a munkavállalót nem kötötték szigorú
szabályok a munkaviszony létesítésénél és megszüntetésénél.
A személyi nyilvántartókönyv adataiból az is kitűnik, hogy
Békés megye gyógyszertáraiban nagymértékű volt a munkaerő-vándorlás. Az okleveles gyógyszerész alkalmazottak
gyakran csak 1-2 hónapot dolgoztak ugyanabban a gyógyszertárban, sőt, ennél rövidebb időszakok is előfordultak.
Alig található egy-egy évekig tartó munkaviszony. A gyakornokok szabad mozgása viszonylag korlátozottabb volt: voltak kivételek, de általában letöltötték a kiszabott időt ugyanabban a gyógyszertárban.
A gyógyszertárak építésével, a szükséges helyiségek felszerelésével, berendezésével hazai viszonylatban az 1876. évi
XIV. tc. 124. § c) pontja foglalkozott először. Rendelkezett
az általános követelményekről, de a törvény végrehajtását
szabályozó rendelet kiadására csak 1934-ben került sor, a rendelet végrehajtását pedig a II. világháború kitörése akadályozta meg.
A gyógyszertárak profiljának változása is a két világháború közötti időszakra esik. Az 1920-as évek elején még csak
10–12-féle gyári készítményt tartottak a megye patikáiban,
a 30-as években azonban már erőteljes növekedésnek indult
a specialitások forgalma is. Ekkor már rovarirtó szereket,
mosószer-különlegességeket, gyógyborokat és kölnit is forgalmaztak a patikák. A házi specialitások készítéséhez nem
kellett külön engedély, de azokat csak a készítő gyógyszertár
hozhatta forgalomba. Szintén 1934-ben jelent meg az a rendelet, amely szabályozta a gyógyszertárban készíthető és
árusítható cikkek körét.
Az egyéb termékek forgalmazására azonban anyagi okok
miatt rá voltak utalva a gyógyszertárak. Az I. világháborút követő években, a 20-as évek elején jelentkező infláció a gyógyszerek árát 100%-kal, a kötszerek árát 70%-kal növelte, bár
a pengő bevezetése egy időre stabilizálta a gyógyszerárakat
is. A két világháború között a forgalom a készpénz mellett
hitelpénzben is bonyolódott. Hitelre leggyakrabban a közü-

8.

letek vásároltak: hitele volt a grófi kastélynak, néhány jómódú családnak és más közületeknek is (pl. József
Szanatórium, posta). A gyulai gyógyszertárak havonta váltották egymást ebben az időben a kórház ellátásában.
A 30-as évek végére Magyarország a nagy, 1929-es világválság hatásaiból lassan kilábalt, a helyzet konszolidáltnak
tűnt. Azonban a 40-es években már látszott, hogy ezt az időszakot lezárja az a tény, hogy Magyarország a II. világháború felé sodródik, és ismételten háborús országgá válik.
dr. molnár zsuzsa
gyógyszerész
Bekes county’s public health between the two world wars
The article describes the health situation of Békés county, particularly in the interwar period. Two hospitals had outstanding
role (in Gyula and in Békéscsaba) and Jozsef Sanatorium played
an important role, too. To see the number of pharmacies, it also
can be said that the First World War and the Great Depression
slowed the progress. The crisis decreased the number of pharmacy employees in 1929. The data show that the public health
of the county signiﬁcantly improved in the 1930s, the number of
doctors increased, pharmacies proliferated (62 pharmacies were
in 1936). This interwar period was also a very important period: this was the time when the drugs changed (more manufacturing products released).
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In the late 1930s, Hungary slowly recovered from the effects
of the Great Depression and consolidated situation appeared.
However, in the 1940s, it was already clear that the second
World War begins in Hungary, too.
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1. táblázat. A gyulai kórház igazgatói
1846-tól a II. világháborúig
Virágos Sándor
Dr. Tormássi Lajos
Dr. Galgóczy Gábor
Dr. Kovács István
Herbert Antal másod alispán
Karassiay István első alispán
Jantsovits Pál első alispán
Dr. Kovács István vármegyei főorvos
Dr. Hajnal István vármegyei főorvos
Dr. Zöldy János vármegyei főorvos
Dr. Berkes Sándor igazgató
Dr. Tauffer Emil igazgató
Dr. Mészáros Gábor igazgató
Dr. Takácsy Lajos igazgató
Dr. Szórády István igazgatóh.

1846–1849
1849–1861
1861–1863
1863
1863–1867
1867–1871
1871–1879
1879–1894
1894–1895
1885–1896
1896–1924
1924–1935
1936–1939
1940–1944
1939–1944

2. táblázat
Község neve
Békés
Békéssámson
Békésszentandrás
Csabacsüd
Doboz
Mezőmegyer
Endrőd
Füzesgyarmat
Gádoros
Gerendás
Csorvás
Gyoma
Gyulavári
Kétegyháza
Kondoros
Köröstarcsa
Körösladány
Mezőberény
Nagyszénás
Orosháza
Öcsöd
Pusztaföldvár
Szarvas
Szeghalom
Szentetornya
Tótkomlós
Ujkígyós
Vésztő

Jelenlegi patikák száma
4
2
1
1
1
1 fiókgy.
3*
1
1
1
2
3*
1**
1
1
1
1
3
1
7
1
1 fiókgy.
5
2
–
2
1
2

Gyógyszertárak száma
Kórház
5
11 km-re Békéscsabán
1
23 km-re Hódmező-vásárhelyen
1
Békéscsaba
csak kézi gyógyszertár
Békéscsaba
1
13 km-re Gyulán
nincs
5 km-re Békéscsabán
2
50 km-re Békéscsabán
1
63 km-re Gyulán
1
25 km-re Szentesen
csak kézi gyógyszertár
22 km-re Békéscsabán
1
23 km-re Békéscsabán
2
40 km-re Békéscsabán
1
6 km-re Gyulán
1
14 km-re Gyulán
2
25 km-re Békéscsabán
1
26 km-re Békéscsabán
1
36 km-re Békéscsabán
3
19 km-re Békéscsabán
1
40 km-re Békéscsabán
5
33 km-re Békéscsabán
1
78 km-re Gyulán
1
32 km-re Békéscsabán
5
50 km-re Békéscsabán, 65 km-re Gyulán
2
52 km-re Gyulán, 46 km-re Békéscsabán
1
36 km-re Hódmezővásárhelyen
2
49 km-re Békéscsabán
1
13 km-re Békéscsabán
2
35 km-re Békéscsabán, 37 km-re Gyulán

* Jelenleg Gyoma és Endrőd összevonva egy település, Gyomaendrőd.
** Gyulavári jelenleg Gyula közigazgatási része.

Orvosok száma
1 járás, 12 magán, 2 községi
1 községi
1 községi, 1 magán
1 községi
3 magán, 1 községi
Nincs, Békéscsaba
2 községi, 3 magán
3 községi, 2 magán
1 községi, 1 magán
1 községi
1 községi, 3 magán
2 községi, 1 járási, 6 magán
1 községi
1 magán, 1 községi
1 községi, 2 magán
1 községi, 2 magán
2 községi, 2 magán
2 községi, 8 magán
1 községi, 1 magán
3 községi, 20 magán, 1 járási
2 községi, 2 magán
1 községi
1 járási, 3 községi, 13 magán
1 járási, 2 községi, 6 magán
1 községi
1 községi, 4 magán
1 községi, 1 magán
2 községi, 4 magán

Bábák száma
4 községi, 15 magán
2 községi, 3 magán
3 községi, 1 magán
1 magán
2 községi, 3 magán
2 magán
4 községi, 5 magán
2 községi, 8 magán
3 magán
1 községi
2 községi, 2 magán
2 községi, 5 magán
1 községi, 1 magán
2 községi, 1 magán
2 községi, 2 magán
3 községi, 3 magán
2 községi, 4 magán
4 községi, 9 magán
2 községi, 4 magán
9 községi, 7 magán
3 községi, 4 magán
4 magán
6 községi, 13 magán
1 községi, 6 magán
2 községi, 1 magán
1 községi, 4 magán
2 községi, 2 magán
2 községi, 8 magán

Forrás: Kertész János: Békés vármegye közegészségügye. Magyar Alföld, 1935.
www.antsz.hu (gyogyszertarak_20111004.xls)
1–2.
3.
4.
5.
6–7.
8.
9.

a gyulai kórház emléktáblája, ill. az épület
pándy Kálmán emléktáblája a gyulai munkácsy utcában
a gyulai tüdőszanatórium bejárata feletti dombormű
a gyulai tüdőszanatórium anno…
… és most
a békéscsabai kórház első épülete
réthy pál emlékére felállított emlékmű a kórház kertjében Békéscsabán
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Izabella asszony titkai
Isabella Cortese: I secreti,
1565, Velence
A bemutatásra kerülő XVI. századi, nagy népszerűségnek örvendő
munka első ízben 1565-ben jelent meg, Velencében. A kötet címének kezdő szavai I secreti… vagyis Titkok. Szerzőként egy hölgyet, Isabella Cortese-t tünteti fel a címlap, aki mind a mai napig
megőrizte rejtélyes ismeretlenségét, ugyanis nevén kívül szinte
semmit sem tudunk róla.

A

könyvecskét a korszakra jellemző témabeli sokszínűséggel állította össze a szerző, amelyről a címlap
annyit árul el, hogy „a műben szó van ásványi, gyógyászati, és alkímiai dolgokról, az illatosítás sok fajtájáról, és
mindazokról, amelyek egy előkelő úrnőre tartoznak, más igen
szép titkokkal együtt.” De hát mi minden titkot sikerült olyan
sikerrel összegyűjteni Izabella asszonynak, amelyek alapján
több tudományterület korabeli művelői csakúgy magukénak
tekintették a könyvben foglalt ismereteket, mint ahogyan az
utókor is számos témakör történeti forrásának ismeri el.
A művet a szerző a „nagytiszteletű Monsignore Mario
Chaboga”, ragusai archidiakónus úrnak ajánlja. A mintegy
másfél oldal terjedelmű – a korra jellemző terjengős udvariassággal megfogalmazott – szöveg a szerző személyével kapcsolatosan nem tartalmaz információt, az viszont egyértelmű, hogy a jeles egyházﬁhoz személyes ismeretség kötötte.
Mario chaBoGa (1506–1582) közismert és elismert
tudására utal, amelyet ez időben „Magyarország javára fordít”.
A kétszáz oldal terjedelmű mű négy fő részre oszlik: az
első az orvoslás, a második és harmadik a különféle hasznos
praktikák, a negyedik pedig a kozmetika körébe sorolható
ismeretek tárháza. Ez a felsorolás azonban túlságosan is
leegyszerűsíti a tartalmi összetettséget, hiszen az orvoslással
foglalkozó fejezet a szerző nagy tájékozottságáról tesz tanúságot az asztrológia, természeti ﬁlozóﬁa, gyógynövények és
egyéb gyógyanyagok tekintetében. Az alkímia elméleti és
gyakorlati ismerete érződik a különféle hasznos művelet (pl.
festés, tisztítás, művi úton előállított anyagok), sőt a kozmetikai, szépészeti szerek előállítása során is. Első benyomásunk alapján úgy tűnhet, hogy csupán egy sok-sok különféle
receptet tartalmazó könyvet tartunk a kezünkben, a ﬁgyelmes olvasó azonban e receptek alapján győződhet meg
a szerző alapos, a kornak megfelelő természettudományos
műveltségéről. izaBeLLa asszony hivatkozik a nagy ókori
orvos szerzőkre, az alkímia „titkos” tudományának klasszikusaira (GeBer, raiMundus LuLLus, arnaLdus de
ViLLanoVa), az általa tisztelt kortársakra (a bécsi Benedek
szerzetest, vagy a krakkói kollégium tanárát, stanisLaw
urat említi), sőt nem egyszer felidézi a híres emberek súlyos
betegségből való kigyógyítását, annak módját és szereit,
ahogy ő hallotta.

1.

Az első fejezet többek között a pestis, a sziﬁlisz, a podagra, a scrofulosis, a súlyos mérgezések stb. gyógyításával foglalkozik, majd a különféle eredetű sebek kezelését is taglalva
széles tárházát adja a főként gyógynövény alapanyagú szerek
receptjeinek. Ahogyan a korabeli kézikönyvek általában,
a betegségek – esetleg tünetek – alapján sorolja fel a javasolt
ellenszereket. Számos kór ellen – pestis, vérbaj – többféle
gyógyszer összeállítását, használatát javasolta. A sebek
között nemcsak a külső ﬁzikai behatásra keletkezett sebek
kezelésére irányult ﬁgyelme, hanem számos főzetet, kencét,
balzsamot ajánlott a fertőző betegségek külső jeleinek
(himlő, kanyaró, vérbajos és pestises kelevény stb.), és egyéb
bőrbajoknak a gyógyítására is. Természetesen volt gyógyszere a „titkos” női bajokra is, és azon nehéz esetekre, amikor
Isten segedelmén kívül más földi szerrel is segíteni lehet, sőt
kell a „tiszteletre méltó szülő asszonyságot”.
A második és harmadik fejezet tartalmazza a legtöbb
alkimista vonatkozást, hiszen foglalkozik a fémek tulajdonságaival, a fémekkel és egyéb ásványi anyaggal végezhető
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kémiai kísérletekkel (olvasztás, átalakítás, egymással való
vegyítés stb.), a leírások alkimista kifejezéseket, elnevezéseket tartalmaznak, az alkimista gyakorlatban ismert eljárásokról szólnak, a hermetikus szövegekre jellemző a mondatszerkesztésük, megfogalmazásuk. Az alkimisták egyik legfontosabb gyógyszerének, az iható aranynak az elkészítését
is közzéteszi. Kétségtelen, hogy a fejezet bizonyos rendezetlenséget is mutat, hiszen találunk benne a fémekkel való
műveleteken kívül mesterséges rubin és mesterséges gyöngy
készítésére vonatkozó tanácsokat csakúgy, mint a selyem,
a bőr és egyéb kelme festésének legjobb módszerét, vagy
a tisztítás és folteltávolítás különféle változatait. Leírja,
hogyan kell a papírról, pergamenről a tintát eltávolítani, ha
elrontottuk az írandó szöveget, de megismerjük az olajfolt
eltávolításának leghatásosabb módozatait is papírról, pergamenről, sőt a legﬁnomabb selyemről.
Furcsa módon ebben a részben foglalkozik a lovak gyógyításával: kólika, férgesség, daganatok és puffadás ellen
ajánl gyógymódokat, sokfajta gyógyszert. A lovak festésére
vonatkozó tanácsai is megtalálhatók. Úgy tűnik, hogy ez
a törököktől átvett szokás nemcsak a régi magyaroknál vált
divatossá főként a XVI–XVII. században, hanem más tájakon is alkalmazták az esztétikai célokat szolgáló lófestést: az
állatok sörényét, farkát színezték, vagy éppen elütő színű
„csillagot” varázsoltak az állat homlokára.
Az utolsó részben a női szépségápolás fortélyait teszi közkinccsé a szerző, a különféle illatos, bőrápoló szappan készítését, a kezeket fehérré és puhává varázsoló krémeket, az
arckrémeket és ajakíreket, a pirosítókat és púdereket, a fogak
ápolására és fehérítésére vonatkozó útmutatásokat, a ránctalanítás csalhatatlan szereit, a természetes anyagokkal való
hajfestés változatait, apró trükkjeit, a parfümök és „illatos
vizek” előállításának megannyi módját. Ha beleolvasunk e
fejezet receptjeibe, hamarosan rájövünk, hogy a modern koz-
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metikai cégek nagy hírveréssel piacra dobott „új” alapanyagú
termékeit a régi korok asszonyai jól ismerték és alkalmazták.
A kötet rendkívüli sikerét bizonyítja, hogy 1561 és 1677
között 12 kiadásáról tudunk, az eredeti olasz nyelven kívül
megjelent németül és franciául.
isaBeLLa cortese könyve alapján az egykorú alkimista és természeti mágiával foglalkozó irodalom szerteágazó,
de mégis rendszert mutató kapcsolatrendszere követhető
nyomon. A „titkos tudományok” egyik központja kétségtelenül Velence volt, a velencei kiadók sorra nyomtatták ki az e
témakörökkel foglalkozó műveket. isaBeLLa cortese
munkájával egyidőben, szintén GioVanni BariLetto
nyomdájából került ki azonos formátumban, azonos nagyságban, hasonló címlappal tiMoteo rosseLLo: Della
summa de’ secreti universali in ogni materia című kétkötetes
műve. A két szerző írásműve tartalmilag is szinte kiegészíti
egymást. A természeti mágia és az okkult tudományok olyan
rejtélyeit tárta fel rosseLLo, amelyet a szigorú cenzúra már
nem tűrt el, és a spanyol inkvizíció által betiltott könyvek listájára is felkerült. Még folytathatnánk a XVI. századi szerzők „természeti titkokkal” foglalkozó könyveinek felsorolását, don aLessio pieMontese, GiroLaMo rusceLLi,
GaBrieLe FaLLopio stb. több kiadást megért műveit.
A „titkokat” feltáró gazdag irodalomban isaBeLLa cortese
munkáját előkelő helyen tartották számon a kortársak és az
utókor is.
Nem isaBeLLa cortese volt az
egyetlen ismert női alkimista, leghíresebb itáliai kortársa FLoriana
canaLe, az ő titkos tudományának
tárházában azonban szerepet kapott
az exorcizmus (boszorkányűzés) és az
3.
ördögűzés is. A XVII. században munkálkodó sokoldalú francia Marie Meurdrac (1610–1680)
paracelsista vegyész, alkimista, gyógyszerész, botanikus
1666-ban kiadott Le Chymie charitable et facile en faveur des
dames c. könyvében összegyűjtötte az addig tevékenykedő
alkimista „kolléganői” receptjeinek, eljárásainak javát, többek
között isaBeLLa cortese asszonyét is, de előkelő helyet
kapott a kötetben a „Magyar királyné vizének” általa ismert
előállítási módja is.
izaBeLLa asszony könyvének hasonmás kiadása napvilágot látott 1999-ben, a Biblioteca Nazionale di Napoli példánya
alapján. A közreadás alkalmat adott, hogy ismét arról vitázzanak, izaBeLLa asszony korának tudós alkimistája, gyógyítója
lehetett, vagy „csupán” igen művelt, olvasott hölgy volt.
I secreti de la signora Isabella Cortese, ne’ quali si contengono cose minerali, medicinali, arteﬁciose, et Alchimiche, e
molte de l’ arte profumatoria, appartenenti a ogni gran
Signora. Con altri bellissimi Secreti agguinti. In Venetia,
Appreso Giovanni Bariletto, 1565.
dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros
semmelweis orvostörténeti Könyvtár
1. a kötet címlapja
2. alkimista eszközök képe a kötetből
3. Női alkimistát ábrázoló korabeli metszet

Könyvillusztráció; patikai reklámtárgyak
Szerk.: Dr. Szarvasházi Judit; Galenus Kiadó, Budapest, 2011

