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A könyv készítői köszönik 

a RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RJ: 
és 

az EGIS GYÓGYSZERGYÁR RJ: 

tániogatását 

Előszó 

A gyógyszerészet elválaszthatatlan az esztétikumtól: a középkori arab gyógyszertárak 
és gyógyszerkönyvek; a kolostorok armáriumai, konferkcionáriumai és apetekáriumai, 
majd az ezek örökét átvevő világi gyógyszertárak egyaránt művészi kivitelűek voltak 
Ma inár patikamúzeumok és múzeumpatikák őrzik a gyógyszerészet művelődéstörté
néti szempontból is jelentős emlékeit. A gyógynövénygyűjtést, gyógyszerkészítést és 
gyógyszeres gyógyítást festményeken, szobrokon, berendezési és felszerelési tárgya
kon egyaránt művészi formában ábrázoló, pazarul berendezett gyógyszertár azonban 
nem a gyógyszerész anyagi jólétét képviselte - mint azt sokan vélik -, hanem a gyó
gyítást szimbolizálva a betegek gyógyszerbe és gyógyszerészbe vetett bizalmát volt hi
vatva erősíteni 
A gyógyszertárak művészetéről számos album, könyv, tanulmány tanúskodik Bősége
sen találunk adatokat a gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéről, valamint ne
ves gyógyszerészek életéről és kimagasló munkásságáról Mindezek emlékét őrző nu
mizmatikai alkotásokról azonban gyűjteményes hazai munka nem állt rendelkezésünk-
re, jóllehet, tudjuk, hogy az éremművészet szemet gyönyörködtető érméi, plakettjei, 
jelvényei történelmi, gyógyszerésztörténeti és művészeti szempontok alapján egyaránt 
figyelmet érdemelnek Ezért is üdvözöljük örömmel Dr. Dr. h e Zalai Károly emeri-
tus professzornak, a hazai gyógyszerészet és gyógyszerész-történet kimagasló képvise
lőjének hézagpótló összeállítását, amely ugyan a „Gyógyszerészeti numizmatika" cí- 5 
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met viseli, valójában inkább a Corpu~ Num1norum Pharniaceuticae Hungariae igénye
it elégíti ki 
A szép kiállítású múDen felsorolt érmék egyrészét érdemeinek elismeréseként kapta 
meg a szerző Zalai professzor most a társ-, rokon- és határterületi tudományok köré
ből is származó, valamint magyar vonatkozású külföldi érmék feldolgozásával és be
mutatásával a gyógyszerészeti numizmatika további hazai fe;jlődése számára nyitja 
meg az utat. Kezdeményezése remélhetőleg követőkre fog találni, akik csupán a birtok
lási vágy motiválta gyűjtőszenvedély korlátait ledöntve, hivatásuk iránti elkötelezett
ségből újabb és újabb érmék bemutatásával, további dokumentumokkal fognak hozzá
járulni a nagy múltra visszatekintő magyar gyógyszerészet országunk felemelkedésé
ben betöltött szerepének mind szélesebb körben való megismertetéséhez Ennek remé
nyében ajánlom e mű tanulmányozását a magyar tudomány, közművelődés és művé
szet iránt elkötelezett olvasók figyelmébe. 

Dr. Karasszon Dénes 
a Magyar Orvostörténelmi Tár,saság elnöke 

Édesapáni 
é.s Mozsonvi Sándor professzor 
e1nlékére 

Bevezetés 

A jelen kiadvány kísérlet, hogy áttekintést adjon a magyar gyógyszerészet eddig is töb
bek által ismert emlék- és jutalomérmeiről, plakettjeiről, kiegészítve ezeket a nemzetkö
zi gyógyszerészeti kapcsolatok alapján szerzett külföldi gyógyszerészeti érmekkel.. Ez
zel a gyógyszerészet-történészek és művészettörténészek, továbbá az érembarátok és 
gyú;jtők érdeklődését kívánja a gyógyszerészeti numizmatika vonatkozásában felkelteni 
Időszámításunk rohamosan közeledik a 2000 év felé, amely egyben a kereszténység 
számára Krisztus születésének évfordul~ját jelenti. A ma embere és a társadalom már 
készülődik elszámolni a múlttal és kedvezően előkészíteni a jövőt A 20 század és egy
ben a második évezred utolsó évei jubileumokban gazdagok 
Ajubileumi megemlékezések legkiemelkedőbb eseménye kétségen kívül az ezredfordu-
lón a magyar nép nemzetté válásának, a magyar államiság megvalósításának ezeréves 
évfordul~ja lesz Ez magában füglalja Vajk megkeresztelését, megkoronázását, házassá-
gát a bajorországi Gizellával, a keresztény vallás és kultúra elfogadását, felvételét és tet
tekkel való megvalósítását: szerzetes rendek telepítését, egyházmegyék és vármegyék 
szervezését, Európa-központú és a más nemzetiségű népekkel való együttélési politika 
megvalósítását. Szent István király uralkodása alatt a fiatal Magyarország Európa részé-
vé és fontos tényezqjévé vált, megvetette a magyarság jövőjét a Kárpát-medencében 
Az 1998. év 540 évfordulója Hunyadi Mátyás 1448 januárjában a befagyott Duna je
gén történt királlyá választásának. A tudományt és művészetet támogató reneszánsz 7 



Mátyás király Magyarország történetének egyik legnagyobb személyisége, uralkodója 
Az 1998 év kereken 150. évfordulója az 1848-as polgári forradalonmak és szabadság
harcnak, amely országos és helyi szintű megemlékezéseket igényel, melyekbe a gyógy
szerész társadalon1, a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság is bekapcsolódik 
Aleút ünnepi események tiszteletére ajánlom e munkámat, amely a gyógyszerészeti numizma
tika lehetséges eszközeivel igyekszik bemutatni a magyar gyógyszerészet múltját és jelenét 
Gyógyszerészet és numizmatika két önmagában is alkalmazott fogalom és együttesen 
olyan szakterületet jelöl meg, amely hazai és külföldi vonatkozásban mintegy száz esz
tendőre tekint vissza; tartalmi fejlődésének folyamatos szemtanúi vagyunk 
A gyógyszerészet ősidőktől fogva az orvoslás része, jogilag önálló szakterületté II. Fri
gyes német-római császár 1241 évi ediktuma alapján vált A gyógyszerészet gyakorla
ta és tudománya hatalmas fejlődésen ment át az időközben eltelt századok folyamán 
Az érmészet vagy numizmatika a pénzekkel és az emlék-, jutalomérmekkel mindenfé
le vonatkozásban foglalkozó gyakorlat és tudomány. A numizmatika ugyancsak nagy 
múltra tekint vissza, az egyetemes történeti fejlődés szinte állandó velejárója és fgy a 
történelemtudomány egyik segédtudományává lépett elő 
A gyógyszerészeti érmek alkotása, egyedi vagy összefoglaló írásos bemutatása hazai és 
európai viszonylatban csekély múltra tekint vissza, az érmék mindössze részét képezik 

8 az orvosi gyűjteményeknek és azok irodalmi bemutatásának A gyógyszerészeti szak-

területtel foglalkozók száma kevés, és a véletlen eredményezi, hogy egyesek éremgyűj
tővé válnak Ezt muta~ja saját esetem is 
Gyógyszerész családból származom, ahol felmenően őseim Zalai és Ferenczy ágon öt 
generáción át a Pesti Tudományegyetemen szerezték meg gyógyszerészi diplom~jukat, 
majd közforgalmú gyógyszertárban gyakorolták hivatásukat Édesapám, dr Zalai 
Károly Mag. pharm, Dr pharm, a ceglédi „Remény Gyógyszertár" tulajdonosa, a 
„Magyarországi Gyógyszerészeti Egyesület" Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vár megye déli ke
rületének elnöke volt, már i(jú koromtól kezdve gyógyszerésznek nevelt A mintasze
rűen vezetett gyógyszertára mellett kellő szakértelemmel és nagy kedvvel foglalkozott 
a város határában lévő szőlőbirtokával- és gyümölcsös ker~jével. Nemes csemegeszőlő 
fajtákat és gyümölcsfákat ültetett, ajóminőségű termékeit mezőgazdasági kiállításokra 
küldte Ez hozta meg a jutalomérmekkel való első találkozásomat. A kecskeméti „Hír
ős Héten" Édesapám a kiállított gyümölcsökért III. díjat, 50 mm-es míves bronzérmet 
kapott. A„Ceglédi Napokon" 1937-ben a mezőgazdasági miniszter 1 díját, a Berán La
jos által készített 60 mm-es ezüsttel futtatott bronzérmet érdemelte ki. A két érmet a 
gyógyszertár irodájának kis asztalán helyezte el, látogatói meggyőződhettek a magyar 
földművelésügy terén szerzett érdemeiró1 Az érmek később a lakásban lévő vitrin tár
gyai közé kerültek. Mint gimnazista én is büszke voltam apám éremkitüntetésére, az ér-
meket később örököltem 9 



Egy további éremmel való találkozásom ugyancsak a gyógyszertárhoz kötődött A 
háború utáni nehéz gazdasági években a ceglédi gyógyszertárban dolgoztam Egy na
pon az officina táraasztala előtt megállt egy, a városban jól ismert intelligens és 
ügyeskedő férfi, aki a budapesti Ecseri piacon vásárolt tárgyai közül a velencei ke
reskedő és világutazó Marco Polot ábrázoló érmet nyújtotta megvételre, mivel indok
lása szerint kifejezetten számomra vette meg A bronzérem tetszetős volt A kért ösz
szeget, hogy segítsek rajta, kifizettem. Ez volt az első alkalmi, de tudatos éremvásár
lásom 
Évek teltek el, a fővárosba kerültem, a mai nevén Semmelweis Orvostudományi Egye
tem Gyógyszertárában adjunktusként dolgoztam Dr. Mozsonyi Sándor professzor, a 
Gyógyszerésztudományi Kar volt dékánja már nyugalomba vonult, de naponta bejárt volt 
intézetében lévő régi igazgatói szob~jába Az idős professzor rendezte régi iratait és em
léktárgyait Kérte, hogy időnként keressem fel, hogy megbeszélhessük hivatásunk aktuá
lis problémáit Egy ilyen alkalommal megmutatta a pályafutása alatt neki ajándékozott 
személyi érmeket, s ezek közül Deér Endre, Jakabházy Zsigmond és Vámossy Zoltán 
professzorok emlékérmeivel megajándékozott és kérte, hogy a három érmet együttesen 
őrizzem meg vagy adjam majd tovább erre érdemes személynek. Úgy éreztem és érzem 
ma is, hogy az ajándékkal megtisztelő és kedves élményben részesített, s ezt az iránta ér-

10 zett mély tisztelettel, szemlélete és emléke fokozott tudatos fenntartásával kívánom vi-

szonozni. Ez volt az érmekkel való harmadik találkozásom és egyben elindítója a gyógy
szerészeti numizmatikával való ismerkedésemnek, az érmek gyűjtésének 
1972-ben beléptem az 1901-ben alapított Magyar Numizmatikai Társaságba, ahol dr 
Káplár László és dr Rádóczy Gyula gyógyszerészek nemcsak tagok, hanem a Társaság 
aktív tisztségviselői voltak A numizmatikai kapcsolataim szempon~jából előnyt jelen
tett tagságom a _Magyar Orvostörténelmi Társaságban, ahol résztvettem a Numizmati
kai Szakosztály munkájában 
A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság az 1930-as években a Lengyel Béla, Deér 
Endre és Jakabházy Zsigmond emlékérmek alapításával és adományozásával már ki
nyilvánította, hogy a gyógyszerészeti numizmatika művelése része a Társaság munká
jának Az érmek bizonyítékai a gyógyszerészet múltjának, fejlődésének, és számottevő 
a kulturális jelentőségük is 
A háború után Végh Antal professzor elnöksége alatt (1954-1968) a vezetőség határo
zata alapján 1968-ban a I ár saság Rozsnyay Mátyás és Kazay Endre jutalomérmeket 
készíttetett. Az elsővel évente jutalmazta a nRozsnyay Mátyás Emlékverseny" nyerte
sét, a másodikkal jutalmazni kívánta a Társaság célkitűzéseiben legeredményesebben 
és tartósan tevékenykedő tagjait 
Az elkövetkező években Kedvessy György, Clauder Ottó, Zalai Károly, Nikolics Kár-
oly és Szász György elnöksége alatt fokozódott a gyógyszerészeti jubileumi- és emlék- 11 



érmek alapítása és adományozása. A I ár saság szakosztályai és szervezetei is éltek je
lentősebb rendezvények alkalmával az éremkészítés és adományozás lehetőségével, 
ami fokozta a gyógyszerészeti numizmatika iránti érdeklődést és az éremgyűjtést 
Jelen munkám célja a fontosabb magyar gyógyszerészeti érmek leírása és bemutatása, 
ami egyben tükrözi a magyar gyógyszerészeti numizmatika jelenlegi helyzetét Az ér
mek több évtizedes gyűjtésénél és jelenlegi válogatásánál feltételnek nem a gyógysze
részi egyetemi végzettséget, diplomát tekintettem, hanem a gyógyszerészettel, mint tu

dománnyal vagy gyakorlattal való foglalkozást A személyi és egyéb érmek nagy része 
gyógyszerészeket, kisebb részberi orvosokat, kémikusokat, botanikusokat, mérnököket, 
tanárokat, államférfiakat stb. ábrázol. Az érmek vonatkozásában nem törekedtem tel
jességre, de a rendelkezésemre álló személyi érmeket mind felvettem. A magyar érmek 
mellett szerepelnek külföldi gyógyszerészeti érmek is, melyeket csere ú~ján szereztem, 
vásároltam, továbbá egyetemeken, kongresszusokon emlékül vagy elismerésként kap
tam. A külföldi érmek nemcsak a jelen, hanem a gyógyszerészeti történelem számára 
is megörökítik és mindenkor igazo~ják a Magyar Gyógyszerészeti Társaság és a gyógy
szerészet eredményes nemzetközi kapcsolatait 
A rendelkezésemre álló hazai és külföldi érmeket hat csoportba osztottam Mivel az el
ső csoport az összes érem mintegy felét teszi ki, a könnyebb megismerés és időrendi 

12 értékelés céljából az érmeit három alfejezetre bontottam: 

1 Személyi érmek 
I A 18 század vége előtt élt sze1nélyek és események érmei 
2 A 19 századi személyek és események érmei 
3 A 20 századi személyek és események érmei 

JI Egyetemek és akadémiák érmei . 
III Tudományos társaságok, kongresszusok és egyéb rendezvények érmei 
IV Gyógyszergyárak és gyógyszervállalatok érmei 
V Gyógyszerészek, mint festőművészek és frók érmei 

A fontosabb elismerések érmeit a Függelékbe vettem fel 
Az érmek egy iészének beso1olása a fenti csoportokba és alcsoportokba nem volt egy: 
értelmű; ilyen esetekben egyéni meggondolások alapján döntött~m. A „szóban forgo 
századokba való besorolásnál nem a születés vagy elhalálozás szennt1 szazadot, hane1n 
az eredményes 1nunkásság időszakát vettem alapul 
Ezúton köszönöm mindazok támogatását, akik a gyűjteményem kialakításában és ezen 
munkám elkészítésében közel két évtizeden át segítségen1re voltak. Mindig szá1níthat
tam a Magyar Gyógyszerészeti Társaság és annak Gyógyszerészettörténeti Szakosztá
lya, továbbá a Magyar Orvostörténelrni Társaság segítségére. 

13 
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Kiemelten kívánok hálával emlékezni két már elhunyt személyre: dr. Antall Józsefre, 
1nint orvos- és gyógyszerésztörténészre, továbbá dr. Táplányi Endrére, mint gyógysze
résztörténészre, akik tanácsaikkal, közre1nűködésükkel segítették 1nunká1nat 
Végezetül idézem a magyar gyógyszerész társadalom egyik nesztora, Sonnevend 
György gyógyszerész, neves éremgyűjtő tnottóját: „Beati sunt homines collectionem 
habentes" A Goethe-idézet fordítása: Boldogok a gyűjteményt birtokló emberek 

Budapest, 1998 január Dr. Zalai Károly 

I. 
Személyi érmek 

1. A 18. század vége előtt élt személyek és események érmei 
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Marco Polo 
1254-1323 

1. 

Bronzérem 
Készítő: Faedrio Udine (1847) 
Mérete: 56 1nn1 

Előlapon: MARCO POLO (Profil kép) 
Hátlapon NONE REUNIONE DEGL 1 
SCIENC!Afl IfALIANI VENEZIA 
MDCCCXL Vll (kö1iratban) 
Városkép Doge Palotával (középen) 

Híres velencei utazó, aki első európai személyként beutazta egész Ázsiát útleírásait lefordítot
ták több nyelvre Értékes etnográfiai adatokat gyűjtött a mongoloktól, Kínáról, Japánról, Indiá
ról, egyes arab országokról. Szakértők megállapítása szerint Marco Polo útleírásai késztették 
Kolu1nbus Klistófüt azon vállalkozására, hogy nyugat felől jusson el Kelet-Ázsiába, ami végső 
soron A1nerika felfedezéséhez vezetett. Marca Polo, szülővárosa Velence Nagytanácsa tagjaként 
fejezte be életét Személyét még évszázadok múltán is szívesen állították tudós társaságok esz
ményképükként magas szintű rendezvényeiken. Velence évszázadokon át - föld1ajzi fekvése és 
tengeri kikötője folytán - közvetítette a keletről jövő gyógyszeranyagokat a Közép-eu1ópai or
szágokba. A „velencei·' megjelölés egyben jó minőséget is jelentett Még századunkban is alkal
mazták egyes gyógyszeranyagok ilyen megjelölését: Sapo venetus, TB.lcun1 venetum, Manna ca
lab1ina stb Később Velence szerepkörét átvette Bécs 
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A1nerika felfedezése számos növényt tett ismertté és a gyógyászatban felhasználhatóvá az euró
pai szakemberek szán1ára An1erikából szá1mazik pl : az ipekakuána gyökere. a kakaó, a dohány, 
a perubalzsam a kínafa kérge, a ratanhia gyökér, a szenega gyökér stb Ezek alkalmazásával gaz
dagabb lett a gyógyszerkészítmények választéka és a gyógyszeres terápia 

Christophoro Colombo 
(Kolumbus Kristóf) 
1447-1506 

2. 

Bronzére1n 
Készítő: Fiitz Mihály (1992) Amerika 
felfedezése 500 jubileun1ára 
Mérete: 44 1nm 
Előlapon: Colun1bus teljes dísz1uhás 
alakja, kezében kompassz és papírtekercs 
COLUMBUS-1492-1992 (díszes keretben 
jobbra) 
A hiíttérben hulliímzó tenger a Sanctu 
Matia spanyol kereskedelmi vitorlás 
hajóval 
Hátlapon: Földgömb-részlet felülnézetben 
Európa, Afrika és A1nerika 
térképrészletével. a Dé!i-sark és az Északi~ 
sark szimbolikus feltüntetésével 

Paracelsus 
1493-1541 

3„ 

Bronzére1n 
Készítő: Kiss László (1991) Paracelsus 
halálfürnk 450 évfordulója a\kalmábcíl 
Mérete: 96 mm 
Előlapon: PARACELSUS 1493-1541 
(köriratban) 
Portré (középen) 
Hátlapon: ALTERIUS NON SIT QUI 
SUUS ESSE POTEST (köriratban) 
B UDAPEST-HUNGARIA-1991 
(középen) 

Patacelsus, más néven Philippus Aureolus Iheoph1astus Bombastus von Hohenhein1 a Zürich 
melletti Einsiedeln-ben született. Apjával a katintiai Villachra telepedett át, Bécsben tanult, a 
doktori fokozatot az olasz Ferrara-i Egyetemen szerezte meg Orvos-gyógysze1ész volt, elősze
retettel foglalkozott gyógyszerek készítésével Szenvedélye és kutató szelleme több egyetemre, 
majd vándor út1a vitte, 1515-től bejárta Európát, Ázsiát, a Közel-Keletet és Észak-Afrikát. Kato
na orvosi feladatokat vállalt és sebészkedett, vizsgálta a forrásokat, ásványvizeket, bányákat, elő
adásokat tartott és vitába szállt az orvosokkal, gyógyszerészekkel E témakö1ben írásokat készí
tett, kifejtette véleményét, követőivel iskolát teremtett Tanait a magyar nyelven is megjelent 
„Paragranum" című műve foglalja össze Magyaro1szágon kétszer járt: először Észak-i\;1agyaror
szágon és Erdélyben, másodízben 1537-bcn Pozsonyban, ahol találkozott az 01vosokkal, gyógy
szerészekkel és a magisztrátus vezetőivel Az 01 vostudornány négy oszlopát az alábbiakban ad
ja meg: (1) A természet kutatása és megismerése, filozófiája (2) A csillagok tanulmányozása, 
asztronómia (3) Az alkín1ia, elemek, fémek, természetes anyagok vizsgálata és alkalmazása, az 
orvosságok elkészítése (4) Az 01vos jelleme és tisztessége Földi maradványait Salzburg kis te
metője ő1zi Nemzetközi szinten több. nevével fémjelzett tudon1ányos társaság működik 
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Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia Kolozsvárott születetl és kiváló nevelésben részesült, ko
rán elsajátította a német, cseh, román és latin nyelvet. Az alig 18 éves Mátyást 1458. január 24-
én a befagyott Duna jegén az Országgyűlés királlyá választotta Erős központi kormányzást és 
európai külpolitikát folytatott Az aragóniai Beatrix-szel kötött házasságot Udvarába Olaszor
szágból kiváló építő- és szob1ászmesterekct, művészeket, írókat és tudósokat, köztük orvos
gyógyszerészeket és patikárusokat hozatott illetve hívott meg 
Európa legnagyobb reneszánsz u1alkodójává vált, tárnogatta a 1nűvészeket és a tudományokat, 
tudósokat Az orvosgyógyszcrészeket még diplomáciai küldetésekre is felhasználta Ilyen volt 
Francesco Fontana, aki egyben udvari orvosa volt, Francesco Bressani orvosgyógyszerész és 
Aquileja Angelo. aki egyben a ZalaVári Apátság kormányzója volt Martinus artium magister et 
medicinae doctor magyar orvosa volt Baradlai János „A Magyarországi Gyógyszerészet Törté
nete című könyvében külön fejezetben ismerteti Hunyadi Mátyás orvosgyógyszerészeit. A Má
tyás király által alapftott pozsonyi „Universitas Istropolitana'·-n túlmenőleg élete utolsó éveiben 
Budán olyan nagy egyetemet tervezett, ahol az orvosokon kívül gyógyszerészeket és scbészbor
bélyokat is képeztek volna Hunyadi Mátyás az igazságos, Magyarország egyik legnépszerűbb és 
legnagyobb uralkodója volt Udvarában az orvosgyógyszerészek méltó elismerésben részesültek 

Mátyás király 
(Hunyadi Mátyás) 
1443-1490 

4„ 

Egylapú bronzérem 
Készítő: nincs jelölve 
Mérete: 75 mm 
Előlapon: Mátyás király bal profilképe 
vállig érő hajzattal. fején b<lbérlevél 
koszorúval nyakában lánc ére1nfügg6vel 
kissé homorú sima háttérben 

Zsámboky János 
1531-1584 

5. 

Bronzérem 
Készítő: Brnsos Miklós (dátum nélkül) 
Mérete: 72 n1m 
Előlapon: IOANNES SAMBUCUS 
1531-1584 
Portré (középen) 
Hátlapon: SOCIETAS HUNGARICA 
HlSTORIAE ARTIS MEDJClNAE 

Orvos, filozóflls, humanista történetíró 1557-ben Bolognában egyetemi tanár, Ioannes 
Sambucus 1564-től Miksa császár, majd Rudolf császár udvari orvosa és egyben történelemíró
ja. Írásai kapcsán több térképet készített Magyarországról és Erdélyről Az érmet a Magyar Or
vostö1ténelmi I át saság készíttette és a I ársaságban végzett orvos- és gyógyszerésztörténeti ered
ményes munkásság elismeréséül jutalomként adományozza 
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Jezsuita szerzetes, hittérítő, egyetemi tanár, túróci prépost, majd eszt~rgomi érsek, 1629-től bí
boros Nagyszombatban és Bécsben papneveldét alapított (a mai bécsi Pazmaneumot). Ugyan
csak Nagyszombatban alapította az ország első, azóta is folyamatosan működő egyetemét, amely 
1779-ben Mária Ierézia királynői ediktuma alapján orvosi karral egészült ki Az egyetem 
1922-1950 között az alapító nevét viselte, majd az Eötvös Loránd IU.dományegyetem nevet vet
te fel. Hitbuzgalmi írásokat vitairatokat, prédikációkat írt, főműve a katolikus hitvédelem rend
szerezése, a magyar irodalom első nagyszabású műve volt Nemcsak mint író, hanem mint elő
adó és szónok is kiváló személy volt 

Pázmány Péter 
1570-1637 

6. 

Bronzérem 
Készítő: Berán Lajos (1935) 
Mérete: 80 mm 
Előlapon: PETR. CARD PÁZMÁNY 
FUND UNIV HUNG MDCXXXV 
Profil kép főpapi omatusban (középen) 
Hátlapon: Az egyetemalapítás illusztrált 
képe, alatta: 
III CENT UNIVERSIIJ\TIS 
PAZMANIAN/\E' 1935 

Karl Linne 
1707-1778 

7. 

Bronzére1n 
Készítő: nincs jelölve 1957 
Mérete: 44 mm 
Előlapon: Portré Linné kezében növény 
amit tanulmányoz 
ADMCMLVII 
Hátlapon: CAROLUS LINNAEUS 
NAT. MDCCVII Denat. MDCCLXXVIII 
TANTUS AMOR FLORUM 
Stilizált növény 

Svéd természettudós, botanikus A lundi akadémián és az upsalai egyetemen tanult orvostant és 
botanikát Már fiatal kutatóként több európai egyetemet felkeresett és tanulmányozott Megalkot
ta az állatok, a növények és az ásványok rendszerét. Fő műve a „Systema naturae" (1735) A 
„Species plantarum'· című műve (1753) az első növénytani nomeklatúra, melyet világszerte el
fogadtak és alkalmazták a mindennapi gyakoilatban. Halálának 200. évfordulóját nemcsak hazá
jában, hanem Budapesten a Magyar Természettudományos I ársaság szervezésében is megünne

pelték 
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Magyar királynő 1740-1780 között. Évszázadok alatt a második nő a magyar trónon Az ország 
legnépszerűbb Habsburg uralkodója, sokban kedvezett a magyar rendeknek 1765-től a felvilá
gosult abszolutizmus szellemében rendeletekkel kormányozta birodalmát Megalapította a Mária 
Terézia-rendet és a Szent István-rendet, ezeket adományozta alattvalóinak 1770-ben kiadta a 
„Generale Normativum in Re Sanitatis''-t, amely az egészségügy rendszerét szabályozta, többek 
között az orvosok, sebészek, gyógysze1észek működésének alapjait, esküjük szövegét, a megyei 
egészségügyi bizottságok feladatait. Bevezette a gyógyszertárak személyi jogosítványi rendsze
rét, ezek vezetőitől egyetemi vizsgát kívánt meg és megyénként legalább egy gyógyszertár mű
ködését frta elő. Szabályozta a gyógy~zerek készítésének, ellenőrzésének, tartásának és kiadásá
nak stb. követeln1ényeit. 1769-ben Nagyszombatban a már működő jezsuita egyetemen felál
líttatta a bécsi egyetem mintájára az Orvoskart A gyógyszerészképzéshez is megteremtette a Bo
tanikai és Ké1niai Intézet fCláIIításával a szükséges feltételeket, mivel e két tárgy oktatását nem 
nélkülözhetik a gyógyszerészek Megállapítható, hogy Mária Terézia királynő többet tett a ma
gyar egészségügyért, beleértve a gyógyszerészetet is, mint az előző évszázadok vezetői együtt
véve A királynő és a magyar rendek viszonyát egész uralkodása alatt n1eghatározta a „Vitam et 
Sanguine1n pro Regina nostra' 1negnyilatkozás szelleme Magyary Kossa Gyula leírta, hogy Má
ria Terézia bronz emblémája képén „magyar-kit"álynő vize·· gyógyszerrel leönti ellenségét A ki
rálynő Weszprétni Istvánt é1 de1neiért aranyéremmel tüntette ki 

Mária Terézia királynő 
1717-1780 

8. 

Világos bronzérem 
Készítő: E Würt (dátum nélkül) 
Mérete: 60 mm 

Előlapon: M THERESIAPIAFELIX 
AUG 
Profil kép (középen) 
Hátlapon: Khálynői trón előtt testőrök és 
hódolók. (középen) 
MUNERA RE S TIT U IA MDCCLXll 
(alul) 

Karl Wilhelm Scheele 
1742-1786 

9. 

Bronzérem 
Készítő: nen1 ismert 
Mérete: 40 mm 
Előlapon: CARL WILHELM SCHEEL E 
APOTHEKER UND CHEM!KER 
1742-1786 (körirat) 
Profil kép (középen) 
Hátlapon: A szülőház képe (középen) 
GEBURISHAUS STRALSUND 
(oldalirányban) 

Gyógyszerész kémikus A németországi Stralsundban született, ahol iskolái és szaktanulmányai 
befejezése után az ottani gyógyszertárban gyógyszerészként dolgozott, később gyógyszertártu
lajdonos Köpingben Lángelméjével és szorgalmával éjjel-nappal fáradhatatlanul dolgozott és 
kutatott a természettudományok, a kémiai ismeretek előrehaladásáért Hét elemet, köztük az 
oxigént fedezte fel, továbbá a tej-, alma-, citro-, gallusz- és kéksavat Munkásságának sokat kö
szönhet az analitikai és az alkalmazqtt kémia, továbbá az orvos- és gyógyszerészeti tudomány. Ő 
minden idők legnagyobb gyógyszerésze és kémikusa. A svéd Királyi Tudományos Akadémia 
1789-ben Scheele Emlékérmet adott ki, 1992-ben Stockholm egyik virágos parkjában híres em
lékszobrot állított fel nagy kémikus-gyógyszerész tudós fiáról 
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Hahnemann a németországi Meissenben született Egyetemi tanulmányi évei egybeestek vándor
lási időszakával, amikor több egyetemen és munkahelyen megfordult Hosszan tartózkodott 
Nagyszebenben, Erdély egyik kultúrközpontjában, a szász Brukenthaler Samuel (1721-1803) 
családjánál, ahol a gazdag és nagy műveltségű ember házi ápolója, könyvtárának kezelője és 
gyermekei nevelője volt Egyetemi tanulmányainak 3 éve Bécsben döntő esemény volt számá
ra, ahol nagy hatással volt rá Boerhaave orvosi iskolájának szelleme és a professzorok között el
sősorban J Quarin és A. Stoerck személyisége és oktatása Az Erlangeni Egyetemen avatták 
1791-ben 01 vosdoktoná A tanultakat felhasználta további munkájához Cullen Gyógyszertan 
könyvének tanulmányozásánál a Ci!lchona succüubra vizsgálatánál ellentmondásokat észlelt, 
ainelyek megédelték benne új gyógyító eljárás bevezetését. 1835-től haláláig Párizsban fOlyta
tott orvosi tevékenységet. A homeopathia elismeréséhez és alkalmazásához hazánkban hozzájá
rult a , Pharmacopoea Homeopathica Polyglotta'· német, angol és fiancia nyelvű kiadása W 
Schwabe által 1872-ben. A világháborút követő 40 év kiesése után Magyarországon ismét hiva
talos elisinerést kapott a homeopathiás eljárás és gyógyszerek alkalmazása 

Samuel Hahnemaun 
1755-1843 

10. 

Ezüst vertérem 
Készítő: Kiss György (1997) 
A Homeopathia 200 évfordulójára 
Mérete: 42,5 mm 
Előlapon: SAMUEL HAHNEMANN 
1755-1843 (köriratban) 
középen Hahnemann munkaasztalnál ül 
melyen 2 könyv, 2 ívpapír, lúdtoll. a kis 
asztalkán tintatartó, szobrocska látható 
Hátlapon: MEDICUS ET 
APOTHECAR!US, 
FUNDATOR HOMEOP/üH!AE 
(köriratban) 
középen kínafa ág levelekkel, virággal 
alul mögötte: Cinchona succirubra 
(felirat mely metszi a növény szárát) 

Bolyai Farkas 
1775-1856 

11. 

Bronzérem 
Készítő: Madarassy Walter (1933) 
Mérete: 70 mm 
Előlapon: BOLYAI FARKAS 1775-1856 
Profil kép (középen) 
Hátlapon: A munkaasztalnál dolgozó 
tudóst ábrázolja 
MADARASSY felirat (alatta) 

Matematikus és polihisztor, a Marosvásárhelyi Kollégium tanára volt 1804-1851 között. A 
"restarnen " című legjelentősebb művében gyakorlati tapasztalatok általánosításával építette 
fel számtan és geometria elméletét. Erre épült a különböző szaktudományok területén a matema
tika gyakorlati alkalmazása 
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2. A 19. századi személyek és események érmei 



Széchenyi István 
1791-1860 

12. 

Bronzérem 
Készítő: ligeti Erika (1975) 
(Az MTA alapítása 150 éves jubileumára) 
Mérete: 115 mm 
Előlapon: Széchenyi István portréja 
kezében a tud01nányt jelképező bagoly. 
Hátlapon: MAGYAR TUDOMÁNYOS 
AKADÉMIA 1825-1975 
Az akadémia épületének frontális képe 
(középen) 

A legnagyobb magyar, politikus, író és földbirtokos Sokoldalú eredményes tevékenységének 
egyik legnagyobb elhatározása és cselekedete: 1825 november 3-án a Magyar Országgyűlés al
sótáblai ülésén felajánlotta birtokai egy évi jövedelmét tudós társaság alapításála. Ezzel megve
tette az alapját a Magyar I udományos Akadémiának Az idők folyamán az Akadémia a tudomá
nyok szinte minden szakterületére kiterjesztette tevékenységét Fő feladata a tudomány mllvelé
se, a tudomány eredményeinek terjesztése, a kutatások támogatása, elősegítése. Az Akadémia 
véleményt nyilvánít a hazai tudomány és a társadalmi élet alapvető kérdéseiben Az Akadémia 
alapítója, Széchenyi István halála híre - annak idején - gyászba borította az egész magyar nem
zetet. Az Akadémia gyászülésének fenséges ünnepi hangulatot adott Arany János „Széchenyi 
emlékezete" című ódája, mert a nemzet benne egyik legnagyobb fiát gyászolta 
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Orvos, gyermekgyógyász, az első gyennekkórház és intézet alapítója. A Magyar Tudományos 
Akadémia tagja 1835-től Meghonosította a betegek vizsgálatánál a hallgatódzás-kopogtatás 
módszerét, an1ely biztonságosabbá tette a diagnózis megállapítását. Kancsalságot javító műtéti 
eljárást dolgozott ki A világon először használt étcrnarkózist a gyermekműtéteknél Gyógysze
részeti szen1pontból figyelemre méltó, hogy az elsőnek hirdette meg 1836-ban rendkívüli előadó 
tanárként az ,.Orvostörténelem' tárgyat, mely magában foglalta a gyógyszerek és a gyógyszeré
szet történeti fejlődését is 

Schöpf-Merei Ágost 
1804-1858 

13 .. 

Bronzérc1n 
Készítő: Vilt Tibor (1955) 
Mérete: 84 mm 
E16lapon: SCHÖPF-MEREl ÁGOS I 
portré Gobb oldalon) 
Hátlapon: A GYERMEKORVOS 
SZAKCSOPORT Gobb fels6 hannadban) 
1955 (bal harmad) 
DR FERENC PÁLNAK (alsó han11adba 
bevésve) 

Mikó Imre 
1805-1876 

14. 

Bronzplakett 
Készítő: Ifj Vastagh György (1909) 
Mérete: 58x44 mm 
Előlapon: Babérkoszorú közepén két férfi 
képe, a koszorú szalagján DR MIKÓ 
IMRE-
DR. KEMÉNY JÓZSEF 
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESULEI 
1859-1909 (koszo1ú alatti tcíblán) 
Hátlapon: Női alak lefelé mutató jobb 
kézzel háttérben épületek 

Mikó Imre politikus, közéleti szen1ély, történetíró. A Magyar Tudományos Akadémia tagja 1858-
tól Kulturális szervező tevékenysége kapcsán többek között 1859-ben megalapította az Erdélyi 
Múzeum Egyesületet illetve az Erdélyi Múzeumot dr Kemény József közreműködésével Szá
mos tö1téneti tá1gyú közleménye volt A Történelemtudományi Társulat elnöke egészen halálá
ig Dr Oiient Gyula gyógyszerész professzor a századfordulón az Erdélyi Múzeum Egyesület tá
mogatásával alapította a kolozsvári Gyógyszerészi Múzeumot, amely Közép-európai vonatko
zásban első volt gazdag és értékes anyagával 
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Budán polgári családban született, iskoláit Pesten, egyetemi orvosi tanulmányait részben Pesten, 
részbe? Bécsben végezte Orvos, szülész és nőgyógyász, egyetemi tanár. Klinikai gyakorlatát a 
bécsi Altalános Közkórház (Allgemeines Krankenhaus) szülészeti osztályán kezdte, ahol hama
rosan felismerte a gyermekágyi láz magas halandóságának okát, amit a klóros víz alkalmazásá
nak bevezetésével tudott megoldani Tanait német és magyar nyelven publikálta és nyílt levelek
ben isme1tette a professzorokkal Tanait sokáig ellenállással fogadták, de az idő őt igazolta. Élet
pályájával és munkásságával kiérdemelte a legnagyobb magyar orvos megnevezést A budapes
ti Orvostudományi Egyete1n az ő nevét viseli Földi maradványai a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum díszkertjében pihennek, a~ová az orvostársadalom minden július l-jén elhelyezi a Sem
melweis-nap alkalmával a megemlékezés koszorúját 

Semmelweis Ignác Fülöp 
1818-1865 

15. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss Nagy András (dátum nélkül) 
Mérete: 60 mn1 
Előlapon: SEMMELWEIS IGNÁC 
1818-1865 (köriratban) 
portré (középen) 
Hátlapon: Padon ülő anya karjában 
csecsemőt tart, mellette gyermeke 
Körüatban: K-N-A(a készítő névrövidítése) 

Katona Zsigmond 
1828-1902 

16. 

Bronzérem 
Készítő: Pálf)' Gusztáv {l 975) 
Mérete: '78 1nm 
Előlapon: KATONA ZSIGMOND 
GYÓGYSZERÉSZ 1828-1902 
Pmtré kép (középen) 
Hátlapon: FIDELITAS AD LOCUM 
LABORIS LAUD ANDA EST {köriratban) 
Kehely kígyóval (középen) 

A Szatmár 1negyei Vámfaluban született, Nagybányán volt gyógyszerész gyakornok, oklevelét a 
Pesti Tudományegyetemen szerezte meg 1850-ben 1853-tól Borosjenőn gyógyszerész, majd 
1867-től a kecskeméti „Szentlélek Gyógyszertár" tulajdonosa A városban hamarosan nagy nép
szerűségre és országosan hírnévre tett szert A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület járási 
igazgatója, majd tb alelnöke volt Egyben kiváló gyümölcstermesztő és szakértő is, aki a sivár 
kecskeméti homokon telepített szőJőbirtokával országos elismerést ért el. A szőlőtelepítvények~ 
kel benépesült kö1nyék róla a „Katonatelep'' elnevezést kapta, a hasonló nevű vasútállomással 
Megalapította az „Első Kecskeméti Szőlő- és Gyümölcstermelő Szövetkezet"-et. Katona minden 
gyógyszerészeti megmozduláson is résztvett. A gyógynövénygyűjtés népszerűsítésén is munkál
kodott. Az 1885 évi országos kiállításon gyógyszeres készítményeivel és gyümölcseivel is 
aranyérmet nye1t Katona Zsigmond gyógyszerész emlékének 1negőrzésére 1969-ben a Magyar 
Gyógyszerészeti Társaság a kecskeméti Lestár téren, a „Katona Gyógyszertár'' egykori helyén 
márványtáblát avalolt 
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Francia származású kiemelkedő személyiség a múlt századi román orvosi közéletben szervező 
tanár, intézményalapító volt 1843-1851 között Franciaországban gyógyszerészgyakornoki ki~ 
képzést nyert. Tanulmányait a bukaresti Orvosi és Gyógyszerészeti Iskolán végezte, majd az Or
vosi fakultáson, ahol kémiát adott elő 1853-ban a Párizsi Egyetem Orvoskarán orvosdoktorrá 
avatták. Kezdeményezte a romániai Vöröskereszt Egylet megalapítását Ugyancsak kezdemé
nyezte a Román Gyógyszerkönyv megúását, az előkészítő bizottság elnöke volt A Román 
Gyógyszerkönyv I. Kiadása 1862-ben jelent meg A törökök elleni függetlenségi háborúban 
n1egsze1vezte a román hadsereg orvos-egészségügyi ellátását, amiért orvos-tábornoki rangra 
emelték Davila élete folyamán segítette a gyógyszerészeket munkájukban, a gyógyszerészeti tu
domány és gyakorlat fejlesztése érdekében 

Carol Davila 
1828-1884 

17. 

Bronzérem 
Készítő: Andre Lavrillier (1928) 
Mérete: 80 mm 
Előlapon: GENERALAUL DOCTOR 
CAROL DAVILA(köriratban) 
Pmtré katonai díszöltözetben 
Hátlapon: 1828 - CENTENARUL 
DAVILA- 1928 
Álló nő jobb kezében Aesculap-bottal, 
kígyóval roskadó férfit ölel át 
Alatta STIINTA SI UMANITATE 
1870-1877 
MEDICINA- FARNACIE - CHIMIE -
SERVICIUL- SANIIAR MILITAR SI 
CIVIL (bal oldalon) 
SCOALA VETERINARA ORFELIN;l;!E 
SI AZIL UL ELENA DOAMNA 
(Jobb oldalon) 

Johann Dragendorff 
1830-1898 

18. 

Bronzérem 
Készítő: Sünmist (Észtország) 
Mérete: 70 mm 
Előlapon: JOHANN GEORG NOEL 
DRAGENDORFF 1830-1898 
150 AAS Trt-Sünmist 
portré 
Hátlapon: PROFESSOR PHARMACIA 
UNIVERSIIATIS TARIUENSIS 
1864-1894 
Gyógyszertári edények a háttérben, 
bal oldalon kehely-kígyó 

A Tartu-i Egyetem nemzetközi tekintélyű gyógyszerész professzora volt Johann Dragendorff 
I'udományos tevékenysége a farmakognózia és a gyógyszeranalitika területére terjedt ki 
Az Észt Gyógyszerészeti Társasággal már a két világháború közötti években kapcsolatot vett fel 
Koritsánszky Ottó MGYE igazgató és Mozsonyi Sándor egyetemi tanár Meghívásra épülő láto
gatásunk során megismertük az észt és finnországi gyógyszerészet és egyetemi oktatás jelenlegi 
vezetőit A tudományos és szakmai együttműködés megvalósult és az évek folyamán tovább fej
lődött 
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AJ ász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon született, anyagi körülmények miatt már 14 éves ko
rában gyakornokként a helyi gyógyszertárban dolgozott. Előbb a pesti. majd a bécsi egyetemre 
iratkozott be gyógyszerészhallgatónak. Gyógyszerész oklevelét 1852-ben nyerte el, először a 
karcagi, majd a tiirökszentn1iklósi, szolnoki, tiszafüredi, végül 1856-tól egy pesti gyógyszertá1-
ban volt alkaln1azott gyógyszerész Munkája elvégzése mellett beüatkozott 01vostanhallgatónak 
s elnyerte n1ásodik diplomáját. A l<.':J'mészettudományi I ársulatnak már 1858-tól tagja, majd má
sodtitkára Az Orvosi Hetilapban sü1geti gyógysze1észi magyar nyelvű szakkönyvek megjelené
sét Megí1ja ,.A gyógyszerészeti tudományok alapvonalai" című munkáját. Ezekben az években 
mintegy 30 tudománytörténeti munkája jelent 1neg 1868-ban a Nagykun ke1ület, majd 1877-ben 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye tisztifőo1vosának választják meg Pestet elhagyva orvosi hi
vatásának él, további a is figyelemmel kíséü és támogatja a gyógyszerészet tudományos és gya
korlati helyzetét és előrehaladását 

Kátai Gábor 
1831-1878 

19. 

Bronzérem 
Készítő: Somogyi Árpád (1978) 
Mérete: 82 mm 
Előlapon: KÁTAI GÁBOR 
GYÓGYSZERÉSZ-ORVOS 1831-1878 
Profil arckép (középen) 
Hátlapon: MGYT SZOLNOK MEGYEI 
SZERVEZETE -ANNO 1978 
Aesculap-bot kígyóval (középen) 
háttérben szótöredékek 

Rozsnyay Mátyás 
1831-1895 

20. 

Egylapú bronzéren1 
Készítő: Mladoniczky Béla (1968) 
Mérete: 92 mm 
Előlapon: arckép 
ROZSNYAY MÁTYÁS 1831-1895 
(köriratban) 

A Magyar Gyógysze1észeti I á1saság jutalomém1e a Rozsnyay Mátyás Emlékve1seny első helye
zettjének jutalmazására, évente egyszer ketül kiadásra. Rozsnyay Mátyás Szabadszálláson szü
letett, középiskoláit a kecskeméti kollégiumban végezte Katonának készült, végül a gyógysze
részi pályát választotta Oklevelének 1negszerzése után alkahnazott gyógyszerész, az 1960-as 
évek elején gyógyszertáli jogosítványt kapott Zombára 1874-ben 1negveszi A1adon a városi 
gyógyszertárat, melyet haláláig vezetett 
Iskolát te1emtett kutató munkájáVal és a gyógysze1ész-gyakornokok gyakorlati nevelése terén 
Az íztelen kinin feltalálója, alkaln1azásának különösen a gyermekgyógyászatban volt nagy jelen
tősége. Jól felszerelt laboratóriumában galenikumokat, gyógycuk.01kákat is előállított Munkás
sága elismeréséül több tudományos tá1saság tagjául választotta Az Orvosok és Ie1mészetvizs
gálók Fiumei Vándorgyűlésén 1886-ban _gyógyszerkészítményeivel l 00 aranykorona jutalom-dí
jat kapott, melyből alapítványt létesített a pályakezdő fiatalok kiemelkedő e1edményei díjazásá-
1a Városának kimagasló személyisége és aktívan részt vesz a gyógyszerészi közéletben, publi
kációs tevékenysége is jelentős 
AMagyai Gyógyszerészeti Társaság születése 150 éves évfordulóján, 1981-ben Szabadszálláson 
köztéri szob1ot állít fCl emlékének 
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3.. A 20 .. századi személyek és események érmei 



Than Károly 
1834-1908 

21. 

Egylapú bronzplakett 
Készítő: Farkas Miklós (dátum nélkül) 
Mérete: 155x105 mm 
Előlapon: - THAN -
Than Károly professzor nagy mellképe, 
királyi kitüntetésével ékesítve 

A délvidéki Óbecsén született, 1848-ban 15 évesen tűzmesterként szolgált a honvéd hadsereg
ben Gyógyszerészgyakornoki szolgálatát Kiss Ferencnél Körösladányban kezdte, Hódmezővá
sárhelyen folytatta és Szegeden fejezte be Az érettségi vizsgát letéve beiratkozott Bécsben a Tu
dományegyetemre, gyógyszerészeti és orvosi tárgyakat hallgatott és Redtenbacher professzornál 
külön is tanult kémiát 1858-ban megszerezte a gyógyszerészeknek bevezetett „Dr Chemiae" fo
kozatot. Külföldi ösztöndíjjal Bunsen, Kirchhoff és Bertholet mellett dolgozott és tanult. 1859-
ben a bécsi egyetemen tanársegéd, majd 1860-tól levelező, 1870-től rendes tagja, majd alelnöke 
a Magya1 Tudományos Akadémiának Nemzetközileg is elismert terve és a kivitelezett kémiai 
intézeti épülete 1872-ben készült el. Az Országos Közegészségügyi Tanács rendes tagja, s mint 
ilyen a Magyar Gyógyszerkönyv I. és II. kiadásának, szerkesztő bizottságának elnöke. 1895-ben 
Főrendiházi tag, több királyi kitüntetés tulajdonosa Tiszteletbeli orvosdoktor és bölcsészdoktor 
a pesti egyetemen A Te1mészettudományi Társulat egyik alapítója A magyar tudományos ké
mia művelésének elindítója Akémia szinte minden ágával foglalkozott, s ezzel megvetette asza
kosodás tudományos alapjait, az új szakágak művelésére irányította tanítványait. Így foglalko
zott a fizikai ké1niával, az igazságügyi orvosi kémiával, a gyógyszerészi kémiával, a mezőgaz
dasági termékek és az ásványvizek ké1niájával, minősítésével Nevéhez főződik a karbonilszul
fid felfedezése és kimutatása Than Károly professzor emlékének megőrzésére tanítványai inté
zetében márványtáblát avattak fel 
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A királyné nevének szereplése a Drezdai Hygiénés Kiállításon minden bizonnyal hozzájárult a 
magyar közegészségügy korabeli nemzetközi elismeréséhez, amint az emlékérem is mutatja 
Erzsébet magyar királynét már életében a magyarok nagy tisztelete és szeretete övezte, amely 
tragikus halála után még fokozódott 

Erzsébet magyar királyné 
1837-1898 

22. 

Bronzérem 
Készítő: Ifj Vastagh György (1911) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 
MAGYARORSZÁG VÉDŐ ANGYALA 
(köriratban) 
Jobb profil kép fejdísszel és fátyollal 
Hátlapon: Babérkoszorúra csavart 
szalagon: DRESDEN HYGIENE 
INTERNATIONALE AUSSTELL UNG 
19!1 
A középmez6ben felül a magyar címer 
koronával, alatta: A MAGYAR ÁLLAM 
PAVILONJA 

Hintz György 
1840-1890 

23. 

Bronzérem 
Készítő: Osváth Mária ( 1981) 
Mérete: 93 mn1 
Előlapon: DR HINTZ GYÖRGY 
EMLÉKÉRE 1840-1890 
Portré (középen) 
Hátlapon: MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
GYÓGYSZERTECHNOLÓGIAI 
MUNKÁSSÁGÉRT 
Gyógyszertári törő1nozsár (középen) 

Kolozsváron született, ugyanitt végezte iskoláit, majd Nagyszebenben volt gyakornok Müller 
Károlynál Gyógyszerészi oklevelét Bécsben szerezte meg (1862), s ugyanott a doktorátust 1863-
ban A Kolozsvári Gyógyszerész TE:stület elnöke. Egyetemi magántanárrá habilitálták 1884-ben 
A gyógyszerész-gyakornoki tanfolyam alapítója és vezetője Általános gyógyszerészeti és 
gyógyszerkészítéstani egyetemi előadásaival úttörő munkát végzett. Tevékenysége eredményeit 
szaklapokban publikálta Jól felszerelt és berendezett főtéri gyógyszertára, kiegészítve Orient 
Gyula professzor gyűjternényével, mint patika1núzeu1n 1nűködik 
A Magyar Gyógyszerészeti Tár saság Gyógyszertechnológiai Szakosztálya jutalomérme a tudo
mányterületen végzett e1edményes munkásságért 
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Kémikus, Than Károly tanítványa és professzo1 társa a II. sz Kémiai Intézetben (1877~ 1913) A 
Magyar Tudományos Akadémia tagja 1876-tól Szakterülete a szervetlen és analitikai kémia A 
gyógyszerészettan hallgatóinak előadta a Gyógyszerészi Kémiát is, működése alatt 55 doktori ér
tekezést vezetett, fűgadott el 

Lengyel Béla 
1844-191.3 

24„ 

Bronzérem 
Készítő: Madarassy Walter (1930) 
Mérete: 35 mm 
El6lapon: A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ
TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 
LENGYEL BÉLA JUTALOMÉRME 
(köriratban) 
Álló női alak jobb kezével babérleveleket 
nyújt a térdelő, balkezében könyvet taitó, 
lúdtollal író férfiúnak 
Hátlapon: A TUDOMÁNYOS 
MUNKÁSSÁG ELISMERÉSÉUL 
(köriratban) 
Törőmozsáron bagoly ül, 
babérlevelekkel övezve 

Wilhelm Konrad Röntgen 
1845-1923 

25. 

Egylapú bronzérem fehér máiványlap1a 
erősítve 

Készítő: nincs jelezve 
Mérete 90 mm a márványlappal 
130x130 mm 
Előlapon: ROENTGEN (bal profil) 

Német fizikus, a müncheni egyetem tanára, Nobel-díjas Kutató munkájával 1895-ben felfedez
te az általa „X-sugarak"-nak nevezett fizikai jelenséget és sugarakat, melyet később róla nevez
tek el (Roentgen suga1ak). A röntgenezés az orvosi diagnosztikában és a gyógyításban, a gyógy
szeres terápiában szinte azonnal alkalmazásra került. Ez a körülmény személyét és nevét híressé 
tette. Felfedezése alapján időrendben ő lett az első, aki a fizikai Nobel-díjat 190 l-ben kézhez ve
hette 
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Orvosdoktor, patofiziológus, a Magyar Iudornányos Akadérnia tagja. Diplomáját 1870-ben vet
te kézhez és először szülővárosában folytatott orvosi gyakorlatot Balogh Kálmán professzor hí
vó szavára elszegődött gyakornoknak az Egyetem Általános Kór- és Gyógytani Tanszékére. Itt 
teljesedett ki kutatói pályája Elismerésként 1875-ben kinevezést nyert a Kolozsvári Egyetem 
azonos tanszéke élére 1883-ban meghívást kapott a Budapesti Egyetem Tanszéke vezetésére. Az 
egyre szélesedő és mélyülő kutatási tén1ák eredményességéért fáradhatatlanul dolgozott és küz
dött a tudományterület elisn1ertetéséé1t Kiernelt témái: élettani és elsősorban veseélettani mun
kássága, a neu1ofiziológiai kutatása, a veszettség elleni oltás új módszerének kidolgozása és szé
leskörű bevezetése, együttműködés a pátizsi Pasteur professzorral, a budapesti Pasteur Intézet 
felállítása, munkájának irányítása; Ered1nényeiről Hőgyes a 1v1agym Tudományos Akadémiának 
tett beszán1olóján túl külföldi lapokban nén1et és francia nyelven publikált Jelentős közéleti te
vékenységet fejtett ki az Orvosi Hetilapnál és a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatnál, tudo
mánypolitikai cikkeket is írt Sok1étű n1unkássága színhelyén. a róla elnevezett Hőgyes Endre ut
ca 7-9 sz alatti volt intézetében ko1unkban a Se1n1nclweis 01vostudo1nányi Egyetem Gyógysze
résztudon1ányi Ka1ának négy intézete 1nűködik, de a Hőgyes-tömb nagy tanteTmének falán elhe
lyezett, öccse, Hőgyes Ferenc által készúett életnagyságú bronz en1léktábla is őrzi és hirdeti Hő
gyes Endre professzo1 és kutató emlékét 

Hőgyes Endre 
1847-1906 

26, 

Bronzérem 
Készítő: Madara.~sy Walter (1944) 
Mérete: 70 n1m 

Előlapon: HŐGYES ENDRE EMLÉKÉRE 
1847-1906 
Portré (középen) 
Hátlapon: ERDÉLYI MÚZEUM
EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI 
SZAKOSZTÁLYA (köriratban) 
Középen: Erdély címere, 1859 

Ziperuowszky Károly 
1853-1942 

27. 

Bronzérem 
Készítő; Beck Ödön Fülöp ( 1 911) 
Mérete: 65 111m 

Előlapon: ZIPERNOWSZKY 
KÁROLYNAK 
A MAGY ELEKTROTECHNIKAI 
EGYESÜLET 10 ÉVES FENNÁLLÁSA 
EMLÉKÉÜL (köriratban) 
Profil kép szemüveggel 
Hátlapon: AMAGY 
ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜL El 
10 ÉVES JUBILEUMI DÍJA(a lap alsó 
részén) 
Vúzában virágcsokm szalaggal 

G , , , z oe'pe' szinérnök műegi'elerni tanár, akadémikus, a transzfonnáto1 egyik teltaláló-yogyszeres ., b e , , , , ,., , , k' 
ja Bécsben született. A gyógyszerészi oklevél 1negszcrzese utan palyaJat gyogyszercs.~ ent 
kezdte Öt évig Kecskeméten a Szentháromság-hoz címzett gyógyszertárban dolgozott, kozben 

01egszerezte 1878-ban a budapesti Műszaki Egyete1nen a gépészmérnöki okl~velet Ugyaneb~e-n 
az évben Mech\vart András a Ganz Gyárban az erősá1an1ú villamossági osztály megszervezese
vel bízta n1cg Déry Miksával és Bláthy Ottóval együtt dolgozva feltalálták ~.s~.3-ban a_transz
forn1áto1 t, niajd taláhnányukat egész Európával megisn1ertctték 1893-1924 kozott tanszekveze~ 
tő egyeteini tanár. 1905-1942 között az Elektrotechnikai Egyesület elnöke 
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Id Bókay János neves gyermekgyógyász professzor fia A kolozsvári egyetemen belgyógyász és 
farmakológus A gyógyszerészhallgatók számára előadásokat hirdetett és tartott „A gyógyszeré
szet története és törvényei" címmel 1890-tól a budapesti Tudományegyetemen a gyógyszertan 
tanára, és a Magyar I'udományos Akadémia tagja Gyógyvizekkel és méregtani kutatásokkal 
füglalkozott Jelentős a „Vénygyűjtemény I-IV" című munk~ja A Magyar Gyógyszerkönyv III 
kiadása (1910) szerkesztőbizottságában kiemelkedő és eredményes n1unkát végzett, mint annak 
elnöke 

Bókay Árpád 
1856-1919 

28„ 

Bronzplakett 
Készítő: Vágó Dezső (időpont nem ismert) 
Mérete: 63x65 mm 
Előlapon: baloldali profil kép 
BÓKAY ÁRPÁD 
Hátlapon: Ruhátlan férfi megfeszülten ekét 
húz. aláírás: SIC VOS NON VOBIS 

Karlovszky Geyza 
1860-1936 

29. 

Bronzérem 
Készítő: Kerényi Jenő (1936) 
Mérete: 75 mn1 
Előlapon: KARLOVSZKY GEYZA 
1860-1936 
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK 
ARANYTOLLÚ MESTERE 
Profil kép (középen) 
Hátlapon: BUZDÍTÁSUL A MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZET HÚ 
SZOLGÁLATÁRA: 
Lúdtoll frásia kígyóval rátekeredve 
(középen) 

Rimaszombatban született Gyógyszerészgyakornok Nyíregyházán és Miskolcon Két évig 
Kecskeméten Molnár János gyógyszertárában állt alkalmazásban, közben érettségi vizsgát tett 
Gyógyszerészi oklevelét a budapesti Tudományegyetemen 1881-ben szerezte meg, majd 9 éven 
át Than Károly intézetében egyetemi tanársegéd, közben a bölcsészkaron vegyészeti tárgyakat 
hallgatott A szaklapokban közleményei, tanulmányai jelentek meg Mindig kísérletezett és kivá
ló pedagógus volt 1896-tól egészen haláláig Koritsánszky Ottó szerkesztő társával együtt kiad
ta a „Gyógyszerészek Évkönyvét" -A Természettudományi I ársulatban is nagy népszerűségnek 
örvendett Aktív résztvevője a „kis Akadémia" baráti körnek 1892-től a Gyógyszerészi Közlöny 
szerkesztője. 1923-ban gyógyszertári jogot nyelt és felállította a Rákóczi úton az „Arany Szar
vas" gyógyszertárát Tevékenységei elismerésére kormányfőtanácsosi címet kapott, a Magymor
szági Gyógyszerész Egyesület emlékétmet adott ki róla 
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Debrecenben született, gyógyszerészi képesítését a budapesti Tudományegyeternen szerezte 
meg, majd Lengyel Béla professzor intézetében doktorált Új titrimetriás, bromatometriás eljá
rást dolgozoll ki 1894-ben kinevezték a Kertészeti főiskola kémia tanárává. Számos találmánya 
és újítása őrzi nevét n1ég napjainkban is Két társszerzővel résztvett gyógyszerészgyakornoki 
tankönyv úásában A debreceni gyógyszetészek köztéri szobrot állítottak érdemei elismerése és 
emlékének megőrzése céljából 1977-ben a „Győri lstván Gyógyszertár" n1egnyitása alkalmából 
A mellszobor a gyógyszertár előtti kis téren áll 

Győry István 
1861-1954 

30„ 

Bronzére1n 
Készítő: Ligeti Erika (1982) 
Mérete: 92 mm 
Előlapon: DR. GYŐRY ISTVÁN 
GYÓGYSZERÉSZ, 
KERTÉSZETI PROFESSZOR 1861-1954 
Portré (középen) 
Hátlapon: kehely kígyóval. egy szál 
virággal 
Felirat: ABROMATOMEIRIA 
MEGALKOTÓJA. az eljárás kémiai 
folyamata képlete 

Winkler Lajos 
1863-1939 

3L 

Bronzére1n 
Készít6: Madarassy \Valter (1965) 
Mérete: 88 mm 
Előlapon: WINKLER LAJOS 1863-1939 
Középen jobb p1 ofilkép 
Hátlapon: BUDAPESTI 
ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 
WINKLER LAJOS EMLÉKÉRME 

Gyógyszerész, gyógyszerész-dokto1._ egyeten1i tanár (1909-1933) AMagyar Tudományos Aka
démia tagja 1896-tól Pályafutását Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszertárában kezdte, majd a bu
dapesti Tudományegyetemen 1885-ben gyógyszerészi-, 1889-ben gyógyszerész-doktori diplomát 
sze1zett. Than Károly kémiai intézetében dolgozott és halála után utódja lett. A magyar gyógy
szerészi kémia inegalapítója A Magyar Gyógysze1könyv III és N kiadásának kémiai részét 
szerkesztette, kétszáznál több tudo_mányos közleménye jelent meg Fő kutatási területe az anali
tikai kémia, gázanalízissel, giavirnetiiával, gyógyszer- és vízanalízissel foglalkozott Módsze1t 
dolgozott ki a vízben oldott oxigén meghatározására Nevéhez fűződik a gyógyszerész- és orvos
tanhallgatók kémiai képzése mintegy két évtizeden át amit különösen nagy gonddal végzett A 
WinkleI jutalomérmet a Budapesti 01vostudományi Egyetem alapította a Gyógyszerésztudomá
nyi Karon végzett kien1elkedő oktató és tudományos munka elismerésére és jutalmazására 
Winkler Lajos professzor e1nlékét egyete1ni tanszékén, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Inté
zetben 1983-ban felavatott mái ványtábla őrzi 
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A Pest megyei Pusztavarsányban született, tanulmányait Pápán, Esztergomban és Budapesten vé
gezte, a gyógyszerészi oklevelet 1886-ban, a doktori diplomát 1887-ben nyerte el Tulajdonosa 
volt a IX. kerületi, Jó Pásztor" gyógyszertárnak Az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, tu
dományos és gyakorlati té1nájú közlemények szerzője, részt vett a ill és IV Magyar Gyógyszer
könyv galenusi részének szerkesztésében Nevéhez fűződik a Magyar Gyógyszerésztudományi 
I ár·saság alapítása 1924-ben 

Deér Endre 
1865-1938 

32. 

Egylapú plakett 
Készítő: Szántó Gergely (l 932) 
Mérete: I 30x87 n1n1 
Előlapon: Bal profilkép, vállon babérággal 
DEÉR ENDRE 50 ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK 
EMLÉKÉRE A MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYl 
TÁRSASÁG- 1932 
Sima hátlapon bevésve: DR. MOZSONYI 
SÁNDORNAK 1939. lll 10 
Az énnet Mozsonyi Sándor professzor 
ajándékozta Zalai Károlynak 1965-ben 

Jakabházy Zsigmond 
1867-1945 

33. 

Bronzérem 
Készítő: Szántó Gergely (1937) 
Mérete: 65 mm 
Előlapon: AM. GYÓGYSZERÉSZ
TUDOMÁNYl TÁRSASÁG 
JAKABHÁZY EMLÉKÉRME* 193 7 
(köiiratban) 
Jobb profi!kép (középen) 
Hátlapon: DR. MOZSONYI 
SÁNDORNAK (bevésve) 
Megjegyzés: Az érmet di. Mozsonyi 
Sándor professzor ajándékozta 1965-ben 
Zalai Károlynak 

Udvarhely megyében Kiskedén született, orvosi diplom~ját a kolozsvári Ferenc József Tudo
mányegyetemen szerezte meg, ma,jd itt kísérletes gyógyszerkutatással foglalkozott Agyógyszer
ismeret magántanárává habilitálták Issekutz Bélával közösen frta meg „Gyógyszerismeret" cí
mű legfüntosabb művét 1920-tól mint egyeten1i taná1 a Budapesti Tudományegyetem Orvosi 
Karán a Gyógyszertani Intézetben, majd az önálló Gyógyszerismereti Intézetben, melyet a 
gyógyszerészképzés céljára alapítottak, gyógyszerismeretet oktatott 1935-1943 között a Ma
gyar Gyógyszerésztudományi I'ársaság elnöke A Magyar Tudományos Akadémia levelező tag

ja volt 
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Budapesten született itt végezte orvosi tanulmányait Klinikai működése után 1893-ban tanáJ:se
gédi kinevezést nyerl az Egyetem Gyógyszertani Intézetébe 1917-től a gyógyszertan és méreg
tan professzora, 1922-1924 között az Orvosi Kar dékánja Mansfeld professzorral közösen írt 
tankönyve (1907) sok kiadást ért meg Vámossy professzor résztvett a gyógyszerészdoktorok 
képzésében, a disszertációk vezetésében és elfogadásában .Jelentős és eredményes munkát vég
zett a IV Magyar Gyógysze1könyv szerkesztőbizottságában, mint annak elnöke. A 
Pharmacopoea Hungarica IV 1934-ben készült kiadásra és lépett hatályba, mint a gyógyszerellá
tás szabványa 

Vámossy Zoltán 
1868-1953 

34. 

Bronzéren1 
Készítő: Medgyessy Ferenc (1938) 
Mérete: 1 15 mm 

Előlapon: DR VÁMOSSY ZOLTÁN 1938 
(köriratban) · 

Bal profilkép (középen) 
Hátlapon: DR MOZSONYI SÁNDORNAK 
(bevésve) 
Megjegyzés: Az énnet dr. Mozsonyi 
Sándor professzor ajándékozta Zalai 
Károlynak 1965-ben 

Ernyey József 
1869-1945 

.35 .. 

Bronzére111 
Készítő: Rc1nényi József (1974) 

Mérete: 78 mm 
Előlapon: MAGYAR GYÓGYSZERÉ
SZETI TÁRSASÁG ·1 1869 ERNYEY 
JÓZSEF 1945 ; (körüatban) 
P1ofil aickép {középen) 
Hátlapon: Kehely kígyóval, 
GYÓGYSZERÉSZ-TÓRTÉNETI 
MUNKÁSSÁGÉRT (középen) 

A Nyitra megyei Bélaudvarnokon született, girnnáziumi tanulmányait a pialistáknál végezte 
Nagytapolcsányban Csippék Jánosnál volt gyógyszerész-gyakornok, vizsgáját Kolozsváron tet
te le Nyitrai. lőcsei, kö1möcbányai gyógyszertárakban dolgozott s ezeken a helyeken értékes tör
téneti le\éltáii kutatásokat végzett A korabeli lapoknak és a Magya1 Távirati Irodának is dolgo
zott Egyre több gyógyszcrésztörténeti és néprajzi, etin1ológiai cikke jelent meg. 1902-ben a 
Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán könyvtáros, majd az Éremtár igazgatója 1934-ben a Ma
gyrn Természettudományi Múzeum főigazgatója lett A budapesti Pázmány Péter Tudomány
egyetemen a „gyógyszerészet történet" előadója Főműve: „Elenchus nlcdicaminum" (1905) 
Felkérés alapján a Magyar Gyógyszctkönyv IV. kiadásának szövegét latinra fordította. Küzdött 
a gyógyszerészi 1núzeum felállításáért, ami már csak halála után valósult meg Mozsonyi profesz
szor közreműködésével 1948-ban, Ernyey József nevével fémjelezve 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszcrésztötléneti Szakosztály jutalomérme a gyógy~ 
szerésztörténcti tevékenység ered1nénycinek elismerésére 
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Gyógyszerész egyetemi magántanár, a magyar gyógynövényügy legkiválóbb úttörője A Tudo
mányegyetem botanikai intézetében Budapesten fOlytatott tudományos és oktató tevékenysége 
1nellett megszervezte a rendszeres gyógynövénybegyűjtést, a fOlyamatos termesztést és az expor
tot Megalapította és vezette a Budapesti Gyógynövénykísédeti Állomást, a mai Gyógynövény
kutató Intézet elődjét Munkájának eredményeként a magyar gyógynövények világszerte ismert
té lettek Személyének elismeréséhez hozzájárultak tudományos közleményei, továbbá hazai és 
nemzetközi tudományos kapcsolatai is 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztályának jutalomérme a tudomány
területen fOlytatott eredményes munkásságért 

Augusztin Béla 
1877-1954 

36. 

Bronzére1n 
Készítő: Osváth Mária (1977) 
Mérete: 90 mm 
Előlapon: AUGUSZTIN BÉLA 
1877-1954 
Portré {középen) 
Hátlapon: A GYÓGYNÖVÉNYUGY 
SZOLGÁLATÁÉRT 
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEI! 
TÁRSASÁG 

Széki Tibor 
1879-1950 

37. 

Bronzérem 
Készítő: Renner Kálmán (1980) 
Mérete: 90 mm 
Előlapon: SZÉKI TIBOR 1879-1949 
(téves adat helyesen: 1950) 
P01tré (középen) 
Hátlapon: A SZERVES KÉMIA ÉS 
GYÓGYSZERÉSZI KÉMIA 
PROFESSZORA (köriratban felül) 
KOLOZSVÁR-SZEGED-BUDAPEST 
(köriratban alul) 
a budapesti intézet képe és kehely 
kígyó képe (középen) 

Kolozsvárott született, gyógyszerészgyakornoki idejét édesapja „Mátyás király" gyógyszertárá
ban töltötte. A gyógyszerészi oklevelet a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen 1900-
ban, a gyógyszerészdoktori diplomát 1901-ben, a bölcsészdoktori diplomát 1902-ben szerezte 
meg Ezután az egyetemen Fabinyi Rudolf professzor intézetében tanársegéd, majd adjunktus 
Magántanárrá habilitált 1907-ben, egyetemi rendkívüli tanár 1917-ben 
1918-tól a családi gyógyszertárat vezette Kolozsvárott, míg meghívást kapott a Szegeden induló 
egyete1nre, amely-mostoha körühnények között kezdte meg működését Megszervezte a Szerves 
és Gyógyszerészi Kémiai Intézetet. Az 1933/34 tanévben az egyetem rektora volt Ezután meg
hívást kapott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, a Szerves és Gyógyszerészi Ké
miai Intézet vezetésére Egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia levelező taggá választot
ta Akadémiai rendes tag 1945-től Az egyetemen nagy ambícióval és szaktudással valósította 
meg a szerves kémia és a gyógyszerészi kémia oktatását, a hallgatók részére jegyzetfüzeteket ké
szített. Tankönyvet üt a gyógyszerészi kémia szervetlen részéből, 1nelynek második kötete, a 
szerves kémiai rész a háborús ese1nények következtében nem jelenhetett meg. AMagyar Gyógy
szerésztudományi Társaságban előadásokat tartott, 1943-1947 között az elnöki tisztséget is el
látta Tanítványai, disszertánsai tisztelték és nagy sze1etettel vették köt ül egészen haláláig 
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Orvos, a gyógyszertan és méregtan egyeteini tanára. akadémikus Debrecenben született, közép
iskoláit Budapesten és Szabadkán végezte. Már itt vonzódott a tcnnészettudományokhoz és a 
történelemhez A budapesti I'udományegyctcn1en 1889-ben orvosdoktoná avatták. A Gyógy
szertani Intézetben Bókay Árpád mellett gyakornok, részt vesz tankönyve szerkesztésében, meg
bízásából előadást tmt a gyógyszerészhallgatóknak Kémiai tanulmányokat végzett egy éven át 
Than Károly kémiai intézetében, majd kinevezték az Országos Bírósági és Vegyészeti Intézetbe, 
ahol Felletá1 Emil n1ellett a vérnyomok kimutatásával foglalkozott A Tudományegyetemen 
1894-ben a toxikológia magántanára, az Állatorvosi Főiskolán 1896-ban a botanika és a gyógy
szertan nyilvános rendes tanára lett Ettől kezdve 40 éven át a Gyógyszertani Intézet igazgatója
ként tevékenykedett kutatott és oktatott Súlyt helyezett ana, hogy tanítványai tisztában legye
nek a gyógyszerek hatástani, fizikai és kémiai tulajdonságaival Már első közle1nényeiben fog
lalkozik a morfinnal, 1nérgcző növényekkel, a mé1gek ellenszcreivel Legjobban vonzódott a to
xikológiai kutatásokhoz, mert e1ed1nényeit mcgbízhatóbbaknak tartotta. 1896-tól 1913-ig a bo
tanikai ismereteket is előadja, 1897-től 1905-ig az állatorvoslás tö1ténetét is tanítja Felkérés 
alapján, mint a szerkesztőbizottság tagja, részt vesz a III. Magyar Gyógyszerkönyv sze1keszté
sében 1921-től a Magyar Tudo1nányos Akadémia tagja Fő rnunkúi: „Magyar úllatorvosi köny
vészet 1472-1904", és „A n1agya1 orvosi e1nlékek 1929-1940" 2 kötetben Gyógyszcrészettö1-
téneti munkái_a so1án tanuln1ányozta és kiegészítette Bmadlai és Bársony 1930-ban n1egjelen1 
könyvét Az Allatorvostudo1nányi Egyete1n kertjében 1990-ben szol)]'ot e1neltek cn1lékének, és a 
Magyary Kossa E1nlékérem ó1 zi tudo1nányos oktatói és közéleti nagyságát A Magyary Kossa 

60 nagycsaládot 01 vosok és gyógyszer~szek reprezentálják több gcne1 ációban 

Magyary Kossa Gyula 
1865-1944 

38 .. 

Bronzére111 
Készítő: Don1011kos Béla (1990) 
Mérete: 110 mm 

Előlapon: IN MEMORJAM JULIUS 
I<.1AGYARY KOSSA (köriratban) 
Portré (középen) 
Hátlapon: A .,GYÓGYSZERTANI 
TANSZÉK' táblája és épületének képe az 
Állatorvosi Egyetem parkjában 

Koritsánszky Ottó 
1882-1952 

39 .. 

Bronzéren1 
Készítő: Kiss László (1982) 
Mérete: 86 mm 
Előlapon: KORITSÁNSZKY O'TI'Ó 
1882-1952 (kö1iratban) 
Portré (középen) 
Hátlapon: A NE.l\1ZETKÖZI 
GYÓGYSZERÉSZETI SZÓVEISÉG 
AFIPALELNÓKE 1930-1939 

A Tolna 1negyei Kölesden született ahol édesapja gyógyszertá1tulajdonos volt Iskoláit Bonyhá
don végezte, a gyakoinoki idejét a családi gyógyszertárban töltötte el Gyógyszerészi diplomáját 
1903-ban a budapesti Tudományegyetemen sze1ezte meg A soproni „Oroszlán Gyógyszertár"
ban dolgozva a városi levéltá1ban gyógyszerésztörténeti kutatásokat végzett Később a Gyógy
szerészi Hetilapnál is dolgozott, mint szerkesztő 1920-tól titkát a, rnajd igazgatója a Magyaror
szági Gyógyszerész Egyesületnek, fáiadhatatlanul küzdött a gyógyszerészet és a gyógyszerészek 
érdekeiért. Külföldi kapcsolatai réYén résztvett a Ne1nzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) 
alapításában alapszabályának kidolgozásában A Szövetség ülésein a magya1 delegáció képvise
letében eredményeket ért el 1930-1939 között a Szövetség egyik alelnöki tisztségét töltötte be 
Rendszeresen részt vett a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság kongresszusain is, szor
!!almazta északi rokonainkkal (finn, észt, lett) a kapcsolatok felvételét és a tudo1nányos együtt
~űködést Egyesületi igazgatói állásáról 1941-ben letnondott és átvette az 1928-ban elnye1't 
, Arany Kereszt családi gyógyszertára vezetését Nagyszámú szakmapolitikai közleménye mel

lett szépiiodahni könyveket is írt 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Koritsánszky Oltó en1lékének 1ncgőrzésére a család volt 
kölesdi gyógyszertáiában 1nárványtáblát helyezett el 1983-ban 
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Orvosdoktor, gyógyszerkutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja A ko
lozsvári (1914-1921), a szegedi (1921-1937), majd a budapesti egyetem (1937-1962) tanára. A 
korszerű magyar gyógyszerkutatás elindítója Több új gyógyszer és ezek hatásmechanizmusának 
felfedezője, előállítója Gyógyszertani művei a Jakabházy Zsigmonddal közösen írt „Gyógyszer
ismeret, Kolozsvái, 1913." továbbá a „Gyógyszertan és gyógyítás I-ITI Budapest, 1959-1960" 
stb. alapvetőek Az orvosképzés mellett gyógyszerészképzéssel is fOglalkozott. Hosszú időn át a 
Gyógyszerészképzés Karközi Bizottságának elnöke is volt Kossuth-díjas 1952-ben 

Issekutz Béla 
1886-1979 

40. 

Egylapú bronzérem 
Készítő: Osváth Mária (l 9'76) 
Mérete: ll4 mm 
El6lapon' PROF ISSEKUTZ BÉLA 
90 ÉVES - 1979 (felső köriratban) 
Időskori portré (középen) 

Atzél Elemér 
1888-1954 

41. 

Egylapú bronzérem 
Készítő: Edvi Illés György (1941) 
Mérete: 60 mm 
El61apon' PROF ATZÉL ELEMÉR A 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEK ATYJA 
- 15 ÉVES 
PROFESSZORSÁGÁNAK EMLÉKÉRE 
(köriratban) 
Bal profil arckép (középen) 

Kemenesmagasiban született, gyakornoki évei letöltése után a budapesti I udományegyetemen 
szerzett gyógyszerészi diplomát 1911-ben. 1917-ben orvosdoktori, 1921-ben jogi doktori diplo
mát szerzett, majd ügyvédi vizsgát is tett 1933-tól az egészségügyi osztályt vezeti a belügymi
nisztériumban Az egyetem orvoskara rendkívüli egyetemi tanári címmel tüntette ki Mint ilyen, 
éveken át a gyógyszerészhallgatóknak előadta a „Gyógyszerészeti jogszabályok ismeretét", 
amelynek tudása az approbációs vizsgánál is követelmény volt. Nevéhez fűződik az „Egészség
ügyre vonatkozó rendeletek" című kiadvány szerkesztése is A Magyar Gyógyszerésztudományi 
Társaság munkájában is fOlyamatosan résztvett 
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Makón született iskolái elvégzése után gyako1nok apja nagylaki gyógyszertárában Gyógysze-
1észi oklevelét 1908-ban kapta 1neg, apja gyógysze1tárában dolgozott, majd annak halála után át
vette a gyógysze1tá1 vezetését Az impél'Íu1n változás után Budapestre került, ahol a Gyógysze
részgyakon1oki IanfOlyan1 taná1a lett, munkáját nagy ambícióval és hozzáértéssel végezte Köz
ben 1923-1950 között az Eri Injekciós Labo1atóriumot átvette. vezette és fejlesztette. Az üze1n 
álla1nosítása ut;:í_n a Kőbányai Gyógyszergyár injekciós főosztályának vezetésével bízták 1neg, itt 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig Dolgozataiban az injekciókészítés technológiájával foglalko
zott, n1egjelent dolgozatainak szá1na: 79 Hosszú gyakorlati és tudományos pályaftltása alatt az 
egyetem aiany-., gyémánt-, vas- és gránitdiplomával tüntette ki Ez utóbbit a 75 éves szolgálat el
ismeréséül 1978-ban kapta 1neg 
AMagya1 Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszeripari Szervczeténekjutalomérn1e az ipari gyógy
szerészet fCjlcsztése- e-lisn1e1 ésére 

Spergely Béla 
1888-1982 

42. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss László (1984) 
Mérete: 82 mm 
Előlapon: SPERGELY BÉLA 
EMLÉKÉREM 1888-1982 
Po1tré (középen) 
Hátlapon: MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZEJI TÁR SASÁG 
IPARI SZERVEZETE 

Kőszegi Dénes 
1888-1970 

4.3. 

Egy!apú b1 onzérem 
Készítő; Fritz Mihály (1985) 
Mérete: 125 min 
El6lapon: DR KŐSZEGI DÉNES 
EMLÉKÉREM (köriratban) 
Szemüveges p01tré kép (középen) 

Kőszegi Dénes Kolozsváron született Vegyészi diplomája elnyerése után munkásságát a kolozs
vári egyetemen kezdte, 1921-től Szegeden folytatta A Gyógyszerészi Vegytani Intézet alapítója, 
első igazgatója, 1933-tól magántanár, 1951-től a gyógyszerészkar professzora Kutatási te1ülete 
a klasszikus analitikai kémia. gyógyszerkémia 
Dr Kőszegi Dénesné I ömörkény Erzsébet alapítványi jutalomérme a gyógyszerészhallgatók 
gyógyszeranalitikai pályamunkái jutalmazására 
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Kadarkúton született, iskoláit Kaposváron és Fiumében végezte. A gyógyszerészi oklevelet 
1911-ben, a gyógyszerészdoktori diplomát 1912-ben Budapesten szerezte Gyakornok az Egye
temi Gyógyszertá1ban, majd tanársegéd a pozsonyi Erzsébet Egyetem Közegészségtani Intézeté
ben Közben orvosi tanuhnányokat folytat, 1919-ben 01vosdoktorrá avatták, majd miniszteri tit
kár, később osztálytanácsos 1933-ban a Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára, 1934-
ben miniszteri tanácsosi címet kap és az Egyetemi Gyógyszertár igazgatója 1940-től a „gyógy
szerészet' nyilvános rendes tanára Átszervezi és a Hőgyes Endre utcai épületbe áthelyezi az in
tézetet, biztosítja a klinikák korsze1 ű gyógyszerellátását Éveken át tartó küzdelemmel elé1 te a 
négyéves egyetemi gyógyszerészképzés bevezetését. Az 1955-ben megalakult önálló Gyógysze
rész Kar első dékánja volt 1962 évi nyugdíjbavonulásáig Tudományos közleményeinek száma 
104, az Vés VI Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztóbizottságának tagja. A Magyar Gyógysze
résztudományi Tátsaságnál 1935-től alelnöki feladatot látott el a kényszerű átszervezésen túl 
1951-ig 
A Magyai Gyógyszerészeti I ár saság Gyógyszerügyi Szervezési Szakosztálya jutalomérme a tu
dományterületén folytatott eredményes munkásságé1 t 
Mozsonyi Sándo1 professzor, dékán en1lékére a Magya1 Gyógyszerészeti Tár saság szülőfalujá
ban, Karadkúton márv<:'inytáblát helyezett el a gyógyszertár falán 1982-ben A professzor halálá
nak 10 évfordulója alkahnából 1986-ban az Egyete1n és a I ár saság faragott 1nárványtáblát ava
tott az Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében 

Mozsonyi Sándor 
1889-1976 

44. 

Bronzérem 
Készítő: Madarassy Walter (1981) 
Mérete: '78 1nm 
Előlapon: PROF MOZSONYI SÁNDOR 
1889-1976 (kö1iratban) 
Bal profilkép (középen) 
Hátlapon: GYÓGYSZERÉSZETI 
SZERVEZÉSI MUNKÁSSÁGÉRT 
(köriratban) 
Gyógyszertári törőmozsár kígyóval 
(középen) 

Dávid Lajos 
1889-1962 

45. 

Bronzérem 
Készítő: Osváth Mária (l 982) 
Mérete: 118 inm 
Előlapon: DR DÁVID LAJOS 1889-1962 
Portré (középen) 
Hátlapon: A KÓRHÁZI GYÓGY
SZERÉSZEI FEJLESZTÉSÉÉRT -
A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZEI! 
TÁRSASÁG 
stilizált szív képe (középen) 
DR ZALAI KÁROLYNAK (bevésve) 

Kézdivásárhelyen született, iskolái elvégzése után ott töltötte gyógyszerész-gyakornoki idejét 
Kolozsváron 1911-ben gyógyszerészi, 1913-ban gyógyszerészdoktori képesítést szerzett. A ko
lozsvári Egyetemi Gyógyszertá1ban, mint tanársegéd, majd mint egyetemi vegyész dolgozott A 
Szegedre történt áttelepülés után megbízást kapott Egyetemi Gyógyszertár létesítésé1e, a 
„gyógyszerészet tárgy oktatására, majd önálló Gyógyszerészeti Intézet berendezésére A két in
tézet ideiglenesen a Kálváiia té1 egyik épületében működött, majd a Dóm téren épített új épület
be került, amely mindenben megfelelt az oktatás és a gyógyszerellátás követelményeinek. Egye
temi rk tanár 1930-ban, egyeten1i tanár 1944-ben A gyógyszerészhallgatók mellett orvostanhall
gatókat is oktatott, „Gyógyszerészet" című háromkötetes munkája kiváló szakkönyv és tankönyv 
volt Tudományos dolgozatainak száma 75. Orvoskari dékáni tisztet is ellátott 1947/48-ban 
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Kórházi Szervezetének jutalomérme a kó1házi-klinikai 
gyógyszerészet eredményes fejlesztése elismeréséül 
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Botanikus, biológus, a Szegedi I'udományegyetem Természettudományi Karának professzo1a, a 
Növénytani Intézet és Füvészkert igazgatója (1940-1965) Fő kutatási területe a faanatómia és 
szövettan volt, de munkássága kiterjedt a botanika számos más területére is, így a növényföld
rajzra, -származástanra és -genetikára Legjelentősebb tudományos munkája: A szárazföldi nö
vényvilág három irányú fejlődéstörténete Kossuth-díjas 1958-ban Oktatási tevékenysége kiter
jedt a gyógyszerészhallgatók botanikai (növénysejttan, szövettan, rendszertan stb) oktatására is 
Munkájával jó alapot biztosított a gyógyszerismeret, gyógynövénytan elsajátításához 

Greguss Pál 
1889-1984 

46„ 

Bronzérem 
Készítő: Lapis András (1989) 
Mérete: 42 mm 
Előlapon: DR. GREGUSS PÁL 
SZÜLETÉSÉNEK SZÁZADIK 
ÉVFORDULÓJÁRA 1889-1989 
(köriratban) 
Profil kép (középen) 
Hátlapon: Fűrészelt juhar fatörzs, faág 
hajtás (körben), alatta két falevél, 
,„TUDÁS, SZERETET EGÉSZSÉG 
(alul) 

Réthy Géza 
1891-1977 

47. 

Egylapú bronzplaketl 
Készítő: Alexander Finta (1947) 
(USA-ban élő magyar 1nűvész 
Finta Sándor) 
Mérete: 380x275 mm 
Előlapon: GÉZA W. RÉTHY (alul) 
Profil kép (középen) 
A FINTA 1947 (felette jobb sarokban) 

Réthy Géza Vilmos (William) Cegléden született polgári családból, itt végezte iskolai tanulmá
nyait Agyógyszerészgyakornoki idő letöltése után iratkozott be a budapesti Tudományegyetem
re gyógyszerészhallgatónak, oklevelét 1913-ban szerezte meg Ezt követőleg az Egyetemi 
Gyógyszertárban dolgozott Matolcsy Miklós egyetemi tanár vezetésével mint gyakornok, majd 
egyetemi tanársegéd az 1914-1921 közötti években. Részt vett az intézet oktatói tevékenységé
ben és a „Gyógyszerészek Bmáti Körének" továbbképző munkájában, előadó ülésein Az általá
nos hazai 1ossz gazdasági körülmények miatt szerencsét próbálva 1921-ben kivándorolt Ameri
kába, az Amerikai Egyesült Államokban fOlytatta gyógyszerészi tevékenységét, s a szerencse, 
ami párosult szorgalmával, kedvezett neki 1974-ben hazalátogatott szülőhazájába és felvette a 
kapcsolatot ifjúko1i munkahelyével, az Egyetemi Gyógyszertárral. Az 52 éves amerikai gyógy
szerészi n1űködése tapasztalatait, véle1nényét az Intézet vendégkönyvében így fOglalta össze: 
"menjetek ki külföldi e tanulni, de soha ne n1aradjatok kint végleg Hozzatok haza drága magyai 
hazánknak 1ninden 1negszerzett tudon1ányos és gyakorlati értéket! Emlékezzetek a költő szavai
ra: 'A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely ! 'Réthy Géza a tanácsokon kívül <myagiak
kal is támogalla az Egyetemi Gyógyszertá1 tudományos és gyakotlati fejlődését, amiért köszönet 
és elis1ner és illeti meg 
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Született Makón, és iskolai tanulmányai után gyógyszerészi és orvosi diplomát szerzett Mint 
gyógyszerész Szentendrén, majd Budapesten a Megváltó Gyógyszertárban (VIT kerület) dolgo
zott, utóbbiban mint a gyógyszertát bérlője Kutatási, egészségügyi témákkal is fOglalkozott, 
szakcikkei a „Népegészségügy" folyóiratban jelentek meg Reményi József szobrász és éremmű
vész a gyógyszertári munka során páciense volt, orvosi és gyógyszerészi munkája elismeréseként 
készítette róla az érmet 

Bakay Matild 
1893-1970 

48. 

Bronzérem 
Készítő: Reményi József (1961) 
Mérete: 81 mm 
Előlapon: DR. BAKAY MATILD ORVOS 
ÉS GYÓGYSZERÉSZ 1961 
Profilkép (középen) 
Hátlapon: BOLDOG KI A 
SZENVEDŐKÉRT 
ÉLHET (köriratban) 
Álló női alak bottal, kehellyel kígyóval 
(középen) 

Szent-Györgyi Albert 
1893-1986 

49. 

Egylapú bronzplakett 
Készítő: Szentgyörgyi István (1937) 
Mérete: Süx50 mm 
Előlapon: po1tré (középen) 
NAGYRÁPOLTI SZENT-GYŐRGYI 
ALBERT 
SZEGED 1937 

Orvos, biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1935, 1945), másodelnöke 
(1946-1948) A szegedi (1928-1945), majd a budapesti Tudományegyetem professzora 
(1945-1948) Az USA-ban a Woods Hole-i tengerbiológiai laboratórium vezetője Felfedezte az 
aszkorbinsavat, bizonyította a C-vitaminnal való azonosságát, és a biológiai oxidációban jelen
tőségét Idős korában a 1ák gyógyításának lehetőségét kutatta Nobel-díjas (1937) és Kossuth
díjas (1948) 
Szent-Györgyi munkásságának kifejezetten gyógyszerészeti vonatkozása: szegedi munkatársai
val együtt 1947-ben Budapesten megalapították a „Se1vita Gyógyszergyár és Vegyipari Válla
lat"-ot, melynek elnök-igazgatója volt A részvénytársaság mindössze néhány évig m~ödött, de 
ezzel is hozzájárult a második világháború utáni hiányos gyógyszerellátás fejlesztéséhez 
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Gyógyszerész, egyetemi tanár, a Magyar T udornányos Akadémia tagja, kétszeres Kossuth-d~jas 
Gyógyszerészi doktorátusát Winkler Lajos vezetésével szerezte meg Itt eredményesen kutatott 
és oktatott, inajd 1927-ben az 01sz<Í.gos Közegészségügyi Intézet osztályvezetője lett, megszer
vezte a 1nagyar hatósági gyógyszercllenőrzést. Ez a fejlődő gyógyszeripaii készítmények minő
sége szempontjából nagy előrehaladást jelentett Gyógyszer analitikai ké1niai eljárásait világszer
te ismerik Az Eötvös Loránd Iudo1n<Í.nyegyetemen a Természettudományi Kar Szervetlen és 
Analitikai Intézete p1of6sszori álhísát elnye1te, itt fülytatta kutató és oktató munkáját Tudomá
nyos dolgozatainak sz<:'íma 467 Folyamatosan foglalkozott gyógyszerészek és gyógyszerészdok
torok képzésével A Magyar Gyógyszerkönyv V, és VI kiadása szerkesztőbizottságának elnöke 
volt. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság e.!nöke 1949-1951 között 
Schulek Elemér professzor e1nlékére a Magyar Gyógyszerészeti Tár saság 1983-ban márványtáb
lát avatott az Eötvös Lo1ánd Iudo1nányegyete1n Szervetlen és Analitikai Kérniai Tanszékén 
A Magya1 Gyógyszerészeti Táisaság Gyógyszcranalitikai Szakosztálya jutaloménne a tudo
mányte1ülcten folytatott eredményes munkásságért 

Schulek Elemér 
1893-1964 

50„ 

Bronz- és ezüstéren1 két kivitelben 
Készítő: Sós András (1973) 
Mérete: 65 nlm (102 mm is készült 
bronz kivitelben) 
Előlapon: SCHULEK ELEMÉR 
1893-1964 
Portré (középen) 
Hátlapon: MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
GYÓGYSZERANALITIKAI 
MUNKÁSSÁGÉRT 

Kabay János Emlékérem 
1896-1936 

51. 

Egylapú bronzérem 
Készítő: is1neretlen 
Mérete: 38 mm 
Előlapon: Babérkoszorúban pajzs kehellyel 
és kígyóval 
1848 (felette) 
1948 (alatta) 
KABAYJÁNGSEMLÉKÉREM 
(az érem peremén köriratban) 

Készült az 1848-as szabadságharc centenáriumára a gyógyszerészek által szervezett tudományos 
ülések és a Gyógyszerésztörténeti Múzeum megnyitása alkalmából, melyet Mozsonyi Sándor 
professzor rendezett Az érem elkészíttetését dr. Halmai János valósította meg. Az érem valószí
nűleg alacsony példányszámban készült Adományozás révén került birtokomba 
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Büdszentmihályon (ma Tiszavasvári) született, itt végezte iskolai tanulmányait A világháború 
katonai szolgálata után bátyja Hajdúnánáson lévő gyógyszertárában volt gyógyszerész-gyakor
no~. Gyógyszerészi diplomáját 1924-ben a Pázmány Péter I udományegyetemen szerezte meg, 
maJd a Gyógynövénykísérleti Intézet szolgálatába lépett Itt dolgozták ki feleségével, Kelp Ilo
nával együtt a morfin nyers máknövényből való előállítását. Szabadalmát elfogadták. Büdszent
mihályon 1927-ben megalapította az Alkaloida Vegyészeti Gyárat A technológiai eljárás fejlesz
tésével elérte a folyamatos termelést, a mákszalmából történő előállítást Felfedezésének és el
járásának nemzetgazdasági jelentőségét egyre többen felismerték, a külföld is érdeklődött az el
járás után. Lengyelországban leányvállalatot állított fel Sikerei teljében baleset érte, amit elcsi
gázott és legyengült szervezete nem tudott elviselni, tragikusan fiatalon halt meg 
Halálának 50 évfOtdulója alkaltnából a nevét viselő tiszavasvári gyógyszertárban 1986-ban már·
vány emléktáblát avattak emlékére Ugyanezen évfOrduló alkalmából az ausztráliai Tanzániában, 
ahol morfin-gyáitási eljárását alkalmazzák, leánya és fia jelenlétében köztéri emlékművet avat
tak tiszteletére 
A ~ag~ar Gyógyszerészeti I ársaság Gyógyszerkutatási Szakosztálya jutalomé1me a tudomány 
te1uleten folytatott eredményes munkásságért 

Kabay János 
1896-1936 

52. 

Bronzére1n 
Készítő: Asszonyi Tamás (1976) 
Mérete: 75 mm 
Előlapon: KABAY JÁNOS GYÓGYSZE
RÉSZ 1896-1936 (az éremlap jobb felén) 
Portré (az éremlap bal felén) 
Hátlapon: MAGYAR GYÓGYSZERÉ
SZETI TÁRSASÁG GYÓGYSZERKU
TATÁSI MUNKÁSSÁGÉRT 

0' 

Cholnoky László 
1899-1967 

53. 

Bronz érem 
Készítő: Kiss László (1980) 
Mérete: 114 min 
Előlapon köiiratban: 
PROF CHOLNOKY LÁSZLÓ 1899-1967 
Profil arckép (középen) 
Hátlapon: NIHIL VINCIT, NISI 
VERITAS, NIHIL SANAI 
NIS! CARITAS 

A Tolna megyei Ozorán született, gimnáziumi tanulmányait Veszprémben végezte Gyógysze
részgyakornok Kunmadarason, majd Budapesten Janitsáry Iván gyógyszertárában, aki felkeltet
te érdeklődését a kémia szeretetére Gyógyszerészi oklevelét 1922-ben, gyógyszerészdoktori 
diplomáját Winkler Lajos professzor vezetésével 1924-ben szerezte meg Még ebben az évben 
Pécsre ke1ült Zechmeister László professzor mellé tanársegédnek 1927-ben elérte a PhD foko
zatot és az egyeterni adjunktusi beosztást. 1948-tól egyetemi tanát A karotinoid kutatásokkal je
lentős eredményeket ért el Bevezette és széles körben alkalmazta a laornatográfiás módszereket 
1956-1961 között rektorhelyettes, 1961-1964 között az egyetem rektora 1959-ben Kossuth-dí
jas, 1960-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
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Magyar születésű fizikus, biofizikus, audiológus, Nobel-díjas I udományos eredményeiért 1939-
től a Magyar I udományos Akadémia tagja, a Pázmány Péter Tudományegyetem Fizikai Intéze
tének rendkívüli professzora, a gyógyszerészettan hallgatók kötelező szigorlati „fizikai" tárgyá
nak tanára és szigorlatoztatója 1947-től az USA-ban élt és az emberi hallás mechanikai-fizikai 
folyamatait kutattc. A fülcsigán belüli ingerlés fizikai mechanizmusával kapcsolatos felfedezé
séért Nobel-díjat kapott 1961-ben 

Békésy György 
1899-1972 

54. 

Egylapú bronzéren1 
Készítő: Osváth Mária (1972) 
Mérete: 105 mm 
Előlapon: PROF BÉKÉSY GYÖRGY 
1899-1972 
PRIX NOBEL 1961 

Szebellédy László 
1901-1944 

55. 

Kissé nyolcsarkos bronzérc1n 
Készítő: Renner Káln1án (1991) 
Mérete: 85 mm 
Előlapon: SZEBELLÉDY LÁSZLÓ 
1901-1944 
Portré kép 
Hátlapon: SOCIET:A.S 
PHARMACEUTICAHUNGARICA * 
1991 PRO SCIENTIA 
PHARMACEUTICA 
Háttérben a Tudományegyeten1 els6 
Kémiai Intézete képe 

Rétságon született, a győri bencés gimnáziumban tanult és érettségizett Édesapja gyógyszertá
rában, a Győr megyei Tét községben végezte gyógyszerészgyakornoki tanulmányait A budapes
ti Tudományegyetemen gyógyszerészhallgató, 1923-ban gyógyszerészi oklevelet, majd 1926-
ban gyógyszerészdoktori diplomát szerzett Disszertációs munkáját Winkler professzor vezette, 
aki felfigyelt tehetséges tanítványára, gyakornoknak, tanársegédnek majd adjunktusnak nevezte 
ki Látóköre szélesítésére tanulmányúton is volt Traedwel zürichi és Böttger lipcsei professzorok 
mellett 1934-től egyetemi magántanár, 1939-től nyilvános rendkívüli tanár, 1941-től nyilvános 
rendes egyetemi tanár, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet igazgatója Főleg elektroanalí
zissel, mikroanalízissel, mennyiségi katalitikus nyomelemzéssel, fluoreszcens és redox indikáto
rokkal foglalkozott Eljárásait az ország határain túl is ismerték Publikációi külföldön is megje
lentek A Magyar Gyógyszerészeti Társas-ágban számos előadást tartott Oktató munkájában 
nagy figyelmet szentelt a gyógyszerészhallgatók elméleti és laboratóriumi gyakorlati képzésére 
Tanítványai becsülték és szerették 
Ehnékének rnegőtzésére a Magya1 Gyógyszerészeti Társaság az Eötvös Loránd Tudományegye
tem Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézetében márványtáblát helyezett el 1983-ban 
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Szolnokon született, ősei, nagyapja és édesapja gyógyszerészek voltak Fegyverneken majd Szol
nokon A családi gyógyszertár fOntos tényező volt életében. Mégis először papi pályára készült 
két éven át az innsbrucki jezsuitáknál Ezután Budapesten gyógyszerészetet tanult és megszerez
te a diplomát Winkle1 Lajos professzor Kémiai Intézetébe 1929-ben került, 5 éven át személyi 
asszisztense volr, egész életén át őt tekintette legf6bb tanítómesterének Az önállósult Budapes
ti Orvostudományi Egyetemen 1949-ben megalapította az önálló Gyógyszerészi Kémiai Intéze
tet, melynek igazgatója, egyetemi tanál.a lett A Gyógyszerésztudományi Kar dékáni tisztjét 
1962-1972 között töltötte be, fejlesztette a Kar oktatói és tudományos kutató munkáját Tudo
mányos tevékenysége kiterjedt a Magyar Tudományos Akadémia szakbizottságaira, továbbá a 
Gyógyszerész Szakcsoport, majd a Magyar Gyógyszerészeti Társaság munkájára is, ahol 1954 
és 1968 között főtitkári, elnöki funkciót látott el A Magyar Gyógyszerészeti Iársaság-nál meg
szervezte a megyei te1 illeti szervezeteket és országos szinten a tudományos szakosztályokat Szé
leskörű publikációs tevékenysége mellett a „Gyógyszerészet" főszerkesztője 1957-től három év
tizeden át Végh Antal professzor életpályájával beírta nevét a magyar gyógyszerészet történe
lemkönyvébe 

Végh Antal 
1903-1995 

56. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss László (1983) 
Mérete: 98 mm 
Előlapon: PROF. VÉGH ANTAL 
AETATIS SUAE LXXX (köriratban) 
Portré 
Hátlapon: EXISIII ERGO POSSIBILE 
EST 

Clauder Ottó 
1907-1985 

57. 

Bronzérem 
Készítő: Renne1 Kálmán (1989) 
Mérete: 88 mn1 
Előlapon: portré középen 
CLAUDER OTTÓ !907-1985 
(köriratban) 
Hátlapon: PRO MERIIIS IN SCIENCIA 
PHARMACEUI'ICAADEPTIS (középen) 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI 
TÁRSASÁG (köriratban) 

A sziléziai Witkowitzben született, apja a selmecbányai fOiskolát végzett vaskohómérnök, aki 
Witkowitzben, Salgótarjánban, Ózdon és Csepelen volt főmérnök. Clauder Ottó középiskoláit 
Körmöcbányán, Egerben majd Budapesten végezte 1925-ben a gyógyszerészi pályára lépett és 
a budapesti Pázmány Péter I'udományegyetemen szerzett gyógyszerészi-, majd 1931-ben gyógy
szerészdoktori diplomát. Dissze1tációját Winkler Lajos professzor vezetésével készítette el Dol
gozott Szebellédy László professzor, majd az Országos Közegészségügyi Intézetben Schulek 
Elemér professzor -mellett is 1937-ben a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban helyezkedett el és 
itt dolgozott 21 éven át Közben meghívás alapján az egyetem I. Belgyógyászati Klinikáján 
Rusznyák István professzor mellett 1950-től laboratórium vezető egyetemi docens, és egyidejű
leg Bruckner Győző kémikus professzornál egyetemi magántanárnak habilitálták 1952-ben 
megkapta a kémiai tudomány kandidátusa fokozatot Megbízták a gyógyszerészhallgatók szer
ves kémiai oktatásával, niajd 1957-ben a G)rógyszerésztudományi Karon a Szerves Vegytani In
tézet fClállításával, melynek tanszékvezetőjévé nevezték ki Kutatási területe: izolált alkaloidok 
szerkezetkutatása. szteroidkémiai problémái, gyógyszerként való felhasználása Szerves kémiai 
jegyzetét négyévente megújította, a tudományos dolgozatainak száma 62. 51 szabadalom tulaj
donosa, 23 gyógyszerészdoktori értekezés vezetője és százat meghaladó tudományos előadást 
tartott A Magyar Gyógyszerészeti Tál.saság aktív tagja, a Gyógyszerkutatási Szakosztály alapí
tó elnöke 1964-1972 között, majd 1975-ig a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság elnöke Kiváló 
Gyógyszerész kitüntetésben részesül, eredményeit itthon és külföldön is sokra értékelik 
Clauder Ottó professzor emlékére intézetében volt munkatáJsai márványtáblát helyeztek el 1997-
~ ~ 
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Több generációs gyógysze1ész családban született Körmenden, ahol a „Oroszlán Gyógyszertár"
ban végezte gyógysze1észgyakornoki tanulmányait. Gyógysze1észi diplomáját a budapesti Páz
mány Péte1 Tudományegyetemen szerezte meg 1933-ban Kőszegen a gyógyszerellátás mellett 
gyógynövényeket termesztett és fürgalmazott más gyógyszertárak részére is 1949-ig Gyógysze
részi munkáját 1950-1959 között a Vas Megyei Gyógyszertári Központnál, majd a Fővárosi 
Gyógyszertári Központnál folytatta 1968 évi nyugdíjba vonulásáig Mint nyugdíjas gyógysze
rész még éveken át vállalt munkát a fővá1osi gyógyszertáraknál Ambícióval és nagy szakérte
lemmel foglalkozott nun1izmatikával, éremgyűjteménye fejlesztésével, ami örömet és boldogsá
got jelentett számá1a Igazolja ezt az emlékérmén feltüntetett Goethe idézet is 

Sonnevend György 
1908-

58. 

Bronzérem 
Készítő: Csúcs Ferenc (1971) 
Mérete: '74 mm 
Előlapon: GEORGIUS SONNEVEND 
NUMISMA:fHUNGARIC 1971 
(köriratban) 
Bal profilkép (középen) 
Hátlapon: BEATI SUNT HOMINES 
COLLECTIONEM HABENTES (Goethe) 
(köriratban) evezős hajó (középen) 
FELJCITATI (felirat felett) 
AUGUSTI (lent) 

Benkő Ferenc 
1911-

59„ 

Bronzérem 
Készítő: Ligeti Eiika (1975) 
Méret: 86 mn1 

Előlapon: BENKŐ FERENC 
APOTHECARJUS {kö1üatban) 
Bal p1ofilkép (középen) 
Hátlapon: világok (kö1ben) NIL 
NOCERE (felirat) 
guggoló női akt bal kmján 
tekergő kígyó (középen) 

A Hajdú-Bihar megyei Derecskén született gyógyszerész családból, édesapja a helyi Remény 
gyógyszertár tulajdonosa volt Sárospatakon érettségizett, gyógyszerészi oklevelét a budapesti 
Pázn1ány Péter Tudományegyetemen 1935-ben szerezte meg, 1935 és 1950 között a gyógysze1-
tár államosításáig vezette édesapja gyógyszertárát Ezután több debreceni gyógysze1tárban dol
gozott, mint vezető és kerületi főgyógyszerész, 1958-1981 között nyugalomba vonulásáig a 
derecskei Than Károly gyógyszertár vezetője volt. Számos szakmai cikket írt a gyógyszerészeti 
folyóiratokban, rllúzeu1ni kiadványokban, évkönyvekben. Saját gyűjteményeiből, képző1nűvé
szeti, köztük numizmatikai kiállításokat is szervezett Sokrétű értékes munkájáért kitüntetéseket 
kapott Munkásságát hazai és nemzetközi vonatkozásban is elismerés övezi 
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Kahle1 F1igyes gyógyszerész, gyógyszertá1vezető a kelet-csehországi Broumov-ban született 
Gyógyszerész diplomáját a prágai Tudományegyetemen szerezte meg 1936-ban, majd alkalma
zott gyógyszerészként Kassán dolgozott 1939-ig Ezután gyógyszertá1bérlőként vezette a csen
geri gyógyszertárat 1950 évi államosításáig Utolsó munkahelye a fehérgyaimati gyógyszertár 
volt, ahol mint nagy gyakorlattal rendelkező gyógyszertárvezető dolgozott 1974-ig nyugalomba 
vonulásáig Munkáját többször elismerték, munkatársai, barátai tisztelték és szerették 

Kahler Frigyes 
1911-198.3 

60. 

Bronzérem 
Készítő: Czinder Antal (1984) 
Mérete: 105 n1m 
Előlapon: FRIDERICUS KAHLER 
1911-1983 MAGISTER PHARMACIE 
(köriratban) 
Portré (középen) 
Hátlapon: Kehely kígyóval (felül) 
DRA ET LABORA ('lul) 

Kazay Endre 
1876-192.3 

6L 

Bronzérem 
Készítette: Mladoniczky Béla (1968) 
Mérete: 77 1nm 
Előlapon: középen arckép köriratban 
MCMLXVIII - KAZAY ENDRE 
Hátlapon: MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
EMLÉKÉRME (középen) 
Illusztrált kehely kígyóval (alul) 

A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság jutalo1né1me a I ársaságban fOlytatott kiemelkedő munkás
ság, életmű elismerésére 
Kazay (1876-1923) Nagybányán született és a budapesti Tudományegyetemen 1903-ban szer
zett gyógyszerészi oklevelet, majd Ógyallán, Nagyszalatnán gyógyszerész 1910-1915 között a 
budapesti „Galenus Gyógysze1vegyészeti Gyár" üzemvezet~je 1918-tól haláláig a vértesacsai 
gyógyszertár tulajdonosa 
Sokoldalú életpályáját az alapos szakmai felkészültség, a fejlesztési és kutatási készsége, ered
ményei publikálása jellemzi. Már fiatal korában négykötetes Gyógyszerészi Lexikont írt, an1ely 
egyedülálló 1nég ma is hazai szakirodalmunkban Foglalkozott középüzemi gyógysze~gyártással, 
gyógyszertári tevékenységgel, rendszeres szakoktatással, számtalan kémiai, botanikai, gyógy
szertechnológiai és filozófiai témájú közlen1énye jelent meg Munkái a zsenialitás bélyegét vise
lik magukon Maga szeikesztette egyszerCí műszereivel é1tékes tudományos eredményeket ért el 
A nagynevű Winkler Lajos professzor Kazay-t a magyar Schee]c-nek nevezte el 
Emlékét a nevével megnevezett vértesacsai gyógyszertár falán elhelyezett márvány emléktábla 
és a gyógyszertár emlékszobája őrzi 
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Gyógyszerész családban született a Békés rnegyei Békésen. A budapesti Pázmány Péter Tudo
mányegyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet, majd 1939-ben gyógyszerészdoktori diplomát 
A debreceni Rex Gyógyszervegyészeti Gyárnál, mint osztályvezető, majd a Ihallmayer és Seitz 
Rt -nél mint felelős üzemvezető működött Dolgozott a család békési gyógyszertárában is Az ál
lamosítás után előbb gyógyszertárvezető, majd szakfelügyelő volt 1952-től 27 éven át volt a Bé
kés Megyei I3.nács Gyógyszertári Központjának főgyógyszerésze Sokat tett a megyei gyógy
szertári hálózat korszerűsítéséért 1965-ben kezdeményezésére indult és fejlődött országos tudo
mányos célokat szolgáló mozgalommá a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny. A Szegedi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán tai1ott speciálkollégiumi előadásokat „Középüzemi gyógyszer
gyártás címen Elismerésül elnyerte a címzetes egyetemi docens címet. Aktívan részt vett a Ma
gyar Gyógyszerészeti I ár saság 1nunkájában is Eredményeit számos alkalommal elismerték és 
kitüntették 

Ragettli János 
1914-1988 

62. 

Bronzéren1 
Készítő: Kiss László (1995) 
Mérete: 88 mm 
Előlapon: DR RAGEfTLI JÁNOS -
1914-1988 
Portré (középen) 
Hátlapon: címer kígyóval (felül) 
ROZSNYAY MÁTYÁS 
EMLÉKVERSENYGYULA-1995 ('lul) 

... 4 

Zalányi Sámuel 
1923-

63. 

Bronzérem 
Készítő: Fritz Mihály (1985) 
Mérete: 82 mm 
Előlapon: DR. ZALÁNYI SÁMUEL 
1965-1985 
Bal oldali portré (középen) 
Hátlapon: SZOTE TÁRSADALOM
ORVOSTANI INTÉZET 1960-1985 
Városkép, könyv. szen1élyek tá1gyak 
(középen) 

Makón született és iskolái elvégzése után a Szegedi Tudományegyetemen 1947-ben orvosdok
torrá avatták Az egyetem Kórbonctani Intézetében töltött el két évet, majd Pusztamérgesen kör
zeti 01 vos 1961-ben az egyetern Egészségügyi Szervezési Intézetébe került oktatói állásra, és 
1965-ben intézetvezetői megbízást kapott 1969-ben a I ársadalom-egészségtan és Egészségügyi 
Szervezés témakörében az orvostudományok kandidátusa és 1973-ban tanszékvezető egyetemi 
tanár Az orvosképzés mellett nagy_ súlyt helyezett a gyógyszerészhallgatók gyógyszerügyi szer
vezési oktatásánr és a gyógyszerészdoktor képzésre Közel félszáz gyógyszerügyi szervezési, 
gyógyszertári munkaszervezési és gyógyszerészettörténeti disszertációt vezetett és fOgadott el 
működése alalt Folyamatosan részt vett a Magyar Gyógyszerészeti I ár saság vonatkozó szakosz
tálya munkájábí:!n, a gyógyszerészeti konferenciákon, kongresszusokon előadásokat tartott 
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Szombathelyi gyógysze1ész-család harmadik generációjának képviselője, aki apja „Megváltó 
Gyógyszertárában" tanulta meg a gyógyszertári gyakorlat alapjait A világháborút frontszolgálat
tal, hadifogsággal. súlyos tífusz betegséggel vészelte át Az érettségi vizsga letétele után a buda
pesti I udományegyetemre iratkozott be gyógyszerészhallgatónak, itt szerezte meg diplomáját 
1951-ben Ezt követőleg a szon1bathelyi 4 sz gyógyszertárban dolgozik, majd a Vas Megyei 
Gyógysze11ári Központ gyógyszergazdálkodási vezetője. Dr. Küttel Dezső szakfelügyelő gyógy
szerésszel együtt összegyűjtötte a megye területéről a használaton kívüli régi bútorokat, labo1a
tóriumi felszerelési tárgyakat, eszközöket, ezeket renoválta, karbanta1totta, értékes gyűjteményt 
alakított ki Országos szinten sza_kértője lett a gyógyszertáii bútoroknak és felszereléseknek 
1971-ben gyűjte1nényéből nagysikerű kiállítást rendezett Kőszegen, melyet megismételt 1974-
ben, n1elyet „eszköztörténeti kiállítás -nak nevezett el Az új fogalom alkalmazásával ugyaneb
ben az évben Szarvason rendezett Gyógynövény Konferencia keretében is kiállítást Dr. Antall 
József 1núzeumigazgató támogatásával a budapesti Iparművészeti Múzeun1ban őrzött kőszegi je
zsuita gyógyszertár bútorzatát visszahelyezte Kőszegre és önálló n1úzeummá szervezte Az 
Arany Egyszarvú Patika-múzeum 1980-ban nyílt 1neg Nevéhez fűződik a Fekete Szerecsen Pa
tika Múzeu1n kőszegi megnyitása is A két 1núzeu1not, n1int igazgató vezette Szaktörténeti és 
iiodahni munkássága jelentős E tárgykörben doktorált a SemmehNeis Orvostudo1nányi Egyete
men 1980-ban A Magyar Gyógyszerészeti I ár saság Gyógyszerészettörténeti Szakosztályának 
elnöke 1975-1992 között. mely idő alatt hat országos konferenciát szervezett. A Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti I ár saság magyar tagozatának vezetője, nemzetközileg elismert kutató 

Szigetváry Ferenc 
1926-1998 

64. 

Bronzérem 
Készítő: Szigetváry Ferenc (1986) 
Mérete: 92 mm 
Előlapon: HIST. PHARM. APO'IH F 
SZIGETV ÁRY XVCIMM: 
Önarckép, szájában pipával (középen) 
Hátlapon: UTÓKOR! HA FELEDSZ 
ÉRDEMET NEM BAJ! ELKÉSZÍTÉM 
IMMÁR AZ ÉRMEMET 

Káplár László 
1928-1989 

65. 

Bronzérem 
Készítő: Csúcs Ferenc (1972) 
Mérete: 100 mm 
Előlapon: DR. KÁPLÁR LÁSZLÓ* A 
RÉGI PÉNZEKNEK VEGYELEMZŐ 
VIZSGÁLÓ.JA (köriratban) 
Bal profilkép (középen) 
Hátlapon: HAEC MONEI'A.ESI AD 
MEMORIAM LX LUSTRIS RÁKÓCZI 
PRINC HUNGo NATUS ERAT 
1676-1976 (köriratban) 
Gyöngykörrel kirakott részben a lengyel 
félgaras. poltu1a képe: felül a Magyarok 
Védasszonya ábra PH. (Patrona 
Hungariae) jelzéssel, alul POLTURA 
1703 N.B a pénzéren1 verési éve és helye 
(Nagybánya) 

Káplár László Békéscsabán született, itt végezte alap- és középfokú iskolai tanulmányait, 1najd 
itt töltötte gyógyszerészgyakornoki idejét Réthy Béla „Sas Gyógyszertárában" Egyetemi tanul
mányait a Budapesti Orvostudományi Egyetemen végezte 1951-ben Ezután a Budapesti Műsza
ki Egyete1n Általános Analitikai Kémiai Tanszékén tanársegédi munkakörbe ke1ült, majd ad
junktusnak nevezték ki A Gyógyszcrésztudományi Ka1on gyógyszerészdoktori diplomát szer
zett, majd gyógyszerellenő1ző szakgyógyszerészi képesítést Diákkora óta foglalkozott nun1iz
matikával, cikkeket jelentetett me,i „Az érem' szaklapban A Magyar É1e1ngyűjtők Egyesülete 
lapjának, az „Értesítő"-nek főszerkesztője Kidolgozta a pénz- és éremhainisítványok analitiká
ját. Legjelentősebb szakírói tevékenysége: 1984-ben nun1izmatikai kézikönyvet adott ki Ismer
jük meg a numizmatikát - Pénzek, éimék, gyűjtők" címmel 
Megjegyzés az érem latin szövegével kapcsolatban: A „lustrum" a régi 1ó1naiaknál ötévi időközt 
jelentett Az „LX" lustiis = 300 év 
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Dr. phil., orvos-gyógysze1ész történész, a Magyar Köztársaság első szabadon választott minisz
terelnöke a rendszerváltás után Aközszolgálat iránt elkötelezett családból származott, apja ahá
ború alatt menekültügyi kormánybiztos, sok ezer lengyel és francia menekült segítője. Iskoláit 
Budapesten a Piaristák gimnáziumában végezte Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szerzett történelem-magyar szakos tanári diplomát és levéltárosi, könyvtáros és muzeológusi ké
pesítést. Bölcsészdoktor 1954-től tudományos kutató, ill. gimnáziumi tanár, majd az 1960-as 
évektől a szervezés alatt álló Semmelweis Orvostörténeti Múzeum tudományos munkatársa, 
1974-től igazgatóhelyettes, hamarosan igazgatója lett Feladatának tekintette az orvosi tárgykör 
mellett a gyógyszerészeti múzeológiát is; az Ernyey József Gyógyszerészeti Múzeum gyűjtemé
nyét is beépítette a Semmelweis Múzeumba és a budai várban létesített Fekete Sas Patikamúze
um anyagába. A gyógyszerellátást megfelelően elvégezni nem tudó vidéki gyógyszertárakat 
(Sopron, Kőszeg, Székesfehérvár, Kecskemét, Eger) múzeummá alakította át, megszervezte ezek 
és a mintegy hatvan rnűemlék gyógyszertár szakfelügyeletét A „Communicationes . " szaklap 
profilját bővítette, színvonalát emelte. Tagja volt a hazai és ne1nzetközi Orvostörténelmi Társa
ságak és az azonos gyógyszerészeti társaságoknak is Kongresszusaikon előadásokat tartott. Az 
1981 évi Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszusnak Budapesten rendezője volt, a nagy 
siker neki köszönhető. A Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia itt tagjai sorába iktatta. 
A budapesti Gyógyszerésztudományi Karral is együttn1űködött, vállalta gyógyszerésztörténeti 
disszertációk bírálatát Miniszterelnöki elfoglaltsága és súlyos betegsége idején részt vett a Tár
saság közgyűlésén, ahol beszédet tartott, és a lelépő elnöknek, prof dr Nikolics Károlynak ma-

88 gas kitüntetést adott át Munkássága és eredményei ma is hatnak a tudományterület fejlődésére 

Antall József 
1932-1993 

66. 

Bronzérem 
Készítő: Madarassy Walter junior (1998) 
Mérete: 98 mn1 
Előlapon: ANTALL JÓZSEF 1932-1993 
(körirat) 
Hátlapon: TUDOMÁNY HAZASZERETET 
BECSÜLET ÉS TISZTESSÉG 
JELLEMEZTE (középen 5 sorban) 

Zalai Károly 
1921-

67. 

Bronzérem 
Készítő: Osváth Mária (1978) 
Mérete: l 02 mm 
Előlapon: CAROL US ZALAI DOCTOR 
PHARMACIAE (köriratban) 
Portré (középen) 
Hátlapon: VICEPRAESES 
FEDERATIONIS INTERNATIONALIS 
PHARMACEUTICAE MCMlXXVIII 

Több generációs gyógyszerész családban született. Cegléden végezte iskolai tanulmányait Gya
kornoki idejét édesapja ceglédi ,.Remény Gyógyszertár"-ában és Budapesten dr Weber Dezső 
gyógyszertárában töltötte A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1943-ban gyógyszerészi-, 
1947-ben gyógyszerészdoktori diplomát szerzett, közben a családi gyógyszertárban is dolgozott 
1952-ben szakfelügyelői beosztásba került a Pest Megyei Gyógyszertári Központnál, majd a Bu
dapesti Gyógyszervizsgáló Laboratóriumban mint vezető dolgozott A Budapesti Orvostudomá
nyi Egyetem vezetése 1962-bcn megbízta a „Gyógyszerügyi Szervezéstan" szigorlati tárgy elő
adásával és a vizsgáztatással. Ezzel tagja lett a Gyógyszerésztudományi Kar tanácsának 1964-
ben egyetemi adjunktusi beosztást kapott, mint az Egyetemi Gyógyszertiír helyettes vezetője 
Csipke professzor halála után megbízott vezető lett A kandidátusi akadémiai fokozat megszer
zése után egyetetni docens, 1982-től egyetemi tanár, a Gyógyszerügyi Szervezési Intézet alapí
tója Fontosabb szakterületei a gyógyszerügyi szervezés mellett a gyógyszerészeti tudománytör
ténet, a klinikai gyógyszerészet E témakörökben disszertációkat is vezetett és fogadott eL 1984 
és 1990 között, n1int a Kar dékánja részt vett, a gyógyszerészképzés refrnn1jában, a külföldi hall
gatók idegen nyelvű oktatásában, a Mozsonyi alapítvány megvalósításában Aktívan részt vett 
több hazai és külföldi tudományos társaság 1nunkájában, magas tisztségeket töltött be és látott el 
Professzor Emeritus chnet kapott nyugdíjazása után, és Cegléd város önkormányzata díszpolgá
rává választotta 
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II. 
Egyetemek és akadémiák érmei 



Budapesti 
Orvostudományi Egyetem 
Elődje alapítva: Nagyszombat, 
1769 

68. 

Bronzérem 
Készítő: Madarassy Walter ( 1969) 
Mérete: 90 mm 
Előlapon' SCIENCIARUM MEDICINAE 
UNIVERSITAS BUDAPESTIENSIS 
(köriratban) 
Jobb oldali profilkép (középen), alatta 
1. PH SEMMELWEIS (kisebb betűkkel) 
Hátlapon: IN MEMORIAM 
FUNDAI!ON!S FACULTAI!S 
MEDICINAE (köriratban) 
Aesculap-bot kígyóval (középen tőle 

balra: 1769, jobbra 1969) 

Az Eötvös Loránd Iudományegyetem 01vostudományi Kara 1951-ben levált eddigi szervezeté
ről és önálló Budapesti Orvostudományi Egyetemmé alakult át, 1955-re kialakította orvosi-, fog
orvosi- és gyógyszerészi karát A háromkarú önálló egyetem 1969-ben, az orvoskar alapításának 
200 éves jubileumán felvette a Semmelweis Orvostudományi Egyetem elnevezést Ebben a szer
vezeti formában látja cl napjainkban is oktató, tudományos-kutató és gyógyító-megelőző mun
káját. A magyar nyelvű oktatás mell_ett mindhárom karon bevezette a német ill angol nyelvű ok
tatást is 
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Az Orvostudományi Kar 1969-ben ünnepelte alapításának 200 évfOrdulóját. Az érem a pesti or
vosi iskola legkiválóbb orvosait, tudósait és legtöbb eredményt elért személyeit mutatja be: Sem
melweis Ignác szülész. Hőgyes Endre patofiziológus és Korányi Sándo1 klinikus belgyógyász 

Budapesti 
Orvostudományi Egyetem 
Előc\je alapítva: Nagyszombat, 
1769 

69. 

Ezüstös színű bronzérem 
Készítő: Madarnssy Walter ( 1969) 
Mérete: 60 nlm 
Előlapon: SCIENCIARUM MEDICINAE 
UNIVERSITAS BUDAPESTIENSIS 
(kföiratban) 
Három személy bal oldali profilja 
diagonálisan, egymás alatt: 
SEMMELWEIS 1 1818-1865 HŐGYES 
E 1847-1906 KORÁNYI S 1866-1944 
Hátlapon: IN MEMORIAM 
FUNDATlONIS FACUL:rAIIS 
MEDICINAE (köriratban) 
Aesculap-bot kígyóval mellette két olda
lon: 17-69 

Szegedi 
Orvostudományi Egyetem 
Alapítva: 1921 
Elődje Kolozsvár, 1872 

70. 

Bronzplakett 
Készítő: Képíró Zoltán (1971) 
(50 éves jubilcu111) 
Mérete; 80x35 mn1 
Előlapon: A szegedi dóm és egyetemi 
épületek falai között az előtérben nőalak, 
bal kezében kehely. karján kígyó, fent 
sugárzó nap A háttérben Szeged városa 
Hátlapon: UNJVERSITAS 
SCIENTIARUM MEDICINAE SZEGED 

A Kolozsváron 1872-ben alapított Ferencz József Tudományegyetem a Trianoni Békeszerződés 
után Szegeden talált otthonra 1921-ben, az egyetemi oktatás feltételeinek kialakítása kitartó és 
nagy munkát jelentett A Bölcsész- és Orvoskar intézeteinek oktatói mellett az életrehívott Egye
temi Gyógyszertár gyógyszerészei is kivették részüket a munkából 1958-ban az Orvostudon1á
nyi Karról levált a gyógyszerészképzés, megkezdte működését az önálló Gyógyszerésztudomá
nyi Kar. Az egyetem megnevezése 1987-től a Nobel-díjas volt professzorá1ól Szent-Györgyi Al
bert Orvostudományi Egyetemre változott Az egyetem két karán folyik az orvos- és gyógysze
részképzés magym és angol nyelven továbbá eredményes a tudományos kutató és publikációs 
tevékenység 
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Az Egyetem Orvos Karának alapítása után több mint 40 évvel, 1813-ban kérte a Km tanácsa 
egyetemi gyógysze1tár felállítását, ahol a gyógyszerész- és orvostanhallgatók jobb kiképzésben 
részesülhetnének a gyógyszertan és vényírás vonatkozásában. Tbvábbi javaslatok voltak 1843, 
1897 és 1903 években A miniszte1 az utolsó javaslatot elfogadta, de elhalasztotta bevezetését a 
Kolozsváron n1ár felállított egyetemi gyógyszertárral kapcsolatban szerzett tapasztalatok megis
meréséig Végül is 1907 július l-jén az intézmény 1negkezdhette működését Matolcsy Miklós, 
Mozsonyi Sándo1 és Csipke Zoltán professzorok személye és tevékenysége garancia volt az el
várások teljesítésére a 60 éves jubileu1nig, amit 1néltóképpen megünnepeltek 

Budapesti 
Egyetemi Gyógyszertár 
Alapítva: 1907 

71. 

Egylapú bronzéren1 
Készült: A hivatalos pecsétnyomó alapján 
1967-ben, az alapítás 60 éves évfordulójára 
Mérete: 38 inn1 
Előlapon: A BUDAPESTI KIR. MAGY 
TUD EGYETEM GYÓGYSZERTÁRA-
1907 (köriratban) az Egyeten1 címere 
(középen) 

Egyetemi Gyógyszertár 
Budapest, 
Réthy Alapítvány 
Alapítva: 1973 

72. 

Bronzérem 
Készítő: Ligeti Erika (1973) 
Mérete: 76 mm 
Előlapon: APOTHEKA UNIVERSJTARIA 
IN BUDAPEST FUNDATA JN ANNO 
MCMVII (köriratban) Stilizált mozsár 
törővel 

Hátlapon: NUi\1MUM HUNC DOCfOR 
GEYZA RÉTHY EX-MAGISTER 
PHARMACIAE 
INSfITU!f IN MEMOR!AM 
OPROSITAf!S SUAE ANNORUM 
LX IN l RE PHARMACEUTICA ANNO 
MCMLXXIII 

Réthy Géza gyógyszerész, az Egyetemi Gyógyszertái volt tanársegéde, 52 éves amerikai gyógy
szerészeti munkássága után hazalátogatva Budapestre alapította az érmet az Egyetemi Gyógy
szertárban végzett kiemelkedő életmű jutalmazására 
Lásd a 47 sz érem anyagát 
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A Habsburg Monarchia 1865 március 12-én ünnepelte Ferencz József császár jelenlétében a Bé
csi Egyetem J 365. évi alapításának öt évszázados jubileumát Az érem ezt az eseményt örökíti 
meg A magyar egyete1n kései alapítása következményeként sok magyai fiatal, köztük gyógysze
részettan-hallgató végezte tanulmányait a császárvárosban A kutatások alapján a 19. században 
az összesen prornoveált 108 gyógyszerész közül 45 magyarországi származású, közülük többen 
jelentős szerepet töltöttek be a magyar gyógyszerészeti tudományok, gyakorlat és oktatás fejlesz
tésében. Jelentős tudományos és szakn1ai kapcsolat volt és van jelenleg is a bécsi és budapesti 
egyetemek intézeti és tudon1ányos munkássága között 

Bécsi Tudományegyetem 
Alapítva: 1365 

73. 

Bronzérem 
készítő: C Radnit K u K (1865) 
Mérete 80 mm 
Előlapon: UNIVERSIIAS LITTERARUM 
VINDOBONENSIS CONDITA A 
RUDOLPHO IV (ködratban) 
Ajubileunü okmány átadási képe 
(középen) 
DJE Xll MARIII MCCCLXV 
Hátlapon: FRANCISCO JOSEPHO J 
IMPERATORE PERACfl 
IN MEMORJAM SECULI V (körüatban) 
Férfiú, kezében a fáklyával meggyújtja a 
jubileum lángját MDCCCLXV (középen) 

Krakkói Orvosi Akadémia 
Alapítva: 1364 

74. 

Bronzérem 
Készítő; Labecki Wieslaw (1964) 
Mérete: 80 mn1 
Előlapon: ACADEMIA MEDICA 
CRACOVIENSIS UNIVERSITAS 
JAGELLONICAE QUONDAM 
ORDO MEDICORUM ' 
A D MCCCLXIV FUNDAIA 
az egyetem cín1ere (középen) 
Hátlapon: POPULO POLONO EIUSQUE 
SALUrI CURANDAE Vl SAECULA 
FIDELISSIME DEVOTAMCCCLXIV -
MCMLXIV 

Az 1374-ben alapított krakkói Jagello Egyetem Orvosi Akadémiája emlékérme az 1964 évi ju
bileum alkalmából Az évszázadok alatt a Jagello Egyetemet számtalan magyar ifjú látogatta, ott 
szerzett diplomát, köztük sok gyógyszerészettan hallgató Az egyetem önálló Gyógyszerésztudo
mányi Kara tudományos kapcsolatot épített ki a budapesti és szegedi egyetemek gyógyszerész
tudományi karaival és a Magyar Gyógyszerészeti Iátsasággal 
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Alegrégebbi krakkói egyetemi gyógyszerészeti tanszék 200 éves jubileumát ünnepelte 1983-ban 
az egyetem A tanszék alapítója Jan Szaster professzor volt, elismert kutató és oktató. A jubile
um alkalmával a tanszék igazgató professzora dr Leszek Krowczynski akadémiai doktor, a Len
gyel Gyógyszerészeti I á1saság elnöke, majd a Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) al
elnöki tisztségét töltötte be két perióduson át A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1971-ben 
tiszteletbeli tagjává fogadta 

Első Gyógyszerészeti 
Tanszék Krakkóban 
Alapító: Jan Szaster; 1783 

75. 

Bronzérem 
Készítő: Gorol Edward (1983) 
Mérete: 70 mm 

El6lapon: JAN SZASIER J 741-1793 
a professzor profilja 
Hátlapon: PHARMACIAE CA'THEDRA 
APUD POLONOS ANTIQUISSIMA 
UNIVERSITAS CRACOVIENSIS 
Az egyetemi épület képe, 
balra kehely kígyóval 1783-1983 

Valenciai Gyógyszerész 
Kollégium 550 éves 
Spanyolország, 14H-199: 

76 .. 

Ezüstérem 
Készítő: I\1aarro (1991) 
Mérete: 35 mn1 
Előlapon: 550 ANIVERSARIO DEL 
M !. COLLEGIO OFICIAL DE 
FARMACEUTICOS VALENCIA 
(köriratban) 
Aragoniai és szicíliai Mária királynő 
koronával kör alakú mezőben. Ettől balra 
1441jobbra1991 (felül középen) 
Koronás cín1e1 kör alakú n1ezőben 
(alul balra) és kehely kígyóval szintén 
kör alakú n1ezőben (alul jobbra). 
Hátlapon: M 1 C 0 F VALENCIA 

.. "' .· ··"-
.\ 
'\ ,/ ' 

' 

1991 decemberében a Valenciai Egyetem és a valenciai gyógyszerészek nagy ünnepélyességgel 
emlékeztek az 550 éve alapított Gyógysze1ész Kollégiumra, amely európai vonatkozásban is az 
elsők közé tartozik. A rendezvény fővédnöke Sofia Királyné Őfensége volt Az érem hátlapján 
lévő öt betű a „I\1uy Ilustrc Colegio Oficial de Farmaceuticos" szöveg, melynek magyar értel
mezése: a Valenciai Gyógyszerészek Neves Hivatalos Kollégiuma. A Gyógyszerészi Kollégium 
alapítását engedélyező aragoniai és sziciliai Mária királynő Árpád-házi leszármazott, sírja a vá
ros SzentháJ.omság temploma apácakolostorának kerengőjén van, itt helyeztük el a megemléke
zés és kegyelet virágait A kollégium helyén lévő épületen a rendezők márvány emléktáblát avat
tak fel a jubileum alkalmából 
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Tohannes Ámos, Tan Ámos, aki a későbbiekben felvette a Comenius, Komensky nevet, a morva
országi Uhorsky Brod (Jvlagyar Brod) városában született, valószínűleg Szeges nevű székely szü
lők fiaként Fejlődésére nagy hatással volt a Cseh-Morva ICstvérek vallási közösségében töltött 
ifjú ko1a, a szervezet helyi vezetője, pedagógus, teológus, prédikátor és 1632-től püspök lett 
Vándorélete során tartózkodott Lengyelországban, Angliában és Svédországban 1650-ben Rá
kóczi Zsign1ond meghívta Sárospatakra, ahol kidolgozta a hétosztályos iskola tervét és leghíre
sebb munkáját, az „Otbis Sensualium Pictus 1654'', magyarul „Látható Világ 1670" című műve
it, melyeket hosszú ideig tankönyvként alkalmaztak 1656-tól Amsterdamban élt, itt halt n1eg, 
sírját jelenkori tisztelői felke1esik A nagy tudós, pedagógus és prédikátor nevét az iránta való 
tisztelet kifejezésére felvette a bratislavai Egyetem, ahol rnagas szintű gyógyszerészképzés, tu
dományos kutatás folyik. Az Uhorsky Brod-i kastély1núzeun1 gazdag gyűjternénye ő1zi 

Comenius emlékét Az épület előtt álló emlékművét 1956-ban avatták fel 

Comenius Egyetem 
Bratislava, 
Gyógyszerészeti Kar 
40. jubileuma 1992 

77. 

Bronzérem 
Készítő: nincs jelölve 
Mérete: 90 mm 
EkUapon: UNIVERSIIAS COMENIANA 
BRATISLAVENSIS (köriratban) 
Alma Mater illusztrált alakja, könyvek 
körben a nyolc fakultás jelvénye 
Hátlapon: PAMATNAMEDAILA 
UNIVERSITY J. A KOMENSKEHO 
V BRAT!SLAVE 

Genti Egyetem 
Toxikológiai Laboratóriuma 
Alapítva: Belgium, 1876 

78. 

Bronzérern 
Készítő: Georg Vindevogel (1976) 
Mérete: 50 mm 
Előlapon: SAECULARIA UNIVERSI
TATIS GANDAVIENSIS SCIENCIAE 
IOXIKOLOGIAE LABORATORIA 
(köriratban) 
középen 1876 - I SWARIS, E DUBOIS 
M DELACRE, L GESCHE, 
R GOUBAV A HEYNDRICKX, 1976 
Hátlapon: Kehely. melybe a d01nináns 
kígyó fullánkját teszi. és előtérben 
gyógyszertári kézimérleg 

Az érn1en felsorolt toxikológus professzorok közül a jelenlegi intézetvezető, A Heyndrickx és 
Albert Claeys gyógyszeranalitikus intézetvezető folyamatos tudományos és oktatásmódszertani 
kapcsolatot, tapasztalatcserét épített ki egyetemünk gyógyszerésztudományi ka1ával A kölcsö
nös tanulmányutakon az oktatók mellett a gyógyszerészhallgatók és a disszertánsok is kellő 
számban részt vettek 
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Hivatalos meghívsára épülő tanulmányút kapcsán volt alkalmain megismerni a havannai gyógy
szerésztudományi karon a gyógyszerészet helyzetét, fejlesztési tendenciáját. a kollégák felké
szültségét. szemléletét és kulturáltságuk magas fokát A történelmi múlt emlékeit megőrzik 
tisztelik, ezt mutatja a kongresszusi érem is 

Havannai Egyetem érme 
Alapítva: Kuba, 1728 

79„ 

Bronzérem 
Készítő: nincs jelölve (1992) 
Mérete: 35x27 mm 
Előlapon: Az .Alma Matei· illusztrált 

szoboralakja 
(középen) köriratban: 
COLEG: AROMATARIORUM URB 
Hátlapon: CONGRESSO NAZIONALE DI 
STORIA della FARMACIA 
6-7-8 Novembre 1992 

Havannai Egyetem 
260„ évfordulója 
Kuba, 1988 

80. 

Bronzére1n 
Készítő: nincs jelezve (1988) 
11érete: 50 mm 
Előlapon: 1728 - ANIVERSARIO 
260- 1988 
.,.Alma Mater· az Egyetem jelképe ülő 
talárba öltözött nő kitárt karokkal 
Hállapon: az Egyetem cín1ere: két húsvéti 
bárány ten1plomi kereszttel ill jelvénnyel 
Az alsó 1nezóben Szent Jer01nos 
Bibliát olvas mellette fekvő oroszhín 
és koponyacsont 
UNIVERSIDAD DE LAHABANA '1' 

1728 (köriratban) 

A kubai egyete1ni oktatók, élükön a gyógyszerészi ka1 dékánjával büszkék a nagy n1últú egyete
mükre, az oktatás f6jlesztésénél figyelembe 'igyekeznek venni az európai és az a1nerikai fejlődés 
eredményeit 
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A kongresszus alkalmából az Akadémia tudományos ülést, tanácskozást rendezett az 1343-ban 
alapított Pisai Egyetem történelmi nagy aulájának „bölcsesség előadótermé"-ben. Felkérésre ér
tekezésemet ,.Az európai gyógyszerészet története" címmel te1vezett mű elkészítésének és kiadá
sának problematikájáról tartottam meg A „genius loci" és a tanácskozás atmoszférája hatására 
kellemes és szép emlékekkel távoztam az ülésről és Pisaból 

Olasz 
Gyógyszerésztörténeti 
Akadémia Tudományos 
Ülése 
Pisa, 1994 

81. 

Bronzérem 
Készítő: Angelo G Ciucci (1994) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: CONGRESSO NA'IIONALE Dl 
STORIADELLAPHARMACIA, 
PISA 7-9 X 1994 
Hátlapon: Kehely kígyóval középen 
mögötte városkép a ferde toronnyal 
Hátlapon: ACADEMIAITALIANADI 
STORIA DEL LA FARMACIA (köriratban 
szalagon) 
Gyógyszertári ál\ványedény (középen) 

III.. 
Tudományos társaságok, 
kongresszusok 
és egyéb rendezvények érmei 
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Nemzetközi 
Gyógyszerészeti Szövetség 
Kongresszusa (FIP) 
Lisszabon, 1972 

82„ 

Készítő: nincs jelölve (1972) 
Mérete: 80 mJn 

Előlapon: FÉDÉRA:IION INIER
NAf!ONALE PHARMACEUflQUE 
LISBONNE * 1972 (köriratban) 
FIP név illusztrált alakban (középen 
körgyűrűben) 

Hátlapon: 24-EME ASSAMBLÉE 
GENERALE USBONNE 1972 60 ANS 
Illusztrált városkép 

A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (FIP) a gyógyszerészek első és legnagyobb világszer
vezete A hollandiai Hágában alapították 1912-ben Az alapításban Koritsánszky Ottó magyar 
gyógyszerész is részt vett AFIP célja a gyógyszerészeti tudomány, oktatás és gyakorlat nemzet
közi koordinálása javaslattétel a problémák megoldására, információk közlése. Kongresszusait 
évente rendezi, ami alkalmat ad a személyi kapcsolatok felvételére és elmélyítésére Két évente 
tart közgyűlést Magyarország - a két világháború időszakát kivéve - fOlyamatosan és aktívan 
részt vett a Szövetség munkájában Ennek megfelelően a kongresszuson résztvevő magyar sze
mélyek bekapcsolódtak a tanácsülés és közgyűlés munkájába, nem utolsó sorban a szakosztályok 
tudományos munkájába. Külön kiemelendő az Officinai Gyógyszerészeti Szekció szervezési te
vékenysége, amely feladatait öt munkabizottságban kívánta lebonyolítani Küldöttségünknek jó 
kapcsolata alakult ki a neolatin 01szágok és a német nyelyterület országai gyógyszerészeti szer
vezeteivel 
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A FIP 1913 évi kongresszusa bankettjén a jelentős számú magyar delegáció tagja, dr Légrády 
Erzsébet az első magyar diplomázott gyógyszerésznő felszólalásában meghívta egy kongresszus 
tartására az elnökséget. Közel háromnegyed évszázad telt el, amíg a meghívás megvalósult. El
sősorban Európából és a többi kontinensről is több, mint 2000 résztvevő jött el Magyarországra, 
hogy részt vegyen a FIP munkájában és közelebbről megismerje hazánkat és a magyar gyógy
szerészetet. A Szövetség elnöki teendőit a kongresszuson André Bédat svájci gyógyszerész, mint 
FIP elnök látta el A magyaros vendégfogadáson, a tudományos és szakmai program sikerén túl
menően külön kiemelendő, hogy a FIP itt adta ki „Budapesti Deklaráció"-ját, amely szerint min
den országban a gyógyszerészetet érintő ügyekben a gyógyszerészek bevonásával kell meghoz
ni a döntéseket A budapesti FIP kongresszus sikere, kollegiális légköre és magyaros vendéglá
tása még évek múlva is többszörösen említésre került 

Nemzetközi 
Gyógyszerészeti Szövetség 
Kongresszusa (FIP) 
Budapest, 1984 

83. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss László (1984) 
Mérete: 90 mm 
Előlapon: FIP ·34 BUDAPEST HONGRIE 
FIP embléma képe (felül jobbra) 
Mátyás-templom Halászbástya,' Szent 
István-szobor képe 
FÉDÉRATION INIERNATIONALE 
PHARMACEUTIQUE (alul) 
Hátlapon: 44-EME CONGRES 
INTERNAIIONAL DE LA FIP, 3-7 
SEPTEMBRE 1984 BUDAPEST 

Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti 
Kongresszus (IGGP) 
Paris, 197.3 

84. 

Bronzérem 
Készítő: nincs jelölve, (1973) 
Mérete: 50 mm 
Előlapon: BLASON DES 
APOTHICAIRES ' EPICIERS DE PARIS 
17 E SCIENCE (köiiratban) 
LANCESETPONDERASERVANT 
(szalagon) 
Kézimérleg alatt két vitorláshajó 
Hátlapon; CONGRES INfERNA'TIONAL 
D'H!SfOIRE DE LAPHARMACIE 
24-29 SEPTEMBRE 1973 

A francia gyógyszerészet gazdag múlttal és kultúrával rendelkezik, amit a kongresszus témái, 
előadásai és maga a kongiesszusi emlékérem is bizonyít 
A kongresszust a Sorbonne Egyetem Gyógyszerészi Karának dísztermében tartották meg A ma
gyar delegáció először szerepelt francia nyelvterületen, ahol bekapcsolódott a kongresszus tudo
mányos munkájába és előadás hangzott el a francia-magyar gyógyszerészi kapcsolatok múltjá

ról 
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A nemzetközi kongresszus rendezői és magyar előadói a tekintélyes külföldi és nemzetközi fó
rumok előtt bemutatták a magyar orvos- és gyógyszerésztörténelem múltját, kutatási eredménye
it, és e tudományterület intézményeit, társadalmi szervezeteit 

Nemzetközi Orvostörténeti 
Kongresszus (SIHM) 
Budapest, 1974 

85. 

Bronzé1em 
Készítő: Csúcs Viktória (1974) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: CONGRESSUS 
INTERNATIONALIS XXIV 
HISTORIAE ARIIS MEDICINAE 
(köriratban) 
A nemzetközi szervezet jelvénye 
(Aesculap-bot kígyóval, felette S 1 HM , 
alatta Budapest 1974 (középen) 
Hátlapon: Stilizált kép Semmelweis 
budapesti sírjáról: boltíves nyílásban 
k6kockán álló anya gyermekével, mellette 
a falon: SEMMELWEIS IGNÁC 
1818-1865 

Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti 
Kongresszus (IGGF) 
Budapest, 1981 

86„ 

Bronzérem 
Készítő: Ligeti Erika (1981) 
Mérete: 55 mrn 

Előlapon: Kör alakú keretben az egyiptomi 
Horus napistent ábrázoló madá1iejű férfi, 
jobb kezében papirusz tekerccsel 
Előtte a földből kinövő stilizált 
kehclyalakú virág. 
Hátlapon: CONGRESSUS 
INTERNAIIONALIS HISIORIAE 
PHARMACIAE-BUDAPEST 
MCMLXXXI 

A kongresszus nemzetközi jellegét fükozta az érem eló1apjának képe. Budapest és a Magyru 
Gyógyszerészeti I ár saság karöltve a I\.1agyar Orvostörténelmi I ársasággal először rendezett a 
Világszervezet (IGGP) keretei között tudományos gyógyszerészettörténeti kongresszust. A kül
földi és hazai étdeklődés és részvétel, n tudományos és a l:írsadalmi programok megvalósították 
a rendezők elképzeléseit, te1veit A kongresszus egyik eredménye volt a magyar gyógyszerész
történelem eredn1ényeinek elisn1erése és a magyar gyógyszerészek fokozottabb bekapcsolódása 
a nemzetközi szer vezet rnunkájába 
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A jubiláló I ársaság elnöksége a jelentős alkalonua „A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság ötven 
éve (1924-1974)" cfm1nel kis könyvet jelentetett meg, amely leírja a Társaság fontosabb ered
ményeit, nehézségeit és aktuális terveit Az ismertetett jubileumi éremmel az elnökség elismerte 
a munkában kitűnt tagjait 

Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság 
50 éves jubileuma, 
1924-1974 
Budapest, 1974 

87 .. 

Bronzérem 
Készítő: Csúcs Viktória (1974) 
Mérete: 60 n1m 
Előlapon: APOTHECAFUNDATAIN 
HUNGARJAANNO 1744 
Kőszegi jezsuita barokk gyógysze1tári 
officina (kép) 
Hátlapon: IN MEMORIAM 
FUNDA110NJS 
SOCIETATJS PHARMACEUTICAE 
HUNGARIAE 1924-1974 (középen) 
babérkoszorúval övezve 

Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság 
Budapest, 1978 

88. 

Egylapú bronzéren1 
Készítő: Bánkúti Gábor (1978) 
Mérete: 115 mm 
Előlapon: SOCIE TAS 
PHARMACEUTICA HUNGARICA 
BUDAPEST (köriratban) 
Stilizált ősi egyiptonü isten, Horus 
balkezében papirustekercs 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság jutalomérme a végzett társasági munka elis1nerésére Az 
ókori egyiptomiak mindenható istene Horus, akit emberi alakban karvaly fejjel ábrázoltak. Az 
érmen Horus balkezével papirustekercset nyújt, jobb kezével trutózkodást, óvatosságot fejez ki 
Az egyiptomi eredetű szimbólumot még ma is használja a gyógyszerészet, hivatásának megjelö
lésére 
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A Fővárosi Tanács Gyógyszertári Központja és a Magyar Gyógyszerészeti I ársaság emlék- és 
jutalomérme 

A Szocialista Magyar 
Gyógyszerellátásért 
1950-1975 

89„ 

Bronzérem 
Készítő: Ligeti Erika (1975) 
Mérete: 95 mm 
Előlapon: Alap felső felén kehely 
rácsavarodott kígyóval 
az alsó mezőben: A SZOCJALIS IA 
MAGYAR GYÓGYSZERELLÁIÁSÉRI 
1950-1975 
Hátlapon: Stilizált n1odern officina, 
a táránál egy személy áll 

1 
él 

Kórházi Gyógyszerészeti 
Nemzetközi Szimpózium 
Kőszeg, 1982 

90. 

Bronzérem 
Készítő: Gömbös László (1982) 
Mérete: 75 1nn1 
Előlapon: Kőszegi várrész!et képe 
(középen) 
19 - KŐSZEG - 82 (bal perc1nen) 
Hátlapon: INfERNATIONAL 
SYMPOSlUM ON HOSPITAL 
PHARMACY (köriratban) 
HUNGARIA (középen) infúziós üveg 
é~ a FIP jelvénye 

A kórházi és klinikai gyógyszerészet jelentősége és fejlődése fokozódott az eln1últ évtizedekben, 
így a sze1 vezet vezetősége vállalkozott nemzetközi szimpózium megtartására, amely mind tudo
mányos, mind gyakotlati szempontból megfelelt a várakozásoknak Elősegítette a szakterület to

vábbi fejlesztését Az érem a végzett munka elismerésére szolgált 
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A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság jutalomérme a végzett munka elismeréséért 
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Magyar Gyógyszerészeti 
Társaság 
Budapest, 1986 

91.. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss László (1986) 
Mérete: 86 mm 
Előlapon: SOCIEI:AS 
PHARMACEUTICA HUNGARICA' 
BUDAPEST (kö1iratban) 
Laboratóriumi mozsár törővel (középen) 
Hátlapon: SALUS PUBLICA SUPREMA 
LEX ESIO 
Két babérág 

A Magyar 
Gyógyszerkönyv 
centenáriuma, 1971 

Than Károly 1834-1908 

92. 

Bronzérem 
Készítő: Renner Káhnán (1971) 
Mérete: 88 min 
Előlapon: THAN KÁROLY 1834-1908 
(köriratban) 
Po1tré (középen) 
Hátlapon: A MAGYAR GYÓGYSZER
KÖNYV CEN'IENÁRIUMÁRA * 1971 * 
MAGYAR GYÓGYSZERÉSZETI 
TÁRSASÁG (vízszintes sorokban) 
Háttérben nyitott könyv és kehely kígyóval 
(középen) 

Hazánkban az első hivatalos érvényű gyógyszerkönyv az 1729-ben kiadott „Dispensatorium 
Viennense", Bécsi Gyógyszerkönyv volt A már· régebben tervezett Magyar Gyógyszerkönyv ki
adása az 1848-1849-es fonadalom és szabadságharc miatt csak a kiegyezés után valósulhatott 
meg Az Országos Közegészségügyi Ianács a Pesti I udományegyetem kémia professzorát, Than 
Károlyt bízta meg a Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága elnöki teendőinek ellátásával Sze
mélye adatait lásd a 21 sorszámú éremnél 
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A Magyar Gyógyszerészeti I ársaság és a tudományos közélet ez alkalommal ünnepelte a kétsze
res Kossuth-díjas professzor és akadémikus születése 100. évfordulóját A felkért előadók és a 
bejelentett előadások méltóan tükrözték gazdag munkásságának eredményeit, tudományos és 
közéleti tevékenységének nagyságát Schulek Ele1nér professzor adatait lásd az 50 sorszámú 
éremnél 

Congressus 
Pharmaceuticus 
Hungaricus IX. 
Budapest, 1993 

Schulek centenárium 

93„ 

Ezüst- és bronzéren1 
Készítő: Kiss György (1993) 
Mérete: 42 mm 
Előlapon: SCHULEK ELEMÉR 
1893-1964 
P01tré 
Hátlapon: CONGRESSUS 
PHARMACEU TICUS HUNGARICUS 
IX. (felirat pajzson) BUDAPEST. 
1993 SZEPTEMBER 19-22 

L Holland Gyógyszerkönyv 
jubileuma 
1635-19.35 
Amsterdam 

94. 

Bronzérem 
Készítő: nincs feltüntetve (1935) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: HIC ILLE UIRINQUE 
SOSPITATOR TULPIUS INSERVIENDO 
SANII:ATI ET PATRJAE (körirat) 
Portré (középen) 
Hátlapon: PHARMACOPOEA 
AMSTELREDAMENSIS SENATUS 
AUCTORITATE MUNITA (köri1atban) 
INVOERING VAN DE EERSIE 
NEDERLANDISCHE PHARMACOPOEE 
1636-5 MEI - 1936 
Kis pajzs virágszállal (felette) kehely 
kígyóval (alatta) 

A holland-magyar gyógyszerészeti kapcsolatok indokolttá teszik az 1636-ban kiadott I Holland 
Gyógyszerkönyv 1935-ben készített érmének bemutatását 
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A Holland Királyi Gyógyszerész Egyesület nagy tekintélyű testület, amely védi és segíti a 
gyógyszerészet és a gyógyszerészek munkáját és érdekeit. A gyógyszerellátás minőségének biz
tosításában fontos szerepet tölt be a Gyógyszerkönyv Az érem a VI Holland Gyógyszerkönyv 
1958 évi kiadása emlékére készült 

Holland Királyi 
Gyógyszerész Egyesület 
Amsterdam, 1959 

95. 

B1onzérem 
Készítő: nincs jelezve 
Mérete: 50 mm 
Előlapon: K.N.M P AMSIERDAM 
2 JUNI 1959 (köriratban) 
Az Egyesület címere (középen) 
Hátlapon: WET OP DE 
GENEESMIDDELENVOORZIENJNG ' 
NEDERLANDSE PHARMACOPEE 
ED VI. (köriratban) 
1958 (középen) 

Olasz Hivatalos 
Gyógyszerkönyv 
centenáriuma 
1892-1992 

96„ 

Világos bronzérem 
Készítő: lnst Supeiiore di Sanita (1992) 
Mérete: 50 mm 
Előlapon: CENIENARIO DELLA 
FARMACOPEA UFFICIALE (köriratban) 
Középen díszes kerettel elválasztott mező, 
benne modern rajz 
Hátlapon: FARMACOPEA UFf;ICIALE 
1892-1992 (köriratban) 
Kis babérkoszorú csillaggal (felül) 
MINJSTERO DELL A SANITI\. (ulul) 

.A.mai Olaszországnak rendkívül gazdag a gyógyszerkönyvi kultúrája Már a 15 századtól kezd
ve egyes városok, tartományok, királyságok szerkesztettek gyógyszerkönyveket Az 1892. évi 
gyógyszerkönyv az első ne~zeti, és egész Olaszországra kötelező hatállyal kiadott szabvány 
megjelenését jelenti 
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A város legnevezetesebb épületét 1276-ban emelték a Julius Caesar által alapított római vár ma
radványaira A magyar szabadságharc után a városban hosszabb ideig élt és itt halt meg Kossuth 
Lajos, emlékét a lakóház má1ványtáblája és parkjában szobor hirdeti Az Utifar és a Magyar 
Gyógyszerészeti I ár saság közötti kapcsolat több évtizedre tekint vissza 

Olasz Technikus 
Gyógyszerészek Uniója 
Torino, 1974 

97. 

Bronzérem 
Készítő: nincs jelölve (1974) 
Mérete: 42 rnm 
Előlapon: UTIFAR XYII CONGRESSO, 
TORINO 1974 (körirat) 
A szervezet címere (középen) 
Hátlapon: A turini vfü épületének képe 

Olasz Technikus 
Gyógyszerészek Uniója 
1957-1977 

98. 

Világos színű bronzére1n 
Készítő: R S M jelölve (197'7) 
Mérete: 35 mm 
Előlapon: UNIONE TECHNICA 
ITALIANAFARMACISTI 1957-1977 
(köriratban) 
20 ANNI és gyógyszertári mozsár törővel 
(középen) 
Hátlapon: GIORNATE ITALIANE 
DI DERMOFARMACIA' 23-24-25 
SEITEMBRE 
lllusztrált kígyó virágsziromnrnl 

Az Unió a fent jelölt időtartamban gyakran szervezett gyógyszerészeti konferenciákat olasz vá
rosokban, így Genovában (1972), Torinóban (1974), Pesaróban (1975), Napoliban (1976) stb 
Ezekről kongresszusi jelvények tanúskodnak 
Ezeken magyar gyógyszerészek is résztvettek és ápolták a tudományos kapcsolatokat 

125 



126 

A kongresszus alkalmából a francia gyógyszerészek két évfordulót ünnepeltek: a kórházi gyógy
szerészet 500 éves, és a Párizsi Központi Egyetemi Gyógyszertár 200 éves jubileumát A kong
resszus 800 regisztTált 1észtvevője elismeréssel nyugtázta a rendezés, a nyújtott program és az 
előadások magas színvonalát 
A lebonyolítás előkelő helyei: a Sorbonne díszterme, a Gyógyszerésztudományi Kar tanácster
me, és a „Val de Grace" előadótermei voltak A főtéma: a kórházi gyógyszerészet fejlődéstörté
nete, melyen 35 ország kórházi gyógyszerészei és gyógyszerész-történészei vettek részt Megál
lapítást nyert a francia gyógyszerészet magas színvonala a tudomány és a gyakorlat vonatkozá
sában Gyógyszertörténeti szempontból figyelemreméltó az érem tartalma és művészi kivitelezé
se: a gyógyszereket szolgáltató anyagok eredet szerinti bemutatása 

Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti 
Kongresszus (IGGP) 
Paris, 1995 

99. 

Világos bronzérem 
Készítő: nincs jelezve (1995) 
Mérete: 72 mm 
Előlapon: XXXII-EME CONGRES 
INTERNATIONAL D'IITSTORIE DE LA 
PHARMACIE (köriratban) 
Illusztrált kép a gyógyszereket szolgáltató 
szervetlen növényi, szintetikus 
és biológiai eredetű anyagokról 
Hátlapon: APOTHICAIRERIE DE 
L:HOTELDIEU 'PARIS SORBONNE' 
VAL DE GRACE (köriratban) 
5 SIECLE 1495-1795 PHARMACIE 
HOSPITALIERE (középen) 

Központi Kórházi 
Gyógyszertár 200 éves 
Paris, 1795-1995 

100„ 

Bronzérem 
Készítő: R Mayot (1995) 
Mérete; 80 mn1 
Előlapon: PHARr<.1ACIE CENIRALE 
DES HOSPITAUX DE PARIS (köriratban) 
A kisebb-nagyobb rés_zecskék egy központ 
körül elhelyezkedve csillag alakzatot 
nlutatnak. 
Alul 1795-1995, felette szignó 
Hátlapon: illusztrált kép baloldalán 
kémikus varázsló kezében lombikkal 
melynek tartaln1át vizsgálja. övén is 
lmnbikok lógnak A háttérben növény 
1ajzolatok Az éren1 jobb oldalán edények 
Jon1bikok. eszközök töltik ki a teret 

A„ párizsi Közponli Kórházi Gyógyszertár 200 éves jubileumára készített emlékérem inéltó mind 
tartalmában, mind művészi kivitelezésében az intézmény két évszázados eredményes munkássá
gához A hátlap képe bemutatja a gyógyszertári munka legfontosabb feladatait és az ahhoz szük
séges munkaeszközöket, tárgyakat 
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ARóbert Károly által 1334-ben alapított Gyöngyös városa és társadalma 1984-ben ünnepelte 650 
éves jubileumát, melyben az egyesület gyógyszerész tagjai is kivették részüket. A Magyar Érem
gyűjtők Egyesülete Gyöngyösi Csapott aktív tagjai, orvosi és gyógyszerészeti eseményekre ér
meket alapítottak 

Magyar Éremgy~jtóK 
Egyesülete 
Gyöngyösi Csoport 
jubileumi érme, 1984 

101„ 

Bronzérem 
Készítő: Máthé István (1984) 
Mérete: 42 1nm 
Előlapon: MÉE GYÖNGYÖSI CSOPORT 
GYÖNGYÖS 1334--1984 (köriratban) 
Díszes öblös kehely (középen) 
Hátlapon: SIGILLUM CIVITATIS 
GYEONGYEOSSIENSIS (köriratban) 
Gyöngyös város cÍlnere (középen) 

Gyöngyösi Kórház 
alapítási jubileuma 
1838-1988 

102. 

B1onzérem 
Készítő: Máthé István (1988) 
Mérete: 42 min 

Előlapon: GYÖNGYÖSI KÓRHÁZ 
ALAPÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE-
1818-1988 
Portré (középen) 
VEZEKÉNYI ISTVÁN 
KÓRHÁZA.LAPÍTÓ (alul) 
Hátlapon: XIV. HEVES MEGYEI 
ORVOS-GYÓGYSZERÉSZ NAPOK 
1988 SZEPTEMBER 15-17 

A Gyöngyösi Kórház egy éremmel is 1negemlékezett alapításának 150 évfordulójáról és a XIV 
Heves 1negyei 01 vas-Gyógyszerész Napok megrendezéséről 
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Gyöngyösi Kórház 
alapítási emlékérem 
1838-1988 

Az érem kifejezetten Bugát Pál orvosról elnevezett kórház alapításának és alapítójának emléké- 10.3. 
re készült 

Négyszögletes bronzemlékénne 
Készítő: Máthé István (1988) 
Mérete: 94x83 mn1 
Előlapon: GYÖNGYÖSI KÓRHÁZ 
ALAPÍTÁSÁNAK EMLÉKÉRE 
1808- po1tré kép- 1891 {középen) 
VEZEKÉNYI ISTVÁN 
KÓRHÁZALAPÍTÓ (középen) 
Hátlapon: BUGÁT PÁL KÓRHÁZ 
EMLÉKÉRE 1838-1988 
Kórházépület don1bonnűves képe 

Kórházi Gyógyszerészeti 
Szervezet szimpóziuma 
Pécs, 1995 

104. 

Bronzérem 
Készítő: Bencsik István (1995) 
Mérete: 42 mm 
Előlapon: MAGYAR 
GYÓGYSZERÉSZETI TÁRSASÁG 
KÓRHÁZI GYÓGYSZERÉSZI 
SZERVEZETE (köriratban) 
Kehely kígyóval (középen) 
Hátlapon: PÉCS, 1995 ÁPRILIS 20-23 
(köriratban) 
A pécsi székesegyház látképe (középen) 

A gazdag tudományos és szakmai programmal rendezett kórházi gyógyszerészeti szimpózium 
eredményei hozzájárulnak a korszerű és biztonságos gyógyszerellátás és gyógyszeres terápia 
megvalósulásához 
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IV. 
Gyógyszergyárak és gyógyszervállalatok 

/ . 
erme1 



Richter Gedeon Gyár 
plaket~je 

Alapítva: 1901 

105. 

Bronzplakett 
Készítő: Berán Lajos (1942) 
Mérete: 83x67 mm 
Előlapon: ALAPÍTÓJÁNAK A RICHTER 
GEDEON GYÁR 1901-1942 
profil kép keretben (felül elhelyezve) 

A gyár vezetése és dolgozói ezzel az ére1nrnel köszöntötték az alapítót 70 születésnapi jubileu

mán 1942-ben 
Részletesebb anyag a 106 so1számú éremnél 
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Budapesti gyógyszerész, a 1nagyar gyógyszeripa1 megalapítója A Heves megyei Ecséd köz
ségben született, gazdag földbirtokos családban Egyéves korában elveszítette szüleit, Gyöngyö
sön nevelkedett rokonoknál Gyógysze1észgyakornoki idejét Mezsich Sándo1 gyógyszertá1ában, 
a mai ,.Richte1 Gyógysze1tár" elődjében töltötte Oklevelét 1895-ben a Budapesti Tudomány
egyetemen szerezte meg, majd Német-, Olasz-, Franciaországban és Angliában tanulmányúton 
vett részt, a gyógysze1es te1ápia fejlődését tanulmányozta Hazatérve 1901-ben megvásárolta a 
ina is működő IX kerület Ullői út 105 alatti „Sas Gyógyszertár"-at, s annak laboratóriumában 
előállította itthon elsőként a „ Tönogén" és a ,Glanduitrin" készítményeket. 1907-ben a kőbányai 
Cserkesz utca 63 alatt felépítette azóta nemzetközileg is elismert gyárát Kiváló szakember és 
szervező volt, szá1nos új készítményt vezetett be, melyek előrevitték a gyógyszeres terápia fej
lődését, leányvállalatokat is alapított A gyái ina is a mai gyógyszeripar és -külkereskedelem 
egyik legjelentősebb alapja 
Emlékére a gyöngyösi „Richter Gedeon Gyógyszertát'' bejáratánál dr Bartos József vezető
gyógyszcrész kezdeményezésére 1988-ban Richter Gedeon b1onzdombormű-táblát avattak fo-
lyamatosan ápolják Richter Gedeon en1Iékét ' 

Richter Gedeon 
(1872-1944) 
a magyar gyógyszeripar 
megalapítója 

106. 

Bronzéren1 
Készítő: Madarassy Walter (1972) 
Mérete: 88 mn1 
Előlapon CONDII'OR INDUSIRIAE 
PHARMACEUTICAE HUNGARICAE ' 
MAG PHARM. GEDEON RICHTER 
1872-1944 (köriratban) 
balprofil (középen) 
Hátlapon: SOCIETAS PHARMA
CEUTICA HUNGARICA 
MCMLXXII (négy sorban) 
középen 3 tábla: R G 1nonogran1 a gyár 
külső képe kén1iai képlet 

Chinoin Gyógyszer 
és Vegyészeti Termékek 
Gyára 
Alapítva: 1910 

Wolf Emil alapító 
(1886-1947) érme 

107 .. 

Bronzérem 
Készítő: Czinder Antal (1990) 
Mérete: 97 5 111111 

Előlapon: WOLF EMIL 1886-194'7 
po1tré 
Hátlapon: CH - CHINOIN, SOKÉVES 
EREDMÉNYES MUNKÁJÁÉRT 

Agyá1at dr Kereszty György (1885-1937) és dr Wolf Emil (1886~1947) vegyész1nérnökök ala
pították ALKA néven, a Chinoin megnevezést 1913-ban vette fel A gyár vezetői 1990-ben Wolf 
Emil díjat. emlékérmet alapítottak, melynek adományozása az egyidejűleg életrehívott kuratóri
um hatá1ozata alapján történik, a kitüntetés sokéves eredményes munka elismerését szolgálja Az 
alapítástól eltelt közel egy évszázad alatt a Chinoin Rt a magyar gyógyszeripar egyik legjelen
tősebb tényezőjévé vált a gyógyszeres terápia fejlesztésében, a hazai gyógyszerellátásban és a 
gyógyszerexport teljesítésében 

137 



138 

A plakettet a szé1un1termelő intézet alapítója Köves .János állatorvos tiszteletére készíttették az 
induhí.s 25 évi jubileurnáJ a. aki egész életét szorgalorn1nal és e1edményesen itt töltötte el Az ál
latgyógyászati szerobakteriológiai készítn1ényck utiín 1924-ben inegkezdte az embergyógyásza
ti oltóanyagok termelését is A vállalkozás nagy intézetté fejlődött, ami szükségessé tette a hu
man és a vetel'iner te1melés elkülönítését, ami meg is történt 
A Zircen született dr Köves János (1882-1977) állatot vos, kutató és tudományos munkássága el
ismerését jelentette személyének bevonása az Állatorvosi Főiskola oktató 1nunkájába, ahol rend
kívüli egyetemi tanár lett A Magyar I'udományos Akadémia Állategészségügyi Kutatóintézete 
helyettes igazgatói tisztségét is betöltötte és több kitüntetésben is részesült 

Phylaxia 
Szérumtermelő Intézet 
Budapest 
Alapító: dr: Köves János 1912 

108. 

Egylapú bronzplakett 
Készítette: Sóvári János (1937) 
Mérete: 156xll8 111111 

Előlapon: PHYLAXIA 1912-1937 (felül) 
Köves János alapító profilja 
„NIL SINE MAGNO VlfA LABORE 
DEDIT MORTALIBUS' (alul) 

Biogal Gyógyszergyár 
Alapítva: Debrecen, 1912 

109. 

Egylapú bronzplakett 
Készítő: Deák László 
Mérete: 55xl36 mn1 

Előlapon: BIOGAL DEBRECEN 
Kígyót támadó férfi gyári épületrészek és 
felfelé tö1ő fa 

Gyógyszeriparunk egyik jelentős üzcn1e, 1nelynek gyökerei a debreceni születésű Rex Ferenc 
(1885-1959) és Rex Sándor ( 1881-1935) személyéhez fűződnek Ferenc iskoláit szülővárosában 
végezte, a pesti Tudományegyetemen gyógyszerészi oklevelet (1908), majd gyógyszerészdokto
ii diplomát (1914) szerzett Sándor a késmárki liccumban tanult, a pesti Tudo1nányegyetem böl
csészkarán, kémia szakon szerzett doktori diplotnát Rex Ferenc Debrecenben „Központi Drogé
l'ia" névvel létesített 1nagának munkahelyet, melyhez 1912-től farmakokémiai labo1atóriumot, 
majd gyógyszerkereskedést is üzemeltetett A sok nehézséggel küzdő vállalkozás az I Világhú
ború után nagy feliendülést é1t el, arnikor Rex Sándor 17 évi pesti egyetemi kutatón1unka után 
hazatért társnak a debreceni Jabonitóriumba Szo1gahnas munkájukkal és készítményeikkel jó 
hírnévre tettek szert Az állan1osftás és összevonások után a Richter Gedeon Gyár debreceni 1ész
legeként is működött, 1960-ban felvette a Biogal Gyógyszergyár nevet. Az eltelt évtizedek alatt 
jelentős fejlődésen ment át, a 1nagyai gyógyszeripal' szá1nottevő üzeme lett Előállítási te~ékeny
ségi kö1c: gyógyszeralapanyagok, hu1nán és vcterine1 gyógyszerkészít1nények, galen1ku1nok, 
gyógyte1mékek. Büszkén vállalja nu1gáénak agyát a Rex-testvérek élct1nűvének szellemi ö1ök
ségét, anünek egyik bizonyítéka a gy<'u falán elhelyezett emléktábla is 
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A Dr G Wande1 últal Baselben alapí'tott Dr Wande1 A G Fab1ik" budapesti leányvállalata 
1913-ban kezdte meg működését Dr Wande1 Gyógyszer- és Iápszergyá1 Rt ,. néven A Svájc
ból hozott szakértelen1 és a jó te1méksze1kezet a gy<iiat az 1920-as évek végére számottevő té
nyezővé tette a 1nagym gyógyszeiipa1ban Az 1948 évi államosítás után hozzácsatoltak több 
gyógyszerészeti üzemet (Kiompecher Kft, Medichen1ia, Octan Gyár, Palik Kft és az 1895-től 
működő Dr Egger Gyógyszergyár) A gyá1 1950-től felvette az, Egyesült Gyógyszer- és Iáp
szergyár" nevet. 1985-től „Egis Gyógyszergyfo' néven működik részvénytfosaságként 

Egyesült Gyógyszer
és Tápszergyár 
Emlékérme 
Alapítva: Budapest, 1913 

110. 

Egylapú bronzére1n 
Készítő: nincs jelezve (1963) 
Mérete: 65 n11n 
Előlapon: EGYESUL:I GYÓGYSZER ÉS 
TÁPSZERGYÁR 1913-1963 (köriratban) 
50 ÉV babérleve!ekkel (középen) 

Egis Gyógyszergyár; 
Pro Sanitate jntalomérem 
1985 

111. 

Bronzérem 
Készítette: Bo1 sos Miklós (1985) 
Mért;lc: 135 1nm 
Előhipon: EGIS (középen) 
PHARMACEUfICALS (köriraLban) 
HM!apon: PRO SANJT.ATE (körirat felsó 
részen) 
Gyógyszerkészítő asztalon !év6 
táramé1 legen idős férfi gyógyszer bemérést 
végez 
az asztalon törőmozsílr. patendula és kamíl 
Az érem bal alsó 1észén: Borsos I\1 

Ajutalo1né1e1n az Egis Gyógyszergyár, Pro Sanilate Bizottsága' határozata alapján azoknak ítél
hető oda, akik 1nunkájukkal és tudásukkal hozzájárultak a gyfü e1ed1nényes 1nűködéséhez. Az 
érem megnevezése kifejezni kí\ánja. hogy a gyár közvetlenül az e1nbcr és az emberiség egész
ségének ~zolgálatában áll 
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A gyár alapúása 25 évfordulójára készített érem tükrözi az akkor már 13 éve tragikusan elhunyt 
kutató, felfedező, tudós és gyáralapító eredményeit és nagyságát Az utókor sok esetben csak 
hosszú idő elteltével fogadja el az elődök alkotásait 
Részletesebb anyag az 52 sorszámú éremnél 

Alkaloida Vegyészeti Gyár 
Büdszentmihály, 1927 
Kabay János 
a magyar morfingyártás 
megalapfü$ja 

112„ 

Bronzérem 
Készítő; Boldogfalvi Farkas Sándor (1952) 
Mérete: 68 mm 
Előlapon: KABAY JÁNOS A MAGYAR 
MORFINGYÁRTÁS MEGALAPÍTÓJA 
1896--1936. (köriratban) 
Profil arckép (középen) 
Hátlapon: ALKALOIDA VEGYÉSZETI 
GYÁR ALAPÍTÁSI ÉV 1927 (köriratban) 
illusztrált gyárépület toronnyal, 
kéménnyel, a háttérben az épületek által 
részben takait máknövény szárak és gubók 
(középen) 

METESZ 
Kabay János érme 

11.3. 

Egylapú bronzérem 
Készítő: Tóth Sándor 
Mérete: 86 mm 
Előlapon: AMEIESZ SZABOLCS
SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETE 
(köriratban) 
KABAY JÁNOS 1896-1936 
Kabay portré 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a „MEIESZ" megyei szintű jutal
mazásra használt érméje, ami jól mutatja Kabay János gyógyszerész, feltaláló és gyáralapító 
munkásságának és nagy érdemeinek elismerését és ennek folyamatos fenntartását 
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Az é1en1 készítésének célja és időpontja nem is1ne1t. dc Jeüása a nu1niz1natikai kiadványokban 
szerepel. Ate11nészctcs anyagok így u gyógynövények alkahnazása a gyógyításban isn1ét előtér
be került 

Gyógynövények, 
mint a terápia eszközei 

114. 

Bronzére111 
Készítő: Kalmár Elza 
Mérete: 72 n1m 
Előlapon: FLOREANI ODORANT 
SANANT (köriratban) 
Gyógynövények: hajtások ágak virágok 
levelek termések 
Hátlapon: Betegágyban fekvő nő 
gyógyszerét veszi be poharat tartva 
a kezében Kis asztalán két gyógyszeres 
üveg A virágál!ványon a váz<íban csoko1 
\ iriig 

Medimpex Rt. Budapest 
1949-1969 

115. 

Bronzérem 
Készít6: Deák László ( 1969) 
Mérete: 95 111111 

Előlapon: MEDIMPEX - BUDAPEST 
(köriratban alul) 
Gyógyszertári jelenet; munkm1sztalon 
könyv és állványedény, a polcon további 
á!!ványedényck. Az ülő szen1ély kezével 
n1agyaráz, az álló botjával a Medimpex 
jelvénnyel jelzett állványedényre mutat 
Jobbra állványon desztilláló lombik 
Hátlapon: 1949-1969 (felül) 
Medimpex jelvény: kehely Medimpex 
felirattal és felcsavmodott kígyóval 
(középen) 

A régi hagyományok1a visszatekintő magyar gyógysze1-külkereskedelem a világháború után 
megto1pant és új helyzet előtt állt A gyógyszeripar államosítása együttjárt a külkereskedelem át
szervezésével A gyógyszelipmi termékek exportjáJa, importjáia megalakult a Mcdimpex 
Gyógysze1 Külkereskedelmi Vállalat, amely ellátta a külföldi kapcsolatokat és képviseleteket 
szervezett Az alapítás 20 évfordulójára készült érem gyógyszerkészítési, gyógyszertári jelene
tet mutat be és a Medimpex jelvény isme1tté kívánja tenni a vállalatot 
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Az érem a Medimpex 25 éves .JUbueumára készült 
Lásd a 115 érn1et 

Medimpex Rt. Budapest 
1949-1974 

116„ 

B1onzérem 
Készítő: Janovics György (1974) 
Mérete: 95 mm 
Előlapon: MEDIMPEX - BUDAPEST 
1949-1974 (köriratban) 
Kehely MEDIMPEX felirattal 
és felcsavarodott kígyóval mellette 25 
Hátlapon: PANACEA 
Figurális ábrázolás, a személy bal kezében 
101nbikot tait, melyet szemmel vizsgál, 
jobb kezében kis tégely 
Háttér: 2 állványedény, egy 1nozsár 
és a falon kárpit 

Biogal Gyógyszergyár 
Varga Pál jutalomérme 
Alapítva: 1987.. 

117. 

Bronzérem 
Készítő: Ligeti Erika 1987 
Mérete: 90 min 
Előlapon: DR YARGAPÁL 1912-1982 
(portré kép) 
Hátlapon: Kozma és Damján két középkori 
gyógyító szent alakja. Az egyiknek jobb 
karján teke1edő kígyó látható, a másik bal 
kezében virágszálakat tart A két személy 
az orvosok, gyógyszerészek védőszentje 

Varga Pál gyógyszerész, vegyész, gyógyszerésztö1ténész szakíró volt Pályaflitása során a debre
ceni gyógyszeripar kialakításában és fejlesztésében - így a Biogal vonatkozásában is - jelentős 
érdemeket szerzett Az érmet a Biogal gyár halála 5 éves évfordulója alkalmából készítette a ki
emelkedő rnunkatá1sai jutalmazására 

147 



V. 
Gyógyszerészek, mint festőművészek 
és írók érmei 



Csontváry (Kosztka) 
Tivadar 
1853-1919 

118. 

Egylapú bronzérem 
Készítő: Osváth i\1áiia (1984) 
Mérete: 130 mm 
Előlapon: CSONTVÁRY 1853-1919 
(középen önarckép saját feshnénye 
alapján) 

Csontváry Kosztka Tivadar gyógyszerész és festőművész a 19-20. század fordulójának legjelen
tősebb magyar festőmestere A Sáros megyei Kisszebenben született, ahol apja gyógyszerész 
volt, aki idős korában orvosi diplomát is szerzett A gyógyszerész--festő a Csontváry nevet 1900-
ban vette fel első kiállítási katalógusába A természet utáni szeretete már korán kibontakozott, ro
varokat, pilléket, kőzetet és madarakat rajzolt és festett Kisszebenből Ungvárra, Iglóra majd 
Szederkénybe került, Léván is megfordult, általános gyógyszerkönyvet írt, az iglói gyógyszertár
ban provizor helyettesítésére is vállalkozott Egyetemi gyógyszerészeti tanulmányait a Budapes
ti Tudományegyetemen az 1875/76 tanévben kezdte meg és megszerezte a „magister pharmaci
ae" fokozatot Gyógyszerészi diplomával tarsolyában Iglón helyezkedett el, ahol nlintegy hat 
évet dolgozott, időközben gyógyszerészeti szakkönyveket sze1kesztett 
Az indítása a festőművész pályára itt következett be: kifejezhetetlen mozdulat kezébe adta a rajz
ónt, és egy receptpapíron lerajzolta a gyógyszertár előtt álló ökrösfogatot, amit főnöke festői mű
nek minősített 1891-ben vatikáni, müncheni tanulmányútra indult 1894-ben a Nógrád megyei 
Gácson gyógyszertárat alapított, melyet 10 éven át vezetett, majd bérbe adta és így biztosított 
magának anyagi függetlenséget Festményeit soha nem adta el, így lett a magyar és egyeten1es 

kultúra egyénisége és jelentős művésze 
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„A magányos cédrus" Csontváry egyik legismertebb művészi alkotása, amely az érem elkészíté
sére késztette alkotóját. Hasonlóan hatott a festmény és Csontváry különleges személyisége a ze
ne világára: Hidas Ferenc zeneszerző „Cédrus" c művét a Magyar Állami Operaház balettfel
dolgozásban színpadra vitte, nagy sikerrel előadta 
Csontváry adatai a 118 sorszámú éremnél olvashatók 

Csontváry (Kosztka) 
Tivadar 
1853-1919 

119. 

Bronzérem 
Készítő: Kiss Nagy András (dátum nélkül) 
Mérete: 59 mm 
Előlapon: CSONTVÁRY TIVADAR 
1853-1919 (köriratban) 
Po1tré (középen) 
Hátlapon: A magányos cédrus festménye 
képe 

Tömörkény István 
1866-1917 

120. 

Egylapú ovális bronzére1n 
Készítő: Osváth Mária (1976) 
Mérete: 138xl 18 mm 
Előlapon: TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 
CEGLÉD 1866- SZEGED 1917 
(köt iratban) 
Portré mellkép (középen) 

Cegléden született, iskoláit Makón és Szegeden végezte Kovács Andor szegedi gyógysze1tárá
ban volt gyógyszerészgyakotnok, 1885-ben vizsgát tett és Kisteleken, majd Szegeden gyógy
szertárban dolgozott 
1866-tól a Szegedi Híradó munkatársaként vette fel a Tömörkény nevet Már fiatalon novellákat 
írt, a kubikusok, a nincstelen parasztok lelkivilágát írta meg, ezzel nagy népszerűséget ért el A 
város 1899-ben a múzeum és könyvtár könyvtárosává választotta, később igazgató lett 1906-tól 
a Petőfi T áisaság tagja Közleményeit a Néprajzi ÉrtesítóOen és az Archeológiai Értesítőben tet
te közzé Főbb novellás kötetei megörökítették nevét a magyar szépirodalomban. A Dugonics 
Táisaság 1943-ban szobrot emelt a mái országos nevű írónak, „Szeged nagy Fiának" a Kultúr
palota előtti parkban. A szobor Tápai Antal szobrászművész alkotása 
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Kaposváron született, itt végezte a gimnáziumot, gyógyszerészgyakornok lett a kaposvári 
„Arany Oroszlán Gyógysze1iár''-ban. Gyógyszerészi oklevelét Budapesten szerezte meg 1881-
ben Egyetemi hallgató korában megfestette Than Károly és Lengyel Béla professzorok po1tré
ját, a két festményt az egyetem Gyógyszerészeti Intézete nagy becsben őrzi Tanulmányai befe
jezése után visszatért a kaposvári gyógyszertárba, 1najd rövid ideig a Zichy családnál volt házi
tanító. 
Már fiatalon vonzódott a festészet iránt, 1884-ben beiratkozott a müncheni Művészeti Akadémi
ára, majd Munkácsyhoz ment tanulni Párizsba Sokat dolgozott, kiállított, képeit kritizálták, de 
az idő képei éttékét igazolta, azok fellelhetők a neves képtárakban A kaposvári gyógyszertár, 
ahol gyógyszerészként dolgozott, és inspekciós szobájában még képet is festett, emlékét ápolja 

és megőrzi 

Rippl-Rónai József 
1861-1927 

121.. 

Bronzérem 
Készítő: Csúcs Fert:nc (1947) 
Mérete: 75 mn1 
Előlapon: RIPPL-RÓNAI .J PICT 
(köriratban) 
Profil kép (középen} 
Hátlapon: pegazus (középen), 
20-IK ÉVE HALÁLÁNAK EMLÉKÉRE 
(köriratban) 

Függelék 

Fontosabb elismerések érmei 
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Magyar 
Gyógyszerészeti 
Társaság jubileumi érme 
1924-1974 

122„ 

Ezüstérem 
Készítő: Csúcs Viktória (1974) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: APO'THECAFUNDATA IN 
HUNGARIA ANNO 1744 (felül 3 sorban) 
Kőszegi jezsuita gyógyszertár képe 
DR ZALAI KÁROLYNAK (alalta 
bevésve) 
Hátlapon: IN MEMORIAM 
FUNDATIONJS SOCJETATJS 
PHARMACEUTICAE HUNGARJCAE 
1924-1974 (köriratban) 
PRO MERlTlS JN ARTE 
PHARMACEUTICA ADEPTJS 
Két babérággal övezve 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság ezüst jubileumi kitüntető érmét abból a célból alapította, 
hogy a gyógyszerészeti tudomány művelésében kiemelkedő eredményeket elért kutatókat és a ju
bileumi kongresszus szervezésében kiemelkedő tagtársakat teljesítményüknek megfelelőenjutal
n1azhassa A „p10 meri tis in arte pharmaceutica adeptis" érmeket a I ársaság elnöke a megnyitó 
ülésen adta át 
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Az Akadémia ülésein a nyakra helyezett érem a tagság díszéül szolgál Ünnepi tudományos és 
ügyviteli közgyűlést, tisztújítást az Akadémia két évente hirdet meg és rendez Az érmet Zalai 
Károly a tagként való beiktatása alkalmával, 1977-ben Innsbruckban kapta meg 

Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti 
Akadémia (AIHP) 
Alapítva: 1952 

123. 

Egylapú ovális bronzérem 
Készítő: Kon Begeer Voorschoten 
Mérete 38x3 l mm 
Előlapon: ACADEMIE 
lNTERNATIONALE D HISTOR!E DE 
LA PHARMACIE (zománcozott fehér 
alapon) 
Padon ülő nő, balkezében nyitott papírte
kercs rajta kehely-kígyó ábrával (középen 
sárgaréz színben) 
Az érem szalaggal ellátva a nyakra 
helyezhető 

Magyar Orvostörténelmi 
Társaság 
Weszprémi István 
Jutalomérem 
Alapítva: 1958 

124 .. 

BronzéJem 
Készítő: Reményi József (1958) 
Mérete: 80 mm 
Előlapon: IN MEMORIAM STEPHANI 
WESZPRÉMI ' SOC!ETAS MEDICO -
PHARMACEUI!CO - H!STOR!CA 
(köiiratban) 
MCMLVIII (középen) 
Felette nyitott könyv lángoló fáklya 
Aesculap-bot kígyóval. 
Hátlapon: PRO MERITJS IN 
SCRUTANDA H!STOR!AMED!CA 
(köriratban) 
A társaság címere alatta keretezett 
1nezőben: ZALAI KÁROLY 

A Magyar 01 vostörténelmi I ár saság jutalomé1me az orvos-gyógyszeré~z történeti munkásság 
elismerésére, 2-3 évente kerül kiadásra a vezetőség határozata alapján Atadva 1981-ben 
Weszprémi István (1723-1799) Veszprémben született, gimnáziumi tanulmányait dunántúli és 
felvidéki iskolákban végezte, majd ösztöndíjjal a Zürichi Egyetemre iratkozott be és tanulmánya
it az Utrechti Egyetemen fejezte be, 1756-ban orvosi diplomát kapott. Debrecenben telepedett le, 
orvosi gyakorlatot folytatott, majd_ a város tisztio1vosa lett A század egyik legnagyobb magy~r 
polihisztora Négykötetes bibliog1áfiájában megírta a magyar orvosok történetét, amely ma 1s 
alapvető forrásmunka és egyben értékes kultúrtörténeti adatokat tartalmaz a kutatók számára 
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A s.okrétű oktató munkárnban Jco-szívesebben a ó ·' . , 
nyításával és elfogadásával fogI~ikozt~m. Afiatgi. ~~~~e~e~zdokt~n erte~~zések témájá~ak irá-

letén má~ dol,gozó dissze1 tán sok szinte kivétel n~J~~r° ö;ö:~:l fo~~~~~Ie~et vall~-m-~ly1k terü~ 
ezek seg1tettek munkái'ukat ra}ín ennek v lt k.. .. h „ a onzu tacrokat, mert , . ' o oszon eto hogy egyete · t· , · k" , 
utan kciszönetük kifejezéseképpen plakettet készíttettek el . 'I· H ~I a_nan rnev:zesem 
ke~ys.égem alatt 105 disszcrtánst irányítottam és ÍŰ!!adtam e;o~:·k_,.ark~J~c ~v~s ~ktat,oi tevé
manyr Karhoz való beadásra és bírálal!a '""' n aJU at a yogyszeresztudo-

Zalai Károly professzor 
érme 

125. 

Egylapos bronzplakett 
Készít6: Kiss László (1982) 
Mérete; 144x86 mm 
Előlapon: ZALAI KÁROL y 
PROFESSZORNAK, 
A GYÓGYSZERÉSZ! SZERVEZÉS 
ES TORTENELEM TANÁRÁNAK 
*TANÍTVÁNYAI "'-1982 

Gyógyszerészek napja 
Egyiptomban érem 
(február 23.) 

126. 

Bronzérem 
Készítő: ismeretlen (Egyiptom) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: A GYÓGYSZERÉSZEK 
NAPJA (köri1atban felül) 
FEBRUÁR 23 (,\ul) 
Ibis embermadár bal kezében papírusz 
tekerccsel, jobb kezével a kehelyre 
felcsavarodott kígyóm nlutat. 
Hátlapon: ÉREM ELISMERÉSKÉNT 
(középen) 
Ábrák kö1ben: receptpapír lombikok 
mérőhenger, kézünérleg fogaskerék 
benzolgyűrű kehely kígyóval 
gyógynövény 

A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség kairói elnökségi ülése alkaln1ából utaztam Egyiptom
ba, amikor az elnökség tagjai résztvettek az Egyiptomi Gyógyszerész Egyesület XVII Kongresz
szusa megnyitó ülésén A főpap imát olvasott fel a Koránból, 1najd az Egyesület elnökének meg
nyitója és üdvözlése után az egészségügyi miniszter különböző elismeréseket adott át Különös 
emléket jelentett számomra az elismerő érem, amit örömmel és köszönettel fogadtam Adomá

nyozva 1982-ben 
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A gyógysze1észettö1téneti kutatások. eredmények elismerésé1e alkal1nazott jutalomérem, melyet 
a jubileumi Iromn1sdo1f Konferencián Erfurtban. 1987-ben kaptain meg 

Német 
Gyógyszerészettörténeti 
Társaság érme 

127. 

Sárgarézszínű ére1n 
Készítő: nincs jelezve 
Mérete: 40 n1rn 
Előlapon: GESELLSCHAFT FUR 
GESCHICTHE DER PHARMAZIE DER 
DDR (köriratban babérlevelekkel díszítve) 
ALS ANERKENNUNG (középen) 
Kis virágszál (alatta) 
Hátlapon: Gyógysze1iári törőmozsát' 

Granadai Egyetem 
címeres érme 
Spanyolország 

128 .. 

Bronzérem 
Készítő: l\1oren M 
Mérete: 120 min 
Előlapon: az Egyetem díszes cín1crc. 
fekete bronz alapon felépített többrétegű 
címerpajzs kétfejű sassal és császári 
koronával. A sas két lábához szalag 
csatlakozik, felirata UNIVERSITAS 
GRANATENSIS 
Hátlapon: AL PROF KÁROLY ZALAI 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
CON MOTIVO DEL CONGRESO 
INTERNATIONAL DE 
HISTORIA DE LA PHARMACJA 
GRANADA 1985 

Az érmet a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Tá1saság granadai kongresszusa alkalmából 
1985-ben az Egyetem Rector Magnificus-a adta át Zalai Károly professzornak, a Nemzetközi 
Gyógyszerésztörténeti Társaság elnökének 
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A nyakra helyezhető akadémiai érem átadására 1986 május 22-én került sor, amit megelőzött 
1985-ben a Granadai Gyógyszerésztörténeti Kongresszuson elnöki minőségben való szereplé
sem, két spanyol akadémikus javaslata a fOkozatra való jelölésre és a székfOglaló előadás meg
tartása. Ez utóbbi Madridban az Akadémia székházában öttagú elnökség és 5G---60 akadémikus 
ill hallgatóság jelenlétében történt A bizottság megfelelően minősítette a szereplést s az elnök 
átadta az éimet és a diplomát Büszke érzéssel tértem haza Budapestre, jó szolgálatot tettem ha
zámnak 

Gyógyszerészeti 
Királyi Akadémia érme 
Madrid 

129. 

Emailozott bronzérem 
Készítő; nincs jelölve (spanyol) 
Mérete: 50x40 mn1 
Előlapon: REAL ACADEMJA DE 
FARMACIA (köriratban piros email 
alapon) 
Kehely kígyóval (középen sötétbordó 
alapon) 
Babérlevelek (legkívül fehér alapon) 
Királyi korona bronzból (piros belső 
betéttel) 
Hátlapon: MEDICAMENT:A NON 
MELL.A (köriratban fekete email alapon) 
Erdei hátté1ben méhkas felette sugárzó 
nap (több színben) 
Babérlevelek (legkívül fehér alapon) 
Királyi korona bronzból (piros belső 
betéttel) 

Pármai Egyetem 
emlékérme 
1988 

130. 

Brcmzércm 
Készítő: nincs jelölve 
Mérete: 28 n1n1 
Előlapon: SIGILL UM ALMAE 
UNIVERSJfATIS STUDII PARiviENSIS 
(köriratban) 
Az egyetem címere (középen) 
Hátlapon: PETRUS DAMIANI 1007-1072 
A kép: kódexet író szetzetes ülő alakja 

A nagy történeti múlttal és kultú1ával rendelkező város egyetemét 1512-ben alapították, amelyen 
gyógyszerészképzés is folyik A Semn1elweis Orvostudományi Egyetem Orvostudományi ill 
Gyógyszerésztudományi Kara között tudományos együttműködés alakult ki, amely jelenleg is 
fennáll. Ennek keretében a magyar gyógyszerészképzés jelenéről és fejlesztéséről tartottam elő
adást Pármában a gyógyszerészettörténeti múlt jelentős emléke a Szent János Evangélista Iemp
lorn és Rendház, benne Olaszország egyik legrégebbi, 13. századi sze1zetesrendi gyógysze1-
tárával A város Verdi városa, kiemelkedik még zenei kultú1ájával 
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Szent Antal a 3 századbeli rórnai katona, majd a kereszténység mártírja az észak-olasz város, 
Piacenza védőszentje Az Akadémia érme őt áb1ázolja, mellyel a konferencián kitüntettek A 
megnyitó ülésen üdvözöltem az akadémia elnökét, tagságát, tudományos előadást tartottam. A 
Szent Antal Székesegyházban hálaadó misén vettern részt, mely után a plébános úr fogadott és 
kiadványukkal ajándékozott meg 

Olasz 
Gyógyszerésztörténeti 
Akadémia jutalomérme 
Piacenza, 1988 

1.31. 

Egyoldalú ezüstözött ére111 
Készítő: Felicc Co1nparetti 1988 
Mérete: 42x30 mm 
Előlapon: Szent Antal (Sanct Antonio) 
lovas alakja, jobb kezében lándzsa 
Háttérben Piacenza vái os látképe 
Hátlapon: ACADEMIAITALIANADI 
STORIA DELLAFARMACIA A 
KÁROLY ZALAI PJACENZA SETT 
1988 

MOTESZ-díj 1989 
Budapest 

1.32 .. 

Bronzérc1n 
Készítő: Borbás Tibor (1985) 
Mérete: 132 nln1 
Előlapon: Két kéz véd égő gyertyalángot a 
támadó kígyótól. 
Hátlapon: f\1AGYAR 
ORVOSTUDOMÁNYI I ÁRSASÁGOK 
ÉS EGYESÜLETEK 
SZÖVETSÉGE DÍJA (körinitban) 
ALAPÍTVA BUDAPEST 1985 (középen) 
DR ZALAI KÁROLY 
1989 

A„Magyar Orvostudományi Iá1saságok és Egyesületek Szövetsége-díjá"-t a szervezet az illeté
kes bizottság javaslata és az elnökség döntése alapján évente adja ki AMOIESZ-díj énnét, me
lyen az égő gyertyalángot két kéz óvja és védi a támadó kígyótól, munkám elismeréseként 1989-
ben kaptam meg 
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Giulio Conci (1884-1962) olasz gyógyszerész és gyógyszerésztörténész Kutató munkája első
sorban az olasz gyógyszerészet múltjának bemutatására terjedt ki Publikációi közül legjelentő
sebb a „la Farmacia stotica et a1tistica Italiana'', mely könyve J\1ilanóban 1934-ben jelent meg 
Jelentős szerepe volt a gyógyszerészet-történelem tudományág f6jlesztésébcn, az Olasz Gyógy
szerésztörténeti Akadé1nia megalakulásában és sikeres működésében Az emlékérmet az Akadé
mia hazai és külföldi gyógyszerésztörténészek elismerésére adományozza. Az akadémiai elisme
rést 1990-ben vettem át 

Olasz 
Gyógyszerésztörténeti 
Akadémia 
Giulio Conci jutalomérem 
1884-1962 

13.3. 

Bronzplakett aranyozott 
Készítő: Pietro Longhi, l 990 
Mérete: 4lx34 1nm 
Előlapon: Középkoii gyógyszerészi 
laboratórium eszközökkel edényekkel és 3 
szen1ély tevékenysége ábrázolása 
Hátlapon: MEDAGLIA GIULIO CONCI 
AKÁROLYZALAI 1990 

Nemzetközi 
Gyógyszerészettörténeti 
Társaság (IGGP) 
Schelenz-jutalomér'em 
Alapítva: 1929 

134. 

Egylapú bronzplakett 
Készítő; P1of. Endel Anna (1929) 
Mérete: l 1 '7x95 nlm 
Előlapon: Portré (középen) 
HERM SCHELENZ (alatta) 
1848-1822 (felette) 

Hennann Schelenz (1848-1922) Kempen/Posenben született és Greifswaldban végezte gyógy
szerészeti tanulmányait, majd gyógyszertárakban dolgozott, és 1893-tól gyógyszerészettörténeti 
kutatásokkal foglalkozott ,.Geschichte der Pharmazie" e könyvével megalapítója a gyógyszeré
szettö1ténet írásának (Beilin, 1904) A tudományterület európai viszonylatban legkiemelkedőbb 
személye 
A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti I át saság (IGGP) jutaloménne a végzett gyógyszerész
történeti tudományos tevékenység elis1nerésére. A kitüntetésre kerülő személy kiválasztására 5 
tagú Schelenz-Bizottság tész az elnöknek javaslatot. A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Tár
saságban végzett elnöki tevékenység elismerésére (1982-1989) a prágai nemzetközi tudományos 
kongresszuson 1991-ben kaptam meg a kitüntetést 
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Nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy Prof Herbert Oelschliger Frankfllrt am 
Main-i gyógyszerészprofesszorral együtt vehettük át az Egyetem Rector Magnificusa kezéből, ti
zenkét egyetemi kar dékánjainak jelenlétében, a zsúfolásig telt Aula Magna-ban a Dr h c dísz
oklevelet.és a.lánccal nyakunkba helyezett fenti érmet Adoktorráavatás - a középkori szokások
nak megfele~ően - latin nyelven történt, egyébként a szlovák és a magyar nyelvet párhuzamosan 
használták Ugy éreztük, hogy az ünnepi egyetemi ülés a jelenlévők szá1nára is örömet jelentett 

Comenius Egyetem 
Dr~ h. e. kitüntetés 
Bratislava, 1993 

135. 

Nyakláncra akasztott arannyal futtatott 
érem 
Készítő; Schiffer \V 
Mérete: 70 n1m 
Előlapon: UNIVERSl TAS COMENIANA 
* I A COMENIUS (köriratban) 
Portré Comenius kezében lúdtoll, az 
asztalon két könyv és földgöinb Felül két 
külön mezőben két városkép aláírással: 
UHORSKY BROD illetőleg 
AMSTERDAM (születési és halálozási 
helye) 
Hátlapon: BRAIISLAVA{a lap alján) 
felette a város képe. az Egyetem és 
jellegzetes templomok to111yai, a Duna 
hajóval 
Az éremlap felső részén a város címere 

Párizs város polgármestere 
kitüntető érme 
Paris 

136. 

Arannyal futtatott bronzérem 
Készítő: M Delannoy {Francia01szcíg) 
Mérete: 50 mm 
Előlapon: Fl UCIUAT NEC MERGIIUR 
(kö1iratban) 
Kereskedehni vilotlás hajó (középen) 
Hár01n díszes kis1néretű cí1ner (alul) 
Hátlapon: VILLE DE PARIS (felirat) 
PARIS ÁKÁROLYZALAI 1995 
Záródísz (alul) 

A XXXII Gyógyszerésztörténeti Nemzetközi Kongiesszus alkalmából Páiizs polgármestere 
1995 szeptember 28-án délután a Városháza szalonjában fOgadást adott a meghívott mintegy 
200 fő részé1e Szobrokkal díszített elegáns lépcsőházból vezettek minket a polgármester szalon
jába, ahol velencei csillárok világították meg a szebbnél szebb festményeket, kárpitokat. Nagy 
emberek egyik erénye a pontosság, Monsieur Tiberius percnyi pontossággal érkezett titkáiai kí
séretében Köszöntötte vendégeit, a kongresszus rendezőit, akik értékes munkát végeztek és to
vábbviszik a francia gyógysze1észek eddig is jó hírnevét és a város vendégszeretetét A kong
resszus sike1éé1t négy személyt, két párizsi professzort, a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti 
Sze1 vezet no1 vég elnökét és a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Akadémia elnökét, szen1élye
mct tüntette ki a polgármester a fenti ércn1mel. Rá1n várt a feladat négyünk nevében megköszön
ni a magas kitüntetést 
Az érem előlapján a .. Fuctuat nec mergitu1" idézet utal a hátlapon látható hánykódó kereskedel
mi hajóra, amely a város nélkülözhetetlen közlekedési eszköze volt. A város címerét a Hajósok 
Céhétől vette át A hajósok „hánykódik a vízen de el ne1n süllyed'' szc1nlélete bizonyára segítet
te Páiizst f~jlődésében 

171 



172 

Az 190 l-ben alapított Magym Numizmatikai I ársulat a tagjai számára a tag nevének és tagsága 
évének feltüntetésével a Szent László király érmen megadta a pontos adatokat. Az előlapon sze
replő 1499-es dátum arra vezethető vissza, hogy a művész a Szent László királyt ábrázoló képet 
az 1499-ben kiadott első tallét mintája alapján véste a tagsági éremre 
Az érem adatai alapján: az 1976-ban hetvenöt éves jubileumát (1901-1976) ünneplő Társaság
ban dr. Zalai Károly tagsága 1972 óta áll fenn, napjainkig (1998-ig) 26 éve 

Magyar Numizmatikai 
Társaság 
Szent László király érme 

137 .. 

Ezüstérem 
Készítő: Gerl Károly {1976) 
Mérete: 38 mm 
Előlapon: SANCTUS LADISLAUS REX 
{köriratban) 
Szent László lovas alakja kezében 
pallóssal (középen) 
1499 {középen) 
Hátlapon: MAGYAR NUMIZMATIKAJ 
TÁRSULAT 1901 (köriratban) 
A Társaság címere (középen) 
Ezüst Jemezlapocska rátét felirattal: 
DR ZALAI KÁROLY 1972 

Román 
Gyógyszerésztörténeti 
Társaság 
A. Matiu érme 

138. 

Bronzérem 
Készítő: Dumitrescu, C (1993) 
Mérete: 60 mm 
Előlapon: PROE DR. FARMACIS I 
ALEXANDRU IONESCU MATIU 
1883-1975 (köriratban) 
Portré katonai egyenruhában (középen) 
Hátlapon: 13 IUNIE 1991 JNTIINTAREA 
SOCIET/\Tll ROMANAE DE ISrDRIA 
FARMACIEI (vízszintes sorokban) 
Kígyó-kehely 1993 (alul) 
Babérlevél-ág (alul félkörben) 

Az érem a Román Gyógyszerésztörténeti Társaság 1991 évi alapítására készült, melynek egy 
példányát 1993-ban a budapesti IX. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus-on a román társa
ság elnökségének küldöttségétől kaptam meg 
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A hátlap képe a Szent István-i korona bizánci eredetű részén lévő kép alapján készült Az anató
liai származású két mártírnak hazánkban nagy kultusza van, elsősorban festményekben és szob
rokban, kisebb n1értékben templomok és települések megnevezésében Az érmet a Magyar Or
vostörténelmi I ár saság orvosnumizmatikai szakosztálya elnökétől, dr. Süle Illinás osztályveze
tő főorvostól kapram ajándékként 1998-ban. Az egyébként gazdag magyar 01vosi éremanyagban 
csak két Kozma-Damján mártírokat áb1ázoló érem ismert 
Az érmen figyelemreméltó a Seneca-tó! származó idézet, ni~ly az orvosi és gyógyszerészi hiva
tás gyakorlatában alapvető követelmény 

!j;; ~-.---"-"-' '"•><-'>W~"0'~~ .-, 

Dunántúli Belgyógyász 
Vándorgyűlés 

Siófok, 1997 

139 .. 

Bronzérem 
Készítő: Soltra EleITiér (1997) 
Mérete: 42,5 mm 
Előlapon: XLIV. DUNÁNTÚLI 
BELGYÓGYÁSZ VÁNDORGYŰLÉS, 
SIÓFOK 1997 (köriratban) 
Siófoki városkép víztoronnyal, háttérben 
balatoni tájkép a tihanyi apátsággal 
előtérben vitodások a vízen 
Hátlapon: QUID QUID AGIS 
PRUDENTER AGAS ET RESPICE 
FINEM (Seneca idézet) (köriratban) 
ST KOZMA+ ST DAMJAN - az 
orvosok és gyógyszerészek védőszentjei 
(feliratban) 

Irodalom 

Akadémiai Kislexikon. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1989 
Új idó'k Lexikona Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt , 1936 
Révai Nagy Lexikona Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt Budapest, 1913 
SCHNEIDER, W.: Wörterbuch der Pharmazie Band 4 Geschichte der Pharmazie Stuttgart, Wissenchaftliche Verlagsgesellschaft, 1985 
I HUSZÁR ÉS GY. VARANNAI· Medicina in Nummis Semmelweis Medical Historical Museum, Library and Archives Budapest, 1977 
MüLLER-JAHNCKE, W D: Apothekerbildnisse auf Medaillen und Plaketten. Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1980 
BARADLAI J ÉS BÁRSONY E : A Magyarországi Gyógyszerészet I örténete MGYE kiadása, Budapest, 1930 
MAGYARY KOSSA GY: Magyar orvosi emlékek 1929-1940. 1-2. köt, Budapest 
WESZPRÉMI I: Magyaro1szág és Erdély orvosainak rövid életrajza I-IV köt, Budapest, 1970 
LAMPÉ L -SZÁLLÁSI Á.: Medicina in Nummis Debreceniensis 1997 
BÓNA E: Medicina in Nummis Szegediensis ISBN 963 75 81 596 Szeged, 1986 _ 
NOVÁK I : A Szegedi Gyógyszerészképzés és a Gyógyszerésztudományi Kar Studia Medica Series Szeged, 1976 
SüLE T: Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995 Ba1anya megyei Levéltár, Pécs, 1996 
MÉSZÁROS M .J : Magya1 állatorvosi é1mek, plakettek és jelvények. ISBN 963 232 1774 Budapest, 1986 
ZALAI K: A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 50 éve (1924-1974) MGYI: Budapesr, 1974. 
ZALAI K: AMagya1 Gyógyszerészeti Társaság története (1975-1989). MGYI, Budapest, 1980 
ZALAI K: Ihe process of development fl:om apothecary activity into pharmaceulical industry in Hungary Madrid, 157-172, 1985 
ZALAI K: Az önálló gyógyszerészi hivatás kialakulása Európában. Gyógyszerészet 35, 401--412 Budapest, (1991) 
ZALAI K: A magyar gyógyszerészet 20. századi tudományos fejlődésének vizsgálata MTA értekezés 1991, Budapest 
ZALAI K: History of FIP 1962-1977 FIP Journal Amsterdam, 1977 
SELLNER, A: Latein im Alltag. VMA-Vcrlag Wicsbaden 175 



Személyek és események jegyzéke 
(a vastagon szedett szám az érmek sorszáma) 

Alkaloida Vegyészeti Gyá1 112 
A Magyar Gyógyszerkönyv centenáliuma 

1971 92 
Antall József 66 
A Szocialista Gyógyszerellátásért 89 
Atzél Elemér 41 
Augusztin Béla 36 

Bakay Matild 48 
Benkő Ferenc 59 
Bécsi Tudományegyetem 73 
Békésy György 54 
Biogal Gyógyszergyár 109, 117 
Bolyai Farkas 11 
Bókay Árpád 28 
Budapesti Egyetemi Gyógyszertár 71, 72 
Budapesti Orvostudományi Egyetem 68, 69 

Chinoin Gyógyszergyár 107 
Cholnoky László 53 
Claude1 Ottó 57 

176 Conci, Guilio 133 

Comenius Egyetem, Bratislava Gyógysze
részeti Kar 77 

Comenius Egyetem Dr. h e adományozá
sa, 1993 135 

Congressus Pharm. Hung IX , Budapest 
1993 93 

Colombo, Christophoro 2 

Csontváry (Kosztka) Tivadar 118, 119 

Davila, Carol 17 
Dávid Lajos 45 
Deér Endre 32 
Dragendorff, Johann 18 
Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés, 

Siófok, 1997 139 

Egis Gyógyszergyár Pro Sanitate jutalomér-
me 111 

Egyesült Gyógyszer- és I ápszergyár 110 
Első Gyógyszerész-Tanszék Krakkóban 75 
Ernyey József 35 
Erdélyi Múzeu1n Egyesület 14 

Erzsébet magyar királyné 22 
Genti Egyetem Ibxikológiai Laboratóriuma 

78 
Granadai Egyetem címeres érme 128 
Greguss Pál 46 
Gyógynövények, mint a terápia eszközei 114 
Gyógyszerészek napja Egyiptomban érem 126 
Gyógyszerészeti Királyi Akadémia é1me, 

Madrid 129 
Gyöngyösi Kórház alapítási jubileuma 102 
Gyöngyösi Kórház alapítási emlékérem, 

1988 103 
Győry István 30 

Hahnemann, Samuel, 200 éves a homeo-
pathia 10 

Havannai Egyetem é1me 79 
Havannai Egyetem 260 évfordulója 80 
Hintz György 23 
Holland Gyógyszerkönyv 94 
Holland Királyi Gyógyszerész Egyesület, 

1959 95 

Hőgyes Endre 26 
Hunyadi Mátyás király 4 

Issekutz Béla 40 
Jakabházy Zsigmond 33 

Kabay János 51, 52, 112 
Kahler Frigyes 60 
Kadovszky Geyza 29 
Katona Zsigmond 16 
Kazay Endre 61 
KápláI László 65 
Kátai Gábor 19 
Koritsánszky Ottó 39 
Kozma és Damján 117 139 
Kórházi Gyógyszerészeti Nemzetközi 

Szimpózium Kőszeg, 1982 90 
Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet 

Szimpóziuma Pécs, 1995 104 
Köves János 108 
Központi Kórházi Gyógyszertár 200 éves 

Paris 1795-1995 100 

Kőszegi Dénes 43 
Krakkói Orvosi Akadémia 74 

Lengyel Béla 24 
Linne, Karl 7 

Magyar Gyógyszerészeti I ársaság Kazay 
Endre lutalomérme 1968 61 

Magyar Gyógyszerészeti T'ársaság jutalom
érme, 1978 88 

Magyar Gyógyszerészeti I ár saság jutalom
érme, 1986 91 

Magyar Gyógyszerészeti I ársaság 50 éves 
jubileuma, 1974 87, 122 

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gyöngyö
si Csopo1t jubileumi érme 101 

Magyar Numizmatikai 'I ár saság érme 137 
Magyar Orvostörténelmi I ár saság Wesz-

prémi István jutalomérem 124 
Magyary Kossa Gyula 38 
Marco Polo 1 
Mária Terézia magyar királynő 8 

Mathiu, A 138 
Medimpex Rt 115, 116 
MEIESZ Kabay János érme 113 
:Mikó Imre 14 
MOIESZ-díj 1989132 
Mozsonyi Sándor 44 

Német Gyógyszerészettörténeti I ár saság 
érme 127 

Nemzetközi Gyógysz Szövetség Kong
resszusa (FIP) Lisszabon, 1972 82 

Nemzetközi Gyógysz Szövetség Kong
resszusa (FIP) Budapest, 1984 83 

Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti I ár sa
ság Schelenz-jutalomérem, 1929 134 

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kong
resszus, (IGGP) Paris, 1973 84 

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kong
resszus, (IGGP) Paris, 1995 99 

Nemzetközi Orvostörténeti Kongresszus, 
(SIHM) Budapest, 1974 85 177 



Nen1zetközi Gyógyszerésztörténeti Kong
resszus (IGGP) Budapest, 1981 86 

Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Aka
démia (AIHP) tagsági érme 123 

Olasz Gyógyszerésztörténeti Akadémia 
tudományos ülése Pisa, 1994 81 

Olasz Gyógyszerésztörténeti Akadémia 
Giulio Conci jutalomérem 133 

Olasz Hivatalos Gyógyszerkönyv centená
riuma, 1992 96 

Olasz Gyógyszerésztör téneti Akadé1nia 
jutalomérme, Piacenza, 1988 131 

Olasz Iechn Gyógysz Uniója, 1974 97 
Olasz Techn. Gyógysz Uniója 1957-1977 98 

Párizs vá1os polgármestere kitüntető é1me 
136 

Pá1mai Egyetem emlékérme 1988 130 
Pázmány Péter 6 
Phylaxia Intézet 108 

178 Paracelsus 3 

Ragettli János 62 
Rex Ferenc 109 
Réthy Géza 47 
Richter Gedeon Gyár plakettje 105 
Richter Gedeon a magyar gyógyszeripar 

megalapítója 106 
Rippl-Rónai József 121 
Román Gyógyszerésztörténeti Társaság 138 
Rozsnyay Mátyás 20 
Röntgen, Wilhelm Konrad 25 

Semmelweis Ignác Fülöp 15 
Sonnevend György 58 
Scheele, Krul Wilhehn 9 
Schelenz, Hermann 134 
Schöpf-Merei Ágost 13 
Schulek Elemé1 50 93 
Spergely Béla 42 

Szaster, Jan '75 
Széchenyi István 12 
Szent-Györgyi Albert 49 

Szebellédy László 55 
Szigetváry Ferenc 64 
Szent László numizmatikai tagsági érem 137 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 70 
Széki Tibor 37 

Tanítványok plakett ajándéka 138 
Than Károly 21, 92 
I ömörkény István 120 

Valenciai Gyógysz. Kollégium 550 éves 76 
Vámosi Zoltán 34 
Varga Pál jutalomérem 117 
Végh Antal 56 

Weszprémi István 124 
Winkle1 Lajos 31 
Wolf Emil 107 

Zalai Károly 67, 125 
Zalányi Sámuel 63 
Zipernovszky Károly 27 

Zsámboky János 5 

Az éremkészítő művészek és alkotásaik jegyzéke, sorszáma 

Asszonyi Tamás 52 

Bánkuti Gábor 88 
Beck Ödön Fülöp 27 
Bencsik István l 04 
Berán Lajos 6. 105 
Boldogfalvi Farkas Sándo1 112 
Bo1bás Tibor 132 
Borsos Miklós 5, 111 

Ciucci, Angelo G 81 
Comparetti Felice 131 

Csúcs Ferenc 58„ 65, 121 
Csúcs Viktó1ia 85, 87, 117, 122 
Czinder Antal 60, l 07 

Deák László 109, 115 
Delannoy, M 136 
Domonkos Béla 38 
Dumitrescu, C 138 

Edvi Illés György 41 
Endel, Anna 134 

Fmkas Miklós 21 
Finta, Alexander 47 
Fritz Mihály 2, 43, 63, 121 

Gerl Károly 137 
Gorol Eduard 75 
Gömbös László 90 

Inst Superiore di Sanita 96 

Janovics György 116 

Kalmár Elza 114 
Kerényi Jenő 29 
Képíró Zoltán 70 
Kiss György 10, 93 
Kiss László 3, 39, 42, 53, 56, 62, 83, 91, 125 
Kiss Nagy András 15, 119 

Labccki, Wieslaw 74 
lapis And1ás 46 
L avrillier, Andre 17 
Ligeti Eiika 12, 30, 59, 72, 86, 89, 117 
Longhi, Pietro 133 

Maa1ro 76 
Madarassy Walter 11, 24, 26, 31, 44, 68, 69, 
106 
Madarassy Walter junior 66 
Mayot, R 100 
Máthé István 101, 102, 103 
Medgyessy Ferenc 34 
Mladoniezky Béla 20, 61, 125 
Moren, M 128 

OsváthMária23,36,40,45,54,67, 118 120 

Pálfy Gusztáv 16 
Radnit, K u K. 73 
Reményi József 35, 48, 124 179 
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Renner Kálmán 37, 55, 57, 92 

Somogyi Árpád 19 
Soltra Elemér 139 
Sós András 50 
Sóváii János 108 
Schiffer, W 135 
Sünmist 18 
Szántó Gergely 32, 33 

Szentgyörgyi István 49 
Szigetváry Ferenc 64 

I órh Sándor 113 

Udine, Faedrino 1 

Vastagh György junior 14, 22 
Vágó Dezső 28 

Vilt Tibor 13 
Vindevogel, G 78 
Voorschoten, Begeer 123 

Wür!, F 8 

Megjegyzés Az érem alkotója nincs 
jelölve, ismeretlen, nagyobbrészt külföldiek 
esetében (20 érem) 

Zárszó 
Az érmekbe vésett örökérvényű mondások 

- Alterius non sit, qui suus esse potest Nem lesz mássá, akinek saját egyénisége van 
Paracelsus 1493-1541 3, 

- Iantus amor florum. Mennyire szerette a virágokat 
Karl Linne 1707-1778 7 

- Fidelitas ad Iocum laboris laudanda est A munkahelyhez való hűség dícsérendó 
Katona Zsigmond 1828-1902 16, 

- Sic vos non vobis Így jártok ti is, más viszi el munkátok gyümölcsét Vergilius mondása Donatus szerint az I századból 
Bókay Árpád 1856-1919 28, 

- I'udás, szeretet, egészség Greguss Pál 1889-1984 46. 

- Nihil vincit nisi veritas, nihil sanat nisi caritas Semmi nem győz, hacsak nem az igazság, semmi sem gyógyít, hacsak nem a szeretet 
Cholnoky László 1899-1967 53, 

- Existit ergo possibile est. Létezik, tehát lehetséges Végh Antal 1903-1995 56 

- Beati sunt homines collectionem habentes Boldogok az emberek, akiknek gyűjteményük van - Wolfgang Goethe idézet 
Sonnevend György. 1908- 58„ 

- Nil nocere Soha nem ártani A gyógyító orvosi munka egyik alaptétele 
Benkő Ferenc 1911- 59„ 
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-Ora et labora Imádkozzál és dolgozzál A Bencés Szerzetesrend alapszabálya, jelmondata 
Kahler Frigyes 1911-1983 60. 

- Utókor! Ha feledsz érdemet, nem baj! Elkészítém immár az énne1net 
Szigetváry Ferenc 1926-1998. 64. 

- Salus publica suprema lex esto! A.közüdv legyen a legf6bb törvény Római államférfiak alapszabálya 
Cicero 106-43 91 

- Nil sine magno vita labore dedit mortalibus Nagy gyötrődés nélkül nem ad az élet semmit sem a halandóknak 
Köves .János 1882-1977. 108. 

- Medicarnenta non mella A gyógyszer nem méz. 
Gyógyszerészeti Királyi Akadé1nia, Madrid 129. 

- Quid quid agis prudente1 agas et respice fine1n Bármit teszel, előrelátóan cselekedj és tekints a végcélra 
Gesta Ro1nanorum 139. 

- Concordia crescunt res parvae, discordia rnaximae dilabuntur Az egyetértés a kis dolgokat gyarapítja, a viszálykodásban még a leg
nagyobb dolgok is elenyésznek Római történész: Sallust Kr. e 86-34 

Pro.f Zalai Károly 
Concordia crescunt res parvae 
discordia maximae dilabuntur 

Zusammenfassung 

Die Rolle der Arzneimitteln, der Pharmazie und der n1edizinischen Therapie hat sich in <len 20 
Jahrhundert bedeutend entwickelt In diesem Vorgang haben Apotheker, Pharmazeuten, Arzte, 
Mediziner, Naturwissenschaftler, Botaniker, Chemike1, Physiker, Ingenieu1e, Volksökonome und 
Könige, Staatsmiinner teilgenommen 

Die im Jahre 1924 gegründete Ungarische Pharmaziewissenschaftliche Gesellschaft hat inden 
1930-er Jahren einige Bronzmedaillen gegründet und für berühmte Wissenschaftler als 
Anerkennung überreicht Damit wurde deklariert, das die Pharmazeutische Numismatik, als 
Tiitigkeit und Wissenschaftzweig der Pharmazie sein könnte Die Interesse der Phatmazeuten 
und der Medaillenkünstler haben die Zahl der Pharmazeutischen Medaillen erhöht 
Der Autor diese1 Publikation versuchte eine Zusammenstellung der Pharmazeutischen Medaillen 
für dcn Fachleuten und Kunsthistoriker vnrlegen Er hat sich erstens mit den ungarischen, dann 
mit einigen auslandischen Medaillen beschaftigt, mit den er in internationalen fachlichen 
Beziehungen getroffen hat So haben die hier aufgeführte 139 Medaillen in 30o/o auslíl.ndische 
oder inte1nationalische Herkunft 
Die nurnerierte Medaillen sind in die folgenden kapiteln eingeteilt: 

Münzen von wichtigen Personen 
der bis Ende des 18-ten; 
19-ten und 
20-sten Jahrhundert tatig waren; 

Universitaten und Akademien; 
Wissenschaftliche Gesellschaften und Kongresse; 183 
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Pharmaindustrie und Unternehmungen; 
Apotheker als Künstler und Schrtiftstelle1 

ln dem Anhang sind - auf Wünsch der Redakteur - die Medaillen der Auszeichnungen des 
Autors angegeben Die Abschreibung der einzelnen Medaillen enthalten die fachliche numisma~ 
tische Angaben und die kurze historische Abschreibungen det Personen, Institutionen und 
Ereignisse. 

Est is zu bemerken, dass diese Publikation enthalt nur diese Medaillen, die ich bekommen, 
eventuel gekauft habe So gibt die Publikation ein Fragment der ungarischen pharrnazeutischen 
Numismatik, erganzt mit einigen, erstens Mitteleuropaischen Medaillen eines pharmazeutischen 
Medaillensammlers 

Zum Schluss möchte ich wegen den Mangelhaftigkeiten und Fehlern des We1kes von den Lesern 
um Verzeihung hitten 

Budapest den Januar 1998 

Prof Dr. Károly Zalai 


