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Arany Egyszarvú Patikaház
A kôszegi patikamúzeum Arany Egyszarvú Patikaháza
1980 októberében nyílt meg Kôszegen a Jurisics tér 11.
szám alatt. Itt kapott helyet a megyei múzeumi szervezet
gyógyszerészet-történeti kiállítása, melynek fénypontja
az egykori kôszegi jezsuita rendi patika 1735–1744 között
készített officinai bútorzata. A kiállítás Vas megye
XVII–XIX. századi polgári és szerzetesi patikáinak emlékeibôl mutat be válogatást a XVIII. század végi állapotnak
megfelelôen helyreállított egykori patikaépületben.

A

kôszegi jezsuita kollégium rektora, SZTANKAY PÁL
1743. február 8-án nyújtotta be folyamodványát a
városi magisztrátushoz, amelyben engedélyt kért patika felállítására. A kérelemben ígéretet tett jó és olcsó gyógyszerek árusítására, a bécsi taxa alkalmazására és arra, hogy a
szegényeket ingyen látják el orvossággal. A magisztrátustól
négy nap múlva megkapta az engedélyt azzal, hogy a szegények ingyen ellátásáért a patika adómentességet élvez.
A patika felállításához szükséges anyagiakat a rend
(2000 forint), az ausztriai-magyarországi közös rendfônök, VÁNOSSI ANTAL (400 forint) és a tehetôsebb kôszegi
polgárok (283 forint) biztosították.
Az 1746-ból származó kôszegi városképet ábrázoló festményen látható, hogy az épület jobb szélén, a második ablak helyén van a bejárat, ettôl bal kézre esett a patika. A patikus és segédje szobáit is a földszinten helyezték el. Ennek
az elrendezésnek az volt az oka, hogy a patikának éjjel-nappal a betegek rendelkezésére kellett állnia. Az officina eredeti helyisége a mai napig nem változott. Itt állt eredetileg az
a pompás bútorzat, amely ma is a múzeumban látható.
Talán nincs még egy olyan foglalkozás, ami annyira
össze lenne kötve a képzô- és iparmûvészettel, mint a régebbi korok gyógyszerészete. Jól bizonyítja ezt a kôszegi
patika, mely eredetivé visszavarázsolt miliôjében várja látogatóit, mint a magyar bútormûvesség Európa-szerte elismert, páratlan alkotása.
Révész József

A jezsuita rendi patika
officinai bútorzata,
Kôszeg
Fotó: Vékás Magdolna

The „Golden Unicorn” Pharmacy House
The „Golden Unicorn” Pharmacy House of the Pharmaceutical
Museum in Kôszeg was opened under 11 Jurisics square in
October 1980. Here is where you can find the exhibition of pharmaceutical history provided by the museum organization of the
county. Its main attraction is the officinal furnishing of the Kôszeg Jesuit pharmacy made between 1735–1744. It is one of the
most beautiful representatives of the Hungarian furniture manufacturing style called Jesuit baroque. It expects its visitors with an
atmosphere reconstructed to its original state, as the unique and
acknowledged creation of European furniture manufacturing.
A kôszegi patikamúzeum Arany Egyszarvú Patikaháza
Kôszeg, Jurisics tér 11. • Tel.: (94) 360-337
Látogatható: március 1.–november 30.
kedd–vasárnap 10–18 óráig, hétfôn zárva

Múzeumi ismertetô
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Az alapítás
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár
A XIX. században, illetve a XX. század elején jöttek létre az elsô orvostörténeti és gyógyszerészet-történeti gyûjtemények, könyvtárak. Az egészségügyi
szakmát már akkor foglalkoztatta egy egységes múzeum létrehozása. A terv
1972-ben vált teljessé, amikor az intézmény már múzeum, könyvtár és levéltár
minôsítéssel mûködött.

A

hazai orvostörténelem értékes
gyûjteménye jött létre az
1837-ben alapított Budapesti
Királyi Orvosegyesületben, amely önkéntes tudományos társulás 1841ben könyvtárat alapított, amit aztán
folyamatosan gyarapított. Az egyesület 1905-ben orvostörténelmi múzeumot is alapított, amelyet 1909-ben
nyitottak meg 1891-ben épült székházuk harmadik emeletén. Ez a gyûjtemény páratlan értékeket ôrzött. Nemcsak az Orvosegyesület elhunyt tagjainak emlékanyagát szerezték meg, hanem a hazai orvosi múlt becses és felbecsülhetetlen emlékeit is igyekeztek
megvásárolni.
Semmelweis helyreállított szülôháza,
a múzeum mai épülete

Hasonló folyamat játszódott le
a Magyar Gyógyszerészeti Társaságnál
is, ahol 1906-ban ERNYEY JÓZSEF megalapította a gyógyszerészet-történeti
gyûjteményt. Az általa gyûjtött tárgyakból és könyvekbôl nyílt meg
1906-ban a magyar Gyógyszerészettörténeti Múzeum. Az egyesületi szinten szervezôdött hazai orvos- és
gyógyszerészet-történeti
múzeum
mellett létrejött a Budapesti Önkéntes
Mentôegyesület Kresz Géza alapította
gyûjteménye (1910) és 1931-ben
megnyílt a Népegészségügyi Múzeum. A második világháború alatt
(fôleg Budapest ostroma idején) ezen
gyûjtemények jelentôs károkat szen-

Canzi Ágoston:
Semmelweis Ignác
(vízfestmény, 1857)

vedtek, például a Népegészségügyi
Múzeum teljes anyaga elpusztult,
a Mentômúzeumot kifosztották, az
Orvosegyesület és a Magyar Gyógyszerészeti Társaság múzeumi gyûjteményeit részben pincében tárolták, az
értékesebb tárgyakat a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparmûvészeti Múzeum „bombabiztos” óvóhelyére
szállították.
A magyar orvos- és gyógyszerésztársadalmat már a XX. század elejétôl
foglalkoztatta egy egységes magyar orvos- és gyógyszerészet-történeti múzeum felállításának gondolata. Így
szervezôdött meg 1906-ban a Budapesti Királyi Orvosegyesületben és
a Budapesti Gyógyszerészeti Testületben egy-egy szakmatörténeti múzeumi gyûjtemény és kiállítás. Ezek sajnos a második világháború utolsó
évében szétestek, hivatalosan megszûntek és tárgyi anyaguk különbözô
múzeumokba került.
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A II. világháború után a különféle
orvosi tudományos és érdekvédelmi
szervezeteknél egyesülések, feloszlatások történtek, de hasonló események
játszódtak le az állami egészségügyi
szervezetbe bekerült magánkórházakban, gyógyintézményekben is. Gondoskodni kellett tehát könyvtáraikról,
irattáraikról, feleslegessé vált berendezéseikrôl. Az Egészségügyi Minisztérium 1951-ben elôbb felmérést készített ezen gyûjteményekrôl, kiegészítve
ezt az állami kezelésbe vett volt egyházi gyógyintézmények javaival, majd
1951. május 1-jével megalapította az
Országos Orvostörténeti Könyvtárat.
A beszállított könyvanyag legnagyobb gyûjteményét a Budapesti Királyi Orvosegyesület közel hatvanezres
könyvállománya adta.
1958-ban az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére megalakult
az Orvostörténeti Múzeumi Bizottság,
amelynek feladata lett Semmelweis
Ignác (1818–1865) tabáni – Apród u.
1–3. sz alatt levô – romokban heverô
szülôházának megmentése, majd annak felépítése után ott a nagy magyar
orvos nevét viselô emlékmúzeum
felállítása.
Semmelweis szülôházát 1964-ben
átadták rendeltetésének, amely 1965
januárjától Semmelweis Orvostörténeti Múzeumként mûködött. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár és a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1968-ban jogilag és szervezetileg egyesült. 1972-ben levéltári jogállást is kapott, amely intézmény egy intézeten
belül könyvtári, múzeumi és levéltári
feladatkört látott el, ami a gyakorlati
feldolgozó munka mellett jelentôs teret biztosított a kutatómunkának.
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum alapításától kezdve törvényes
felhatalmazással országosan gyûjtötte
e szakterület írott, tárgyi, nyomtatott
és mûvészeti értékkel rendelkezô emlékeit, e szakterület jeles egyéniségeinek irat- és emlékanyagát, az orvosi és
gyógyszerészeti múlt hazai kuriózumait. Ezen elvek alapján formálódott
ki a múzeum tárgyi gyûjteményeinek
rendje, terjesztette ki felügyeleti jogát
és hozott létre vidéki emlékgyûjteményeket. Ez utóbbi mûemléki gyógyszertárakat is jelentett, ahol sokszor
gyógyszerészet-történeti múzeumok
(Sopron, Gyôr, Pécs, Székesfehérvár
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Részlet
az állandó
kiállításból

stb.) szervezôdtek, vagy a védetté nyilvánított berendezések között tovább
folyt a gyógyszerészi tevékenység.
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1965-ben nyitotta meg elsô
ideiglenes kiállítását, ezt 1968-ban
követte a Képek a gyógyítás múltjából
címet viselô állandó kiállítás. Ennek
alapelvei máig nem változtak, csupán
1972-ben, 1981-ben és 1992-ben fel
lett újítva és ki lett egészítve az azóta
beszerzett tárgyakkal.
Az intézeten belül külön gyûjteményt jelent az Ernyey József Gyógyszerészet-történeti Könyvtár. Alapjait
Ernyey József Gyógyszerészet-történeti Múzeuma alapozta meg, amelyet –
megszûnt gyógyszerészet-történeti
társaságok és egyesületek könyvanyagával együtt – 1981-ig a Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán ôriztek. E közel
húszezer kötet (könyvek, folyóiratok,
különlenyomatok) 1981-ben a budapesti Mátyás téren található, Szent Keresztély nevet viselô védett gyógyszertárból kialakított Ernyey József
Gyógyszerészet-történeti Könyvtárban lett elhelyezve.
Dr. Kapronczay Károly

Foundation of the Semmelweis Medical
Historical Museum, Library and Archive
The first collections and libraries dealing
with the history of medicine and pharmaceutics were established in the course of the 19th
and 20th centuries. Already in those times
the members of the medical profession as a
whole were considering the idea of founding
a museum which would unify all the collections. The project was achieved in 1972,
when the institution started to operate as a
joint museum, library and archives. The
number of exhibits displayed gradually
increased owing to the work of collectors
nationwide. In addition Hungary now boasts
special collections to be found in the
provinces, which include countless pharmacies registered as national monuments.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród u. 1–3.
Tel.: (1) 375-3533, (1) 201-1577
Fax: (1) 375-3936
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.30–18 óráig
Semmelweis Országos Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, (1) 212-5421
Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H–Cs: 9–17 óráig
P: 9–16.30-ig Szo–V: zárva

Közgyûjtemények
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A szolnoki Damjanich János
Múzeum patikai emlékei

A

szolnoki városi múzeumot az alföldi megyeszékhelyek közül utolsóként alapították. HILD VIKTOR, a megye kiváló történész
kutatója már 1913-ban felvetette, hogy a Tisza
partján a város egy közös épületet emeljen a múzeum és a könyvtár részére. Késôbb, 1925-ben
ZOMBORI LAJOS jeles festômûvész, a Szolnoki Mûvésztelep tagja tervet is készített a Tisza-parton
létesítendô kultúrpalotáról. Azonban BALOGH
BÉLA egyetemi magántanárnak csak 1933-ban sikerült létrehozni a szolnoki Könyvtár és Múzeum
Egyesületet társadalmi összefogással. A gyûjteményt a város tulajdonában lévô bérház alagsorának helyiségeiben helyezték el. A városi
múzeum életében új fejezetet
jelentett,
hogy
1948-ban KAPOSVÁRI GYULÁT bízták meg az intézmény vezetésével.
A múzeum jelenlegi helyének birtokba vétele 1952-ben
kezdôdött az OBERMAYER LAJOS tervei
alapján 1860-ban
épült egykori Magyar Király Szállóban. A Damjanich János Múzeum 1996.
évi tevékenységéért elnyerte
Az Év Múzeuma kitüntetô címet.
Névadója DAMJANICH JÁNOS (1807–1849), az
1848–49-es szabadságharc tábornoka, akinek vezetésével vívták a gyôztes szolnoki csatát.
A szolnoki ún. Öreg Patika bútorzata a Damjanich János Múzeum raktárában található. Az alapítási nevén Isteni Gondviselés Patika 1799-tôl
mûködött a város legrégebbi patikájaként. A bútorzat készítése talán az 1840–50-es évekre tehetô. Restaurálásra szorulna, s ezután a berendezés
jól rekonstruálható lenne. Sajnos sem a patika
belsejérôl, sem a külsejérôl nem áll rendelkezésre
semmiféle ábrázolás. A patika felszereléséhez tartozó edényeknek csak kis töredéke maradt fenn, s
került a gyûjteménybe. (Fedeles faedények és porcelán tégelyek, s néhány üvegedény.
Különleges ritkaság azonban az Öreg Patika bútorzatából fennmaradt méregszekrény, mely fa és

bronz anyagának finom megmunkálásával igazi remekmû. (Méretei: 41,8 cm magas, 34,8 cm széles,
18,4 cm mély.)
Sajnos a patikai emlékek nem szerepelnek a múzeum kiállításain.

Objects from old pharmacies on display at
the Damjanich János Museum
The museum is to be found in the former
Royal Hungarian Hotel – in our days a registered national monument – built in
1860. It has an outstanding archaeological collection (121,390 exhibits)
and a major ethnographic collection
(14,420 exhibits). The furniture of
the city’s oldest pharmacy – founded
in 1799 – is on
display here. The most
remarkable item is the
poison cabinet made of
wood and copper.

Méregszekrény.
Isteni Gondviselés Patika
Damjanich János Múzeum,
Szolnok
Magasság: 41,8 cm
Szélesség: 34,8 cm
Mélység: 18,4 cm
Anyaga: fa, bronz
Fotók: Kozma Károly

Damjanich János Múzeum
5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
5001 Szolnok, Pf. 128.
Tel.: (56) 421-602
Fax: (56) 341-204
E-mail: muzeum@djm.hu
www.djm.hu
Nyitva tartás: hétfô kivételével
naponta 9.00–17.00 óráig.
Kedden minden kiállítás
ingyen látogatható!
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Prágai Nemzeti
Fadoboz.
Prágai Nemzeti Múzeum
Prága, Csehország
Fotó: Jarmila Kutová

Gyógyszerészet-történet
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i Múzeum
Gyógyszerészet-történeti kiállítás

A

z 1818-ban alapított prágai Nemzeti Múzeumban
különlegesen gazdag, többezer darabos gyógyszerészeti gyûjtemény található, mely a XIX. század
végén jött létre a cseh gyógyszerészek adományaiból.
A kollekció magába foglalja az 1890-es nagy gyógyszerészeti kiállítás számos darabját, továbbá az 1891-es Jubileumi Kiállítás Arany Korona Gyógyszertár teljes enteriôrjét,
és az 1895-ös Etnográfiai Kiállítás barokk patikabútorzatát.
Ezt egészíti ki még számos tárgy, edény, eszköz cseh és
moráviai gyógyszertárakból. A múzeum késôbbi vásárlással szerezte meg a különösen értékes Arany Oroszlán Patika 1821 körül készült biedermeier bútorzatát.
Mára a prágai Nemzeti Múzeum gyógyszerészeti gyûjteménye egyike a legértékesebbeknek a világon.
Az említett három gyógyszertár szinte teljes berendezését kiegészíti még a patikai edényzetek széles skálája a XVI.
századtól a XIX. századig, valamint a laboratóriumi eszközök különbözô fajtái.

Forrás: Martin Mádl: A guidebook, Praha, Národní Muzeum, 2001.

The Museum of Historical Pharmacies
A large part of the National Museum’s pharmaceutical collection
is open to the public on the ground floor of building no. 219/III
in Malá Strana. This evocative exhibition covers the history and
development of Czech pharmaceuticals from the late Middle Ages
through the end of the 19th century.

Üvegedények.
Bohemia
Prágai
Nemzeti
Múzeum
Prága,
Csehország
Fotó:
Jarmila Kutová

További
múzeumi ajánlatok
Barokk Patika
Nám. Mírucp 149.
Cs-339 01 Klatovy I.
Tel.: 420 (1) 862-3109
Fax: 420 (1) 862-6011
Nyitva tartás: májustól októberig
hétfô kivételével minden nap 9–12
és 13–17 óráig.
Cseh Gyógyszeripari Múzeum
Husinecká 11.
Cs-130 00 Praha-Žižkov
Tel.: 420 (2) 627-8518, 420 (2) 627-8296
Fax: 420 (2) 627-8320
Nyitva tartás: egész évben,
szombat és vasárnap kivételével 8–12 óráig.

Gyógyszertári edény.
Prágai Nemzeti Múzeum
Prága, Csehország
Fotó: Jarmila Kutová

Gyógyszerészet-történeti Múzeum
Nerudova 32
118 00 Prága 1
Tel.: 00-420 (2) 57531502
www.nm.cz
Villamos: 12 és 22 Malostranskí megállóhely
Metró A: Malostranskí állomás
Nyitva tartás: október–március: kedd–péntek 11–17,
szombat–vasárnap 10–17
április–szeptember: kedd–péntek 12–18, szombat–vasárnap 10–18

Régi idôk patikája
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Mértékegységek a gyógyszerészetben
A ma gyógyszerésze a metrikus rendszer mértékegységeivel dolgozik. Ez megszokott dolog és talán Magyarországon olybá érezzük, mintha mindig így lett volna. Ha
a gyógyszerészhallgatónak például 1%-os oldatot kell készítenie, vesz 1 g anyagot és ezt vízzel 100 ml térfogatra
tölti fel. Így van ez a fejlett országokban, még Angliában
is. Egyszerû, nem?

T

alán kérdezzünk meg egy idôsebb angol kollégát,
ô hogy gondolja. Hogyan is volt, amikor ô volt
hallgató? Akkor nem lehetett 1 grain, azaz
0,065 g hatóanyagot 100 minimre hígítani, hogy
1%-os oldat keletkezzék. Mert
1 uncia víz

Lattartó
a 18. századból.
Arany Sas
Patikamúzeum
Fotó: Mudrák Attila

8 drachmnak vagy 480 minimnek felelt meg, ami 437,5
graint nyomott. Így 1 grain víz egyenlô 1,097 minimmel,
100 grain víz pedig 109,7 minim térfogatnak felelt meg. A
Brit Gyógyszerkönyv szerencsére nagyvonalúan megengedte az utolsó számjegy kerekítését 110 minimre, ami gyakorlati célokra megfelelt, így 1 g/v%-os oldatot úgy lehetett készíteni, hogy 1 grain szilárd anyagot 110 minimre, másképpen 4,375 grain anyagot 1 folyadék unciára kellett oldószerrel feltölteni. E ponton ne csapják sarokba az
egészet, hanem próbálják beleélni magukat egy régi
angol gyógyszerész helyzetébe. De hát mi is volt ez a
különös mértékrendszer a gyógyszertárban, ahol 20
grain tett ki 1 scruple-t (0,6 g) és 3 scruple volt egyenlô 1 drachm súlyegységgel (1,77 g). Ha 8 drachm tesz
ki 1 unciát, ami 480 grainnel egyenlô, honnan jön
ki a 437,5? Miért ilyen komplikált az egész?

Súlyok
a kereskedelemben
Britannia meghódítása korszakában a szilárd
anyagok mérésére a rómaiak az ezüst
denariust vagy a
penny súlyát használták. Hat penny
súly volt 1 uncia
(27,41 g) és 12 uncia vagy 72 denarius tett ki 1 római fontot (libra=
328,9 g), ami persze az
angol fontnál (454 g) jóval kevesebb volt, mert
utóbbi 16 unciából és
nem 12-bôl állt. A folyadék mértékegységéül szolgált a sextarius, ami megegyezett az angol
pint nagyságával,
egyébként 48 sextarius tett ki 1 amforát.
Az i. sz. 406. évben III. KONSTANTIN
visszahívta légiósait Britanniából, majd
négy évvel késôbb Rómát bekebelezte a
gót király, ALARIK. Anglia további katonai
segítséget kért, de nem kapott. Így a római
korra valamikor jellemzô nemzeti és nemzet-
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közi kereskedelem összeomlott az utak szörnyû állapota
meg a kereskedôk, utazók és karavánok biztonságának
hiánya miatt. A kereskedelemmel foglalkozó
100 millió ember, aki közös mértéket használt, visszasüllyedt a római kor elôtti helyi körülmények szintjére és mivel hiányoztak a
hivatalos mértékegységek, lassan a régi
tradicionális hazai egységeket vette
elô. Az angolszász
gyarmatosítások
következtében
a német mértékek és a brit egységek összekeveredtek. A forgalomban lévô ércpénzek is megtévesztôk voltak, ezért
OFFA, Mercia királya
(757–796) új ezüst pennyt vezetett be, a sterlinget, amely 32
búzaszemnyi súlyt nyomott. 20 penny 1 unciát tett ki és 12
uncia képezett 1 fontot. Azt tartják, hogy a szász király mértékegységeit Winchesterben tartotta, sajnos ezekbôl egy sem
maradt meg. Az 1066-os normann hódítás idején a winchester mértékegység maradt hivatalos a mezôgazdaság és kereskedelem területén. A mértékegységeket a normannok a westminsteri apátságba szállították. Angliában V. HENRIK
(1413–1422) próbált elôször törvényes mértékeket bevezetni. A király karjának hossza lett a yard (rôf). Az ô idejében a
nemesfémekre új mértékegységet fogadtak el, a troyt, amirôl
azt tartották, hogy a francia Troyes városból származott.
A troy font minegy 373 g, amely 240 pennysúlyra oszlott,
melynek mindegyike 24 graint nyomott; ezeket az egységeket az idôsebb generációhoz tartozó angol gyógyszerészek
még ismerik. A Tudor-korszakban, 1496-ban a troy unciát
20 sterlingre osztották, 1 sterling 32 grainnek felelt meg. 12
uncia tett ki egy troy fontot, 1 gallon 8 troy font gabonaegységnek felelt meg. 8 gallon tett ki egy bushelt. Így a troy font
5760 graint nyomott. A XVI. század folyamán bevezették az
avoirdupois brit súlymértékrendszert, ennek egysége 7000
grain súlyú és 16 unciából állt, így az avoirdupois uncia
7000/16=437,5 grain, de ezt a gyógyszerészhallgatóknak
például szánt 1%-os oldat készítésekor már említettük.
Magyarországon az Árpád-házi királyok idején történtek
kísérletek a mértékrendszer egységesítésére. III. BÉLA sajátkezûleg mérte meg a köblöt, amivel a gabonát és a bort is
adagolták. A földterület nagyságát nyíllövéssel jelölték ki.
Késôbb a hold lett a mértékegység, melynek hossza 72 öl,
szélessége 12 öl, a hold tehát 864 négyszögölt jelentett.

Brit birodalmi mértékrendszer
1824-ben standardizálták az avoirdupois rendszert, azokat
az egységeket, melyek Angliában még ma is ismeretesek.
A 12 unciából álló troy fontot eltörölték és minden korábbi ezzel kapcsolatos rendeletet érvénytelenítettek. A troy
súlyrendszer a nemesfémek körében használatban maradt:
1 troy uncia 480 grain vagy 20 pennysúly (pennyweight).

Gyógyszerészet-történet
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Súlymértékek a 18. századból.
Prágai Nemzeti Múzeum,
Prága
Fotó: Jarmila Kutová

A gyógyszertári mértékrendszer megmaradt
patikai használatra:
480 minim vagy 8 folyadék drachm az 1 folyadék uncia és
20 folyadék uncia tesz ki 1 pintet. Súlyegység: 480 grain,
ami 24 scruple vagy 8 drachm és ez 1 gyógyszertári uncia.
Modern metrikus egységben mérve egy gyógyszertári uncia (480 grain) 31,104 gramm, ugyanakkor az avoirdupois uncia (4,375 grain) 28,349 gramm, melyek a gyógyszertári forgalom céljaira megfeleltek. Vannak élô helyi
tradíciók, például 1 gill mennyiségû ale nevû világos sör
fél pint térfogatot tett ki, és a gyógyszertárban még az
1950-es években így is kérték borogatáshoz az ecetet: 1 gill
ecet. A vevô persze nagyobb térfogatra, fél pint ecetre gondolt, annak ellenére, hogy minden iskolai könyv hátsó borítóján fel voltak tüntetve az angol mértékegységek és itt
világosan az állt, hogy 4 gill=1 pint, ezért bizony a vevô
csak a felét kapta a várt mennyiségnek. Egy másik régi
mértékegység volt a winchester, amit a 8 unciás, vagyis az
1 gallonos folyadéküveg megjelölésére használtak és ezekben a hígítandó mixtúrákat tartották a gyógyszertárban.
dr. Stájer Géza
Irodalom: Hunt, Pharm. J. 269, 909 (2002)

Units of measure in pharmaceutics
In our days pharmacists generally use the units of the metric system, but this has not always been the case.
Before the official introduction of the metric system, the units
of measure used in pharmaceutics were those that had evolved in
the course of many centuries. These units (fathom, foot, pint etc.)
differed from one country to the other but were understood even
by the simple layman. The most elementary measures were those
of the human body. In mediaeval times the application of the
units of measures was fairly chaotic, with almost each city using
different systems. The article gives a comprehensive study of the
development of the units of weight, length and volume, outlines
the British imperial system of measures and goes on to examine
the development and widespread use of the metric system.

Kuriózumok
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Könyvritkaság
Az Országos Orvostörténeti Könyvtár
dokumentumaiban külön értéket képez az S jelzéssel megkülönböztetett
gyûjtemény, amely a könyvnyomtatás
elôtti kézírásos anyagokat és az ôsnyomtatványokat foglalja magában.
Az alábbi könyvritkaság S 497 jelzet
szerint található meg a könyvtárban.

A

beteg ember – nem túlzás, ha
azt mondjuk – évezredek óta
a természetben kereste és találta meg a gyógyulását, elsôsorban a
gyógyhatású növényekben, de felhasználta az állati és ásványi eredetû
anyagokat is. Hosszadalmas tapasztalatszerzés során ismerte meg a környezetében található növényeket,
míg végül rájött, hogy melyiknek
a virága, termése, levele vagy esetleg
a gyökere enyhíti a különféle nyavalyákban szenvedéseit. A növényi
alapanyagú orvosság elkészítése sok
tudást kívánó tudománnyá fejlôdött
az idôk során. Tudni kellett a feldolgozásra szánt növény begyûjtésének
legkedvezôbb idôpontját, módját,
különbséget kellett tenni, hogy melyiket kell azon frissiben felhasználni, melyiket gondosan szárítani, milyen módon kell a fôzetet elôállítani
stb. Ebben a mûveletben alkalmazták az alkimisták által használt lombikokat, retortákat, lepárlóedényeket, hatalmas méretû kemencéket.
Ezen a ponton találkozott az alkímia
és a gyógynövénykultúra, lerakva
a késôbbi gyógyszerészet alapjait.
Már a kéziratosság korából ismertek olyan botanikai összeállítások,
amelyek útmutatást nyújtanak az akkor ismert gyógynövényekrôl is.
A XV–XVII. század során pedig tömeGyógynövénykönyv.
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest
Fotók: Vékás Magdolna

gével láttak napvilágot a herbáriumok és a desztillálás mûveletében
eligazító munkák, az ókori mesterek
tudásanyagát felfrissítve, a szerzôk
saját tapasztalataival kiegészítve. Az
egyre fejlôdô nyomdatechnika lehetôvé tette a mûvészi fametszetekkel

illusztrált, pompázatos küllemû
könyvek kiadását.
Ezek közé tartozik az a XVI. századi – két különlegességet magában foglaló – kötet, amelyet a Semmelweis
Orvostörténeti Könyvtár ôriz Ritkasággyûjteményében.

Gyógyszerészet-történet
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A két mûvet nem véletlenül nyomtatták ki egy kötetben, hiszen tartalmilag szoros kapcsolatban állnak, bár
különbözô szerzôk írásai. Az elsô
munka a XV–XVI. század fordulóján
élt Hieronymus Brunschwig (nevét írta Braunschweignek is, hiszen szülôvárosára utalt) seborvostól származik,
aki elsôsorban sebészeti témájú írásai
által szerzett hírnevet a szakirodalomban. A DAS NÜWE DISTILIER BOUCH
der rechte kunst zu distiliren… c. mû
egyik részében a gyógyhatású növények pontos leírását találjuk, mindegyik ismertetés mellett ott van a képi
ábrázolás is, a fametszetes illusztrációk kézi festéssel lettek kiszínezve.
A mû másik része az ún. desztillálókönyv, amelyben a desztillálás
helyes menetérôl tájékoztat a szerzô,
megismertetve a mûvelethez használatos eszközök széles tárházával, természetesen szemléletes képecskék kíséretében. A címlapkép is rendkívül
mozgalmas jelenetet ábrázol, alighanem az akkoriban már divatos ún. orvosi kertek egyikét kívánta a metszô
megörökíteni. Ezek egy részét az oktatás megkönnyítésére alapították, de
szokássá vált, hogy a gazdag urak is
létrehoztak ilyet, hogy szükség esetén
ne kelljen a távoli erdôt-mezôt felkeresni egy-egy gyógyító fôzet elkészítése elôtt.
Nem csupán a betegség elûzése,
hanem annak távol tartása és a
hosszú élet vágyának beteljesülése is
az emberiség régi álmai közé tartozott. A klasszikus értelemben vett
dietetikai mûvek tettek arra kísérletet,
hogy az egészséges életmód szabályainak megismertetése által hozzásegítsék az embereket ennek a „titoknak” a birtoklásához. Ilyen életmódtanácsokat tartalmaz a kötetben található második mû, Marsilio Ficino firenzei orvos, platonikus filozófus
(1433–1499) DAS BUCH DES LEBENS
c. munkája, amelyben szintén szerepet kapott a gyógynövények alkalmazása és a fôzetek elkészítésének módja is. Az illusztrációk között gyógynövények és desztilláló eszközök ábrázolásával is találkozunk.
A rendkívül szép kiadvány Strassburgban jelent meg 1528-ban, Johannes Grüninger nyomdájának dicsôségére.
dr. Kapronczay Katalin

A rare book
It is known that already at the time of
hand-written books there were a number
of botanical studies which provided guidance to the use of some medicinal plants of
the time. Later, in the course of the 15th,
16th and 17th centuries myriads of herbal
books were published, including one from
the 16th century, which is currently to be
found in the Collection of Old Curiosities
at the Semmelweis Library of Medical
History. It is no coincidence that the two
rare works contained in this volume were
both published in one book at the same
time. Although written by different
authors, they present topics closely related
to each other. The first work is by the surgeon Hieronymus Brunschwig, who lived
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in the turn of the 15th century. Entitled
DAS NÜWE DISTILIER BOUCH, it gives a

detailed description of several medicinal
plants and goes on to explain the process of
distillation. Next to each description the
reader will find hand painted xylographic
illustrations.
The second work contained in this volume is by Marsilio Ficino (1433–1499),
the Florentine physician and philosopher,
a follower of Plato. His DAS BUCH DES
LEBENS gives advice on the appropriate
way of living and discusses the usage of
medicinal plants.
This exceptionally beautiful book was
published in Strasbourg in 1528, to the
credit of Johannes Grüninger’s printinghouse.

Kuriózumok
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Házi gyógyszertár
A

Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum Képek a gyógyítás
múltjából címû egyetemes és
magyar medicinatörténeti állandó
kiállításán látható egy Házi gyógyszertár feliratú szekrény.
Az 1890 körüli évekbôl származó
neoreneszánsz stílusú muzeális értékû tárgy anyaga tölgyfa, 142 cm magas, 41 cm széles és 59 cm mély.
Elölrôl nyitott alsó állványzatának
két felsô sarkát rajzos vonalú, nem
összeérô ívû betét tölti ki. Az így kiala-

kuló nyitott boltívû fülkében egy patikai mozsár és a pisztilus kapott helyet.
A bútor középsô egységének két
fiókjában feliratos, csontgombos fedôvel nyitható rekeszek vannak. Ezekben – a felirat alapján – Burns-gyapot,
vérelállító gyapot, timsó, pezsgôpor és
különféle gyógynövények voltak.
Az esztergált gömbökkel díszített
felsô részén, faragott oszlopok fogják
közre két ajtaját, melyek érdekessége,
hogy belsô felük polcos és rekeszes
kiképzésû. Itt találhatók a keskeny
szájú, csiszolt dugós folyadéküvegek
(spir. coloniens; ol. amygdal.), illetve az alsó polcon kenôcs tárolására szolgáló hengeres,
nyak nélküli üvegedények
(ung. emolliens, ung. carbol). A szekrény belsejében három polcon
8-8 rekeszre tagoltan szig-

natúrás, üvegdugós
porüvegek helyezkednek el.
Iparmûvészeti, esztétikai értékénél számunkra hangsúlyo-

Házi gyógyszertár.
Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum,
Budapest
Fotó: Vékás Magdolna

sabb funkcionális szerepe, azaz
gyógyszerészet-történeti értéke.
Mivel pontosan nem ismerjük származási helyét, tulajdonosát, történeti
kutatásokra építô feltételezésekre hagyatkozhatunk. Ismerjük a gyógyszerrel való ellátottság területi különbözôségeit, egyenetlenségeit. Tény, hogy
a közforgalmú gyógyszertárak mellett
jelentôs számú orvos rendelkezett kézi gyógyszertárral, s fôleg az uradalmakban az állatállomány megvédésére is tartottak gyógyanyagokat.
Tudjuk, hogy tehetôsebb családoknak volt házipatikája, s esetünkben ez
a lényeges ismeret alkalmazható. Az
állványedényzet és a fiókok felirataiból következtetve igen praktikus kis
házipatika állt a tulajdonos rendelkezésére, aki ezekbôl akár többfajta
gyógyszerformát is készíthetett a különbözô panaszokra, s nyújthatott elsôsegélyt a bajban.
Feltehetôen ez a szép, XIX. századi
bútordarab stílusban is illeszkedett a
lakás berendezési tárgyaihoz, s egy jómódubb háztartás szerves tartozékaként az igényes szoba enteriôrrészét
képezte.
A házi gyógyszertári szekrény
kiemelve eredeti funkcionális környezetébôl kiállítási tárggyá vált, s gyógyszerész szakmatörténeti, iparmûvészeti, társadalomtörténeti értéket, információkat hordoz, s esztétikai élményt nyújt.
Mohos Márta

Medicine cabinet
This neo-renaissance museum piece dates
back to the 1890s. Made of oak, it is 142
centimetres high, 41cm long and 59cm
wide. The inscription on its top – Medicine cabinet – gives us some indication of
its possible one time use. Its exact origin
is unfortunately unknown, but from the
relatively large number of glass containers kept in it, we may infer that it served
to prepare a wide range of medicines.



17

Piciny remekmûvek
A

XIX. század
végének gyûjtési szokásaira a kor békebeli
hangulata nyomta rá
„bélyegét”. Szó szerint, mivel ez idô tájt,
de fôleg a századfordulón indult útjára az amatôrizmus új ágazata, az aprógyûjtés. Létrejöttének okai egyrészt a
technikai fejlôdésben keresendôk, mivel egyre több nyomda, a színes technika elterjedése hatalmas lendületet
adott az aprónyomtatványoknak.
Másrészt a kapitalizálódás és az
újgazdagok megjelenésével a hirtelen vagyonosodó polgár igyekszik
hangsúlyozni társadalmi hovatartozását és – a nagy szakgyûjtemények
létrejötte után – kialakult a gyakorlatilag mindent gyûjtô polgári réteg is.
A bélyeg ekkor már közismert használati eszköz
volt, s az aprónyomtatványok körében így
vált a máig legnépszerûbbé ez a fogazott szélû, enyvezett hátú kis papírdarab, a bélyeg gyûjtése.
Csupán a XIX. század közepén
megjelent postabélyegekre azért volt
szükség, hogy a díjkiszabási rendszert
egyszerûbbé tegyék.
Megszületése SIR ROWLAND HILL
(1795–1879) nevéhez fûzôdik, aki
bevezette Nagy-Britanniában a levélboríték használatát és a kézbesítési
díj lerovását igazoló, az állami közigazgatás által nyilvánosan árusított,
elônyomtatott papírlapocskák kibocsátását. Az elsô példányok 1840.
május 6-án láttak napvilágot. A postabélyeg érdekessége esztétikai vagy
tudománytörténeti vonatkozásban
akkor még csak néhány gyûjtônek
tûnt fel, igazi lendületet csak az I. világháborút követôen kapott. Ekkor
indultak meg a tömeges bélyegkibocsátások és a filatélia fellendülése.

Magyarországon 1848-ban
készült a Magyar Posta az elsô
magyar bélyeg kiadására, de a
szabadságharc lehetetlenné tette
a THAN MÓR festômûvész tervezte
példányok megjelentetését. Így az elsô magyar bélyeg 1871-ben jelent meg,
de a bélyeggyûjtés már az
1860-as években megindult. 1874-ben a filatelisták egyesületet alapítottak, 1877-ben pedig bélyegkiállítás nyílt Nyíregyházán.
Az elsô bélyegüzlet
1876-ban nyílt meg Budapesten. A Magyar Filatélia
Vállalat 1950-ben alakult, mely a
bélyegkereskedelem állami lebonyolítását végzi.
A gazdaság növekedésével
nôtt a kínálat is, a gyárak ontották áruikat. A konkurenciaharc következtében elemi érdekük volt
termékeik megkülönböztetése a vásárlók körében, s erre
volt alkalmas a reklám, s mint
reklámhordozók, nagy népszerûségnek örvendtek az aprónyomtatványok, s így a bélyegek is.
Az ábrázolásban, a grafikai elemek
között gyakran kaptak helyet a szépségükkel kitûnô patikaedények,
illetve jeles gyógyszerészeti
események alkalmával többször bocsátottak ki alkalmi postabélyegeket.
Gyûjteményével és határtalan ismereteivel nemzetközi tekintélyt, kiállítási
sikereket ért el a filatelista DR.
TATÁR JÁNOS (1935–1997) toxikológus szakgyógyszerész.
Grandiózus, 600 lapnyi gyûjteményének egy tizedébôl álló
Gyógynövények a gyógyászatban –
címû kiállítása 11 országban sze-

repelt Belgiumtól Indonéziáig.

Ugyancsak
sok helyen bemutatták a Híres gyógyszerészek megnevezésû kollekcióját is. Gyûjteményének egy részét a
Galenus Gyûjtemény megvásárolta.
Tiny masterpieces
When the first postage stamps were introduced in the middle of the 19th century,
there were but few collectors to take interest in their aesthetical value or their significance regarding the history of science.
It was only after the First World War
that stamp collecting started to enjoy an
upsurge of popularity. The first Hungarian
stamp appeared in 1871 and a few years
later, in 1874 the philatelist society was
founded.
Already on some of the earliest
stamps, the pictures represented
utensils used in pharmacies or
illustrated the work of
chemists, as shown by
a collection of
stamps of European renown. The
collection is part of
the bequest of Dr.
János Tatár.
Bélyegsorozat.
Galenus Gyûjtemény,
Budapest

Reklámhordozók
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A humanista polihisztor
Zsámboky János (1531–1584)

Z

JÁNOS (nevét SÁMBOvagy latinosan SAMBUCUSNAK is írta) 1531. július
25-én vagy 30-án született Nagyszombaton.
SÁMBOKY
KYNAK

Tanulmányait Bécsben kezdte el,
de már 12 évesen (1543-ban) – a kor
szokásaihoz híven – tanulmányi vándorútra kelt. 22 év elmúltával tért
vissza Bécsbe és végérvényesen itt telepedett le mint I. FERDINÁND, majd
II. MIKSA udvarának fontos és megbecsült poszton álló személyisége.
1552-ben elérte bölcsészetbôl a
magiszteri fokozatot.
1553-ban kezdett el orvostudománnyal foglalkozni, mégpedig a padovai egyetem orvosi karán.
ZSÁMBOKY egészen fiatalon kezdte
el könyvtárát gyûjteni, ha csak módja
volt rá, megvásárolt egy-egy ritka kéziratot, nyomtatott kötetet. Már a padovai tartózkodása idején olyan saját
könyvtára volt, hogy az komoly segítséget nyújtott tanulmányaihoz.
Hosszas európai vándorlásai során
kapcsolatba került a legismertebb
kézirat- és könyvkereskedôkkel, drága
pénzért szerezve meg görög és latin
nyelvû kódexeket, amelyekkel az elsôdleges célja az volt, hogy kinyom-

tattassa azokat. A bibliofil szenvedélyével igyekezett megszerezni a tudomány szempontjából fontos nyomtatott könyveket is. Tudatosan alakította az állományt. Amikor Bécsben végérvényesen letelepedett, könyvtára
kb. 3000 kötetes (!) volt, az állomány
600 felbecsülhetetlen értékû görög és
latin kódexet is tartalmazott. A gyûjtést bécsi tartózkodása alatt is tovább
folytatta, amelyre az elsôdleges bizonyíték, hogy a kötetekbe beírta a vásárlás idejét, helyét, vételárát, az elôzô
tulajdonosának nevét. A vételárat javarészt magyar dukátban, nápolyi
aranyban vagy florenszi dénárban fizette ki, az ár általában 3–25 arany
volt. A császári könyvtár 1753–55-ös
rendezése során sajnos több kötetnek
megsérült vagy elveszett nem csupán
a kötéstáblája, hanem a címlapja is,
ezzel sok értékes információtól fosztva meg az utókort. ZSÁMBOKY könyvtáráról ugyanis a valós állapotot tükrözô, korabeli jegyzék nem készült, csak
az a leltár áll rendelkezésre, amelyet a
császár által megvásárolt kötetekrôl
készített HUGO BLOTIUS könyvtárnok,
valamint egy olyan 1620-ból származó lista, amelyet a fiától átvett könyvekrôl készített a másik könyvtáros,
TENGNAGEL.
ZSÁMBOKY könyvtárának legalaposabb – tartalmi elemekre is kiterjedô –
ismertetését GULYÁS PÁL készítette el.
Ez az analizáló feldolgozás többéves
megfeszített munkája eredményeként
született és ennek folyamán további
olyan adatokra is fény derült, amelyek
a könyvtár adásvételének – minden
kétséget kizáróan – egyoldalú érdekeket szolgáló körülményeire próbálnak
feleletet adni. Bécsben nem talált az
eredeti Blotius-féle könyvjegyzékbôl
egyetlen példányt sem, ami alapján el
tudott volna indulni. De mivel a császári könyvtárnok a listából több példányt másoltatott és azokat külföldi
könyvbarát ismerôseinek szétküldte,
GULYÁSNAK sikerült Velencében, a

Nehéz lenne pontosan meghatározni: ki hol és
környezetében talált, vásárolt vagy csereberélés
használati tárgyakat és mûvészeti alkotásokat. N
zetes közgyûjteményeinek eredete után kutatva
ményezésekhez jutunk. Példák sokasága bizony
nyeink csaknem kivétel nélkül régmúlt idôk ada
nak köszönhetik létezésüket.
A krónikák szerint a mûalkotások elsô, rends
tatlan szekérkaravánokkal hordatta el a leigázot
A magyarság életében meglepôen korán, má
a gyûjtés elsô jelei.
Elsô gyûjtôink egyike maga I. István lehetet
vissza, több szent ereklyéit is megszerezte.
Az elsô, valóban említést érdemlô gyûjtemé
halmozódtak fel.
A XVI. század középsô harmadának kiemelke
nek európai hírû könyv- és kéziratgyûjteménye
Szent Márk könyvtárban egy másolatot találnia. Ez jelentette a kutatások, a
hasonlítások, az azonosítások kiindulópontját. Az eltelt több mint 400 év
alatt olyan gondatlanságból eredô károsodások érték a gyûjteményt, amelyeket már nem lehet korrigálni, sôt az
eredeti állapot rekonstruálását is tévútra vihették (pl. a kolligátumokat
szétszedték, külön kötötték, az eredetre utaló possessori bejegyzéseket tartalmazó címlapok, elôzéklapok elvesztek). Csaknem bizonyos, hogy a
gyûjtemény – esetleg nyilvántartásba
sem vett – fontos része megsemmisült:
sok alkalminak tûnô irat, illetve
aprónyomtatvány, amelynek ma komoly tudomány- és mûvelôdéstörténeti értéke lenne, egyszerûen eltûnt és
csaknem biztos, hogy a régi magyar
anyag is erre a sorsra jutott.
A korabeli viszonyokhoz képest tetemes kötetszámú gyûjtemény világhírét elsôsorban a görög és latin kéziratoknak köszönhette, amelyeket javarészt a kinyomtatás szándékával vásárolt, nem egy esetben saját kezûleg
másolt ZSÁMBOKY. A téma szerinti
elemzés alapján bizton állítható,
hogy a korabeli tudományosság valamennyi szakterülete képviselve volt.
Az állomány kb. egyhetede az orvostudománnyal foglalkozó irodalom.
A GALENUS- és HIPPOKRATÉSZ-kiadások, -fordítások, -átdolgozások, a kom-

mentált változatok mellett az ókori görög és latin szerzôk legjelesebbjei, az
arabul író szerzôk legmarkánsabb reprezentánsai, a montpelieri és a salernói
orvosi iskola képviselôi, a skolasztikusok egyaránt szerepeltek mûveikkel.

mikor kezdte elôször gyûjteménybe rendezni a
s útján hozzá került természeti képzôdményeket,
Napjaink múzeumainak, könyvtárainak és nevea szinte minden esetben a magánjellegû kezdeyítja: könyvtáraink és legnagyobb közgyûjteméakozó kedvû mûbarátainak, szorgos mûpártolói-

szeres gyûjtôje Nagy Sándor volt, aki végeláthatt tartományok mûkincseit.
ár a honfoglalás körüli idôszakban kimutathatók

tt, aki hatalmas anyagi áldozatoktól sem riadva

ények a királyi udvarokban és a templomokban

edô gyûjtôegyénisége volt Zsámboky János, akia bécsi Nationalbibliothek tulajdonába került.
Amikor ZSÁMBOKY az eladásra
kényszerült, az udvari könyvtáros és
maga a császár is kaptak az ajánlaton.
Azt a tényt pedig, hogy mégsem tudott a pénzhez hozzájutni, a történetírók az udvari számvevôség rosszakaratának, illetve egyszerû rendetlenségnek tudják be.
dr. Kapronczay Katalin

The humanist polymath
János Zsámboky (1531—1584)
János Zsámboky was an outstanding midsixteenth century collector and polymath.
He was poor and homeless when he first
left the country to start a new life abroad,
and at the age of 14 he was already a student of the Wittemberg University. By the
time he was 26, he had been appointed
professor of the University of Bologna.
Physician, scientist, historian, librarian of
the Viennese court, philologist and doctor
of philosophy, Zsámboky was a true polymath, who left to us as many as 47 works.
His own library boasted over three thousand manuscripts and prints.
The humanist’s invaluable collection of
rare and irreplaceable manuscripts, the
countless writings and codices kept in his
library were, however, soon transferred to
the treasury of the Austrian Empire.
Zsámboky never received the counter
value of his valuable collection.
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A múzeumalapító
gyógyszerész
Dr. Brantner Antal

D

R.

BRANTNER ANTAL ôsi gyógyszerész családból származik.
Mind anyai, mind apai ágon
szinte minden családtagja gyógyszerész
volt. Így nem meglepô, hogy ô is megszerezte a gyógyszerészdiplomát. Dr.
Brantner Antal a pécsi ciszterci rend
papi gimnáziumából Budapestre került
egyetemre, ahol 1952-ben gyógyszerészi, majd 1955-ben bölcsész-vegyészi
diplomát szerzett. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi
Kémiai Intézetében dolgozott. 1990ben mint egyetemi docens ment nyugdíjba. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Karán oktat gyógyszerészi kémiát. Közben évtizedek óta
minden energiáját arra fordítja,
hogy szentlôrinci családjuk hagyatékát (Koncz-Brantner), tárgyi és szellemi értékeit ápolja és
a mintegy két évszázadot átfogó kultúrtörténeti anyagot bôvítse.
Az év nagy részében Szentlôrincen él, a XVIII. században épült, népi barokk stílusú, az Esterházy hercegi nagybirtoktól bérelt „öreg házban”, ahol gyermekkora javát
is töltötte.
A többszobás, földszintes
lakóházban a bútorok, a képek, a szônyegek, a díszek, az
edények, a használati tárgyak,
a könyvek és a folyóiratok letûnt korokat idéznek. Országgyûlési naplók és iratok 1776-tól a kiegyezésig, a hajdani polgárosodás
megannyi folyóirata, családi levelezések, gyógyszerészi szaklapok és a
mintegy 4000 darabot számláló gramofonlemez-gyûjtemény, felbecsülhetetlen érték.
A Dél-Dunántúl, Tolna, Baranya,
Somogy megye legnagyobb gyógyszerészi emlékgyûjteménye is az ô tulaj-

donában van. A falakon összesen 250
kép lóg, de megmaradt az évszázadokat idézô konyha is teljes berendezéssel és edényeivel.
A gyûjtemény a többgenerációs
gyógyszerészcsalád hagyatéka. Írott
dokumentumok és szakkönyvek a XIX.
század második felétôl a XX. század
közepéig. A családi anyag jelentôsen
kiegészült a gyógyszerészettel, a vegyészettel kapcsolatos XIX. századi tárgyi
anyaggal, valamint a gyógyszerészettel
kapcsolatos XX. századi történelmi
idôkbôl származó írott, dokumentumértékû anyaggal.

Dr. Brantner Antal nyugdíjasként
folyamatosan rendszerezi, gondozza
saját értelmiségi, polgári családjának
a századfordulót, századelôt idézô lakáskultúra-emlékeit, s a hatalmas családi könyvtárat is nyugdíjából bôvíti.
A 6 szobás Brantner-Koncz mûemlék házat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma múzeummá nyilvánította.

Ki mit gyûjt?
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Justus Liebig 200. születésnapjára
Justus von Liebig báró, német kémikus (1803–1873) 1830ban megalkotta a szerves vegyületekben lévô kén és hidrogén meghatározásának módszerét, s ezzel elindította kémiai
felfedezéseinek sorát. Sohasem húzódott vissza a tudomány elefántcsonttornyába, hanem a kémiai ismereteket
igyekezett alkalmazni az élet minden lehetséges területén.

Ötgolyós készülék

1803. május 12-én Darmstadtban született. Az
elsô szakmai benyomások apja révén érték, aki technikai nyersanyagokkal kereskedett és több kémiai
terméket, így színezékeket maga készített. A fiú 14 éves korában gyógyszertárban kezdett dolgozni, azonban ez egy
évig tartott csupán, mert apja valószínûleg az 1816. évi gazdasági válság következtében tönkrement és a tandíjat nem
tudta tovább fizetni. Amint azonban
fellendülés következett, Liebig Bonnban, Erlangenben, sôt végül Párizsban
kémiát tanulhatott. Mindössze 21 éves
volt, amikor a giesseni egyetemen rendkívüli egyetemi tanárrá nevezték ki,
ahol gyógyszerészhallgatóknak és ipariskolásoknak alkalmazott kémiát oktatott. Még egy év sem telt el és egyetemi
rendes tanár lett. Ekkor rávetette magát
a kutatásra és ezt az oktatással igen
eredményesen tudta ötvözni, nem csoda, hogy tanítványai, sôt külsô helyekrôl fiatal természettudósok sereglettek
hozzá doktorálni. 1835-re már nemzetközi hírû kutatócsoportja alakult ki, különösen sok hallgatója és doktorandusza érkezett Nagy-Britanniából.

Analitikai sikereinek alapját egy 1831-ben kifejlesztett
technikai innovációjával rakta le, az ún. ötgolyós készülékkel, amelynek segítségével bármely organikus szubsztanciát egy nap alatt kémiailag meg lehetett analizálni,
vagyis a hidrogént, szenet, nitrogént és oxigént meghatározták és ezzel az anyag összegképlete ismertté vált. Ez a
készülék lényegében a korábban GAY-LUSSAC és BERZELIUS
által alkalmazott eszköz továbbfejlesztett változata volt,
a régi berendezéssel azonban több hét
vagy akár egy hónap alatt tudtak
egyetlen analízist elvégezni. A mûveletben a vizsgálandó anyagot zárt térben elégették és a képzôdô gázokat
térfogatosan vagy gravimetriásan mérték. Az égéstermékeket elôször reagensekkel adszorbeáltatni kellett. Így a
szén-dioxidot kálium-hidroxiddal kötötték meg. Liebig ehhez lúgos oldatot
használt. Hogy ez a készülék összeszerelésekor és szétszerelésekor ne folyjék
– csepegjen – el, üvegcsôbôl olyan
egyenlô oldalú háromszöget készített,
melynek egyik oldalára három kisebb,
a másik két oldalra egy-egy nagyobb
golyót fújt; itt jó hasznát vette üvegtechnikusi tudásának. Az öt golyót tartalmazó háromszög persze csak egy részét képezte a készüléknek, de olyan
jellegzetes összetevôjét jelentette, hogy Liebig tanítványainak emblémája lett, késôbb az USA-ban is megjelent, sôt a kémia szimbólumaként szerepelt.

Oktató és kutató

Húskivonat, Liebig-kocka

Gyökeresen megváltoztatta a kémia egyetemi oktatását elsôsorban azzal, hogy a giesseni egyetemen világviszonylatban
elsôként vezette be a hallgatók laboratóriumi gyakorlati foglalkozásait. Jelentôs felfedezést tett az izoméria területén. Tökéletesítette a szerves vegyületek szén- és hidrogéntartalmának analitikai meghatározását. Számos szubsztanciát állított
elô, így a kloroformot, klorálhidrátot, acetaldehidet, tejsavat,
almasavat, hangyasavat, benzoesavat, atropint, csersavat,
cián-amidot, amigdalint, globulint stb. Vizsgálta a benzilsavátrendezôdést. Ezenkívül más területeken, különösen az
élettan, orvostudomány és az agrokémia vonalán is tevékenykedett, így a mûtrágyák bevezetésében és alkalmazásában vannak érdemei, mert felismerte, hogy a növények fejlôdéséhez ásványi anyagok szükségesek. A légzés, a táplálkozás, az intermedier anyagcsere és az izommûködés fiziológiáját új kémiai alapokra helyezte és felhívta a figyelmet a fehérjék alapvetô élettani fontosságára.

Liebig kémiai tudományát a mindennapi életben, a gyakorlatban is kamatoztatta. Kidolgozta az ezüsttükrök és a sütôpor receptúráját, ezenkívül táplálkozási célra kifejlesztett egy
húskivonatot. Azon a (téves) nézeten volt, hogy a hús legtöbb tápanyaga a húslében és nem a rostokban található,
ezért elhatározta, hogy a kipréselt és besûrített húslébôl
nagy tápértékû élelmiszert készít. Orvosi és gyógyszerészi
alkalmazás céljára 1872-ben Extractum Carnis Liebig néven olyan kivonatot ajánlott, melyet az 1. Német Gyógyszerkönyv is felvett cikkelyei közé. E patikai receptúránál
jóval jelentôsebb volt a nagyipari alkalmazás; Liebig ugyanis azt javasolta, hogy a tengerentúlon, Dél-Amerikában és
Ausztráliában a régen bôrükért tenyésztett hatalmas marhacsordák húsából extraktumot állítsanak elô, és ezt 1865ben Uruguayban, nagyipari üzemben megvalósították.
Az ötgolyós készülék együtt a húskivonattal Liebig találmányainak örökös emléke maradt.
dr. Stájer Géza

L

IEBIG
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A transzplantáció története
Már középkori festmények is kifejezik az ember vágyát arra, tént Párizsban és Bostonban. 1959-ben mutatták ki egy
rákellenes gyógyszer, a 6-mercaptopurin immungátló hahogy egy-egy beteg végtagot egészségesre cseréljen.

D

és KOZMA DIOCLETIANUS császársága idején
keresztény mártírhalált haltak, és késôbb szentté
avatták ôket. Történetük a modern transzplantológia, a szervek és a szövetek átültetésének minden alapelemét hordozza. A templom szeretett sekrestyésének amputálni kellett a lábát. Tudták, hogy egy vele egykorú
ember az elôzô napon halt meg. Kimentek a temetôbe, levágták a lábát és elhozták. Italokkal álmot bocsátottak a
sekrestyésre és átültették a mór lábát. Domján és Kozma
orvosok voltak, egyikük belgyógyász, másikuk sebész, és
hogy még jobban közelítsünk az immunológiához, egypetéjû ikrek voltak. Ôk már megvalósították a különbözô
szakmák együttmûködését. Hogy a történet keletkeztekor
már érezték az átültetés alapvetô problémáját – az immunológiailag idegen fogalmát –, az mutatja, hogy fehér embernek fekete ember (mór) végtagját ültették át.
A szervátültetés megvalósításához hosszú út vezetett.
Vesét kizárólag élettani kísérletek, majd az érvarratok technikájának tanulmányozása céljából ültettek át. Az elsô közlemény – kutyavese nyaki erekre történô átültetése – egy
bécsi klinikáról, Emerich Ullmann tollából jelent meg, aki
pécsi születésû magyar volt, de Bécsben dolgozott. Sajnos
a szakkönyvek magyar voltáról megfeledkeznek, de honnan is tudhatnának errôl? ALEXIS CORREL lyoni (Franciaország) orvos Amerikában közölte érvarrattechnikáját –
amellyel többek között veseereket is megvarrt –, és 1912ben Nobel-díjat kapott. Az elsô emberen végzett, de nem
embervese-átültetés CARREL tanítómestere, JABONLAY nevéhez fûzôdik, aki sertés- és kosvesét varrt veseelégtelen betegek alkar-ereihez (ezt késôbb ULLMANN is megkísérelte), de
a vesék csak egy órán át mûködtek. UNGER Berlinben 1909ben sikeresen ültetett át vesét kutyák között, de koraszülött
gyermek veséje majomban és majomvese emberben nem
mûködött. Az elsô világháború vihara feledtette ezeket a
kísérleteket. VORONOY Kijevben 1933 és 1949 között 6 emberi veseátültetést végzett a comberekre – heveny veseelégtelenségben –, sikertelenül. Mások is próbálkoztak Amerikában a 40-es években – szintén kevés sikerrel. RENÉ KÜSS
párizsi urológus sebész az államügyész engedélyével guillotine-nal kivégzettekbôl kivett veséket ültetett át a kómában lévô veseelégtelen betegekbe akkor, amikor a mûvesét
még nem fedezték fel.
Az elsô humán átültetés Párizsban történt anyából fiúba, a vese minden immunszuppressziós kezelés nélkül három hétig mûködött, majd kilökôdött. A sikeres veseátültetést Bostonban végezték 1954-ben egypetéjû ikrek között (immunszuppresszióra itt nincs is szükség!). Az elsô
immunszuppresszió a teljes testbesugárzás volt, ennek
„védelmében” 1959 és 1960 között néhány átültetés törOMJÁN

tását patkányokon, majd kutyákon. Ennek egy módosított
változata – a ma is használt Imuran – hatásosabbnak és
kevésbé toxikusnak bizonyult, mint elôdje. Az elsô sikert
kémiai immunszuppresszióval René Küss érte el Párizsban
1962-ben. Starz közölte Amerikában az Imuran és
Prednisolon sikeres kombinációját, ez volt 20 évig a választott kezelési mód és még napjainkban is jelentôs szerepe van szervátültetések után.
Az 1960-as évek fellendítették a veseátültetést, hiszen lehetôség nyílt a mûvesekezelésre, így jobban elôkészített betegeket operáltunk. Az emberi fehérvércsoportok felfedése
lehetôvé tette a tipizálást, s az ennek alapján történô kiválasztás és a cadaver veseátültetések is megindultak. 1966ban bevezették a keresztpróbát, amely a vese azonnali kilökôdését kivédte. Ez idôben, 1962-ben végezte DR. NÉMETH
ANDRÁS Szegeden, PETRI GÁBOR professzor klinikáján az elsô
magyarországi veseátültetést. Az 1970-es évek a javuló rutin
jegyében teltek, nemzetközi társulások alakultak fôleg a
cadaver-vesék növelésére és elosztására.
Magyarországon 1973-ban indult meg újra a veseátültetés, most már hivatalos programként, az Egészségügyi Minisztérium által finanszírozva. 1973-ban Szegeden, Miskolcon veseátültetést, majd Budapesten végeztek átültetéseket.
Az elsô sikeres veseátültetést – tartósan még ma is élô betegnél – 1973. november 16-án végezték a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikáján. Ehhez nélkülözhetetlen volt az immunológiai alapok elôzetes megteremtése, megfelelô szakmai elôtanulmányok végzése és számos intézet szervezett együttmûködése.
Az 1994-es év fordulópont volt a hazai veseátültetés
történetében. Januárban kezdte meg mûködését a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és
Sebészeti Klinika. Egy év alatt 151 veseátültetést végeztünk, és 1995 májusában-júniusában közeledtünk az
1100. átültetéshez. Emellett Szegeden, Debrecenben és
Pécsen folyik veseátültetés. A tavalyi évben összesen 244
veseátültetést végeztek a négy transzplantációs központban. Ez idáig összesen 1614 veseátültetés történt. A szívátültetési program Magyarországon 1992-ben kezdôdött,
eddig 12 szívtranszplantáció történt. A májtranszplantációs program 1995-ben indult.
Prof. dr. Perner Ferenc

The history of transplantation
The road to successful transplantations was very long.
The first organ to be successfully transplanted was the kidney
in the course of an operation which took place in Boston, in 1954.
The author gives a short overview of the history of transplantations in Hungary from the beginnings to the last stage, the
launching of the liver transplantation project.

Rokon szakmákról
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Támogatók
A Galenus Gyûjtemény muzeális intézménnyé minôsítése
2003. januári datálással megtörtént. A gyûjtemény alapját
több száz tételbôl álló gyógyszerészi hagyaték képezi.
A gyûjtemény gyarapítására több lehetôség is kínálkozik.
1. Vásárlás
A Galenus Kiadó – anyagi lehetôségeihez mérten – vásárol
gyógyszerészeti tárgyi és írásos emlékeket különbözô aukciókon vagy régiségüzletekben. Lehetôség van magánemberektôl, gyûjtôktôl való vételre is. A tárgyak katalogizálás
után kerülnek a gyûjteménybe.
2. Letétbe helyezés
Az adott tárgy, muzeális érték tulajdonosa – gyûjtô, kereskedô vagy magánember – letétbe helyezi a múzeumban, a
továbbra is saját tulajdonát képezô darabot. A gyûjtemény
ezt letétként veszi leltárba, a kiállítás anyagaiban alkalmazhatja, tudományos kutatásaiban forrásmunkákhoz
felhasználhatja, de a tárgy nem képezi a tulajdonát.
3. Ajándékozás
Vannak adományozói is a Galenus Gyûjteménynek, akik
saját tulajdonukban lévô gyógyszerészeti emlékeket ajándékoztak a gyûjtemény javára. A leltárba vétel és a katalogizálás után, az adományozó nevének feltüntetésével – az ajándékok ezután már a gyûjtemény tulajdonába kerülnek.

Letétbe helyezôk:
DR.

SZARVASHÁZI JUDIT gyógyszerész
– festett, század elejei patikabútor, amit tárolóként és vitrin gyanánt használ a gyûjtemény,
– század eleji táramérleg,
– drogvágó,
– falra szerelhetô mosdómedence.

Ajándékozók:
1. FLÓR LÁSZLÓNÉ BERETVÁS JUDIT szakgyógyszerész
– Beretvás pastilla üvegfestmény tábla (24 cm×18 cm),
nagyapja, Beretvás Tamás (1869–1932) közkedvelt és
széleskörûen reklámozott fájdalomcsillapítójának reklámtáblája.
2. DR. GRABARITS ISTVÁN szakgyógyszerész
– Különbözô gyógyszerspecialitások.
3. MAGYAR MÁRIA szerkesztôségi titkár
– fém gyógyszeres és kozmetikai doboz, 5 db
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár
– Orvostörténeti Közlemények 96 különbözô példánya
E történeti folyóirat mind a gyógyítás-kultúra, mind a
gyógyszerészeti múlt tekintetében fontos forrásközlés és
egyben a kritikai történetírás fóruma.

Mûtárgyvédelem
A hatvanas években kezdôdött el a patikai berendezések védetté nyilvánítása, nemzeti értékként való kezelése, amit egy miniszteri rendelet jogszerûsített.

A

z irányelvekben kitértek arra is, hogy milyen
módon lehet a múzeumi-mûemléki szempontokat az egészségügy korszerû igényeivel összhangba hozni.
1. A különleges értékû gyógyszertári berendezéseknek mindenképpen múzeumi elhelyezést kívántak
biztosítani, ahol maximálisan megôrizhetô eredeti
állapotuk. Ezek védelmét elsôrendû muzeális, sôt
nemzeti érdekként kezelték.
Ide tartoznak az ország különbözô múzeumaiban
látható patikamúzeumok.
2. Másik lehetôség volt, amikor a berendezés nem
került be a múzeumba, hanem ott maradt eredeti helyén, amennyiben még jól használhatók a betegellátásra.
Itt is meg kellett ôrizni az eredeti formát, de minimális változtatások – a szükségleteknek megfelelôen
– engedélyezhetôk voltak. Az átalakításokat azonban
csak úgy engedélyezték, ha azok megfelelô iparmûvészeti tervezéssel történtek. A modernizálás nem lehetett feltûnô, és az összhangot megbontó kivitelezésû.
Az irányelvek szerint mellôzni kell a mûemléki jelleget és a stílusjegyeket sértô
berendezési tárgyak használatát. Jelenleg 51 múzeumpatika – vagyis védett bútorzattal berendezett, mûködô
gyógyszertár van Magyarországon (ebbôl kettô most zárva van), melynek officinájában
nap mint nap gyönyörködhet
az oda betérô látogató, vagy
vásárló.
3. Azokban az esetekben,
amikor a megnövekedett betegforgalom már nagyon
megnehezítette vagy lehetetlenné
tette a védett patikabútor használatát, lehetôség volt
az áttelepítésre.
Különbözô – múzeumi és egyéb – raktárhelyiségekben még van néhány restaurálásra váró védett patikabútor. Szükséges lenne ezek helyreállítása és újbóli felállítása.
A védett kulturális javakra vonatkozó hatályos jogszabályok mára már a mûtárgyvédelem minden részletére kiterjednek, melyek ismertetése a következô
számokban történik.
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Arany Sas Patika
Gyôr, 1767
Két gyógyszertár története olvadt
egybe a jelenlegi gyôri Aranysas
Patika neve alatt, melynek mai helyén (Híd u. 15.) régen is gyógyszertár állt, de a mostani védett bútorzat
és edényzet egy még régebbi patikából származik.

S

FERENCZ 1764-ben
a várostól megvette a jogot
és ô alapította a patikát
Gyôrben a Kossuth utcában. Az
Arany Sashoz címzést az 1856. július 15-én kelt jogirat említi elôször. A kézzel festett bécsi porcelánok és csiszolt dugós folyadék- és
porüvegek is onnan származnak,
valamint az ajtó díszes mosatott
üvege is, mely az általam tervezett
és készíttetett térelválasztóhoz lett
felhasználva. Ez a térelválasztó hivatott ma az itt kialakított orvosi
rendelô és patika közös elôterét leválasztani. Az eredeti Arany Sas
Patikától 200 m-re lévô épületet
PANFELDER

Az adományozó
A Debrecenben 1772-ben alapított Arany Egyszarvú Patika
eredeti bútorzatának darabjai a csodálatos életképekkel
megfestett szekrényajtók, beltéri és kültéri ajtószárnyak – a
Déri Múzeumban találhatók. Az adományozó dr. Rothschnek
V. Emil gyógyszerész volt.

M

ár az édesapa, ROTSCHNEK KÁROLY is gyógyszerész
volt Debrecenben. Sajnos pontos életrajzi adatok nem találhatók a forrásunkban, az viszont
ismert, hogy 1866-ban ROTSCHNEK KÁROLY átadta fiának a
gyógyszertárát. ROTSCHNEK EMIL (1843–1906) 1865-ben
Bécsben fejezte be tanulmányait.
Érdekes és konkrét adalék, hogy kézirattárunkban az
egykori Arany Egyszarvú Gyógyszertár 6 írásos dokumentuma megvan: négy manuale, amelyek közül a legrégebbi
1818-ból való, valamint két taxa medicamentorum, amelyik közül a korábbi 1848-as datálású, a késôbbi 1872-bôl
való. Sajnos az idekerülésükkel kapcsolatosan csak annyi
állapítható meg, hogy a II. világháború utáni években mû-

(Híd u. 15.) patikának építtette
egy gyógyszerész. 1827-ben alapította meg a patikát, és okirat
szerint MARKOVICS PÁL már
Isten Szeme néven üzemeltette.
LUGOSY LÁSZLÓ, az unokája –
idôs, frankfurti lakos – írt pár
sort 1991-ben Gyôrben jártakor, hogy örömmel látja: nagyapja patikája ismét gyógyszertárként üzemel. Ô itt született,
itt volt gyerek és gyakorló patikus is. Sok sikert kívánt és
hosszú, virágzó életet az épületnek és a patikának egyaránt.
Így olvad egybe az 1767-es
Arany Sashoz az 1827-es Isten
Szeme patikával. Az elôbbi
edényzete és bútorzata az utóbbi épületében. A mai Széchenyi
Patikában (Gyôr, Széchenyi tér
9.) lévô szekrénytartó szerecsenek is ehhez a bútorzathoz tartoznak, de a tulajdonos a múzeumnak adományozta, ahonnan a gyógyszertárba kerültek
kiállításra.
Eördöghné Oláh Éva
gyógyszertár-tulajdonos

ködô Népkönyvtári Központ közvetítésével jutott könyvtárunkba mind a hat kötet. Valószínû, hogy az 1930-as
években Debrecenben természettudományi, vegyészeti témákat publikáló ROTSCHNEK JENÔ is a család tagja volt.
dr. Korompai Gáborné
ny. osztályvezetô
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen
A mai Oroszlán Patika (Sopron) egykori látképe

Mûemlék patikák

Gyógyszerészet-történet

Ami az albumból kimaradt
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– Kérek aszpirint.
GAÁL ENDRE, a patikusok elnöke
mentegetôzik, hogy csak pénteken nyit.
Ma még nem nyilvános a patikája.
– Új?
No nem, pénteken lesz százötven
éves és ezt a jubileumot új helyen, újjáépítve, s azzal az ambícióval ünnepli, hogy a legszebb patika lesz ez
Budapesten.
Százötven év… Az ember akármit
megbámul, ami százötven éves, ezen
az ötvenéves Budapesten… Százötven
évvel ezelôtt, ezen a helyen, az Oktogonon, vadrucák költöttek a nádasban, szép május havában, azoknak a
költôknek nem kellett aszpirin.
Apothekárius legfeljebb vadászpuskával járt errefelé.
Múlt és jelen összekavarodott bennem, mint a patikusmozsárban, s míg
leültem a fehér, barna tégelyek várában, a mi drága Kosztolányi Dezsônk
édes fuvoláját hallottam:
A patikának üvegajtajában
búsul búsul
a gyógyszerészsegéd…
Miért szomorú a gyógyszerészsegéd? Miért suhan át a bánat az emberen a patika üvegajtajában?
Mindenesetre szentély. A tiszaújlaki falusi emberre emlékszem,
ahogy letette a patika ajtaja elôtt a kurta, fehér
gubáját, levette a süvegét, tenyérrel lesimította
a haját s áhítattal nyitotta be az ajtót, amely felett megszólalt a kis
csengô: zzz… Úgy lépett
be, mint a templomba.
A budapesti ember
nem is tudja, mi a patika. Azt csak a falu tudja.
Falun a patika ôsidôk
óta az egyetlen civil kultúrhely. Kaszinó. A szellemi élet központja. Mégis
bolt, de mindig tiszta, elegáns, vezetôje tudós úri ember, az urak itt jönnek össze vadászat elôtt, itt adnak
egymásnak randevút, a patikus megkínálja ôket egy pohár alkörmössel és
a lángpiros folyadék nagyon illik pirosan lángoló életkedvükhöz. Itt beszélték meg a gazdaság dolgait, a társaság ügyeit, a pletykát. Nôk ide nem

Patika

Százötven éves patika
az Oktogonon
Írta: Móricz Zsigmond

szoktak járni, még a feleségnek is tilos
belépni, de sok szoknyasuhogás muzsikája színesítette a patika üvegajtajának világát.
Milyen furcsa: az embereknek arra
a sajátságos képességére és hajlamára,
hogy vállalkoznak különbözô betegségeket elviselni, üzemet lehet alapítani. És pedig, valljuk meg, jó üzemet.
Pénzben felbecsülhetô üzletet. Kezembe adnak egy csomó okiratot, melyek ennek a patikának a születési bizonyítványául szolgálnak.
1786-ban kapta az engedélyt a
Helytartó Tanácstól egy bizonyos BEER
KAJETÁN gyógyszerész mester, aki furcsa
mozgékony és tervkovács mester volt.
Miután a Várban lévô tábori patikájában annyi orvosságot és szépítôszert
adott el – KRÚDY GYULA hiteles tanúsága szerint az utóbbit csupa fôherceg-

nônek –, hogy meggazdagodott, eladta
azt a patikát GÖTZ FERENCNEK. De nem
bírt megmaradni a bôséges nyugalomban, hanem öt év múlva új patikaengedélyre adott folyamodványt. No, a budai patikusok – Pesten még ekkor csak
egy vagy kettô volt – összeröffentek s
megpeticionálták ezt a kérést s beadványukban leírják, hogy „a nevezett bôbeszédû Beer dicsekvôleg emlegette,
hogy patikájának azért van ilyen túlbe-

csült ára, 13 715 forint, mert ennek a
kerülete nem a vár szûk területébôl áll,
hanem a Rátz- és Krisztinavárosokból
is, és most íme ott új patikát akar létesíteni, s ezzel elveszi a vári patika kenyerét”. A Königliche Hungarische
Statthalterei azonban megállapítván,
hogy a Víziváros, Rátz- és Krisztinaváros hosszú országútja mentén, egész
Óbudáig, semmiféle patika nem lévén,
a szegény emberiségnek szüksége van
alkalmatos új patikára, ezért engedélyt
adtak, s a Szentháromság nevû új patika megnyílt és másfél évszázad óta különbözô helyeken és neveken vándorolva, azóta szorgalmasan és sikeresen
szolgálja a gyógyulásra szoruló emberiséget.
Jód, jodoform, éterikus olajok, jázmin és szegfûszeg illatok áradoznak a
patikában; ma nem kevesebb, mint
180 patikatársával osztozik a gyógyításra való szerek árusításában, itt a fôvárosban.
Ma már a patika nem boszorkánykonyha és nem olyan kivételes foglalkozás, mint századok elôtt volt. Munkáját elveszi a gyógyszeráru gyáripar,
annyira, hogy lassan egyszerû kiszolgálója lesz a preparátumoknak.
Érdekes, hogy az emberi szervezet
betegségei közül a legnagyobb forgalmat az emésztôszervek
és az idegélet csinálja.
A purgatívák és az idegzsongítók.
– De a régi, bevált patikaszereket nem szorítja
ki semmi – mondja az
elnök, maga is egy regénybe való érdekes
egyéniség –, ha nagy baj
van, mindjárt elôkerülnek a régi bevált szerek,
a digitális, a chinin,
antipirin, meg a rhebarbara. Csak egy kis járvány kell, azonnal felüti
a fejét a jó öreg ipecacuána…
Mindenesetre érdekes, hogy egy
üzem százötven évet kibír. S egyre fejlôdôben. Vajon miféle üzletek vannak még Budapesten, százötven évesek? Mi az a szükséglet, ami a betegséggel egy teherbíró képességû? Még a
császárság is elmúlt azóta.
Megjelent: Gyógyszerészi Értesítô,
XLIV. év. 7. sz. 1936. május 24.

Gyógyszerészet-történet
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Gyógyszerész és festômûvész
Csontváry Kosztka Tivadar,
a napút- (plein air) festészet
mestere

C

SONTVÁRY,

polgári nevén KOSZTKA MIHÁLY TIVADAR
1894-ben kezdte mûvészi pályafutását és 1911ben fejezte be Münchenben. Budapesten gyógyszerészetet tanult és approbációs vizsgát tett. Gyógyszerész lett és hivatását már több éve gyakorolta, amikor
hirtelen a szó legnemesebb értelmében mûvészi elhivatottságot érzett. A Tátrában ugyanis egy természetfölötti
hang megjósolta neki, hogy valamikor „nagyobb mûvész lesz, mint RAFFAELLO”. Csontváry ekkor 27 éves volt
és a gyógyszerészeten kívül sok minden más is érdekelte, például volt közjegyzô, foglalkozott selyemhernyótenyésztéssel, de a festészettel addig még nem került közelebbi kapcsolatba. Elsô rajzos
kísérletei is, amelyekkel a festészethez közeledett, igen szerényen sikerültek.
Ámde Csontváry hitt az elhivatottságban és magában tovább
érlelte mûvésszé válási elhatározását. Mindenekelôtt egzisztenciájának anyagi biztosítására
gondolt, amikor 1884-ben a szlovákiai Halicson (Gács) gyógyszertár-tulajdonos lett és arra törekedett, hogy ennek a patikának a jövedelmét a lehetô
legnagyobbra növelje. Ez azért volt fontos, hogy késôbb
mûvészként anyagilag független életet tudjon élni. Tíz
év múlva úgy érezte, célhoz ért. Akkor az idôközben
igen jól jövedelmezô gyógyszertárát bérbe adta és Münchenben mûvészeti tanulmányokat kezdett, de nem az
Állami Mûvészeti Akadémián, hanem honfitársa,
HOLLÓSY SIMON szabadiskolájában. Ez idôben mintegy
száz magyar mûvész élt Münchenben, így a tanulóhely
kiválasztása egyáltalán nem volt meglepô.
Csontváry kezdetben a szokásos akadémiai stílusban
festett. Ám még egy év sem telt el és elhagyta Münchent,
ezután Karlsruheban, majd a düsseldorfi és a párizsi akadémián tûnt fel rövid ideig. Ekkor felismerte, hogy a tanulmányok már nem segítik ôt a mûvészethez vezetô úton.
Nyugtalan csavargóéletet kezdett, bejárta Európa kulturális
központjait, Dél-Európa, Észak-Afrika és a kelet antik városait, de elsôsorban délen találta meg festészetének motívumait. 1895–1910 között állandóan úton volt, egész életében hajtotta a mûvészet szolgálatára elhivatottsága.
Már néhány év múlva, 1899-tôl megtalálta egyéni stílusát. Szakított a müncheni iskola barna tónusú valôrfestészetével és ehelyett világos, erôs színeket használt,

amelyet ô napút-festészetnek nevezett. Színpalettája rokonságot mutat a kortárs VAN GOGH színeivel. Egyébként
sajátságos stílusát a szimbolizmus és a naiv festészet közé lehet sorolni.
Csontváryt mûveiben megigézte az energia egyetemes
hatása. Szüntelenül olyan helyeket keresett, ahol ez az ôsi
erô határozottan felismerhetô volt, és abban látta mûvészi alkotásainak mélyebb értelmét, hogy az energia megnyilvánulását festményein érzékelhetôvé tegye. E napfényút-színekkel festett és sajátságosan folyékony formákat alkalmazott. Természeti jelenségek ábrázolásánál lehetôleg olyan harmonikus motívumokat választott, amelyekben az emberi alkotás az egész világmindenséget átható erô formájában jelenik meg.
Amikor Csontváry olyan sugallatot érzett, hogy egy
bizonyos motívumot meghatározott módon kell megfestenie, nem ismert fáradtságot, míg a mûvet be nem
fejezte. Így volt ez, amikor a libanoni antik Baalbek
romjait egy négy méter magas és
hét méter hosszú vászonra festette, és ehhez többek között
megfelelôen magas állványzatra,
vázra és a homokviharok ellen
alkalmas szélvédelemre volt
szüksége; ehhez képest a monumentális vászon teveháton történô kalandos szállítása már gyerekjáték volt.
Másfél évtizedes szakadatlan
alkotómunka után Csontvárynak egészségügyi okokból abba kellett hagynia mûvészi
tevékenységét. 1911-ben müncheni tartózkodása idején
pszichózis tünetei jelentkeztek rajta, amitôl egészen haláláig szenvedett. Életének utolsó éveiben számos írásban fejtette ki gondolatait a mûvészetrôl és az emberi lét
legkülönbözôbb területeirôl. 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt éhezve halt meg Budapesten.
Csontváryt a sztálinizmus idején törvényen kívül helyezték, ma viszont Magyarország egyik legnagyobb mûvészének tekintik. Magánkezdeményezéseknek köszönhetôen legtöbb festményét sikerült a pusztulástól megmenteni és ezeket részben szülôvárosában, Pécsett, a
Csontváry-múzeumban, részben pedig a Magyar Nemzeti Galériában Budapesten helyezték el; képeit az utóbbi két évben gondosan restaurálták.
Ma ugyan egyetlen kulturtörténész sem vállalkozna
annak megállapítására, hogy Csontváry volt-e nagyobb,
vagy Raffaello, mégis a világon kétségtelenül a legjelentôsebb mûvészek között tartják számon.
dr. Stájer Géza
Csontváry-festmény – blokk.
(Tengerparti sétalovaglás.)
A bélyegkatalógus szerint az 1973. év legszebb bélyege.
Az Oktogon Filatélia Bt. ajándéka a Galenus Gyûjtemény részére
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Gyógyszerészet-történet

Neves
magyar
gyógyszeré
ANNO...
175 éve

1828-ban született FRUM ISTVÁN (†1890) gyógyszerész, a
Budapesti Gyógyszerész Testület, majd pedig a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnöke. A pesti tudományegyetemen 1854-ben gyógyszerészi diplomát kapott. Alkalmazotti éveit követôen, 1858-tól a budai Római császár Gyógyszertárat vezette. FAUSER ANTALLAL
1862-ben kérvényezte az 1864. évi elsô pesti gyógysze-

150 éve született és 100 éve, 1903.
szeptember 30-án halt meg KRIEGNER
GYÖRGY gyógyszerész, a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület alelnöke. Tirocinálás vizsgáját letéve elôbb a Magyar
Gyógyszerészeti Mûvegyészeti Vállalatnál,
majd Temesvárott mûködött. A budapesti
tudományegyetemen 1874-ben gyógyszerészi diplomát kapott. Elôbb Vácott, majd
Budapesten volt alkalmazott. A budapesti
Magyar Korona Gyógyszertár társtulajdonosa volt 1878-tól, majd 1885-tôl pedig már maga vezette. A Magyarországi
Gyógyszerész Egyesületben a 11 éves alelnöki mûködésével jelentôs szakmaiközéleti munkát végzett. Rizstermelô telepet is létesített a
puszta-pézsai birtokán, mellyel elôsegítette az üzemi rizstermesztést.

125 éve
rész gyûlés összehívását. Támogatta 1865-ben DR. KÁTAI
GÁBOR és DR. FELLETÁR EMIL gyakornoki tankönyvének a
kiadását. A Budapesti Gyógyszerész Testület alelnökeként, a székházvásárlás az ô nevéhez fûzôdik.

150 éve
1853. április 14-én született ZIPERNOWSKY KÁROLY (†1942)
gyógyszerész, gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A budapesti tudományegyetemen 1873-ban gyógyszerészi diplomát kapott. Kecskeméti gyógyszertárban volt alkalmazott. A budapesti Mûegyetemen 1878-ban gépészmérnöki oklevelet szerzett. Ez évtôl a Ganz és Társa elektromos osztályát szervezte, majd
vezette. Kezdetben az elektromos világítás tökéletesítésével foglalkozott,
majd a váltakozó áram felhasználására terelôdött a figyelme.
BLÁTHY OTTÓVAL és DÉRI MIKSÁVAL 1885-ben transzformátort,
külön Déri Miksával pedig öngerjesztésû, váltakozó áramú
generátort szerkesztett. Majd többfázisú áramelosztó rendszerre nyert
szabadalmat. A Magyar Elektrotechnikai
Egyesület elnöke és 1893-tól a Magyar Tudományos
Akadéma tagja volt. A budapesti Mûegyetem tanára volt
1893–1924 között.

1878. november 20-án született DR. GAÁL ENDRE (†1943)
gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, államtitkár, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógyszerész Testület elnöke. A budapesti egyetemen 1903-ban
gyógyszerészi, 1906-ban pedig gyógyszerészdoktori diplomát kapott. A Gyógyszerészi Értesítôt szerkesztette. Gyógyszertári jogosítványt nyert elôször1908ban a budapesti Andrássy úton,
majd 1925-ben a budai Döbrentei téren, melyet Oktogon néven áthelyezett a pesti Teréz körútra. Népjóléti államtitkár volt
1920–21-ben. Jelentôs szakmaiközéleti munkát végzett a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület (1920–1935) és a Budapesti Gyógyszerész Testület (1922–1936) elnökeként.
Nevéhez fûzôdött az egyesület székházának megvásárlása. Közben 1927–1936-ban Fehérgyarmat országgyûlési
képviselôje volt. Többször fellépett a gyógyszerészek szociális érdekeinek védelmében. Kiváló szónok és szakíró
volt. A Gyógyszerészi Hetilap szaklapot haláláig szerkesztette.

100 éve
1903. január 3-án született BARANYAI AURÉL (†1983)
gyógyszerész, gyógyszerésztörténész, a népi gyógyászat
egyik elsô mûvelôje. Apja, BARANYAI JÓZSEF is gyógyszerész
volt. A magyargencsi Megváltó, majd a gyôri Szenthárom-
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ész-évfordulók 2003-ban
ság gyógyszertárban volt
gyakornok. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1925-ben gyógyszerészi diplomát szerzett. Pályáját a
kunmadarasi Kígyó Gyógyszertárban kezdte. Pécsett
1926-ban telepedett le. Itt
elôbb 18 évig a Petôfi, majd
évtizedeken át a Széchenyi
téri Nagypatikában mûködött. Tudományos munkássága: 1. A megye flórájának
egyik legjobb ismerôje volt.
Herbáriuma több mint 300
fajt tartalmazott. Különleges fajtákat termesztett, kamillavirágzatot liofilizált. Jelentôs mennyiségû Vinca minort
adott át DR. SZÁSZ KÁLMÁNNAK, a Kôbányai Gyógyszerárugyár Növénykémiai Kutató Laboratóriuma vezetôjének. A
belôlük kivont vinkamin a Devincan, a vinpocetin pedig a
Cavinton hatóanyaga. 2. Népi gyógyítási kutatásait DélSomogyra is kiterjesztette. A kuruzslók munkáját is értékelte, feldolgozta. Olyan sikert ért el ezzel, hogy ezáltal indult meg Dél-Dunántúlon és másutt is a népi gyógymódok részletes feltárása. 3. Nem csak Pécs, hanem a megye
más gyógyszertárainak történetét is felkutatta. Számos megyei gyógyszerész kiválóság életútját írta meg.

75 éve
1928. október 8-án született
DR. KÁPLÁR LÁSZLÓ (†1989)
gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, egyetemi adjunktus,
numizmatikus. Réthy Béla békéscsabai Sas Gyógyszertárában volt gyakornok. A Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1951-ben gyógyszerészi, majd 1966-ban gyógyszerészdoktori diplomát kapott.
A Budapesti Mûszaki Egyetem
Általános Analitikai Tanszékének tanársegédje, majd adjunktusa volt. A gyógyszerellenôrzô szakgyógyszerészi képesítést is elnyerte. Diákkorától érdeklôdött a numizmatika iránt. A Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete szaklapjának
fôszerkesztôje volt. Jelentôs volt a numizmatikai irodalmi
munkássága. Kidolgozta még a pénz- és éremhamisítványok analitikáját. Érdemei elismeréséül 1972-ben CSÚCS
FERENC éremmûvész emlékérmet készített róla.

50 éve
1953. augusztus 12-én halt
meg KARLOVITZ LÁSZLÓ (szül.
1902) gyógyszerész, vegyészmérnök, az V. Magyar Gyógyszerkönyv egyik szerkesztôje.
Apja, KARLOVITZ ADOLF a
pápai Megváltó Gyógyszertárában volt gyakornok.
A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1925-ben
gyógyszerészi, a zürichi
egyetemen pedig 1929-ben
vegyészmérnöki diplomát
kapott. Hosszú ideig a családi gyógyszertárban mûködött. Közben a Budapesti Vegyimûvek munkatársa volt
1942–1944 között. DR. SCHULEK ELEMÉR egyetemi tanár
1950-ben meghívta ôt az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztôbizottságába. Elkészítette ennek táblázatait. Számos
dolgozata jelent meg a szaklapokban. Fô mûve volt a dr.
Mittelmann Lászlóval írt Gyakorlati matematika és fizikai
vizsgáló eljárások gyógyszerészek számára.

25 éve
1978. december 12-én halt meg
DR. GÖRÖG JENÔ (szül. 1920) gyógyszerész, vegyészmérnök, mûszaki
egyetemi doktor, egyetemi docens, a
kémiai tudomány kandidátusa.
Elôbb a budapesti Mûegyetemen
1942-ben vegyészmérnöki, majd a
Pázmány Péter Tudományegyetemen 1944-ben gyógyszerészi diplomát kapott. A Mûegyetem Szervetlen Kémiai, majd a Mezôgazdasági
Kémiai Technológiai Tanszék tanársegédje, adjunktusa
(1946), késôbb pedig docense (1953). Közben mûszaki
egyetemi doktori címet kapott 1950-ben. A tanszéken ipari mikrobiológiai kutatócsoportot vezetett. Kutatási témája volt az alkalmazott mikrobiológia és enzimológia.
Nemzetközileg is jelentôs kutatásokat végzett a C-vitamingyártás egyik alapanyaga, a szorbóz mikrobiológiai elôállítása és a rostnövények mikrobiológiai vizsgálata terén.
Hazánkban elsôként ismerte fel a mikrobiológiai ércfeltárás jelentôségét. Elnyerte 1964-ben a kémiai tudomány
kandidátusa fokozatot. Kezdeményezte a Mûszaki Egyetemen a gyógyszeripari ágazatos hallgatóknak a „Biológiai
ismeretek” tárgy oktatását.
Szmodits László
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Események – Kiállítások – Rendezvények
Az Iparmûvészeti Múzeumban a 175 éve
született ZSOLNAY VILMOS, a »legnagyobb
magyar fazekas« címû kiállítás áttekintette az Osztrák–Magyar Monarchia legnagyobb kerámiaipari létesítményeinek
számító pécsi és fôvárosi gyárak történetét.
A sajátos mûvészi és mûszaki újításokat
felsorakoztató tárlatot (2003. március
19.–június 1.) CSENKEY ÉVA rendezte.
A díszterem középsô vitrinjeiben sorakozó mûtárgyak a Zsolnay-gyár technológiai
fejlôdését mutatták be a Millenniumi Országos Kiállításon, amely teljes kollekciót 1896 decemberében Zsolnay
az Iparmûvészeti Múzeumnak ajándékozta.
A Kner Nyomdaipari
Múzeum Százéves a békéscsabai Tevan Nyomda címû kiállítással (2003.
május 14.–augusztus 31.)
állított emléket a bibliofil
könyveket és üzleti
nyomtatványokat elôállító cég centenáriumának.
A kiállítást rendezte és az ajánló bibliográfiát szerkesztette
FÜZESNÉ HUDÁK JULIANNA múzeumigazgató.
Kner Nyomdaipari Múzeum
5500 Gyomaendrôd, Kossuth Lajos u. 16.
Nyitva tartás: III. 15.–X. 30.: hétfô kivételével 9.00–15.00
XI. 1.–III. 14.: 9.00–15.00 Szo–V–H szünnap

2003. július 4-én, pénteken ünnepélyes keretek között adták át a nagyközönségnek Szeged legpatinásabb, százmilliós költséggel felújított gyógyszertárát, a Kárász utcai Kígyó
Patikát, amely Csongrád megye székhelyének egyetlen, éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertára. A létesítményt GYULAY
ENDRE szeged-csanádi megyés püspök szentelte föl.
A XIX. század hetvenes éveiben azt kérte KOVÁCS ALBERT
Szeged városától, engedélyezzék számára egy patika nyitását Szeged központjában. A közgyûlési jegyzôkönyv sze-

rint 1874. június 7-én kapta meg a beleegyezést arra, hogy
a Klauzál tér, Kárász utca, Búza tér, Három Korona és
Feketesas utca által határolt területen létesíthet gyógyszertárat. A kérvényt a közgyûlés pártoló határozatával juttatták el a belügyminiszterhez, aki 1874. július 15-én kelt leiratában engedélyezte a gyógyszertár megnyitását. Még abban az esztendôben igénybe is vehette a nagyközönség a
Kígyó Patika szolgáltatásait. A gyógyszertár a II. világháború utáni államosításig volt magánkézben, ám központi
szerepét Szeged gyógyszerellátásában ezt követôen sem
veszítette el. A Kígyó Gyógyszertár volt ugyanis az egyetlen
olyan patika, amely külföldrôl származó gyógyszereket
forgalmazhatott, s szolgáltatásait – egyedüliként a városban – éjjel-nappalos patikaként kínálta.
A szegedi Kígyó Patika a városban egyedüli ügyeletes
gyógyszertárként éjjel-nappal fogadja a vásárlókat, ezzel
Szegeden nagyon fontos közszolgálati szerepet tölt be.
A zalaegerszegi Magyar Olajipari Múzeum vándorkiállítást
rendezett A szénhidrogének, a szénhidrogénipar Magyarországon címmel. A kiállítást Várpalotán, a Thúry Várban, a Magyar Vegyészeti Múzeumban tanulmányozhatták a látogatók. Eddigi helyszínek és idôpontok: Nagykanizsa – Zsigmondi Vilmos–Széchenyi István Szakképzô Iskola, illetve a
Városi Könyvtár (2001), Páka – Mûvelôdési Ház, Dunaújváros – Dunaferr Rt., ezt követôen a Magyar Olajipari Múzeum (2002). Várpalota után több alföldi Mol-érdekeltség,
illetve a Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Technikatörténeti Bizottsága (Budapest) ad teret
a tárlatnak, melyet a múzeum igazgatóhelyettese, SRÁGLI
LAJOS történész állított össze.
A kiállításnak gyógyszerészi vonatkozása is van WINTERL JAKAB
(1739–1809) személyében, akinek arcképe a következô szöveggel szerepel: „A kôolaj összetételére vonatkozó elsô tudományos vizsgálatot Magyarországon
Winterl Jakab, a budai egyetem
vegytan tanára végezte el: 1788ban, a muraközi kôolajat elemezte desztillációs módszerrel.”
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos
Igazgatóságának mûtárgyvédelmi szakemberei számba
vették a magántulajdonban lévô védett Zsolnay-mûtárgyakat, és azokból 150 év – 150 mûtárgy (Védett Zsolnaykerámiák budapesti magángyûjteményekbôl) címmel kiállítást rendeznek az Örökség Galériában (Budapest I., Táncsics Mihály u. 1.) szeptember 16-tól október 30-ig.
Nyitva tartás: 10.00–17.00
A Kiscelli Múzeum a Schmidt-kastély emeleti termeiben
megnyitja A fôváros régisége – Közterek és magánterek
1780–1945 címû új állandó várostörténeti kiállítását szeptember 30-án.
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Események – Kiállítások – Rendezvények
I. rész címe: A fôváros régisége
E kiállításrész az 1780–1873 közötti idôszakot mutatja
be, vagyis azt a korszakot, melyben Pest, Buda és Óbuda
már ténylegesen az ország központjaként
nagyváros volt, s kialakult egy patrióta polgári kultúra. Ennek emlékeit a Fôvárosi Múzeum a XIX–XX. század fordulója óta
gyûjtötte. Az új kiscelli állandó kiállítás
ezekbôl mutatja be a legszebb festményeket, ezüst- és óntárgyakat, porcelánokat, üvegpoharakat,
bútorokat, metszeteket, építészeti terveket, térképeket és a
városokban mûködô céhek gazdag hagyatékát.
II. rész címe: Közterek és magánterek
Mozaikok Budapest tegnapjából (1945-ig)
A kiállítás második részében a városegyesítést követô évszázadból szerepelnek jeles épületek, változatos enteriôrrészletek és kiemelkedô
színvonalú képzômûvészeti alkotások, amelyek
képet adnak e kor fôvárosáról, az itt élt emberekrôl, ünnepeikrôl és hétköznapjaikról, valamint
azok színtereirôl.
A kiállítás rendezôje: dr. Erdei Gyöngyi és Rostás Péter
Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.
Tel./fax: (1) 368-7917
Nyitva: 10.00–18.00, november 1-jétôl 10.00–16.00, hétfô szünnap

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a kötelezô betegségbiztosítás 111 éves és az egészségbiztosítás 10 éves

évfordulója alkalmából Jubileumi Vándorkiállítást rendezett. A vándorkiállítás december végéig az ország valamennyi megyeszékhelyén megtekinthetô lesz a megyei
egészségbiztosítási pénztárakban. A kiállítás minden hétköznap 9.00–16.00 óráig látható.
A kiállítás számos poszteren és néhány tárlóban elhelyezett tárgyi emléken keresztül mutatja be a kötelezô betegségbiztosítás kialakulását hazánkban, majd annak történetét egészen napjainkig.
„A társadalombiztosítás korai elôzményei Magyarországon már a XV–XVI. században, a bányaiparban jelentek
meg elôször. A munkakörülményekbôl adódó fokozottabb
veszély, a szolidaritás elsôsorban a bányamunkásokat késztette önkéntes társulásra, amely a bányatársládák megalakításához vezetett. A bányatársládák önkormányzattal mûködtek, a tagoktól levont járulékokból és a bányatulajdonos hozzájárulásából fizették a segélyeket. Betegség esetén
pénzbeli támogatást, orvosi kezelést, gyógyszert és temetési segélyt nyújtottak. A munkaképtelenné vált tagról, az özvegyrôl és az árváról is gondoskodtak rendszeres ellátással.
Elôbb a kincstári, majd a magántulajdonú bányákban szervezôdtek bányatársládák… A külföldi példákra és a hazai
viszonyokra tekintettel készült el »Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetében való segélyezésérôl« címû törvényjavaslat. A törvényjavaslat elfogadásával született meg
az 1891. XIV. tc., amely 1892. április 1-jén lépett hatályba” – kezdi
Sárdi Gyula a 111 év brosúrában
megfogalmazott történetét.
A vándorkiállítás Budapesten
kezdôdött, melyet DR. CSEHÁK JUDIT
miniszter asszony nyitott meg.

Anniversarium
A Tevan Nyomda 1903-ban kezdte meg mûködését Békéscsabán. TEVAN ADOLF megvásárolt egy
könyv- és papírkereskedést, melyhez egy kis tégelysajtó is tartozott. Andor nevû fiával felvirágoztatta vállalkozását, országosan elismert lett.
Jelentôs könyvkiadásuk mellett az 1920-as évek
második felétôl csomagolóanyagokat is készítettek.
TEVAN ANDOR megismerkedett és kapcsolatba került a
Nyugat köré csoportosuló írókkal, akiknek munkái a békéscsabai Tevan Nyomdában láttak napvilágot.
A könyvkiadás mellett a csomagolóanyagok gyártása jelentette a nyomda másik fô profilját. Az 1920-as évektôl a nyomda egyre inkább a merkantil nyomtatványok felé orientálódott, és 1928-tól a magyar gyógyszergyárak részére dolgozott.
A Wander, a Richter Gedeon gyógyszergyár és különféle patikák részére készítettek dobozokat, címkéket, gyógyszerismertetô nyomtatványokat. Az 1949-es államosítást követôen
a Tevan Nyomda neve Békési Nyomda névre változott, 1963ban hozzácsatolták Kner Izidor egykori gyomai nyomdáját, és
az egyesített vállalat 1964-ben felvette a KNER NYOMDA nevet.

Pécsen, 1828-ban nagyiparosi családban született ZSOLNAY VILMOS (†1900. márc. 23.). Már
a máig fennálló pécsi Bazár Áruház sikeres
nagykereskedôjeként megvette bátyjától a
csôdbe ment agyagiparmûhelyt, amelyet nagy
iparteleppé fejlesztett. A pécsi manufaktúra
idén ünnepli fennállásának másfél százados
jubileumát.
Az egymást váltó külföldi igazgatók után Zsolnay maga vette kézbe gyára irányítását, s 1873-ban a bécsi világkiállításon már feltûnést keltettek termékei. Majd 5 évvel
késôbb Párizsban már megszerezte gyárának a világhírt.
Elefántcsontszínû mázával és a magas tüzû díszítés technikájával elnyerte az aranyérmet.
Közben tudását fejlesztvén kémialeckéket vett NENDTWICH VILMOS (1821–1893) pécsi gyógyszerésztôl.
Zsolnay a porcelán tárgyak mellett kályhák, higiéniai
cikkek, építési burkolóelemek gyártását is tökélyre vitte.
A Zsolnay-gyár késôbb patikai állványedényzetet, porcelán kenôcsös tégelyeket is gyártott.
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Gyógyszerészet-történet

Bemutatkozó

VÍZIVÁROSI PATINA ANTIKVITÁS
A Vízivárosi Patina Antikvitás – az elsô hazai gyógyszerész
régiségüzlet – 1996 végén alakult, s mint ilyen Európában
is az elsô. Tulajdonosa OFFENBECK JÁNOS, több mint 30 éve
van a szakmában. Az üzlet megnyitása óta, az elmúlt 7 évben számos ritkaság – 100–150 éves patikabútorok, olasz,
spanyol albarellók, habán patikaedények – a gyógyszertári munka ritka és szép üveg-, vörösréz, porceláneszközei,
figurás, oszlopos mérlegek, figurás latok cseréltek gazdát
az üzletben.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár
Cím: 1013 Budapest, Apród utca 1–3.
Telefon: (1) 375-3533, (1) 201-1577
Fax: (1) 375-3936
E-mail: semmelweis@museum.hu
Nyitva tartás: III. 1.–X. 30.: K–V 10.30–18 óráig
XI. 1.–II. 28/29.: K–V 10.30–16 óráig (húsvétkor,
karácsonykor és augusztus 20-án zárva)

Állandó kiállítás

Képek a gyógyítás múltjából

A Vízivárosi Patina Antikvitásnak híre van mind régiségszakmai berkekben, mind a gyógyszerészek között.
A kereskedôk egy-egy gyógyszerészhagyaték felszámolásakor az örökösöket a Vízivárosi Patinához irányítják,
vagy saját beszerzéseikkel is ide jönnek, hiszen az üzlet
elsôsorban erre specializálta magát. Számos gyûjtemény
gyarapodott a Vízivárosi Patina kínálatából.
Egy üzlet nem hagyatkozhat egyetlen termékkörre. Az
antik kisbútorok, a márkás porcelánok és kevés, ámde
kvalitásos festmény mellett a Patina másik specialitása az
óra. A tulajdonos a régi órák szakértôje, maga is gyûjtô.
Antik álló-, fali- és asztali órák mellett az 1-1 családi alkalomra illô zsebóra vagy karóra is megtalálható az üzlet választékában.
Mind a korábbi, mind pedig a jelenlegi kínálat megtekinthetô az Interneten is a www.vizivarosi-patina.hu címen.
Offenbeck János
Cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 4.
Telefon: 06/30 922-9259
Fax: (1) 375-3936
E-mail: j.offenbeck@vizivarosi-patina.hu

✂

VÍZIVÁROSI PATINA ANTIKVITÁS

BON
1000 Ft vásárlás felett
10% kedvezmény!
Érvényes: 2003. december 31-ig.
Cím: 1015 Budapest, Hattyú utca 4.
Telefon: 06/30 922-9259

A kiállítás gerincét a nyugati medicina történetének bemutatása adja; az ókori Egyiptomtól a legújabb korig vezeti látogatóit. A kiállítás a gyógyításban, az orvoslásban egykor
használt eszközök mellett az orvosi, természettudományos
könyvek, dokumentumok, valamint a betegséget s a gyógyítást bemutató festmények, szobrok stb. segítségével pontról, pontra ábrázolja az orvosi, biológiai tudás évezredeken
átívelô tökéletesedését, a sebészeti, szülészeti technika folyamatos fejlôdését, és a betegség, a halál, illetve a gyógyítás
mûvészi ábrázolását. A látogató így nemcsak a gyógyítás folyamatos fejlôdésérôl alkothat képet magának, hanem a
medicinának és a gyógyszerészetnek a különbözô korokban, s különbözô civilizációkban játszott szerepérôl is, azaz
a nyugati orvoslás kultúrájának sokszínû, szerteágazó gyökerû és örökké változó hagyományáról.
Önálló egységek az állandó kiállításon belül a Gömöry
Károly Szent lélek patikája 1813-ból, illetve a Semmelweis
Emlékszoba.

Idôszaki kiállítás

„Nyisd fel szemeidet és láss!”
2003. április 10.–2004. február 1.
Batthyány-Strattmann Boldog László (1870–1931),
a szemorvos és az ember
DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ (1870-1931) korának
különös alakja, mert hercegi rangúként polgári foglalkozást választott. Diplomás orvosként, klinikai sebészeti
gyakorlata közben kórházépítésbe kezdett. 1902-ben
Köpcsényben nyitotta meg Magyarország elsô korszerûen
felszerelt 24 ágyas vidéki kórházát, amelynek hamarosan
akkora lett a forgalma, hogy a MÁV különvonatot indított
a kis nyugat-magyarországi faluba.

Ingyenes múzeumi belépô

Érvényes a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum,
Könyvtár és Levéltár állandó
és idôszaki kiállítására.
Érvényességi idô: 2004. február 29.
A belépô 1 fô ingyenes belépésére jogosít.
(A kedvezmény a 194/2000. [XI. 24.] Korm.rend.
alapján érvényes.)
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Borító III. Borító IV.
Gyógynövényfeldolgozás Gyógyszer-különlegességek
Részlet a Galenus Gyûjteményt bemutató
2004. évi falinaptárból (Galenus Kiadó).
Fotók: © Basa János/Kerényi János

