Gyógyszerészettörténet
XI. évFolyam • 2. szÁm • 2013. november

Tudományos

Ára: 2100 Ft

ismereTTerjeszTő folyóiraT

Galenus Kiadó, a hagyományok őrzője

100 éves a dr. Wander rt. – egis Gyógyszergyár nyrt.
Fotók: A válogatást a szerző a gyűjteményéből állította össze

Gyógyszerészettörténet

2013. november

Tartalom
az irgalmasok pest-budai
kórházának patikája

Gyógyszerészek az 1885-ös
országos Kiállításon
16. oldal

4. oldal

100 éves a dr. Wander rt. –
egis Gyógyszergyár nyrt.
20. oldal

150 éve született
Winkler lajos
8. oldal

Haynald lajos érsek botanikai
munkássága
22. oldal

százéves receptek
25. oldal

X. Gyógyszerészettörténeti
nyári egyetem

Hírek
25. oldal

11. oldal

Ízelítő
14. oldal

a Patikus háza
a budai Várban

j. T. Tabernaemontanus:
Kräuterbuch 1588.
26. oldal

„similia similibus curentur”
28. oldal

15. oldal
Címoldal: 100 éves a dr. Wander rt. – egis Gyógyszergyár nyrt.

Gyógyszerészettörténet
Kiadja: Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. • Felelős kiadó: Fári István
Kiadó és szerkesztőség: 1146 budapest, Dózsa Gy. út 19. * 1437 bp. 70., Pf. 275
telefon: (1) 467-8070 Fax: (1) 363-9223
Internetelérhetőség: www.patikamagazin.hu • www.galenus.hu
Főszerkesztő: dr. Szarvasházi Judit • tervezés és tipográﬁa: © Stefan George
munkatárs: Kocsis János • Korrektor: Körtvélyesi Vali
szerkesztőség: telefon: (1) 467-8070 • e-mail: szerkesztoseg@galenus.hu
Hirdetési menedzser: Mórocz Beatrix • Hirdetésfelvétel: (1) 467-8071, (1) 467-8063
Kiadó: telefon: (1) 467-8060 • e-mail: galenus@galenus.hu • szedés, tördelés: szerkesztőség
nyomdai előállítás: Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest • Felelős vezető: Emsperger Gyöngyi
sokszorosítás helye és ideje: Budapest, 2013. november • megrendelés sorszáma: 350 543
terjesztés: előﬁzetés útján • megrendelhető a kiadóban • Ára: 2100 Ft
megjelenik félévente • Issn 1785-0924 • minden jog fenntartva!

Î

3

4

Ó

Gyógyszerészettörténet

XI. évFolyAm 2. szám

Az irgalmasok pest-budai kórh
Az irgalmasok pest-budai kórházának és a hozzá tartozó patikának a XVIII. században kezdődött a története, bár az irgalmasok
jelenléte és gyógyító tevékenysége már a török megszállás idejéből kimutatható. Az események a pesti Invalidus palota felépítésével kezdődtek, az alapkövet 1716. augusztus 2-án helyezték el.
z Invalidus-palota, mint katonai intézmény, jogilag
területenkívüliséget élvezett, nem tartozott Pest
város joghatósága alá. Az intézmény vezetője egy
magas rangú tiszt, általában tábornok volt, az itt élők katonai fegyelem alatt álltak. Valójában itt minden volt, amire
a katonák és családjuk életfenntartásához szükség volt.
A katonák gyermekei részére iskola létesült, továbbá volt
saját templomuk, ispotályuk és gyógyszertáruk, tébolydájuk
és temetőjük. Az Invalidus-ház parancsnoksága mindenben
a legjobbat akarta nyújtani a rokkantaknak, ezért a betegápolást és a gyógyszertár kezelését az irgalmasokra bízta.
Ennek szellemében az irgalmas rend és az Invalidus-ház
parancsnoksága 1731. január 1-jén 15 pontos szerződést
kötött. A szerződés szerint az irgalmasok jelenléte állandó,
de a szerződésben foglalt feladatok ellátására ideküldött
szerzeteseket a provincia vezetője bármikor kicserélheti.
A lelki gondozásra idevezényelt irgalmas lelkész azonban
nem az esztergomi érsek, hanem a tábori vikárius alárendeltje. A betegápoló szerzetesek egy 40 ágyas ispotályt
működtetnek, de a szerzetesek külön kolostorban nyernek
elhelyezést. Élelmezésükről – a rendelkezésre bocsátott élelmiszerekből – maguk gondoskodnak. Az irgalmas gyógyszerészek kezelik a gyógyszertárat, elsősorban az invalidusokat látják el saját készítményeikkel. Emellett a pesti polgári
lakosságnak is kiszolgálhatnak gyógyszert, amelyért a hatósági árszabályzatoknak megfelelően pénzt kell kérniük,
minderről pontos kimutatást kell vezetni. A betegek ápolása, élelmezése, a tisztaság biztosítása az irgalmasok feladata.
Mindezért a szolgáltatásért a katonai parancsnokság fejenként és naponta 10 krajcárt ﬁzet. Az ápolás szabályozása

A

A pesti Invalidus-ház

szerint a nős és családos beteget a felesége vagy lánya is ápolhatja, de a családtagokat nem lehet betegként felvenni a kórházba. Az irgalmasok csak a katonákat gyógyíthatták és csak
az Invalidus-ház területén, a városban nem működhettek,
még pénzért sem. A betegházba a rokkantakon kívül csak
tiszteket, katonai tisztviselőket vehettek fel. A kaszárnyában
az irgalmasok naponta – meghatározott időben – szemlézhetnek, a valóban betegeket az ispotályba szállíthatják. Az
elhaltak temetéséről is az irgalmasok gondoskodnak, az
Invalidus-ház templomában az irgalmas lelkész plébánosi
jogkörrel rendelkezik. Misét naponta kétszer mondanak:
egyet a templomban, egyet az ispotály kápolnájában.
Szentbeszédet viszont csak a szervita szerzetesek mondhatnak, míg a gyászmise celebrálása az irgalmasok feladata.
Az első szerzetesek 1732-ben érkeztek meg: KoTTeK
seVerinus áldozópap, scHmidT BeniGnus sebész,
reicKler ricHard betegápoló, esTer adalBerT sebész,
illetve curTin macarius gyógyszerész személyében. A kórház – az irgalmasok konventje alatt – a földszinten hat szobából és műtő-kötöző helyiségekből állt. Ettől nem messze
volt a gyógyszertár, a gyógyszerkészítő műhely, mellette az
ügyeletes gyógyszerész lakószobája, mert a gyógyszerésznek
mindig készenlétben kellett állnia. A gyógyszertár egyébként
1736-ban nyílt meg.
A betegek és a felsőbb szervek igen elégedettek voltak
a szerzetesek tevékenységével, különösen nagy tekintélyt
szereztek az 1739. évi pestisjárvány idején. ricHard testvér
is kiváló sebész hírében állt, parancsnoki engedéllyel többször hívták városi beteghez, ami a városi sebészek rosszallását váltotta ki, mondván, hogy az irgalmasok elveszik a kenyerüket.
A jezsuiták és a szerviták is kinyilvánították, hogy szívesen részt vennének a rokkant katonák istápolásában és gyermekeik tanításában. Pest város tanácsának néhány tagja, sőt
az irgalmas rend részéről is javaslatok születtek, az
Invalidusoktól független, városi kórház létesítésére, mivel
A régi budai irgalmas kórház

Gyógyszerészettörténet

2013. november

Î

5

házának patikája
Az új budai irgalmas kórház

sok alacsony tudású, sok hibát vétő sebész működött a városban, éppen ezért sürgető igény jelentkezett polgári kórház
működtetésére. A terv kudarcba fulladt, mert az irgalmasok
ellen szavazók nagyobb arányban voltak, sőt levélben kérték
az uralkodónőt – a városi sebészek érdekeinek védelmében
–, hogy akadályozza meg további terjeszkedésüket Pesten.
Menjenek Budára, Óbudára vagy valamelyik vidéki városba
inkább. Katonaorvosi ellenőrzést kértek az Invalidus-ház ellen, ami azonban épp az ellenkező eredménnyel járt, mint
amit reméltek, ugyanis a szemlét végrehajtók a legnagyobb
elismeréssel szóltak a szakmai munkáról, a kórház híres tisztaságáról, kiváló betegellátásáról. Megemlítették, hogyha
bármelyik pesti polgár megbetegszik, az irgalmasokhoz futnak segítségért, a város bejelentése tehát alaptalan rágalom.
A patika működésével kapcsolatban a rend felmérte a várható feladatokat és két gyógyszerészt állítottak munkába, sőt
volt olyan időszak is, amikor még egy polgári gyógyszerész segítségét is igénybe vették, 1754-től pedig három főre emelték
a szerzetes gyógyszerészek létszámát. A Gránátalma
Gyógyszertár bejárata az Invalidus palota udvaráról nyílt, míg
a város felé nyíló kis ablakon keresztül szolgálták ki a városi
betegeket. Éppen ez szolgáltatott ürügyet GoTTerdorfer
GoTTfriedneK, a Városi Patika tulajdonosának, hogy tisztességtelen üzleti előny miatt megvádolja az irgalmasokat.
Azt kérte Pest városától, illetve a katonai parancsnokságtól,
hogy az irgalmasok patikáját zárják be, illetve tiltsák el a polgári lakosság kiszolgálási jogától. Ezt a városi tanács elutasította, mivel a gyógyszertárat megvizsgáló nicoleTTi hadbiztos mindenki elé példaképnek állította a Gránátalma
Patikát. mária Terézia halála után, 1781. március 19-én,
a Gránátalma Patika tulajdonjoga naPTor ferenc
Vilmosé lett, aki ekkor a Monarchia összes katonai gyógyszertárának tulajdonosa volt. ii. józsef támogatta a javaslatát, hogy egy kézbe kerüljenek a hadsereg gyógyszertárai, és
egységes elvek szerint működjenek. Ez már jelezte, hogy

a megsemmisült régi Gránátalma Patika

a pesti Invalidus-háznak is megpecsételődik a sorsa:
ii. józsef 1783. július 10-én kelt rendeletével – zsúfoltságra hivatkozva – Nagyszombatba költöztette át az intézményt, helyén a gránátosok laktanyája lett. Az irgalmasok elhagyták 50 évig birtokolt helyüket, tevékenységüket néhány
évtized múltán Budán folytatták.
Az irgalmasok önálló kórházának megvalósulása szoros
összefüggésben volt Pest és Buda népesedésének gyarapodásával és – kirívó ellentétként – a lakosság egészségügyi ellátottságának negatívumaival. Az egyetemi oktatás helyszínéül
szolgáló városi kórház siralmas állapotáról sok feljegyzés olvasható, de az ellátás mennyiségi és minőségi javulásán nem
lendített a Rókus Kórház 1798-as átadása sem. Buda kórházi ellátottsága talán még ennél is rosszabb volt.
A főváros fejlesztéséért sokat tevő józsef nádor kérésére
i. ferenc király cziráKy anTalT kinevezte kórházépítési
királyi biztossá 1802-ben, aki ﬁgyelmét ekkortól egy budai
kórház felépítésére összpontosította. Ennek céljaira több tehetős főúr jelentős anyagi felajánlást tett. E tervekbe kapcsolódott be marcziBányi isTVán, aki megoldásként azt javasolta, hogy Budára kell hívni az irgalmasokat és segíteni letelepedésüket. Elsősorban a férﬁ betegek gyógykezelését kell
szem előtt tartani, mivel az Erzsébet-apácák már működtetik női kórházukat. Levelében kifejtette, hogy Buda közegészségügyét csak abban az esetben lehet jó irányba terelni,
ha az országban eddig már tizenegy intézetet fenntartó irgalmas barátokra bízzák a tervezett kórház ügyét. Buda városa sem ellenezte az irgalmasok letelepítését, így a Helytartótanács arra kérte riediGer máTé tartományfőnököt,
hogy Bécsből látogasson el Budára és lépjen kapcsolatba
cziráKy gróffal. 1804. január 7-én tizenkét pontos megállapodást írtak alá, amelynek értelmében megkezdődött az
irgalmas rend letelepítése és budai kórházának megszervezése. A hosszú ideig tartó – a részleteket is kidolgozó – tárgyalásokba bekapcsolódtak PfisTerer andrás (1759–
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1825) országos főorvos, PalKoViTs andrás és cHrisTen
ferenc budai orvosok, továbbá a városi polgárság is képviseltette magát. Vitára az adott okot, hogy a város a női
betegeket is az irgalmasokra szerette volna bízni, amit az irgalmasok elhárítottak, rendi szabályzatuk szerint ugyanis
nőkkel nem foglalkozhattak. A kórház helyszínének meghatározása is hosszas viták és tárgyalások során dőlt el. A Császár fürdő környéke a gyógyvíz közelsége miatt bizonyult
optimálisnak. marcziBányi isTVán ekkor megvásárolta
a forrást és környékét, és kórházépítési szándékkal átengedte a használatot az irgalmasoknak.
1815 októberében nyitották meg a kórház fő épületét,
a bécsi tartományfőnök 10 szerzetest küldött Budára: 1 perjelt, 1 alperjelt, aki egyben a gazdaságot is vezette, 1 szentelt
papot, 1 gyógyszerészt, 1 gyógyszerészsegédet, 1 szakácsot,
4 betegápoló testvért. A budai kórház első perjele müller
PancraTius lett.
A kórházi állapotokkal ellentétben a patikai ellátottság kielégítő volt, Budán már régóta több patika működött, tehát
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ilyen értelemben az irgalmasok nem hoztak újat. Az irgalmasok jelenlétét egyébként mindenütt az országban patikák létesítése is jelezte, az irgalmas rend által működtetett kórház
sem volt elképzelhető patika nélkül. A marcziBányi házaspár is számolt ezzel a ténnyel és a kórházi gyógyszertár létesítésére külön 3000 forintot adományozott. Az alapítványtevő jogával élve egyúttal kikötötte, hogy a patika nyilvánossági
jogot is kaphasson. A kórházépítés ütemének megfelelően készült a patika is, de az átadás előtt újabb anyagi gondok mutatkoztak, ugyanis nem volt elegendő pénz a kezdő gyógyszerkészlet beszerzésére. A megoldást egy kölcsön felvétele
jelentette, a kancellária a vallásalapból 3000 forintot utalt át,
azzal a kikötéssel, hogy a gyógyszertár bevételéből három év
alatt törlesztik a kölcsönt. A patika megnyitása előtt a helytartótanács egy ellenőrzést rendelt el, az országos főorvos vezetésével, Krammer józsef és szeKeres miKlós orvosok
részvételével. Mindent rendben találtak, így semmi akadálya
nem volt a patika megnyitásának.
A betegellátás nyugalmát azonban időről időre anyagi természetű problémák és konkurenciaharcból eredő viszálykodások zavarták meg. 1816-ban 3000 forintot kaptak a várostól,
annak fejében, hogy a város női kórházának betegeit lássák el
ingyen gyógyszerrel. A nagylelkűnek tűnő ajánlat fonákságai
azonban csakhamar kiderültek, ugyanis az ingyenesen átadott
gyógyszer éves költségei csaknem elérték az adomány mértékét, hosszú távon tehát nem bírták volna az irgalmasok ezt az
elvárást teljesíteni. A megállapodás többszöri módosítása után
az irgalmasok mennyiségre való tekintet nélkül kötelesek voltak féláron ellátni a női kórházat gyógyszerrel. Ez a szerződés
egészen 1898-ig – az új Szent János Kórház megépüléséig –
fennállt. A város az irgalmasokat szerette volna felkérni az új
kórház gyógyszertárának vezetésére, de a rend szabályzata nem
engedte meg, hogy saját kórházukon kívül is tartsanak fenn patikát, a távolság pedig megnehezítette a gyógyszerkészlet rendszeres szállítását, ezért a szerződés felbomlott.
Bár a budai irgalmasok Gránátalma Gyógyszertárának elsődleges feladata az irgalmas kórház, majd a Régi Szent
János Kórház gyógyszerszükségletének kielégítése volt,
mindamellett a nyilvános patikai jog birtokában önálló körzete is volt. Az Országút városrész – a mai Margit körút és
az attól a Rózsadomb felé terjedő rész – lakosainak ellátásában kellett részt venni. Természetesen a környék patikáival,
patikatulajdonosaival konﬂiktus keletkezett ebből is: harc
a vásárlói körért és az anyagi haszonért. Az Országos Levéltárban őrzött anyag tanúsága szerint hol az egyik, hol a másik fél kerekedett felül, de egyiknek sem sikerült kiszorítani
a másikat a terepről, a piacról.
Az anyagi nehézségek és a külvilággal folytatott küzdelmek után forduljunk inkább a szakmai munka elemzése felé. A központi rendelkezések értelmében az irgalmas patikát
ugyanolyan szakmai ellenőrzés alatt kellett tartani, mint
a város többi gyógyszertárát. Az orvosi kar dékánja, a kémia,
és a botanika tanára, továbbá a gyógyszerészek rangidős tagja minden évben szigorú vizsgálatot tartott, a tapasztaltakról
jelentést készítettek a helytartótanács egészségügyi bizottságának. Az utókor az éves vizitációról készült jelentések alapján alkothat képet a gyógyszertárak szakmai tevékenységéről. A kezdetben kiváló szakmai munka az 1830-as években
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hullámvölgybe került. 1830-ban sadler józsef dékán,
HaBerle Károly a növénytan, és scHusTer jános
a vegytan tanára hajtották végre az éves vizsgálatot, ők még
mindent rendben találtak. Két évvel később már sok romlott
készítményt találtak, amit azonnali megsemmisítésre ítéltek.
1834-ben az előző kedvezőtlen eredményű vizsgálat után
lenHosséK miHály személyesen, rajtaütésszerű látogatást
tett, és vizsgálatot folytatott le. Ennek eredménye még siralmasabb volt, mint az előzőé: sok alapvető fontosságú szer hiányzott, sok romlott, lejárt, vagy éppen hatástalanná vált
gyógyszert talált. A patika és a raktár egyaránt elhanyagolt,
rendetlen és piszkos volt. lenHosséK a látottakért
a perjelt tette felelőssé és felvetette leváltásának szükségességét, ugyanakkor javaslatot tett az ellenőrzések gyakoriságának sűrítésére, az állapotok javulását remélve ettől. A jelentés
alapján a helytartótanács leiratban szólította fel az irgalmasokat a tarthatatlan állapotok megszüntetésére. lenHosséK
vizsgálatát követően néhány hónap elteltével újabb ellenőrzést hajtottak végre, amely még szánalmasabb eredménnyel
zárult. Az 1835 májusában végzett ellenőrzés jelentése azonban már egy teljes megújulásról számolhatott be. (A bizottság: csausz márTon dékán, scHusTer jános a vegytan,
és sadler józsef a botanika professzora.) A gyógyszertár új
vezetője érdemeként kifogástalan állapotba került a patika,
megfelelő mennyiségű és minőségű gyógyszert és alapanyagot
találtak a raktárakban, mindezek mellett a bizottság kiemelte
a patika tisztaságát és pedáns rendjét. Ezt követően a vizsgálatok mindig a legnagyobb megelégedéssel zárultak.
1853-ban a patika teljesen új felszerelést kapott: a háromablakos kiszolgálóhelyiségbe új polcok készültek, az üvegek,
tégelyek, szelencék és minden egyéb tárolóedény szép, megfelelően tisztán tartható és jól olvasható felirattal volt ellátva.
A táraasztal a praktikum mellett az esztétikumnak is megfelelt. Ajtót nyitottak az utca felé, így csak éjjel szolgálták ki a
közönséget az ablakon át. A gyógyfüves szárítópadlás – egy
emelettel feljebb – szintén minden igényt kielégített, elegendő légjárattal rendelkezett, megfelelő volt a készlete is. A példaértékű működtetésről nem csupán a hivatalos jelentésekben olvashatunk, de a konkurencia is elismeréssel nyilatkozott a patikáról.
Ez a patika a régi kórházépülettel egyidőben került lebontásra az 1900-as évek elején. Az új kórházépület felépüléséig, ideiglenesen az ún. primarciális házba költöztették
a patikát. Az új kórházzal együtt 1903-ban megnyílt az új
Gránátalma Patika is. A korszerű követelményeknek mindenképpen igyekeztek megfelelni, építészetileg gondosan
megtervezték, nem fukarkodtak a berendezésre fordítható
költségekkel sem. Az új patikát szecessziós stílusban alakították ki, melynek fő jellegzetességeit a növénymintás ornamentikájú csempepadlózat, az indás díszítésű stukkós
mennyezet, a homokfúvott üvegű portál és a tízkarú rézcsillár adta. A patika külön ékessége a neogót faragott bútorzat,
amely ma már sajnos csak képekről ismert, ugyanis az 1950es években megsemmisítették.
A szakszerű munkavégzés megkívánta a tudás gyarapítását, a gyógyszerészekre vonatkozó utasítások, rendelkezések
is előírták bizonyos kézikönyvek használatát, vagyis szükség
volt a szakirodalomra, kis kézikönyvtár dokumentumainak
beszerzésére. Ennek a kívánalomnak a Gránátalma Gyógy-
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szertár patikusai eleget tettek. Az Irgalmas Kórház 1950-es
államosítása után értékes könyv- és folyóirat-állománnyal
rendelkező könyvtár is maradt. A kötetek egy része természetesen az egyházi irodalom körébe tartozott, egyházatyák
művei, misekönyvek, liturgikus munkák, ájtatos irodalom
stb. Ugyanakkor igen jelentős volt a természettudományos,
orvosi, gyógyszerészi, orvos-botanikai könyvek és folyóiratok száma. A könyvtár tudomány- és művelődéstörténeti értékét felismerve az irgalmas kórház könyvtárának orvosgyógyszerészi gyűjteménye adta az alapját az ekkor életre hívott Országos Orvostörténeti Könyvtárnak, amely más fontos gyarapodásokkal és gyarapításokkal együtt nőtte ki
magát néhány év alatt országos jelentőségűvé.
A kórház és patikája ekkor állami kezelésbe került, a kórház évtizedekig az országos reuma és fürdőügyi (majd
fizikoterápiás, később fizioterápiás) intézet néven működött, patikája a rákényszerített, beszűkített kórházi patikák
szerepe szerint látta el a kórház betegeit. Az államosítás évei
alatt a gyönyörű virágornamentikájú mennyezettel és kövezettel rendelkező ofﬁcina helyisége felvételi irodaként működött, a patika a régi raktári részbe került. A régi gyógyszerész
hagyományokat azonban mégis igyekeztek a lehetőségek keretein belül ápolni, és nem csupán a gyári készítményeket
szétosztani a betegosztályok között, invenciózus gyógyszerészeik összeállították a közkeletűen csak ORFI-pornak nevezett fájdalomcsillapítót, amely a súlyos fájdalmakkal küzdő
reumások mentsvára volt. A gyógyszertár nagytudású vezetőjét – dr. roGáTsi GuidóT, aki egyébként 1815-től fogva
a 41. főgyógyszerész volt – az orvosok egyenrangú partnerként ismerték el, gyakorta előfordult, hogy a megfelelő
gyógyszeres terápia meghatározásakor tanácsokat kértek tőle.
A rendszerváltást követően az irgalmas rend visszakapta
budai kórházát, ezáltal lehetőség nyílt a patika helyreállítására, a régi funkció szerinti működésre. A külsőségek meghatározó eleme az eredetire tökéletesen hasonlító diófa burkolatú patikabútor, amely korábban a Róbert Károly körúti
egykori Hungária Patika számára készült 1899-ben.
A Hungária Patika megszűnése után a patika berendezése magántulajdonba került. A rendkívül rossz állapotban lévő berendezést jaKaB aTTila restaurátor állította helyre és
a millenniumi Álmok álmodói c. kiállítás gyógyászattörténeti részét díszítette. jaKaB aTTila és Kozma imre atya közbenjárására a tulajdonos, dr. simonfay Géza ügyvéd tartós használatra átadta a bútort a Gránátalma Patikának.
A polcokat a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum által kölcsönzött patikaedények díszítik.
Hasonlóan kiemelendő széKely orsolya üvegművész
segítsége, aki pótolta az évtizedek alatt megsemmisült portálüvegeket, a rézkarú csillár üvegburáit, a munkapultok kandelábereit stb. Ismét ajtót nyitottak az utca felé, a patika visszanyerte közforgalmú jogát. Gyógyszerkészletét gazdagítják az
osztrák irgalmas nővérek által készített gyógyteák, kencék, kanalas orvosságok stb. Elmondhatjuk, hogy nem csupán a kórház, de a környék lakosainak megelégedésére is újra működik
a Budai Irgalmas rendi Kórház Gránátalma Gyógyszertára.
dr. Kapronczay Katalin
(A X. Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetemen elhangzott
előadás, Kalocsa, 2013. július 11–14.)
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150 éve született Winkler Lajos
Winkler Lajos születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett emlékest megtartására 2013. május 21-én, az aradi Csiky
Gergely Főgimnázium Tóth Árpád termében került sor.
Bognár Levente alpolgármester és Nagy Etelka, az Alma Mater
Alapítvány elnöke köszöntője után az aradi születésű gyógyszerész életéről, tudományos munkásságáról prof. dr. Paál Tamás, dr.
Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka, valamint Biber Éva, az aradi
Rozsnyay Patika vezetője tartott előadást.

W

inKler lajos 1863. május 21-én, Aradon született egy jómódú család kilenc gyermeke közül
elsőként. Családja több generáción keresztül
borkereskedéssel foglalkozott, de egyes források bőrgyár
üzemeltetéséről is említést tesznek. Az elemi iskola és a gimnázium öt osztályának elvégzése után az ifjú WinKler
lajos a gyógyszerészi pálya mellett döntött és 16 évesen
a hírneves aradi gyógyszerészhez, rozsnyay máTyásHoz
került gyakornoknak. Ez a lépés egész további életútját meghatározta. Itt szívta magába a hivatás iránti szeretetet,
a pontos és megbízható munka becsületét, amit principálisától kapott útravalóul egész életére. Gyakorlati vizsgáját követően még három évet töltött itt.

1883-ban beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre,
ahol 1885-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet.
Kiváló tanulmányi eredményének köszönhetően, 1886tól THan Károly professzor, a magyar tudományos kémia
megalapítójának doktorandusza lehetett a Chemiai
Intézetben.
THanT akkoriban a folyadékokban oldott gázok kérdései
foglalkoztatták. Így a ﬁatal gyakornoknak feladata lett a vízben oldott gázok meghatározása.
WinKler közben letette az érettségit és három éven át állami ösztöndíjasként vegyészetet is tanult.
Disszertációja, „A vízben oldott oxigén meghatározása”
olyan eredeti és kitűnő munka volt, hogy azt THan profeszszor a Magyar Tudományos Akadémián is bemutatta.
Ezzel az eljárással megcáfolta az addig használatos világtekintélyű roBerT Bunsen német analitikus módszerét.
A kísérletet WinKler a kazánok hűtésére alkalmazott vizek oxigéntartalmának meghatározására dolgozta ki. A víz
oxigéntartalma ugyanis jelentősen növeli a gőzkazánokra
gyakorolt korrodáló hatást. Igen fontos problémát oldott
meg ezzel az eljárással már 125 éve.
a kísérlet menete
Erlenmeyer lombikba vizet öntünk. 1 ml Mn2+ + 2 ml lúgos KJ-ot a vízfelszín alá juttatunk légmentesen, majd átforgatjuk a tökéletes keveredés érdekében és 1,5 ml 50%-os
kénsavat adagolunk hozzá.
Büretta segítségével Na2S2O3 mérőoldattal színtelenedésig titráljuk. A fogyott nátrium-tioszulfát oldat menynyiségéből kiszámítható a vízben oldott oxigén tartalma.
1 mol Na2S2O3 0,25 mol O2-t mér.

1.

WinKler e módszer megalkotásakor 25 éves volt, s tudomást szerzett róla az egész nemzetközi analitikai világ. Sőt
a Winkler-féle vízben oldott oxigén mennyiségi meghatározásának e módszere máig ismeretes és használatos világszerte.
1889-ben avatták gyógyszerészdoktorrá. Tanársegéd lett,
ugyanakkor a budapesti Kígyó Gyógyszertárban is besegített. Minden idejét a gázelnyelési állandók pontos meghatározásának szentelte, a súlyelemzés terén is újításokat valósított meg. 1893-ban habilitációt és ezzel egyetemi magántanári képesítést szerzett, egyidejűleg adjunktussá nevezték ki.
Egykori principálisa, rozsnyay máTyás (1833. május 14.–
1895. augusztus 5.) temetésén ő képviselte a Gyógyszerészeti
Közlöny munkatársait. A lap főmunkatársaként ő írta a nekrológot és a temetésről szóló tudósítást is. A Gyógyszerészeti
Közlöny kezdeményezte rozsnyay máTyás temetői emlékoszlopának felállítását. Az adakozók sorát THan Károly
és WinKler lajos 20-20 koronával nyitotta meg. A sírkövet 1896. augusztus 30-án avatták fel. rozsnyay máTyás
méltó tiszteletet kap a minden évben róla elnevezett emlékverseny kapcsán.
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WinKlerT tudományos munkássága elismeréseként
1896-ban az MTA levelező tagjává választották. Mindössze
39 éves volt, amikor 1902-ben rendkívüli egyetemi tanári címet kapott.
Kollégáival szemben kellemetlen, tüskés viselkedéséről
volt ismert. Nemzetközi ismertsége és elismertsége pedig
már ekkor nagy volt, mégis némi vonakodás után, csak
1909-ben nevezték ki nyilvános egyetemi tanárrá.
Ezen időszak alatt csak a tudománynak élt. A kutatást főleg éjszaka végezte. Nőtlen volt, éjszakáit a laborban töltötte. Távolságtartó volt, kevés emberrel tegeződött, kollégáit is
mind magázta. A „kegyed” megszólítást szerette alkalmazni
kollégáinál.
THan Károly halála (1908) után, 1909-ben az intézetet két részre osztották. WinKler az I. számú Chemiai
Intézet igazgatója lett, amely tisztséget 25 éven át töltötte
be. Ebben az intézetben oktatta az analitikai és a gyógyszerészi kémiát gyógyszerészhallgatóknak, valamint az analitikát orvos- és bölcsészhallgatóknak. Itt dolgozta ki eredeti
analitikai módszereit, melyekkel hazai és nemzetközi hírnevet szerzett. Munkásságából kiragadva ismert például
a Winkler-féle „káliapparátus”-készülék, melyet karbonátok szén-dioxid-tartalmának közvetlen súly szerinti mérésére tervezett, vagy a Winkler-féle kénhidrogén-meghatározó készülék.
Családot 1909-ben alapított, amikor feleségül vette tanítványát, a nála 20 évvel ﬁatalabb léGrády elláT.
Jellemző WinKlerre az a mód, ahogyan házasságát aszszisztensének bejelentette: „Kérem, szíveskedjék Légrády
kisasszonyt a katalógusból törölni, ugyanis feleségül vettem.
Nem fog többé órára járni.” Felesége abból a gazdag
léGrády családból származott, amely a Pesti Hírlap című
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3.

napilapot és nyomdavállalatot mondhatta magáénak.
WinKler fordított beosztású életmódján ezután sem változtatott. Az intézet épületében lévő – THan halála után
megüresedett – hétszobás szolgálati lakásba költöztek.
Professzorként még keményebben folytatta a kutatást, közben előadásokat tartott lendületesen, de csiszolatlanul. Egy
óránál sose többet. Magabiztos volt, benne volt a témában,
de előadásaira nemigen készült. Szerette a teatralitást, sokat humorizált.
A következő évben, 1910-ben született meg egyetlen
gyermekük, LAJOS, aki szintén ﬁzikát és kémiát tanult. Fiuk
később a második világháború kezdetekor ösztöndíjjal
Angliába került, majd Közép-Amerikába távozott.
Élete így telt a Ferenc József-i ún. „boldog békekorszakban”:
délelőtt aludt,
déli 1-től-2-ig ebédelt,
délután 2-től-3-ig előadást tartott,
majd 3-tól-6-ig intézeti munkákat végzett,
este 6 órától reggel 6-ig a laboratóriumban kísérletezett,
melyet este 8-kor fél óra vacsora,
éjjel 12-kor, a Múzeum Kávéházban egy kapucíner,
reggel 3-kor ismét egy kapucíner és fél üveg sör szakított
meg.
Az analitikát nem is annyira tudománynak, inkább valamiféle művészetnek tekintette. Adottság, elhivatottság kell hozzá, s végtelen türelem – vallotta. Precíz, pontos mérései ellenére laboratóriuma eléggé rendetlen volt. Erre alkotott is egy
mondást:
Kétféle laboratórium van: az egyik olyan, ahol rend van,
a másik olyan, ahol dolgoznak.
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WinKler ha megharagudott valakire, akkor onnantól az
illető nappali életet élhetett tovább.
A híres szórakozott professzort szeretetből „Winkler
Tata”-nak hívták.
Egy hajnalon, amikor Múzeum körúti laboratóriumából hazafelé menet látta, hogy az utcaseprő jobbra-balra
csapkodva az utca szemetét, nagy port csinál, de a szemetet nem takarítja el, odaszólt az utcaseprőnek:
– Így az egész por ott marad!
Az utcaseprő válasza pedig ez volt:
– Hát, amit az úr beszí?
WinKler lajos az analitikai kémiai gondolkodás
iskolapéldájaként emlegette ezt a feleletet tanítványainak – írta BecK miHály Humor a tudományban című
írásában.
Nem pazarolta az idejét sem, ami azon is látszott, hogy
WinKler sosem ment telefonhoz. Lakásában nem volt telefon, intézetében is csak egy – lenn a portán, ahová igazából
nem lehetett lekéretni a professzort.
Rendkívüli emlékezőtehetség és kombinációs készség jellemezte, de legfőbb tulajdonsága a lényeglátás volt. Szerette
a zenét, ﬁatalkorában játszott gordonkán, ﬂótán, furulyán.
Kiválóan beszélt németül, cikkeit mind maga írta. Éveken át
tanult kínaiul is, amiben az olvasásig el is jutott. Híres volt
latinos műveltsége, latinul kitűnően tudott, amit szeretett is
demonstrálni, mikor az élet különböző helyzeteiben klaszszikus mondásokat idézett.
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1922-ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. Kutatásai mellett ő dolgozta ki a Magyar
Gyógyszerkönyv III. és IV. kiadásának kémiai részét is.
Analitikai munkásságáról közel 400 magyar és német nyelvű
közleményben számolt be, több könyvet is írt.
Elérvén a 70. évét 1933-ban nyugállományba helyezték,
s a kormányzó koronás bronz érdeméremmel tüntette ki.
WinKler professzor nyugalmazása után még másfél évig
helyettesként előadott és vezette az intézetet. Továbbra is lelkesen dolgozott, ha leszállt az éj akár egyedül is. 1933-ban sérülése nyomán, mikor is egy 3 literes üveget rázogatott, s az öszszetörve, átvágta bal karján az eret, vérmérgezést és tüdőgyulladást kapott. Ebből teljesen már soha nem tudott felépülni.
Egészsége fokozatosan romlott és 1939. április 14-én hunyt
el Budapesten.
Ravatalánál utóda, az erdélyi származású széKi TiBor
professzor beszélt.
Sírját a Fiumei úti temetőben találhatjuk.
Mellszobra az Eötvös Loránd Tudományegyetem kémiai
tömbjének Gömb-aulájában látható.
Felesége 1963-ban még részt vett WinKler születésének
centenáriumi ünnepségén, 30 évvel férje halála után 1969ben követte őt a sírba.
WinKler lajos öröksége mind a mai napig hat.
Módszereit tanítják az analitikai kémia klasszikus módszerei között, több eljárása szerepel a Gyógyszerkönyvben. Arra
tanít, hogy a gyakorlat igényeit ﬁgyelembe vevő, minél egyszerűbb eljárást célszerű alkalmazni.
dr. Hercegfalviné dr. abonyi etelka
FELHASzNÁLT IRODALOM:
1. Réhon József: 150 éves jubileum, Winkler Lajos (1863–2013)
2. Szász György és Takácsné Novák Krisztina: 150 éve született
Winkler Lajos
3. Széki Tibor: Gyászbeszéd Winkler Lajos MTA r. tag ravatalánál.
Akadémiai Értesítő, 1939. XLIX. 193.
4. Schulek Elemér: Megemlékezés Winkler Lajosról. Magyar Tudomány,
1960. 743.
5. Elemér Schulek: L. W. Winkler (1863–1939). Talanta, 1963. 10. 423.
6. Szebellédy László: Dr. Winkler Lajos egyetemi tanár tudományos
működésének negyvenéves jubileuma. Gyógyszerészi Közlöny, 1929. 38.
7. Rom Pál: Winkler Lajos emléke. A Gyógyszerész, 1954. 2. 101.
8. Gyógyszerészet Szerkesztőbizottsága: Winkler Lajos 1863–1939.
Gyógyszerészet, 1963. 7. 81. Melléklet: Winkler Lajos irodalmi munkásságának bibliográﬁája.
9. Nikolics Károly: Winkler és a magyar gyógyszerészet. – Végh Antal:
Winkler asszisztense voltam. – Brantner Antal: Intézetünk Winkler
örökében. ( Jubileumi emlékülés Winkler Lajos születésének 125. évfordulója alkalmából tartott MGYT-rendezvény keretében). Gyógyszerészet, 1988. 32. 619.
10. Csanádi János – Réhon József: Ahol a patika áll… Kerekes Ferenc,
Rozsnyay Mátyás és Winkler Lajos élete és munkássága, Arad, 2008.
11. Glässer Erik: Than Károlyról

4.

1.
2.
3.
4.

Winkler lajos
Winkler-féle kénhidrogén-meghatározó készülék
than Károly
az aradi szabadság-szobor előtt dr. Paál tamás professzor úr,
dr. Herczegfalviné dr. abonyi etelka és dr. Herczegfalvi Csanád társaságában
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X.Gyógyszerészettörténeti
Nyári Egyetem
2013. július 11–14. között Kalocsán rendezte meg a Magyar
Gyógyszerészettörténeti Társaság (MGYTT) hagyományos nyári
egyetemét, amelyen 57-en vettek részt. Többen érkeztek a határokon túlról (Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból) is.
3.

z MGYTT fontosnak tartotta, hogy minél több ﬁatal vegyen részt a rendezvényen, így az idei XLVIII.
Rozsnyay Mátyás Emlékverseny gyógyszerészettörténeti témával induló versenyzőit, valamint erdélyi gyógyszerészhallgatókat is vendégül láttunk.
2013. július 11-én, csütörtökön este dr . d oBson
szaBolcs elnök az MGYTT eddigi tevékenységét mutatta
be, majd dr. molnár zsuzsa idézte fel az elmúlt 10 év nyári
egyetemeit. Az ezt követő ismerkedési est pedig arra kínált
alkalmat, hogy mindenki pár szóban bemutatkozhasson.

A

4.

1.

5.

2.

6.
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2013. július 12-én, pénteken került sor a szakmai előadásokra. A rendezvény megnyitóját megtisztelte jelenlétével
dr. BáBel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és TöröK
ferenc, Kalocsa város polgármestere is.

Előadások:

08.30–09.00: Megnyitó (dr. Dobson Szabolcs)
09.00–09.45: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése – általános áttekintés (dr. Kapronczay Károly)
09.45–10.05: A pest-budai irgalmas kórház Gránátalma
Patikája (A múlt és az újjáéledés) (dr. Kapronczay Katalin)
10.05–10.25: Köpönyegforgatás – avagy hogyan alakult ki
a gyógyszerészi köpeny? (dr. Molnár zsuzsa)
Szünet (10 perc)
10.35–10.55: A gyógyszerészethez köthető szükségpénzek
(dr. Szabó Attila)
10.55–11.15: Gyógyszerészek szakmai érdekvédelmi törekvései
a két világháború közötti Csehszlovákiában
(dr. Ambrus Tünde)
11.15–11.35: Haynald Lajos érsek botanikai munkássága
(dr. Szmodits László)
Szünet (10 perc)
11.45–12.05: Szent-Györgyi Albert, mint gyógyszeripari tanácsadó – a Servita Rt. története 1945–1948
(dr. Dobson Szabolcs)
12.05–12.25: A növényi készítmények szabályozásának története Magyarországon 1987–2013 (dr. Csupor
Dezső)

9.

10.

7.

8.

11.
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Délután az érseki kincstárat, az érseki palotát és a könyvtárat tekintettük meg.
Az esti program keretében dr. Bozó Tamás gyógyszerész irodalmi estje következett, aki a botra tekeredő kígyó
jelképet elemezte. A jó hangulatú vacsora után a Kalocsai
Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora következett, akik
a nyári egyetem résztvevőit is bevonták a táncba.
2013. július 13-án, szombaton a Viski Károly Múzeum és
benne annak az ásványgyűjteménynek a megtekintése következett, amelyet dr. GraBariTs isTVán rendezett bemutatható állapotba. Ezt követően a kalocsai temetőben a résztvevők lerótták kegyeletüket a MGYTT alapító elnöke, dr.
GraBariTs isTVán sírjánál.
Délután fakultatív kirándulás következett a Szeliditóhoz, ahol strandolás, pihenés következett. A bátrabbak
a falmászást és a röplabdát is kipróbálhatták. A másik
választható program a bátyai patikamúzeum megtekintése
volt, továbbá a kalocsai hímzés és festés technikáját is meg
lehetett tekinteni.

12.

15.

13.

14.

Este kirándulás következett Hajósra. Elsőként megtekintettük a gyönyörűen felújított egykori érseki kastélyt, majd
meglátogattuk a hajósi patikát. A X. Nyári Egyetem a hajósi
pincefalu megtekintésével zárult, ahol umenHoffer zsolT
pincéjében többféle bort kóstolhattak meg a résztvevők. Az
este folyamán sor került a „Rozsdás pisztillus” gyógyszerészénekkar résztvevőinek segítségével a hagyományos patikusdalok eléneklésére is, így a nyári egyetemhez újonnan csatlakozó kollégák is megtanulhatták a régi gyógyszerésznótákat.
Az MGYTT jövőre is megrendezi a méltán népszerű
nyári egyetemet, így a hagyomány tovább folytatódik dr.
GraBariTs isTVán szellemiségében.
dr. molnár zsuzsa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ismerkedési est
a rendezvény megnyitása (dr. bábel balázs kalocsa–kecskeméti érsek)
előadások
az érseki főkönyvtárban
Csoportkép az érseki könyvtár előtt
a belvárosi Gyógyszertár ritkaságai között (dr. Péter H. mária)
a Kalocsai Hagyományőrző néptáncegyüttes műsora
a viski Károly múzeumban
Koszorúzás dr. Grabarits István sírjánál
a Paprika manufaktúra előtt
a Paprika manufaktúrában
a porcelánfestést is kipróbálhattuk (dr. szabó attila mGytt titkár)
Kalocsai porcelánok
borkóstoló Hajóson a pincefaluban
Csoportkép Hajóson
Fotók: dr. Ambrus Tünde
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Ízelítő
A X. Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetemen elhangzott előadások összefoglalója (2013. július 11–14.)

A gyógyszerészet kialakulása
és fejlődése – általános áttekintés
gyógyszerészet helye a gyógyításkultúrában változó
volt, bár mindig függvénye volt az orvosok irányította betegellátásnak. A legrégebbi orvosi kéziratok
mindig tartalmaztak javasolt gyógyszerek listáját, megadva
annak összetételét, elkészítésének módját. Gyakran az orvosi
„rendelő” mellett volt egy gyógyszerkészítő szoba, hol maga
az orvos vagy segítője készítette el a gyógyszert. A kolostori
medicinában is hasonló volt a helyzet, bár itt megjelent
a gyógynövényes kert, mint „alapanyag-termelő” színtér.
Maga a patika a városi kultúra terméke, amikor elkülönülten, képzett gyógyszerésszel jelent meg a városi közönség
körében, bár az orvos felügyelete megmaradt. Külön kérdés
a képzés, ami céhes jellegű, vagy kapcsolódik, mintegy a felkészítés végállomásaként az egyetemhez. Az egyetemi
gyógyszerészképzés a XVIII. századtól folyamatos és állandóan bővülő program volt. Az egészségügyet szabályozó rendeletek és törvények sarkalatos része a gyógyszerellátás felügyelete. A XVIII. századtól új jelenség a gyógyszergyári
specialitások kialakulása, amely a XIX/XX. század fordulóján vált uralkodóvá és kiformálta a gyógyszer-nagykereskedelmet. Ez már egy új szakmai kultúra, átformálva a gyógyszerészi-gyógyszertári gyakorlatot.
dr. Kapronczay Károly

A

Az irgalmasok
pest-budai kórházának patikája
Az előadás teljes átiratát lásd a 4. oldalon.
dr. Kapronczay Katalin

Köpönyegforgatás – avagy hogyan
alakult ki a gyógyszerészi köpeny?
övid előadás keretében nézzük meg, hogyan és miért
is alakult ki a gyógyszerészi köpeny, hiszen a gyógyszerészek mindennapi munkájuk során napjaik nagy
részét ebben töltik. A ruhadarabok készítése szinte egyidős
az emberiséggel, varrásról azonban csak akkor beszélhetünk,
amikor annak technikai feltételei megteremtődtek (a tű,
majd később a varrógép feltalálásával). Egy adott kor öltözéke mindig kifejezte viselőjének vagyoni helyzetét, társadalmi
rangját, emellett azonban áttételesen az illető foglalkozására
utaló jeleket is magán hordozta. Érdemes megﬁgyelni, ahogyan a gyógyszerészet fejlődése a munkaruházat kialakulásán is követhető. Napjainkban a „fehér köpeny” hatásának
modernkori problémáit is megvizsgáljuk, hiszen egyre több-
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ször vetődik fel a kérdés, hogy a gyógyszerészeknek, mint
egészségügyi dolgozóknak ragaszkodniuk kell-e a köpeny
viseléséhez vagy a minél közvetlenebb betegellátás érdekében jobb lenne, ha megszabadulnának tőle?
dr. molnár zsuzsa

Gyógyszerészethez kötődő
szükségpénzek Magyarországon
agyarországon két időszakhoz köthető a szükségpénzek kibocsátása. Az első, a háborús kiadásúak,
melyek az I. világháború során kialakult inﬂáció
hatására 1915 tavaszán születtek. A második az 1919. március 21-től július 31-ig fennálló Tanácsköztársaság Országos
Árvizsgáló Bizottságának árdrágítás elleni küzdelme hatására készültek. Mindkét esetben a hivatalos jegybankjaink törvényeinek megsértése mellett, de azok hallgatólagos beleegyezésével, a törvényes váltópénz hiányának pótlására kerültek kibocsátásra. Ezek ismeretében felvetődhet az a kérdés
is, hogy sértett-e adóügyi és jegybanki törvényeket az egyes
hazai gyógyszertárak 2007-től kezdve kiadott 100, 200
forint címletű kuponja?
dr. szabó attila

M

Haynald Lajos érsek
botanikai munkássága
Az előadás teljes átiratát lásd a 22. oldalon.
dr. szmodits lászló

Gyógyszerészek szakmai
érdekvédelmi törekvései
a két világháború közötti
Csehszlovákiában
z előadás célja, hogy bemutassa az első világháború
után megalakult Csehszlovákia egészségügyi-gyógyszerügyi ellátórendszerének alapvető jellemzőit,
amely az első Csehszlovák Köztársaság fennállásának húsz
éve során gyakorlatilag az egykori monarchiabeli osztrák és
magyar felfogásból és szabályozásból indult ki. A gyógyszerészek szakmai érdekvédelmi törekvéseit az 1918 után létrejött, ill. már korábban is létező érdekvédelmi szervezetek
tevékenységén keresztül mutatja be. Hangsúlyozza a társadalmi-gazdasági helyzet hatását a gyógyszerészek és gyógyszerészet megítélésére és szerepére.
Tekintettel az ország vegyes nemzetiségi összetételére, elsősorban Szlovákia kapcsán szerepet kapnak a magyar
gyógyszerészekre és a magyar nyelvű szaksajtóra vonatkozó
adatok is. A szlovákiai gyógyszerészek, bár a politikai helyzet és az államhatárok még nem voltak teljesen egyértelműek, röviddel az új csehszlovák állam kikiáltása után hozzákezdtek a szakmai érdekvédelem megszervezéséhez. 1919ben indították útjára magyar nyelven a szlovákiai gyógysze-
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részek első sajtóorgánumát Gyógyszerészi Hiradó címmel, és
röviddel utána megalakult a Szlovenszkói Gyógyszerészek
Egyesülete.
dr. ambrus Tünde

Szent-Györgyi Albert,
mint gyógyszeripari tanácsadó –
A Servita Rt. története 1945–1948
z előadás szenT-GyörGyi alBerT szakmai pályafutásának egy kevéssé ismert, de magánéletében is
fontos szerepet játszó fejezetét tárgyalja, amikor is
1946–1947 között Szent-Györgyi a Servita Gyógyszergyár
és Vegyipari Rt. egyik részvényese és tudományos vezetője
volt. Feltehetően nem véletlen, hogy 1945. szeptember 26án, a háború utáni két legelső törzskönyvi bejegyzés egyike a
Servita C solutum injekció volt. A Servita nevéhez kötődik
az első penicillinkészítmények behozatala 1946. szeptember
28-ától, amelyekkel az antibiotikumkorszak beköszöntött
Magyarországon is. Hamarosan azonban a Servita Rt. és
annak vezetői sok más gazdasági és politikai tényezőhöz/szereplőhöz hasonlóan a Kommunista Párt részéről
támadások kereszttüzébe kerültek és emigrációba kényszerültek. szenT-GyörGyi alBerT szintén elhagyta
Magyarországot, de még az USA-ban, az általa alapított és
vezetett Institute for Muscle Research-ben is folytatódott
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együttműködésük ráTH isTVánnal, az egykori Servita Rt.
vezérigazgatójával.
dr. dobson szabolcs

A növényi készítmények
szabályozásának története
Magyarországon 1987–2013
gyógyszerkincs zöme egészen a XX. század elejéig,
azaz a szintetikus gyógyszergyártás kialakulásáig
növényi alapú volt. Napjainkban kevés gyógyszer
tartalmaz növényi kivonatot, viszont annál több hatóanyaga
készült növényi vegyületek mintájára vagy azok átalakításával. A gyógynövények súlya a betegségek kezelésében és
megelőzésében azonban mit sem csökkent, sőt, az utóbbi
években egy sajátos reneszánsznak lehetünk tanúi.
Szaporodó számú termékkategóriában évente több ezerrel
gyarapszik azon gyógynövénytermékek száma, amelyeket
elvileg nem gyógyhatás elérésére hoznak forgalomba, azonban felhasználásuk jellemzően ilyen céllal történik. A gyógykozmetikumok, étrend-kiegészítők, orvostechnikai eszközök, tápszerek szinte végtelen sorának racionális felhasználásához nem árt, ha a gyógyszerész ismeri azok kategóriáinak jellegzetességeit, korlátait.

A

dr. csupor dezső

A Patikus háza a budai Várban
A Múzeumok éjszakáján, 2013. június 14-én tárta ki kapuit először
az egykori patika épülete, a De la Motte-Beer-palota a budai
Várban.
Dísz téren található egykori patika és lakóház épületében a látogatók megismerkedhetnek a XVIII.
század végi budai polgári életmóddal, a későbbiekben pedig a patikus szakmát bemutató állandó kiállítást terveznek a helyszínen.
Jelenleg még a költözés fázisában van ugyan a tárlat,
azonban már ez az állapot is bepillantást enged a korabeli
polgári élet mindennapjaiba. Ezért döntött úgy az épületet
gondozó Forster Központ, hogy megmutatja a múzeum
kezdeti fázisát is a látogatóknak – hangoztatta Cselovszki
zoltán, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ elnöke.
Elmondta, hogy a Patikus háza nem egy ütemben nyílik
meg; a Múzeumok éjszakáján látható kiállítást kiteljesítve
a hosszabb távú tervek között szerepel a patikusság bemutatása is, hiszen a házat – amelyben Buda másodikként alapított gyógyszertárát, az úgynevezett tábori patikát működtette Beer József kaJetán – tulajdonosa a pincétől a padlásig foglalkozása képére formálta.
„A klasszikus patikusházban a földszinti üzletből nyílt az
anyagraktár és a laboratórium, a pincében tartották a különböző gyógyvizeket, tinktúrákat, a gyógynövényeket a pad-

A

láson szárították. Az üzletben mai értelemben vett kávéházi élet zajlott, ahol patikus és páciensei megvitatták a legmegfelelőbb gyógymódokkal kapcsolatos teendőket, tudnivalókat. Ezt a klasszikus beosztást, a felszerelési tárgyakat,
eszközöket is láthatóvá szeretné tenni idővel a központ” –
részletezte Cselovszki zoltán.
A De la Motte-Beer-palota középkori alapokon nyugszik, 1686-ban Budavár visszafoglalása után a mai épület
helyén két, részben romos középkori ház állt. Ezek először
egy fakereskedő tulajdonába kerültek, majd 1723-ban a két
különálló, de közös tulajdonú telket sChulz János lőrinC
asztalosmester és neje egyesítette.
1760-ban a sChulz családtól a francia származású De la
Motte Des aulnois ferenC károly JáCint császári mérnökkari alezredes vásárolta meg az ingatlant, majd az épületet 1773-ban adták el Beer József kaJetán katonai
gyógyszerésznek, Buda egyik leggazdagabb polgárának, aki
akkor már egy évtizede megnyitotta patikáját a ház földszintjén.
A később több tulajdonosváltást megélő ház Dísz téri
szárnya komoly károkat szenvedett a második világháborúban. Az ötvenes években az egyik lebombázott épületszárny
helyén új lakóház épült, a barokk terekben lakásokat alakítottak ki, és az utcai homlokzat is megújult.
Minden nap 10–20 óra között, vezetéssel látogatható
a Patikus háza.
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Gyógyszerészek az 1885-ös
Országos Kiállításon
Az Iparegylet 1871-ben kezdeményezte a Magyar Általános
Kiállítás megszervezését a Városligetben. Ez a terv – és a következő, 1879-ben megismételt kezdeményezés – pénzhiány miatt
azonban nem valósulhatott meg. Végül 1883-ban, nem kis viták
után, sikerült törvénybe iktatni az Országos Általános Kiállítás
1885-ös megrendezését – az eredetileg tervezett helyszínen,
a Városligetben.
eprezentatív kiállításról volt szó, amely amellett,
hogy gazdasági és kulturális seregszemlét jelentett,
s „önmagunk megismerését” szolgálta, nyilvánvaló
politikai hozammal is rendelkezett. Ennek megfelelően a tervezők és szervezők nem takarékoskodtak pénzzel és energiával – tevékenységük nyomán valóban nagyszabású, addig
nálunk soha nem látott rendezvény születhetett.

R

A sajtó nem is fukarkodott a felsőfokú jelzőkkel: a Vasárnapi Újság például A ligetvárosban címmel közölt többoldalas beszámolót, lelkesen állapítva meg, hogy „a kiállítás egy fényes város”.
Valóban kisebb városnak tűnhetett a hatalmas főépülettel, számos pavilonjával (109 épület volt található a területen), sétányaival. Összesen 270 000 m2-en (a kísérő kiállításokkal együtt 300 000 m2-en), 600 hazai kiállító (pontosabban 6000, ha egyenként, s nem csoportosan vesszük
számba a kiállító cégeket és magánszemélyeket) mellett 200
külföldi mutatta be termékeit. A kiállítás május 2-án nyitotta meg kapuit, s féléves nyitva tartása alatt 1 760 000 látogatót fogadott. Ez mindenki – nem utolsósorban a szervezők – számára meglepetést jelentett, s egyben azt, hogy
a rendezvény nem lett veszteséges, amelytől pedig sokan nagyon tartottak.

steinbuch Ármin Képes fő- árjegyzéke. budapest, 1897. (ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár)

A 61 tagú szervezőbizottság gondot fordított arra, hogy
minden egyes kiállítandó tárgy előzetes zsűrizésre kerüljön.
A rendezvény végén a legjobb kiállítókat természetesen jutalmazták: kiállítói és közreműködői kategóriában éremmel,
illetve dicsérő oklevéllel. Gyógyszerészeink igen szép számban képviselték magukat; összesen 34-en, de jelen volt a
Budapesti Gyógyszerész Testület is. A Gyógyszerészi Szemle
cikkírójának szavaival gyógyszerészeink elsősorban „hazaﬁas
érzelemből” tartották fontosnak részt venni a kiállításon, de
„néhányan üzleti meggondolásokból is.”
A gyógyszerészet a XXVIII. csoportban, az egészségügyi
csarnokban kapott helyet, de a gyógyszerész kiállítók közül
többen a VII. csoportba, a vegyészeti iparhoz lettek besorolva, de voltak többen olyanok is, akik a mezőgazdasági terménytárban voltak érdekeltek – ez utóbbiak esetében általában borokról, s nem feltétlen gyógyborokról volt szó.
A horvát gyógyszerészek (GoBeTzKy testvérek, KalliWoda, dáVid Gyula a Horvát-Szlavon pavilonban, ezen
belül a vegyészeti ipar termékeinél kaptak helyet.
Meglepő módon csupán három fővárosi gyógyszerész
érezte úgy, hogy részt kell vállalnia a rendezvényből, a vidék
azonban nagyon szépen szerepelt: a Délvidéket (Bácska és
Bánát) 6, a Felvidéket 5, Erdélyt 3 és az ország többi területeit 11 aktív vagy pályaelhagyó (egy-két borász-gyógyszerész) kolléga képviselte.
A gyógyszerész-vállalkozók (gyárosok, kozmetikai cikkeket gyártó cégek) szép számban jelentkeztek.

Bányay Literáti Károly, Dés
Okleveles gyógyszerész, kozmetikumokat gyártó üzemét
igen korán, 1852-ben alapította. Gyártmányai közül balzsam hajerősítőt, tyúkszemirtót, kenőcsöket, Venus szépségport, fogport, szépítővizet és szájvizet állított ki.
Régi iparos lévén a következő kiállítási skalpokkal dicsekedhetett: London 1862, Párizs 1867, Bécs 1873 (dicsérő
oklevél), Kecskemét 1872 (díszoklevél), Szeged (bronzérem), Szolnok-Doboka megyei kiáll. (bronzérem).

Bariss Béla, Galgócz
Bariss laboratóriumában évente 1000 üveg szájvizet és 500
doboz fogpépet gyártott.

Brettner Ernő, Nagykikinda
Az 1880-ban felállított gyógyszertár vezetője laboratóriumában többek között különféle állatgyógyszereket gyártott;
most ezekkel jelentkezett. Az 1881-es debreceni kiállításon
dicsérő oklevelet kapott.
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Dr. Csáthy Szabó István, Diósgyőr
Okleveles gyógyszerész és téglagyáros. Diósgyőri gyárát
1875-ben alapította; vegytiszta kvarchomok és tűzálló agyag
is szerepelt termékpalettáján.

Dávid Gyula, Eszék

Gyógyszerészeti készítmények és illatszer-különlegességek
szerepeltek kiállítási termékei között.

Debreczeny Lajos, Debrecen
„Vasgyógycukorkái” nem keltettek különösebb feltűnést.

Fáczányi Ármin,
Budapest
fáczányi saját gyártású kozmetikumaival jelentkezett, fogpapírossal,
fogcseppekkel, fogelixírrel stb., továbbá a „legkitűnőbb gyógyhatású magyar édesmustárral” és gyomorlikőrrel. Termékeinek „versenyképességéért” kiállítási éremmel jutalmazták.

Falkenstein Kallivoda József,
Vinkovce
A horvátországi gyógyszerész meszes és vasas szörpökön,
gyógyborokon kívül aromatikus fogápolási szerekkel, továbbá „tanno-chinin hajkenőccsel” jelentkezett.

Gerber Ödön, Szinyérváralja
Gyógyszerész és földbirtokos. Kozmetikai cikkek (hajkenőcs,
bajuszpedrő, hajerősítő, fogpor és mosdóvíz) mellett faviaszt
és oltványviaszt is bemutatott. Egyik különleges terméke az
„üdítő szesz lovak számára” volt; receptúráját, legnagyobb sajnálatunkra, nem tudjuk közölni – valószínűleg örökre elveszett. GerBer ugyanakkor átütő sikert aratott a kollégák körében saját tervezésű kis gőzkazánjával, amely oldó-, sűrítőés lepárlókészülékként egyaránt használható volt.

Gobetzky Aladár, Eszék
A ﬁatalabb GoBeTzKy testvér (aki segéd volt bátyja, józsef
eszéki gyógyszertárában) kakaó- és faggany (értsd: zselatin)
készítményeit állította ki. Közreműködői érmet kapott.

Budapesti Gyógyszerész Testület

Gobetzky József, Eszék

A testület „díszes és célszerű gyógyszertári és laboratóriumi felszereléseket állított ki” – írja a Gyógyszerészi Szemle a kiállításról szóló beszámolójában. Valóban, egy teljes gyógyszertár és
laboratórium felszerelése került bemutatásra – a Wolff F. A.
ﬁai Dobozgyár berendezésében. WolfféK cégét „jó munkáért” kiállítási éremmel tüntették ki.

Az eszéki gyógyszerész a Horvát-Szlavon pavilon VII.
csoportjában, egy nagy szekrényben állította ki gyógycukorkáit, szörpjeit és Pyrophosphorsavas szikenyvas szeletkéit. GoBeTzKy már az 1876-os szegedi országos egészségügyi kiállításon is részt vett, ahol a zsűri alelnökeként
szerepelt.

Hirdetés. Gyakorlati mezőgazda 1889. (Kocsis János)
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Gréb János gyógyszerész és gyógyvegyészeti laboratórium-tulajdonos,
Szepesszombat
GréB gyógyszerészeti készítményein kívül kárpáti (tátrai)
fenyőkivonattal (olaj- és balzsam formájában), valamint málnaszörppel jelentkezett. E két utóbbi termékéből évente jelentős mennyiséget vitt ki Ausztriába és Németországba.
Nem véletlenül kapott tehát kiállítási érmet „kivitelképességéért.”

XI. évFolyAm 2. szám

gyártmányát tartotta érdemesnek a bemutatásra. Kiállítási
érmét „új iparág meghonosítása- és versenyképességéért” ítélték oda.

Monó István, Mezőtarpa
A Bereg megyei gyógyszerész egyetlen termékkel jelentkezett: „Gyomorbalzsam-életitalával.” Be kell vallanunk, hogy
máig nem sikerült rábukkanunk e különleges szer receptúrájára, de gyanítjuk, hogy több volt benne az életital, mint a
balzsam.

Katona zsigmond, Kecskemét

Niertit Béla, Kula

KaTona zsiGmond kecskeméti gyógyszerész korábban
szervezője és kiállítója volt számos hazai kiállításnak, a kecskeméti, székesfehérvári, szegedi és aradi kiállításoknak, így
aztán a legtapasztaltabb kiállítók között szerepelt. A több
mint harmincféle készítmény (zselatinkészítmények stb.)
közül „különösen ferrum sesquichloratum hüvelygolyói excellálnak szép tartós sárga színükkel” – írja a Gyógyszerészi Hírlap
szemlézője.
Emellett gyógyborokat is kiállított, többek között kínai
vasbort (Vinum chinae ferratum) és „Emésznye bort”
(Vinum Pepsini), amelyek bírálói szerint mind tartalom,
mind pedig tisztaság tekintetében bátran felvehették a versenyt a francia gyógyborokkal, sőt, akár felül is múlhatták
azokat. A francia boroknak csupán a címkéjük tűnt tetszetősebbnek. Katona méltán kapott kiállítási érmet „kivitel és
versenyképességéért” indoklással.

A Bács megyei nagyközség gyógyszerésze a szokásos készítmények mellett meglepő tárgyakkal jelentkezett: helyrajzokkal, térképekkel és – egy Gyógyszerészeti czélszerű könyvvitel
c. kötetével. Meg kell azonban mondani, hogy ezzel a hézagpótló művel csupán a második helyet foglalhatta el a nemes
vetélkedésben.

Kiss István, Arad
Az aradi gyógyszerész gyógycukorkáit, kininkészítményeit
és végbélkúpjait állította ki.

Kostyik János, Ókanizsa
Gyógyszerész és szeszfőző. KosTyiK – a megfelelő szakértelem és készülékek birtokában – kiváló minőségű barack- és
törkölypálinkájával jelentkezett (1883-as évjárat).

Köllner Lőrinc, Eger

Örvényi Ottó, Debrecen
örVényi a debreceni sokszorosító iparosok gyűjteményes
kiállítása keretében mutatta be rézmetszetgyűjteményének
egyes darabjait.

Pantotschek Rezső, Nagyszombat
Az egykori gyógyszerész szőlősgazdaként, „kitűnő fehér boráért” kapott közreműködői nagy érmet.

Poór Endre, zomba
rozsnyay saját szekrényében adott helyet Bács megyei kollégájának, hogy kiállíthassa infusum laxativum siccum-át.
A zombai gyógyszerész négy éven át kísérletezett a szerrel.
Rájött, hogy a kivonatot nem csupán besűríteni, hanem kiszárítani is kellett – az így nyert száraz készítményből 20%
vízzel oldva még 8 hónap múlva is hatásos szer lett.
Barna színű, téglalap alakú laxativumáról rosszmájú kollégák már korábban azt terjesztették, hogy a feltaláló saját
családtagjain folytatott hatásvizsgálatokat.

Köllner készítette gyógyszertárában az eredeti recept szerint az Egri vizet, ezt a legendás aqua vitae-t, amellyel sikerrel szerepelt korábban a székesfehérvári országos és az egri
ipari kiállításon is.

Posevitz Gusztáv, Pankota

Özv. Krötzer Ágostonné, Tokaj

Rieger Béla, Székesfehérvár

A tokaji gyógyszertártulajdonos közreműködői nagy érmet
kapott jó fehér asztali boráért.

A székesfehérvári gyógyszerész laboratóriumában kozmetikumok készültek: hajszesz, fogcseppek, fogpor, bajuszpedrő stb.

Moldoványi Sándor, Budapest

Rozsnyay Mátyás, Arad

Az Első Magyar Kötőszergyár gyógyszerész tulajdonosa mi
mást állíthatott volna ki, mint „antiszeptikus kötőszereket”.
A fővárosi „kórodák” büszke szállítója több mint kéttucat

rozsnyay máTyás aradi gyógyszerész külön kalauzt adott
ki az 1885. évi országos kiállításon kiállított dolgaihoz.
Ebben részletesen ismerteti 10 különböző készítményét!

Az erdélyi gyógyszerész különleges terméke a „salicylborszesz”
volt, amelyhez még vagy féltucatnyi kozmetikum társult.
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Széky Miklós, Kolozsvár
A kolozsvári Mátyás Királyhoz címzett, 1874-ben felállított
gyógyszertár tulajdonosa volt. Laboratóriumában 3 munkást foglalkoztatott; „Balzsam” bajuszpedrőt, szájvizet, és
hölgyport gyártott, továbbá kávékivonatot, rác ürmöst és likőrt. Kávékivonatáért közreműködői nagy érmet kapott.

Szentiványi Joó Károly, Szabadka
Okleveles gyógyszerész. 1878-ben alapította 3 munkást foglalkoztató üzemét kozmetikumok gyártására. Kiállított termékei között különféle illatszerek, „Thymol” szájvíz, pipereglicerin, gyermekpasztillák stb. szerepeltek. Korábban
részt vett a székesfehérvári, dési és gráci kiállításokon.
1885-ben már épült – a tervek szerint 50–100 munkást
foglalkoztató – nagy gyára.

Szigethy József, Szabadka

a kiállítás katalógusa

1. Chininum tannicum insipidum
2. Chinincukorka
3. Chinincsokoládé
4. Vasas chinincukorka
5. Mannitcukorka
6. Malátakivonat-cukorka
7. Leguminose-kivonat-cukorka
8. Kakaóvaj-készítmények
9. Mentholkúpok
10. Kakaóvaj-pálcikák

Scherfel V. Aurél, Felka
„Der alte zipser”, a Szepesség országos hírű öreg patikusa, a
„szepesi ásványvizek elemzője, a gyógynövénygyűjtők mestere, a Kárpátok jeles botanikusa” sajtolt és szárított gyógynövényekkel, valamint az általa elemzett ásványvizekről szóló
legkülönbözőbb kiadványokkal jelentkezett. „Kitűnő munka- és közhasznú munkásságáért” kiállítási éremmel tisztelte meg a zsűri.

Dr. Szabó Gyula, Miskolc
Az okleveles gyógyszerész 1861-ben szerzett birtokot
Tállyán. Boraival számtalan érmet nyert bel- és külföldi kiállításokon. Elsősorban kivitelre dolgozott. Az Országos
Kiállításon közreműködői díszoklevéllel jutalmazták kitűnő
tokaj-hegyaljai boraiért.

Az okleveles gyógyszerész, sziGeTHy 1879-ben alapította öt
fővel működő gyógyszervegyészeti- és kozmetikai üzemét.
Legsikeresebb termékeit: Flóra bőrápoló krémjét és Flóra
hölgyporát (puderét) szabadalmaztatta. Kozmetikumai
Romániában és Szerbiában is keresettek voltak. sziGeTHy a
gazdag kiállítói tapasztalatokkal rendelkező gyártók közé
sorolható, tekintve, hogy részt vett a szegedi, székesfehérvári, Bács megyei és szabadkai kiállításokon, sőt Teplicben
(Csehország) is jelen volt.
Az Országos Kiállítás zsűrijét mégsem Flóra védjegyű
kozmetikumaival varázsolta el, hanem „jó minőségű likőrjeivel”. Ezek közreműködői nagy érmet értek.

Urszinyi Arnold, Vác
A váci Szentlélek Gyógyszertár tulajdonosa nyersvas készítményei, vasbora és emésztőpora mellett egy érdekes kozmetikummal, „epeszappannal” is jelentkezett.

Id. dr. Wágner Dániel, Budapest
A Nádor Gyógyszertár tulajdonosa „egy csinos körszekrényben” állította ki készítményeit, központi helyen vaskészítményét, a Ferrum oxydatum dialysatumot, amelyet ő vezetett
be a gyógyászatba. Ez a készítmény évekig természetes monopóliuma maradt, miután nem tette közzé a technológiát.
Elsőnek GrosszinGer Károly újvidéki gyógyszerésznek
sikerült dializált vas-oxidot előállítania – ő publikálta is
a maga eredményeit. Miután WáGner versenyen kívül indult, gondnokát, jeriKoGlu e.-t jutalmazták közreműködői éremmel.
dr. Balázs Károly
szakíró

Kiállítási érem
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100 éves a dr. Wander Rt. – E
Az Egis Gyógyszergyár ebben az évben ünnepelte alapításának
100. évfordulóját.

E

centenáriummal a gyár Magyarország immár harmadik 100 éves gyógyszergyára. Az idén 112 éves
Richter Gedeon Nyrt. a 103 éves Chinoin zrt. és
a most 100 éves Egis Gyógyszergyár Nyrt. a világban egyedülálló gyár együttest alkotnak a korukat tekintve.
A gyáralapító ricHTer Gedeon, dr . KereszTy
GyörGy és dr. Wolff emil, továbbá Balla sándor emlékét a mai alkalmazottak és a gyógyszerésztársadalom tisztelete övezi.
A most jubiláló dr. Wander/Egis Gyógyszergyár méltatására az év folyamán gyakran sor került.
E helyt tisztelegjünk a szép korba lépett gyár előtt azzal,
hogy bemutatunk néhányat a legismertebb készítményeiből.
révész miklós
Fotók: A válogatást a szerző a gyűjteményéből állította össze
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Haynald Lajos érsek botanikai
A XIX. században a neves tudósok mellett még egyházi személyek
is részt vettek a természettudományok fejlesztésében. Munkásságukkal a tudományos szakirodalmat is gyarapították.

H

aynald lajos kalocsai érsek (1816–1891) növénytani tevékenysége nemcsak a ﬂórakutatáshoz,
hanem a gyógyszertörténethez is kapcsolódott.
Szécsényben született 1816. október 3-án. Már ﬁatalkorában kezdte gyűjtögetni a növényeket. Első tanára, az ugyancsak botanikus édasapja, Haynald isTVán volt. Ő még ﬁatalon eladta az egyik herbáriumát, amely közvetítésekkel eljutott a Gömör megyei betléri kastélyba. Évtizedekkel később az érsek urat egy esküvőre meghívták Betlérre. Ezt
követően fogadást tartottak a kastélyban az érsek tiszteletére. Itt a főpap tekintete az egyik vitrinben lévő tárgy felé vetődött. Haynald lajos azonnal felismerte, hogy az apja
egykori herbáriuma van a kezében. Ezt látva a kastély egyik
ura, andrássy manó az érsek úrnak ajándékozta ezt a becses családi értéket. Apja nemcsak a latin nyelv elsajátítására,
hanem a növényfajok megismerésére is bevezette a ﬁát, aki
még papnövendék korában kezdett behatóan foglalkozni a növénytannal. Rengeteg növényt gyűjtött, cserélt és gyűjteményeket is vásárolt. Így a herbáriuma Európa legnagyobb magánherbáriumává vált. Számos növényt neveztek el róla
(Cytisus Haynaldi, Gentiana Haynaldiana, Hibiscus Haynaldi). De egy nemzetségnév is született róla ferdinand

1.

2.

3.
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i munkássága
scHur révén: Haynaldia villosa. Azonban a sokrétű egyházi és közéleti tevékenysége miatt csak keveset publikált.
Kalocsai érsekké nevezték ki 1867-ben, elnyerte a bíborosi
rangot 1879-ben. Megalapította Kalocsán a Csillagvizsgálót,
a bajai leánygimnáziumot a kalocsai iskolanővérek szolgálatában. 1886-ban kibővítette a kalocsai Szent István
Gimnáziumot és kollégiumot hozott létre a mai Kunszt
József utcában. A Magyar Tudományos Akadémián A bibliai
mézgák és gyanták termőnövényei címmel 1869. IV. 12-én
székfoglaló előadást tartott. Ennek egy népszerű változata
1879 végén megjelent a Magyar Növénytani Lapok hasábjain. Ugyanezt megküldte a Gyógyszerészi Hetilap szerkesztőségének is, ami 1880-ban jelent meg. Még életében létrehozta a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytárát. Az érsek úr
1891. július 4-én halt meg Kalocsán. A növénytár 1894-ben
kiadta a bibliai termőnövények tábláit. Erről 1938-ban dr.
Halmai jános, a későbbi professzor egy közleményt írt a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője folyóiratban. dr. KereszTy zolTán, a Magyar Tudományos
Akadémia Ökológiai és Botanikai Intézetének főmunkatársa 1998-ban a Nézzétek a mezők liliomait című, a bibliai növényeket ismertető munkát jelentetett meg.
A most ismertetendő mézgákat, gyantákat főleg illatáldozati célokra, de a gyógyászatban is alkalmazták. Az egyes
növények gyógyászati hatásai az alábbiakban foglalhatók
össze.

Ladanum

4.

„Vigyetek ajándékul egy kis
gyantát, mézet, stóraxot” (Ter.
43, 11). KereszTy zolTán
szerint a Cistus incanus, borzas szuhar gyantájáról van
szó (Cistaceae család). A ladángyanta a mediterrán szuharfajták levelén májusban
cseppek formájában képződő, a levegőn megkeményedő, erős balzsamillatú anyag
volt. Az ókorban nyugtatószerként és a szertartásokon
füstölésre használták. A mézgából olaj is készült, amely a
bélhurut és a vérhas gyógyszere volt. Ismert még rovarűző hatása is. A Tamarix
mannifera (Tamaricaceae)
sebgyógyító növénnyel is
azonosítják.

Tragant
5.

„Izmaelita vándorkereskedők… fűszert, gyantát és mirr-

hazsengét visznek a tevéiken
Egyiptomba” (Ter. 37, 25).
Mézgás csüdfűnek, bokamézgának nevezték az Astragalus gummifer növényt (Fabaceae). A tragakanta a Magyar Gyógyszerkönyvekben is
hivatalos volt. A növény gyökerén a szártő közelében ejtett néhány centiméteres bevágással egy nap alatt ujjnyi
szélességű, nem porló 1–3
milliméteres gyantalemez 6.
képződik, amelyet összegyűjtöttek. Az időjárás is nagymértékben befolyásolta a mézgaképződést. Mint nyákos anyagnak, nagy szerepe volt a szuszpenziók elkészítésénél (Mucilago tragacantha).

Mirha
„Körülötte mirrha és tömjén illata árad” (Énekek éneke, 3,
6). A Commiphora myrrha,
a valódi mirhafa (Burseraceae család). Olívaolajjal keverve drága illatszer volt.
Borral keverve bódító hatású
ital készült belőle (Mk. 15,
21). A betlehemi kisdednek
vitt egyik ajándék ez volt. Az
I., II., IV. és a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyv hivatalossá 7.
tette. Az egyházi szertartásokban használt Oleobalsam
Myro alkotórésze volt a tömjénnel együtt. Közismert volt
a gyulladáscsökkentő és a vérzéscsillapító hatása. Így elsősorban a légúti és szájüregi betegségekben alkalmazták.
A Tinctura myrrhae is foghúsecsetelő és gyulladáscsökkentő
szer.

Tömjén
A Boswellia sacra és Boswelia serrata (Burseraceae család) gyökerének a gyantája
szolgáltatja. A tömjénnek és
a mirhának nagyon jelentős
szerep jutott az emberiség
testi, lelki és társadalmi életében. Belső-Afrikából származott, de a Nílus menti tartományokban, Etiópiában és
Szomáliában is honos volt.
Drogneve az Olibanum. Ez
is a betlehemi kisded egyik

8.
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ajándéka volt. Először Babilonban használták égetésre, majd
hamarosan minden vallás felhasználta füstölésre áldozati
szimbólumként. Egykor fogfájás ellen, vagy borba keverve
élénkítő italként is fogyasztották. A porának keserű íze miatt „epének” is nevezték. Az „epével” kevert bort a Golgotán
jézusnaK is kínálták (Mk. 15, 23). Leírták baktericid, ízületi fájdalmakra gyakorolt görcsoldó, antireumatikus és feszültségoldó hatását. Csökkenti még a vér LDL-szintjét is,
amely nagyon előnyös a szívinfarktus megelőzésében.

Bdelium
„A manna olyan volt, mint a koriander magva, olyan színű,
mint a bdelium” (Szám. 11, 7). A Commiphora africana (ma
Balsamendron africanus) vagy a C. mukul mézgája szolgáltatja a drogot (Bursareceae család). A bibliai salamon király meghonosította ezt a növényt a kertjében, mert nagyon
szerette az illatos virágokat és kenőcsöket. Az első dugványt
sáBa királynő ajándékozta neki (1Kor. 10, 2. 10–12). Az
i. sz. utáni I. századi scriBonius larGus római orvos
Compositione medicamentorum receptgyűjteményében is
szerepel. A növény nemcsak fájdalomcsillapító, hanem görcsoldó is. Enyhíti a székrekedést és a puffadást. Jó köptetőszer,
de idegnyugtató hatása is ismert. Sőt, még a magas koleszterinszintet is csökkenti. Gyógytermékekben is előfordul
a gyantája.

Balsamita

9.

„Kössétek be balzsammal a sebét, hátha meggyógyul” ( Jer.
51, 8). Ezt a balzsamot a Balsamemondron gileadense
(Buseraceae) fája szolgáltatta. Ez a „ceri” gyógyszer szolgált a sebek gyógyítására.
A hagyomány szerint Gileádból kereskedők szállították Egyiptomba. Ebből még
jáKoB testvérei is vittek
józsefneK ajándékba (Ter.
37, 25; 43, 11). KereszTy
zolTán ezt a növényt a Balanites aegyiptiacaval (Simarubiaceae), a jerikói balzsamfával azonosította. Ennek fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása van. Ezért
a gyógyulás és az enyhülés
jelképe.

Mastix
„Vigyetek a föld legjobb termékeiből valamit magatokkal
zsákjaitokban és adjatok annak az embernek ajándékul egy kevés balzsamot, mézet, gumit, illatos gyantát, pisztácia bogyót és
mandulát” (Ter. 43, 11). Ezt a mézgát az Anacardiaceae családba tartozó Pistacia lentiscus szolgáltatta. Ma már csak vadon él Kis-Ázsiában. Nemcsak illatosítószer volt, hanem
10.
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enyhén serkentő hatású rágógumiként is használták.
Kellemes leheletet is adott, a
fogakat fehérítette, a fogínyt
pedig erősítette. Szeszes ital
is készült belőle (masthikhi),
a ﬁnomra őrölt pora pedig
édességek és sütemények ízesítője is volt. Bizonyított vírus- és gombaellenes hatása.
Tapaszok ragasztására használták. Régebbi készítménye
volt a Mastiplast.

11.

Fenyőgyanta
„Azonkívül küldjél nekem cédrus-, ciprus- és fenyőfát a Libanonból. Tudom ugyanis, hogy
szolgáid ügyesen vágják a Libanon fáit” (2 Krón. 2, 7). Ezt
a Pinus halepensis, az aleppói, vagy jeruzsálemi fenyő
szolgáltatta. Nemcsak őshonos volt Palesztinában, hanem elterjedt volt a mediterrán vidékeken. Mózes II.
könyvében arról olvashatunk, 12.
hogy mózes kosarának az eresztékei szurokkal voltak vízhatlanná téve (Kiv. 2, 3). Ezt a szurkot az aleppói fenyő szolgáltatta. Haynald lajos szerint a szárazon lepárolt szurkot használhatták. Később felismerték kiváló talajmegkötő
képességét. Nagy mennyiségű gyantát tartalmazó fenyőfajta
ma is. Ázsiában az örökzöld leveleivel életfának tartották.
A páros tűleveleik pedig a boldog házasság szilárd szeretet
kapcsolatát jelképezte. Ma izomfájdalmak kezelésére használhatjuk, de a légutak és húgyutak fertőtlenítője is.
Ismert volt még a gombaellenes hatása is.

Galbanum
„Vedd az illatszereket: sztóraxot, ónixot, galbanumot, a szagos
füveket és tiszta tömjént – mind egyenlő arányban” (Kiv. 30,
34). A galbanumot az Apiaceae családba tartozó Ferula
Galbanifula, gyantás husáng gyökere szolgáltatta. A Sínaihegyi törvényhozás ezt a növényt is bevette az istentiszteleti
füstölőszerek közé. Ezzel még lakóhelyeket is illatosítottak.
A görcsoldó, köptető és nyugtató szerek készítésére is használták. Közismert volt antibakteriális, légúti és húgyúti tisztító hatása. A boldog ember jelképe volt.

Stórax
„Illatozom, mint a stórax” (Sir. 24, 21). A Styrax ofﬁcinalis
(sztóraxfa) szolgáltatta (Styracaceae család), mint füstölőszert. A sztóraxgyanta már abban az időben is a rühesség
leghatásosabb gyógyszere volt. Illatporokban és gyertyákban
is előfordult. A III. Magyar Gyógyszerkönyvben hivatalos
Stórax-gyantáját a Liquidambar orientalisból, a keleti ámb-
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rafából vonták ki. Ez utóbbi a
hörghurut gyógyszere volt.

Pannag
„Végy kölest és tönkölyt, tedd egy
edénybe és készíts kenyeret” (El. 4,
9). A pannag szó a görög pan
akeoma, mindent meggyógyítok
kifejezésre utal. Ezt a kölessel
(Pannicum miliaceum, Poaceae
család) azonosítják. A köles egy
afrikai eredetű gabonaféle, amelyet Palesztinában is jól ismertek.
Elsősorban kenyérsütésre használták, de takarmányként is szolgált. A pannag kifejezés alatt
a görögöknél nagy hírben állt egy
ernyős növény gyantája is, melyet
opopanaxnak neveznek. Ez volt
a keleti husáng (Ferula galbaniflula). Ennek a gyökerének a nedve ismert gyógyszer volt görcsol- 13.
dásra, köptetőként és nyugtatóként. Ezt is használhatták
füstölőszerként.

Indiai nárdus
„Alabástrom edényben valódi és igen drága nárdusolajat hozott”
(Mk. 14, 3). Ez a Nardostachys jatamansi (Valerianaceae
család) Észak-Indiában és a középső Himalájában termő növény volt. Virága a gyökérből hajt ki, a levelei pedig külön
hajtáson vannak. Az illóolajat a gyökérből vízgőzdesztillációval vonták ki. Hajdan a királyok felkenésére és a halottak
kenetéhez használták. Egy asszony ezzel kente meg jézus
lábát (Mk. 14, 3–9). A nagyon drága olaj görcsoldó, karminativum és enyhe nyugtató hatású.
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Borostyánkő
„Észak felől forgószél támadt, és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből villámok törtek elő. A belsejében, a tűz közepén valami fénylett, mint az érc” (Ezekiel 1, 4). A földtörténeti
harmadkori oligocén korszakból visszamaradt tűlevelekből
származó, megszilárdult gyanták gyűjtőneve volt, színben,
összetételben és származásban nagyon eltérő. Meggyújtva
kiváló füstölőszernek bizonyult. Hevítve nagyon kellemes illatot árasztott. A régi időkben az arannyal egyenértékű kereskedelmi termékként is használták. A gyógyászatban hajdan a köszvényes panaszoknál és bénulásoknál külsőleg alkalmazták.
Haynald lajos 1880-ban megjelent tanulmánya sajnos
csonka maradt. A sokrétű egyházi tevékenysége miatt ezt
már nem tudta befejezni. Elhunytának 100. évfordulóján,
1991-ben ünnepi előadóülésen emlékeztek meg Kalocsán az
egyházi és a botanikai tevékenységéről. Ma köztéri szobra
emlékeztet bennünket székvárosában az egykori neves főpapra.
dr. Halmai jános professzor úr már említett tanulmányának az utolsó sorait idézzük fel:
„Bárha a mai rohanó és öldöklő világ is megállna rövid időre
és visszatérne néhány percre a Biblia világához… Sok fájó sebünkre nyernénk akkor balzsamot!”
dr. szmodits lászló
Elhangzott a kalocsai Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen
(2013. július 10–14).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Haynald lajos érsek
Gyógyszerészi Hetilap
Haynald lajos érsek tanulmánya: A szentírási mézgák és gyanták termőnövényeiről
Cistus incanus
Tamarix mannifera
Astragalus gummifer
Commiphora myrrha
boswelia sacra
balsamendron gileadense
balanites aegyptica
Pistacia lentiscus
Pinus halepensis
Haynald lajos érsek szobra

Százéves receptek Hírek

A

pám az orosz fronton katonáskodott, a feje felett
ágyúlövedék (srapnel) robbant, ami levitte két ujjának nagy részét. Elájult. Azt hitték halott, a „dögcéduláját” levették róla. Hátborzongató események során hazajutott. Hazaérkezésének másnapján jött az értesítés, hogy hősi
halált halt. Utókezelésre Szécsénybe küldték, ott kolerás lett.
A cseh származású katonaorvos lemondott róla. Valaki
tanácsára titokban, az esti órákban behívta márer
józsefeT, aki Szécsényben orvos volt. Ő, a receptek tanúsága szerint többször is meglátogatta, gyógykezelte és meg
is gyógyította.
Apám egészen 1950-ig tanított, sőt szabad idejében orgonált is, csonkolt ujjaival.
dr. cseplák György
nyugalmazott osztályvezető főorvos
A 100 éves receptek másolatai a borító/3 oldalon láthatók.

A

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságban lezajlott tisztújítási folyamat keretében
a 2013. február 1-jén megtartott tisztújító
szakosztályülésen megválasztották az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának új vezetőségét az
alábbi összetételben:
Elnök: dr. amBrus Tünde.
Alelnökök: dr. ferenTzi móniKa, dr. fodor
andrás.
Titkár: dr. Gaál emese.
Vezetőségi tagok: dr. BenKő zsolT, dr. BudaHázy isTVán, dr. GőBel józsef, Prof. dr. KaTa
miHály, dr. PéTer H. mária, dr. sáGi erzséBeT,
dr . simon lajos , dr . szmodiTs lászló, dr .
TaTár GyörGy.
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J.T.Tabernaemontanus: Kräut
A tudományos botanika
egyik korai remekműve
Az orvoslás társtudományai között századokon át különös fontossága volt „a természet három országából” származó anyagok
ismeretének, hiszen a különféle főzetek, párlatok, kencék, gyógyhatású cseppek és italok növényi, állati és ásványi eredetű alapanyagokból készültek. Megkülönböztetett ﬁgyelmet szenteltek
a botanikának, a gyógynövények tudományának. A növények
áldásos hatását ismerték, saját és családjuk hasznára alkalmazták
a tanulatlan vidéki emberek csakúgy, mint a gyógyítással hivatásszerűen foglalkozó orvosok, patikusok, gyógyáru-kereskedők,
gyógyfüveikről híres szerzetesek.
z orvosi tanulmányok fontos részét képezte a botanika, a nagy tanulmányutak során nem maradhatott
el a neves botanikus kertek felkeresése, az adott
ország, régió – gyakorta távoli, egzotikus tájak – ﬂórájának
tanulmányozása, az ismeretek, tapasztalatok írásos és képi
rögzítése. Több orvos-botanikusról tudjuk, hogy nem egyszer saját maguk készítették a rajzokat, vagy jó rajzkészséggel rendelkező útitársat választottak. A tehetősebbeknek
híres művészek voltak segítségükre, hogy élethű, minden

A
1.

részletet aprólékosan ábrázoló botanikai rajzok szülessenek,
amelyek alapján elkészültek a nyomdai kiadás csodálatos
fametszetei. Szinte megszámlálhatatlan a különböző korszakokban írt orvos-botanikai művek sora, de kiváltképp gazdag a XVI–XVII. századi szakirodalom. A „füves könyvek”,
herbáriumok szerzői között a nem orvoslással foglalkozó,
ám nagy műveltségű tudós főket is megtaláljuk, de természetesen a legszínvonalasabb munkákkal az orvos-természettudósok örvendeztették meg a kortársakat és az utókort.
A zweibrückeni választófejedelem udvari orvosa, a nagyhírű jacoBus THeodor TaBernaemonTanus (1522–1590)
Kräuterbuch-ja a korszak kiemelkedő alkotása. Valóban öszszefoglalja mindazt, amit egy orvosnak a növények gyógyerejéről, felhasználásukról feltétlenül tudnia kell.
A mű több változatban, egyre bővülő terjedelemben jelent
meg. 1588-ban New Kräuterbuch címmel látott napvilágot
Frankfurt am Mainban, az első bővített változat azonban
már posztumusz kiadásként 1591-ben, szintén Frankfurt
am Mainban nicolaus Bassaeus nyomdájának jóvoltából,
ekkor a cím Neuw und vollkommenlich Kreuterbuch-ra változott. A munka közreadásában nicolaus Braun (? –1639)
marburgi professzor is fontos szerepet vállalt, egyes – nem
kellően alátámasztott hitelességű forrás szerint – a II. és III.
fejezetnek ő a szerzője. A terjedelmes cím szerint „mindenféle
idegen és hazai növénynek, fűnek, virágnak, cserjének, bokornak, fának, valamint pompás külföldi gyógynövénynek, fakérgeknek, gyümölcsöknek … művészi és életszerű rajzával és ábráival együtt, azok valódi nevével
néhány idegen nyelven.” A második részben szó van „azok formájáról, különbségükről, alkatukról,
természetükről, tulajdonságaikról
és azon hatásukról, ahogyan az
emberi testnek használnak külsőleg
és belsőleg. Ezenkívül a nedvekről,
szirupokról, konzervekről, electuarumokról, kivonatokról, vizekről,
sókról, olajokról, kenőcsökről – hogyan kell ezeket az egyes növényekből készíteni és összekeverni.”
A könyv becsét kívánja emelni
a következő mondat: „Ilyesfélét
még sohasem jelentettek meg és
nyomtattak ki” – amely kijelentés
természetesen csak a korabeli ízlésnek megfelelő reklámfogásnak tekintendő, hiszen ezen
kötetnek is volt egy korábbi változata. A címben jelzett „néhány
idegen nyelv” a latin és a német.
A rendkívül terjedelmes öszszeállítás – mintegy 1600 oldal,
kéthasábos
szedéstükörrel, 2.
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terbuch 1588.
nagy fólió méretben – látványában is lenyűgöző, mindehhez járul a háromezer (!) aprólékos gonddal készült fametszet. A kötetek esztétikai értékét gyarapítja, hogy a metszetek egy részét – szerencsés esetben nagyobb részét –
kézzel kiszínezték. Példányonként változó a színezett metszetek mennyisége, feltételezhetően a possessor kívánsága
szerint.
1625-ben jelent meg először a casPar BauHin
(1560–1624) bázeli orvos-botanikus átdolgozásában, kiegészítéseivel a bővített, ugyancsak Neuw und vollkommenlich
Kräuterbuch címet viselő változat. Mint az évszámok mutatják, ez a kiadás is posztumusz történt, nemcsak a szerző, de
a közreadó, átdolgozó tudós sem érte meg a kötet megjelenését. BauHin valóban igyekezett jelentős kiegészítéseket
csatolni, hiszen a németországi, itáliai és spanyolföldi ﬂórán
túlmenően a Kelet- és Nyugat-Indiában, sőt az Újvilágban
termő növényekre is kiterjesztette a kutatásokat. A terjedelmes cím szerint „több mint ezer igen megbízható kísérletet, és
titkos mesterséget is bemutat”. Megtudjuk, kinek szánták a felhalmozott ismeretanyagot: „minden orvosnak, gyógyszerésznek, sebésznek, kovácsnak, kertésznek, szakácsnak, pincérnőnek, szülésznőnek, házigazdának, de mindenekelőtt az orvostudomány kedvelőinek igen hasznos.”
T a B e r n a e m o n Ta n u s
munkájának elismertségét,
népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint a sok közreadás, hiszen 1731-ig nyolc
kiadásról tudunk (Frankfurt
am Mainban és Bázelban).
Tartalmát illetően kézikönyvnek tekinthetjük a művet, ﬁzikai értelemben annál
kevésbé, hiszen a hatalmas
fólió méretű, 5-6 kilós kötet
egyértelműen az író-olvasó
pult melletti fegyelmezett kutatást szolgálta.
De ki is volt a szerző,
T a B e r n a e m o n Ta n u s ? 3.
Születése idejét illetően a különböző források más-más évet
jelölnek meg, de a legújabb kutatások szerint az 1522-es dátum tűnik a legvalószínűbbnek. A zweibrückeni hercegség
Bergzabern nevű településén született, eredeti neve jacoB
diTTricH, születési helye latinosított változata alapján
használta a TaBernaemonTanus nevet. Már ﬁatalkorában
sokat foglalkozott botanikával és gyógyszerészeti vizsgálódásokkal, mestere, Hieronymus TraGus (BocK) (1498–
1554) irányításával. Kezdetben Weissenburgban volt gyógyszerész, orvosi tanulmányait 1540-ben Paduában kezdte,
majd később Montpellierben, Guillome rondeleTus
(1507–1566) tanítványaként folytatta és szerezte meg orvosi oklevelét. 1548-ban visszatért Weissenburgba, ahol ismét
a gyógynövények tanulmányozása foglalta le ideje jelentős
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részét. Az 1548-tól 1557-ig terjedő időszakban a weissenburgi
patikusok sorában jegyezték fel
nevét.
A hírneves orvos-botanikus,
Hieronymus BocK tanítványaként érte az a megtiszteltetés, hogy BocK 1588-ban kiadott Kräuterbuchjának előszavát megírhatta. Kapcsolatban
állt a korszak legnagyobb orvosbotanikusaival: oTTo Brunfelssel, adam loniTzerussal, és leonard fucKssal is.
1551–1552-ben nagy pestisjárvány szedte áldozatait Saarbrücken és Weissenburg környékén, ennek tapasztalatait
összegezte pestissel foglalkozó
könyveiben (1582, 1586, 1587
és 1588). 1561–1580-ig a speyeri püspök és választófejedelem
orvosa lett, majd a zweibrückeni választófejedelem udvará- 4.
ba került, Worms város díszpolgári címet adományozott neki. A gyógynövényismerettel kapcsolatos tájékozottsága és
kiemelkedő szakértelme közismert volt, ez a tudás azonban
nem akadályozta meg, hogy a theriaca és az ún. mithridatészi szer szószólója legyen.
Sokoldalúságára jellemző,
hogy 1584-ben balneológiai
művet írt, és adott közre New
Wasserschatz címmel, amelyet
még 1593-ban és 1608-ban is
kiadtak. Jó kapcsolatokat
ápolt a heidelbergi egyetemmel. TaBernaemonTanus
tiszteletére az Apocynaceae
növénycsaládba tartozó egyik
növényfajtát Tabernaemontana-nak nevezték el. 18 gyermeke közül két ﬁa – joHann
jacoB és PHiliPP jacoB –
szintén az orvosi pályát választotta.
Az illusztrációk a Bázelban, 1664-ben kiadott kötetből
valók.
dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros
semmelweis orvostörténeti Könyvtár

1. J. t. tabernaemontanus
2.–4. Címlap másolata
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„Similia similibus curentur”
Hasonlót a hasonlóval gyógyítani,
avagy homeopátia Magyarországon
A XVII–XVIII. században az orvostudomány első nagy kísérletező
időszakát élte. Ennek során azonban gyógyítás címén egyes szervetlen vegyületekkel igen sok, nem ritkán halálos kimenetelű
mérgezés történt. Ezek ellenhatásaként jelentkeztek a természetes gyógymódok, többek közt a homeopátia, ahogy nálunk kezdetben nevezték: a hasonszenvészet.
korszakosan új gyógymód, mondhatjuk iskola atyját
samuel HaHnemann (1755–1843) német orvoskémikus személyében tisztelhetjük. HaHnemann
csodagyerekként indult: már 12 éves korában segédtanítóként működött. Huszonévesen tökéletesen bírta az angolt,
franciát, görögöt és a latint. Ezeken a nyelveken fordított is.
Hasonlót hasonlóval gyógyítani – röviden így foglalható
össze módszerének lényege. Kelemen Károly, a gyógyszertan híres professzora jegyzi meg, hogy HaHnemann
korszakos felfedezését tulajdonképpen egy tévedésének
köszönheti: saját maláriás megbetegedését kezelte kininnel,
s egy alkalommal egy nagyobb adag bevételét követően jellegzetesen maláriás, heveny tüneteket észlelt magán. „A szer
kis adagban gyógyít, a nagyobb adag betegséget okoz” – vonta
le HaHnemann a következtetést. Érdeklődése ekkoriban,
mármint az 1700-as évek utolsó évtizedében fordult egyértelműen és végérvényesen a gyógyszerészet felé. Élete delén,
negyvenes éveiben publikálta kétkötetes Apothekarlexikonát
(1793–1799), s ekkoriban dolgozta ki homeopátiás rendszerének alapjait is.
Életének magyar vonatkozásai jól ismertek: Nagyszebenben BrucKenTHal Báró háziorvosaként működött 18 hónapig. Ezt követően német területen – 1792–1804 között
14 városban – praktizált. Ez idő alatt mintegy 60 gyógyszert
vizsgált be, továbbá számos kísérletet végzett, persze önmagán.
A homeopátiás szer mindig erősen hígított.
A minimális dózis elvét kiegészíti az ún. „potenciálás” vagy
dinamizáció, vagyis lényegében a rázás, ami a „minél hígabb
oldat, annál erősebb hatás” jegyében történik. A potenciálásnak hála ugyanakkor megszűnnek a mellékhatások, miközben a vivőanyag (víz, alkohol, esetleg cukor) megőrzi tulajdonságait. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy pl. a „C 30”as jelölés esetében az ősoldat még 29-szer kerül hígításra. Az
ember ilyenkor elmereng, micsoda potencia szükségeltetik
egy ilyen hosszú távú, huszonkilencszeres rázáshoz.
HaHnemann tanai hamarosan nálunk is ismertté váltak, sőt, a hatóság szemében túlságosan is, olyannyira, hogy
a Helytartótanács 1819-ben rendeletileg tanácsolta el
HaHnemannTól az alattvalókat. Nem mintha ez a tiltás
sokat ért volna; az új „gyógytanok” egyre népszerűbbé váltak,
különösen az arisztokrácia és a nagypolgárság, általában
pedig az értelmiség körében.
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BaKody józsef győri orvos (1791–1845) volt a hasonszenvi gyógymód első hazai apostola. Ahogy élete, halála is
a homeopátiához kapcsolódott: a kinin-ópiummal saját magán folytatott kísérletei vezettek korai halálához.
A kor másik nagy homeopatája, almási BaloGH Pál
(1794–1867), BaKody fegyvertársa igen nagy ismertségnek és elismertségnek örvendett, többek között annak
kapcsán, hogy szécHenyi isTVán és KossuTH lajos
háziorvosaként is szerepelt. Politikai kapcsolatai is hozzájárultak ahhoz, hogy az 1844-es pozsonyi országgyűlés
két táblája feliratban forduljon az uralkodóhoz: engedélyezze az új gyógymód tanainak az egyetemi tanrendbe
való felvételét. Bár a kérelmet akkor elutasították, két
évvel később a hazai homeopátia jelentős eredményt könyvelhetett el: uralkodói pátens engedélyezte, hogy a homeopata orvosok szabadon árusíthassák saját készítményeiket. Ez volt a nevezetes öndiszpenzációs rendelet. Azt talán
mondani sem kell, hogy a gyógyszerészek a homeopata
orvosok eme privilégiumát korántsem fogadták megértően. Sőt, kilenc megye gyógyszerészei megélhetésüket féltve
feliratban tiltakoztak ellene.
A hazai homeopátia diadalútja rövid megszakítás után,
1865-től tovább folytatódott. Az ezt követő négy évtized
során – mely korszakot nyugodtan nevezhetjük a hasonszenvi gyógymód magyarországi aranykorának is – egymás
után alakultak meg a homeopátiás szervezetek, kórházak,
gyógyszertárak, sőt a Pesti Egyetemen két tanszéket is kapott az új tan. Széles körben terjedtek a homeopátiás ismeretek – ebben nagy szerepe volt a szaksajtónak és a szakíróknak. arGenTi döme doktor a legtermékenyebb: több
könyvet publikált e tárgyban.
1845-ben két pesti patika foglalkozott az országban
homeopatikus szerek készítésével. A patikusok döntő többsége viszont eleve ellenségesen, de legalábbis gyanakodva
fogadta a jelenséget. Az említett öndiszpenzációs privilégium pedig nyílt ellenségeskedéshez vezetett.
A kedélyeket korántsem csillapította le az ún. második
öndiszpenzációs rendelet, jelesen az 1876. évi 14. tc., amely
a korábbi császári pátenst megerősítve Magyarországon
megengedte a hasonszenvi gyakorlatot folytató orvosoknak,
hogy gyógyszereiket a betegeknek önmaguk szolgáltassák
ki, s csupán ezek „ősanyagait”, vagyis alapanyagait kellett a
gyógyszertárakból beszerezniük. Az említett rendelet 126.
paragrafusa így rendelkezik ezzel kapcsolatban: „Hasonszenvi orvosok a gyógyszerek ősanyagait és oldatait szintén a rendes gyógyszertárakból tartoznak hozatni és rendelni, de a gyógyszerek úgynevezett hasonszenvi hígításait és dörzsöléseit díjtalanul
maguk is kiszolgáltathatják a betegeknek. Ez esetben a gyógyszer
nevét és hígítási fokát a gyógyszert tartalmazó üvegre, edényre
vagy papírra feljegyezni tartoznak.”
A gyógyszerészek homeopátia-ellenességén persze
nincs igazán mit csodálkoznunk, hiszen részükről életbe
vágó kérdésről: megélhetésükről volt szó. Legalábbis a korés szaktársak java része így érezte. Ha már betiltatni nem
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lehetett, néhányan megpróbálták meglovagolni az új divathullámot: az 1850-es években egymás után nyitottak a
nagyobb gyógyszertárak homeopátiás részlegei. Elsőként
Pozsonyban, majd Pesten, jelesen jármay G uszTáV
Oroszlán Patikájában 1858-ban. A külön helyiséggel és
bejárattal rendelkező homeopata részleg nyilvánvalóan jól
jövedelmezett, ami abból is lemérhető, hogy jármay viszszavonulását követően (1886-ban) ﬁa, Gyula korszerűsítette és vitte tovább. eGGeréKneK a Nádor Gyógyszertárban (VI., Váci krt. 17.) külön homeopátiás részlegük volt.
Ide kívánkozik BoroVszKy lászló pécsi gyógyszerész
neve is, aki 1862 nyarán nyert engedélyt arra, hogy „hasonszenvi gyógyszereket nagyban készíthessen, és azokat a vételre följogosított egészségi közegeknek, u. m. orvosoknak, sebészeknek, gyógyszerészeknek, a gyógyszerek kiszolgálása körül
általában fönnálló szabályok pontos megtartása mellett eladhassa.”
A homeopátiás szerekkel foglalkozó fővárosi gyógyszerészek között külön kell szólnunk HazslinszKy Károlyról
(1854–1900). A Szent Lászlóhoz címzett gyógyszertárában
nem csupán külön homeopátiás részleget üzemeltetett, de sokat áldozott a megfelelő reklámra is: két éven át ő támogatta
a BaKody-féle homeopata lap megjelenését. A Homeopatia
büszkén hirdette magáról, hogy tízezer példányban jelenik
meg. Ez azonban csupán az első három számra nézve lehetett csupán igaz, amelynek példányait ingyen küldte szét
a kiadó. A későbbi példányszámból egy nullát nyugodtan el
lehetett venni, s még ezt is kettővel osztani.
HazslinszKy a millennium évében az alábbi homeopátiás szereit ajánlotta, melyeket az Ezredéves Kiállításon is érdemesnek tartott bemutatni:
Ősoldatok (tinktúrák)
Arnica, Urtica stb.
Hígítások
Dörzsöletek
Szerekkel impregnált golyócskák
Házi gyógyszertár, 6 szerrel
u. az, 24 szerrel

4 g-os üvegcsében
100 g-os üvegcsében
4 g-os üvegcsében
2 g-os üvegcsében
2 g-os üvegcsében
Bőrdobozban, golyócskák üvegcsékben
u. az

29

a zsírsejtek képződését, sőt a meglevőket gyorsan le is bontani. Hatóanyagát jód, bróm-kálium és mannit alkotta. A teljes kúra nyolc hétig tartott, ennek során összesen 15 üveg
Fucusra volt szükség. Ez összesen 39 forintba került – ami
megfelelt egy napszámos havi keresetének, de természetesen
nem napszámosok vásárolták, már csak azért sem, mert mellette diétát kellett tartani.
Említettük, hogy az arisztokrácia körében nagy népszerűségnek örvendtek a homeopátiás tanok. esTerHázy marie
Von PleTTenBerG -WiTTen (1809–1861) kéziratos
receptkönyve (Universal Recepte 1849) számos homeopátiás
recepttel és tanáccsal szolgál. A grófnő többek között
clemens Von BönninGHausen (1785–1864) holland
jogász és botanikus, HaHnemann egyik legkiválóbb tanítványa hívének vallotta magát. A doktort személyesen is
ismerte. A grófnő receptkönyvéből idézzük az alábbi élet- és
étrendi tanácsokat (Rákóczi Mária átírásában):
„Homeopátiás diéta és életviteli szabályok dr. Boenninghausen, Münster, 1850 szerint
A homeopátia a krónikus betegeknek azt tanácsolja, hogy
kerüljék az erős felindulást, a megerőltető agymunkát, a hagyományos házi-szereket, a fürdőkúrákat és az érvágást, az egészen
forró italokat, a savanyú ászoksöröket, az ecet- és citromsavat,
mindenféle savanyú gyümölcsöt; zöldségeket, a nyers káposztát,
a túlérett, fűszerezett sajtokat, mindenféle zsíros ételt, a füstöltsós halakat, a tubákot, az illatszereket és a púdert.

15 kr
35 kr
10 kr
15 kr
15 kr
2 Ft 40 kr
6 Ft 50 kr

HazslinszKy vezető terméke a Fucus volt, egy tengeri
növényből készült kivonat, amely képes volt megakadályozni
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Dr. Boennighausen mindig azt válaszolta a neki feltett kérdéseimre: bizonyos időközönként böjtölni kell.
Fürdőt tiszta vízzel vegyek. Édes magokat, epret, málnát,
őszibarackot, görögdinnyét, édes szőlőt, körtét, sárgabarackot,
érett egrest, szilvát ehetek.
Tejbegrízt fahéj nélkül ehetek.
Esténként ihatok egy csésze teát, ezt minden különösebb
következmény nélkül megtehetem, s mindig nyugodtan élhetek
vele.
Egy pohár jóféle bajor sör meg nem árthat, bár az ember fejébe hajtja a vért, ezért talán mégse.
Fogporként magnéziumot semmiképp, inkább másféle porokat.
A sovány sonka egyetlen betegnek sem árthat, habár nehezen
emészthető.”
A századforduló táján már mintegy 20 fővárosi patikában
árusítottak homeopátiás szereket, sőt, ezek az akkoriban
divatos házi és útipatikák kínálatában is megjelentek. Külön
lehetett Argenti-, Müller- és Balogh-féle homeopátiás össze-
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állításokat kapni. Ezenkívül majd minden városi gyógyszertárban rendszeresítettek homeopátiás gyógyszerszekrényt.
A karizmatikus orvos-homeopaták, a nagy öregek távozásával a hazai gyakorlatnak a XX. század első évtizedére
váratlanul, s egyelőre úgy tűnt, végleg bealkonyult. Ennek
kapcsán az ezen a téren addig erősen érezhető orvos-gyógyszerész ellentét is alábbhagyott, olyannyira, hogy az I. világháborút követő években már ilyesmiről nem is beszélhetünk.
Igaz, ekkorra alig maradt homeopata orvos az országban.
Az 1930-as évekre azonban, nem utolsósorban szenTáGoTHai jános apja, scHimmerT GuszTáV (1877–1955)
tevékenységének nyomán a hazai homeopátia másodvirágzását élte. Az erdélyi szász származású scHimmerT gyógyszerész családból származott, diplomáját Németországban szerezte. 1909-ben (más adatok szerint 1908-ban) tért haza és
a Bethesdában kapott állást, abban a kórházban, ahol nagy
hagyományai voltak a homeopátiának. Jellemző, hogy
miután az 1920-as években a fővárosban nem működött
homeopátiás gyógyszertár, illetve részleg, feleségét tanította
be a gyógyszerkészítésre.
Egy évtizeddel később viszont már 9 homeopátiás részlegről van tudomásunk csak a fővárosban. Közülük legnépszerűbbnek és legmegbízhatóbbnak a belvárosi Szervita téri
patika bizonyult. A hazai piacon két külföldi, pontosabban
német homeopátiás gyógyszergyártó cég is jelen volt, jelesen
a lipcsei Dr. Schwabe-féle cég (gyártmányait a zoltán Patika
forgalmazta) és a drezdai dr. Madaus & Co. Ez utóbbinak
leányvállalata működött Pesten.
A II. világháború alatt és után a homeopata orvosok többsége külföldre távozott. A gyógyszertárak államosításával
a gyógyszerkészleteket, beleértve a homeopátiás szereket is,
összegyűjtötték, s miután az 1950-es évek elején a homeopátia nemkívánatos gyógymódnak lett nyilvánítva, ezek már
nem is kerülhettek forgalomba.
Ezt követően csupán nem hivatalosan, mindenekelőtt
a személyes kapcsolatokat feltételező „zsebimport” révén
kerülhettek be homeopátiás szerek az országba. Viszont kétségtelenül bekerültek, az 1970-es évektől egyre nagyobb
körben és mennyiségben.
A rendszerváltással, majd a Magyar Homeopata Orvosi
Egyesület 1991-es újraalakulásával a homeopátia reneszánszát éli, jóllehet korántsem hárult el minden hivatalos akadály a hasonszenvi gyógymód és szerek alkalmazásának
útjából.
dr. Balázs Károly
szakíró
1. a Késmárki vármúzeum homeopátiás szekrénye – Kölnei lívia felvétele
2. Universal recepte
3. Hazslinszky lapjának címlapja
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