
 

GYÓGYSZERÉSZTÖRTÉNETI  
 

NYÁRI EGYETEMEK 
 

KRÓNIKÁJA 
 

2003 – Kalocsa 

 

2004 – Sopron 

 

2005 – Kőszeg 

 

2006 – Debrecen 

 

2007 – Pécs 

 

2009 – Kecskemét 

 

2010 – Nagyvárad 

 

2011 – Szabadka 

 

2012 – Pozsony 

 

2013 – Kalocsa  

 

2014 – Gyula 

 

2015 – Szeged 

 

2016 – Székesfehérvár 

 

2017 – Eger 
 

 

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 

 

2017. 



 2 

Előszó helyett --- dr. Grabarits István, az MGYTT elnökének 2012-ben írt levele: 

 

Levél a Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem eddigi résztvevőihez 

  

Kedves Mindnyájan, akikkel eddig táborba szálltunk! 
  

Évtizede, amikor elindítottuk ezt a rendezvényt, nem gondoltuk, hogy ennyi időt megérünk 

vele. Kevesen vannak, akik részt vettek mindegyiken. Hogy is volt? 

 

2003.        Kalocsa 

2004.        Sopron 

2005.        Kőszeg 

2006.        Debrecen 

2007.        Pécs 

2008.         -     (betegségem miatt elmaradt) 

2009.        Kecskemét 

2010.        Nagyvárad 

2011.        Szabadka 

 

Célunk, hogy megismerjük egy-egy táj nevezetességeit, történetét, régi 

egészségügyi/gyógyszerészi kultúráját. Programjaink a szakmai-, és hazaszeretet 

elmélyítésére szolgálnak. A szűkebb szakmai előadásokon túl ezért vannak 

művelődéstörténeti előadásaink is. 

 

Az öt magyar nyelvű gyógyszerészképző egyetem (Budapest, Debrecen, Marosvásárhely, 

Pécs, Szeged) diákjait és fiatal gyógyszerészeit hívogatjuk rendezvényünkre. 

Olyan helyeket látogattunk meg, ahol gyógyszerésztörténeti gyűjtemények is láthatók. 

 

Megtisztelő volt számunkra, hogy amíg egészségi állapotuk engedte, velünk tartott 

Prof. dr. Péter Mihály, és Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke, mindketten előadásokat is 

tartottak. 

Igyekeztünk a résztvevőknek szakmai kiadványainkból ajándékot 

adni. Müller-Jahncke professzor a résztvevőknek a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti 

Társaság kiadványaiból 300 példányos könyvtárat ajándékozott. 

Az évek során Bábel Balázs kalocsai érsek, Bölcskei Gusztáv debreceni református püspök, a 

pécsi Gyógyszerésztudományi Kar professzorai és Tőkés László nagyváradi református 

püspök vendégszeretetét élvezhettük. 

 

Évente változó személyekből áll a résztvevők társasága, de egy állandónak mondható mag 

kialakult, akik ragaszkodnak a kirándulós naphoz, az ismerkedési esthez. A patikusnóta 

gyűjteményünkre a pécsi egyetemen megalakult a „rozsdás pisztillus” dalárda. 

 

Közkívánatra léptük át az országhatárt, ami jól sikerült. Közösen bérelt busszal utazunk. 

Szálláshelyeink és étkezésünk egyre színvonalasabb lett.   

Néhány éve köreinkbe fogadhattuk Ambrus Tünde rozsnyói származású, fiatal gyógyszerészt, 

aki a brünni- és a pozsonyi egyetemen a gyógyszerésztörténet tanára. Szabadkán Tünde egy 

meghívást hozott számunkra, hogy a következő rendezvényt tartsuk Pozsonyban. Így ezen a 

nyáron július 19-22. között leszünk ott. A programot már elkészítettük. Régi 

gyógyszerészetünk legszebb emlékeit láthatjuk Pozsonyban, Vöröskő várában és 

Nagyszombatban, ahol 1770-ben megindult a magyar egyetemi gyógyszerészképzés. 
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Azt szeretném, hogy első sorban  a nyári egyetemünkön eddig megjelent fiatalok vegyenek 

részt ezen a rendezvényen. 60 fős buszunk lesz. Az a kérésem Önökhöz, hogy március 15-ig 

nyilatkozzanak részvételi szándékukról. Tudom, többen családot alapítottak, szeretettel hívjuk 

társukat is, valamint testvéreket, barátokat, diáktársakat, mint eddig is. Szívesen venném „+/-„ 

észrevételeiket is a rendezvényről. Visszajelzésük után a várható létszámtól függően teszünk 

felhívást másoknak is. A részvételi díj nem változik: 45,- Euró, amiben utazás, szállás, 

étkezés és belépődíjak is benne vannak. 

Költségeink fedezetére, reméljük az idén is találunk jókedvű adakozókat. Eddigi 

rendezvényeink fő támogatói voltak: HC-POINTER KFT, GALENUS KIADÓ, 

HUNGAROPHARMA ZRT, PHOENIX PHARMA ZRT., RICHTER GEDEON NYRT., 

EGIS NYRT. 

 

 

 

Nagyon várom mielőbbi visszajelzésüket. A nyári találkozás reményében 

 

 

 

Szeretettel üdvözli: 

 

 

 
 

Grabarits István 

 

 

 

 

Kalocsa, 2012. február 17. 
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Dobson Szabolcs, az MGYTT jelenlegi elnökének 2013-ban írt előszava: 

 

 

 
 

Tisztelt Kollégák! Kedves Tagtársaink, Barátaink! 

 

Idén júliusban Kalocsán kerül megrendezésre a X. Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetem, 

amelyet alapító elnökünk, Grabarits István (1945-2012) kezdeményezett és indított útjára első 

alkalommal 2003-ban. 

 

Tíz év nagy idő, sok minden történt mindannyiunkkal. 

Azok a fiatalok, egyetemisták, frissen végzett gyógyszerészek, akik velünk voltak akkor és a 

későbbi Nyári Egyetemeken, ma már tapasztalt szakemberek, sokan családapák, családanyák. 

Részünk volt sikerekben és csalódásokban, eredményekben és nehézségekben, örömben és 

bánatban. 

 

Egyben azonban biztos vagyok: mindannyian úgy érezzük, hogy István kedves, figyelmes 

személyisége, közösségteremtő tehetsége és szakmai odaadása életreszóló élményekkel tett 

gazdagabbá mindannyiunkat. Most lesz az első alkalom, hogy már csak lélekben lehet velünk. 

 

Nemcsak felelősségünk, hanem örömmel vállalt feladatunk az, hogy továbbvigyük az immár 

hagyománnyá vált Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetemet. 

Úgy gondoltuk, hogy a X. Nyári Egyetem alkalmából az eddigi élményeket, képeket 

összegyűjtve kiadványként adjuk át azoknak, akik velünk jöttek a rendezvényekre. 

  

Kérem, fogadják szeretettel, s lapozgatva együtt idézzük fel a Nyári Egyetemek jelképeit 

(amelyet István mindig nagy gonddal választott ki), tekintsük át az előadásokat, éljük át újra a 

változatos programokat és kirándulásokat. 

  

Bízva abban, hogy a MGYTT méltán népszerű rendezvénye, a Gyógyszerészettörténeti Nyári 

Egyetem még sok-sok helyszínen fog a következő gyógyszerész-generációknak is maradandó 

élményeket szerezni. 

  

Üdvözlettel: 

        

Dobson Szabolcs 

Budapest, 2013. 

tel:%281945-2012


 5 

Kalocsa, 2003. július 4-6. 
 

                                           
 

 

 

Program: 

 

2003. július 4. (péntek): 

 

Helyszín: Katona István Ház, Kalocsa, Hunyadi J. u. 2. (Főszékesegyház Nagytemploma 

mellett) 

 

9.00-10.00 óráig: bejelentkezés, program megbeszélése, bemutatkozások 

10.00-10.30-ig: megnyitó 

10.30-12.00-ig: előadások 

12.00-13.00-ig: Főszékesegyházi Könyvtár megtekintése 

13.00-14.30-ig: ebéd 

14.30-17.00: előadások 

18.30-tól látogatás Kovács László fazekasmesternél (Kunszt József u. 8.)  

A fazekasműhely udvarában kerekasztal beszélgetés a gyógyszerésztörténelemről, társas 

vacsora, látványos cserépégetés mellett. 

 

2003. július 5. (szombat): 

 

8.30-12.00: előadások, Főszékesegyházi Kincstár, Nagytemplom és a Viski Károly Múzeum  

                    megtekintése 

12.00-13.00: ebéd 

13.00-tól: városnézés Kalocsán és környékének megismerése (kirándulás busszal): Kecel,  

                 Kiskörös, Örjegi láp, Hajósi pincék, vacsora a Duna-parton 

 

2003. július 6. (vasárnap): 

 

8.30-9.30: gyógyszerésztörténeti konzultáció 

10.00-tól fürdés a Szelidi-tavon, hazautazás 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

                          
 

Az Orvostörténeti Múzeumban 

 

 

                          
 

Kirándulás 

 

 

 

 
 

 

A kalocsai Belvárosi Gyógyszertárban 
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(Gyógyszerésztörténet újság, 2003.) 
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Sopron, 2004. július 2-4. 
 

                                                     
 

A rendezvény fő témái: 

- Sopron szerepe a magyar gyógyszerészet történetében 

- A gyógyszerészek és az egyetemi ifjúság egykori szervezeti Magyarországon 

- A hivatalos vénygyűjtemények kialakulása 

- A magyar gyógyszerészi múzeológia 

 

Program: 

2004. július 1. (csütörtök) 

- Este ismerkedési est a Hordó tanszéken 

 

2004. július 2. (péntek) 

- Megnyitó.  

- dr. Grabarits István: Sopron szerepe a magyar gyógyszerészet történetében 

- dr. Grabarits István: A gyógyszerészek és az egyetemi ifjúság egykori szervezetei  

                                   Magyarországon 

- Beszélgetés dr. Horváth Dénessel 

- Gyógyszerész dinasztiák film vetítése 

- Megbeszélés 

- Délután patikamúzeum, Storno-ház, Körmendi Galéria megtekintése és a belváros  

   nevezetességei 

- Kirándulás Ágasfalvára, vacsora a Vadon Lovas Clubban. Késő este borkóstolás és éneklés 

Andrási úr pincéjében (fakultatív) 

 

2004. július 3. (szombat) 

- dr. Kocsis Krisztina: A soproni patikamúzeum története 

- dr. Dobson Szabolcs: Szakkönyv, szaksajtó történet 

- dr. Kapronczay Károly PhD: A magyar gyógyszerészi múzeológia 

- Megbeszélés, zárszó 

- Kirándulás a Páneurópai Piknik parkba, majd a fertőrákosi kőfejtőbe és a Marovnik  

   ásványmúzeumba (kalcitmúzeum).  Ezt követően 2 órás hajózás a Fertő-tó osztrák-magyar   

   vizein. Este séta a belvárosban az ünnepi hetek rendezvényein. 

 

2004. július 4. (vasárnap) 

- Közös reggeli, megbeszélés, hazautazás 
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                                                                      Ismerkedési est 

 

        
                                    

                                          Az előadások Horváth Dénessel 

 

             
 

Kirándulás Ágasfalvára  és a kalcit múzeumban 
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Csoportkép 

 

                          
 

                                                   A fertőrákosi kőfejtő 

 

 

                          
 

Hajózás a Fertő-tavon 
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                                                                                            (Gyógyszerésztörténet újság, 2004.) 
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Kőszeg, 2005. július 7-10. 
 

                                                       
 

A rendezvény fő témái: 

- Kőszeg szerepe a magyar gyógyszerészet történetében 

- A Kőszegi Patikamúzeum kincsei 

- A szerzetesrendek gyógyszertárai Magyarországon 

- A magyar gyógyszerészi szaksajtó története 

- Gyógyszerésztörténeti emlékek az egykori Vas vármegyében 

 

Program: 

2005. július 7. (csütörtök) 

- Dr. Szigetvári Ferenc sírjának koszorúzása, majd indulás Szombathelyre 

- Városnézés, ismerkedési est 

 

2005. július 8. (péntek) 

- Megnyitó (dr. Grabarits István, Dr. Péter H. Mária, Tihanyi Mária) 

- Előadások:  

  - Dr. Péter H. Mária, Dr. Sípos Emese: Magyar nyelvű gyógyszerészképzés Erdélyben 

  - Révész József: Az első kőszegi polgári patika 

  - Dr. Grabarits István: A szerzetesrendek gyógyszertárai Magyarországon  

                                          (a kőszegi jezsuita patika) 

  - Dr. Dobson Szabolcs: Száz év gyógyszerészi humora 

  - Fehérné Bartók Adrienn: Régi szilárd gyógyszerformák 

  - Dr. Grabarits István: Patikaedény-ismeret. Vízégetés 

  - Révész József: A kőszegi patikamúzeumok 

 - Délután a patikamúzeumok megtekintése 

 

2005. július 9. (szombat) 

Egykori vas-vármegyei gyógyszerésztörténeti emlékhelyek felkeresése.  

Utazás autóbusszal Léka, Máriatótfalu, Szalónak és Németújvár érintésével.  

A kirándulást Dr. Bariska István levéltárigazgató vezette. 

 

 



 13 

                        
Bartók Adrienn gyógyszerészkészítés közben                             A patikamúzeum 

 

 

 
 

Csoportkép 

 

                          
 

Kirándulás Németújvárra
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Debrecen, 2006. július 13-16. 
 

                                                   
 

Beszámoló a Nyári Egyetemről: 

Az ország több városából érkeztek gyógyszerészhallgatók és oktatók, a kb. 50 fős csapat az 

egyetem Orvosi Karának kollégiumában kapott szállást. 

Az érkezés estéjén ismerkedésként megtekintettük az egyetem előtti parkot és nagy sétát 

tettünk a híres debreceni Nagyerdőben. 

 

                      
 

                     

Másnap egész napos szakmai program következett a Debreceni Református Kollégium 

Oratóriumában.  

 

                            
 

Elsőként dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke Professzor Úr (Németország) tartott előadást 

„Gyógyszerészet és medicina a Wittenbergi reformáció korában” címmel, amelyben a 

protestáns városok patikarendeleteiről és a kor patikusairól halhattunk.  

Dr. Péter Mihály Professzor Úr (Marosvásárhely) Lencsés György 1577-ben írt Ars Medica c. 

művét mutatta be részletesen, amely az első magyar nyelvű orvosi munkaként ismert, és a 
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marosvásárhelyi Teleki Tékában tekinthető meg. A kb. 940 oldal terjedelmű kézirat 

6 fejezetben tárgyalja a különböző, akkor ismert betegségeket és az alkalmazott 

gyógymódokat, több mint 100 gyógynövényes recepttel.  

Wohlné Nagy Ágota egy szintén jelentős magyar munkáról beszélt részletesen: Diószegi 

Sámuel és Fazeka Mihály Magyar füvész könyve 1807-ben íródott. Ez a mű már Linné 

szerinti nevezéktannal tárgyalja a már ismert növényfajokat, amelyek száma a kötetben kb. 

3000-re tehető. A könyv ismerteti továbbá a növényhatározás menetét is. További előadások 

szóltak Debrecen szerepéről a magyar gyógyszerésztörténelemben és a debreceni 

gyógyszertárakról.  

 

 

 
 

Az előadások után látogatást tettünk a Déri Múzeumban, ahol a híres Munkácsy-trilógia tárult 

szemünk elé. A Református Kollégium Nagykönyvtárában régi gyógyszerészi szakkönyvek és 

folyóiratok mellett többek között olyan nagyszerű és kivételes munkákat láthattunk és 

fényképezhettünk le, mint Teophrastos: De Historia Plantarum vagy Clusius: Rariorum 

Plantarum Historia című kötetei. 
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A nap a város határában álló híres Látóképi Csárdában zárult egy kellemes este keretében, 

gulyásleves, finom borok, zene és énekszó társaságában.  

 

                        
 

A rendezvény harmadik napja kirándulással telt. A térségre jellemző csodás fatornyos és 

fakazettás mennyezetű templomok közül nézhettünk meg néhányat Tákoson, Csarodán, 

Beregdarócon és Gyügyén. Szatmárcsekén felkerestük Kölcsey Ferenc síremlékét és a híres, 

védett, csónakos fejfás temetőt.  

 

          
 

                 
 

 

A búcsúestet a Nagyerdei Vigadóban tartottuk. 

 

         /Papp Nóra, Farkas Ágnes/ 
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(Gyógyszerésztörténet, 2006.) 
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Pécs, 2007. július 5-7. 
 

                                                       
 

 

Program 

 

2007. július 5. (csütörtök): 

18.00: vacsora 

18.30: gyógyszerészek művészi pályákon (műsoros est) 

20.00: ismerkedés 

 

2007. július 6. (péntek): 

8.30-9.00: megnyitó 

9.00-9.25: PhD. Botz Lajos: Szakmatörténeti ismeretek néhány tanulsága 

9.25-10.00: Prof. Dr. Szabó László Gy.: Botanika és gyógynövények: Nendtvich Tamás,  

                   Horváth Olivér Adolf és Baranyai Aurél munkássága 

10.00-10.20: Prof. Dr. Molnár Péter: Zechmeister László és Cholnoky László a pécsi  

                     karotinoid kutatás úttörői 

10.20-10.40: szünet 

10.40-11.30: Prof. Dr. Wolf-Dieter Müller-Jahncke: Apotheker und Universität 

11.30-12.00: Dr. Benke József: Régi egyetemek, valamint a pécsi studium generale és  

                     universitas 

12.00-12.30: PhD. Kapronczay Károly: Újkori egyetemek Magyarországon 

12.30-12.50: Dr. Grabarits István: A gyógyszerészképzés Magyarországon 

13.00-14.00: ebéd 

14.00-től: Pécs nevezetességei 

19.00: Xavér étteremben vacsora, utána gyógyszerészek zenés, műsoros estje 

 

2007. július 7. (szombat): 

8.30-tól: Pécs nevezetességei, múzeumi- és városnéző program folytatása  

              (Orvostörténeti Múzeum, Cella Septichora sírkamra, Bazilika) 

12.00-13.00: Laterum étteremben ebéd 

13.00-tól: Misina-tető, majd gyalogtúra a Tubes hegyre 

16.00: Kirándulás Orfűre, Malom Múzeum megtekintése, este táncház 
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A Nyári Egyetem keretében felkeresett pécsi nevezetességek: 

Gránátalma (Irgalmas) Patika 

1795-ben Krautschack János György molnár és tímármester letelepítette Pécs városában az 

Istenes Szent János betegápoló rendjét, az Irgalmasokat. Patikájuk bejárata a kórház 

folyosójára nyílt, sokáig ablakon adták ki az utcára a gyógyszereket. Diófa borítású bútorzata 

a 18. század végén készült. Gyógynövényes díszítőelemei között a gránátalma (Punica 

granatum), amely az Irgalmas rend emblémája, hallhatatlanságot és feltámadást, sok magja 

pedig termékenységet jelképez. Az egykori személyzeti bejárat falán csattanó maszlag 

(Datura stramonium) ágai és virágai láthatók a gyógyszerészetet jelképező kígyós kehellyel. 

 

Szerecsen Patika 

A Jókai téren található Szerecsen Patika Pécs legidősebb patikája, jogelődét 1697-ben 

alapították. 1897-ben Sipőcz István nyitotta meg, neve a bejárat felett olvasható. A felirat 

felett egy falifülkéban szerecsen szobrot helyeztek el. A patika neorokokó stílusú tölgyfa 

berendezését színes Zsolnay-kerámialapok díszítik. A két tára között színes Zsolnay-ivókút 

található. Az officína mögötti két múzeumhelyiségben gyógyszerésztörténeti kiállítás került 

kialakításra. 

 

                            
 

Klimo Könyvtár 

A Szepessy utcában található Pécsi Egyetemi Könyvtár jogelődjét, a Pécsi Püspöki 

Könyvtárat Klimó György püspök tette nyilvánossá 1774-ben. Klasszicista stílusú épületében 

megtekinthetőek többek között a hajdani Püspöki Könyvtár festett kódexei és értékes kéziratai 

is. 

                                         
 

Csontváry Múzeum 

Csontváry Koszka Tivadar (1853-1919) eredeti végzettségét tekintve gyógyszerész, csak 

1894-től kezdett el festeni. Számos országban járt és folytatott tanulmányokat. 
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Expresszionista képeit Gerlóczy Gedeon gyűjtötte össze; a kiállítás 1973-ban nyílt meg, 

összesen 5 teremben. Az 1. teremben tanulmányrajzok (szén, grafit) láthatók. A folyosó, 

valamint a 2. és 4. terem festményei mellett a 3. terem monumentális képei között a Baalbek 

és a Mária Kútja Názáretben című alkotások tekinthetők meg. Az utolsó terem vázlatrajzokat 

mutat be. 

 

Cella Septichora 

A bazilika előtti téren található, üvegmennyezettel borított hétkaréjos keresztelő kápolnát, a 

Cella Septichorát 1927-ben fedezték fel. Nyugati bejáratával szemközt, keleten apszis zárja az 

épületet, amelyhez északon és délen is 3-3 félköríves alaprajzú terem kapcsolódik. A falak 

néhol 2 m magasságban is fennmaradtak. Az ásatás során festett vakolatdarabok és apróbb 

római tárgyak kerültek napvilágra. A műemlék átadására 2007 tavaszán került sor, 6. 

magyarországi helyszínként került fel az UNESCO Világörökségi listájára a IV. századi 

sírkamrák és az ókeresztény temető együttese. 

 

                     
 

Szent Péter és Pál Bazilika (székesegyház, dóm) 

A pécsi bazilika IV-VI. századi templom felhasználásával épült a XI-XII. században. Mai 

neoromán stílusú alakját 1891-ben nyerte el. A középkorban két-, ma négytornyú templom 

homlokzatát apostolok szobrai díszítik. 2000 sípos orgonája a volt pécsi Angster orgonagyár 

műve. A szentély főhajójában az Újszövetségi Péter apostol életének jeleneteit Andräe Károly 

festette. A főhajó falait az Ószövetségi Szentírás eseményeinek képei láthatók; ezek 

Beckerath Mór munkái. A négy kápolna festményeit Székely Bertalan (Mária és Szent Mór 

kápolnák) és Lotz Károly (Corpus Christi, Jézus szíve kápolnák) készítette.  A Corpus Christi 

kápolnában  látható Szatmáry püspök reneszánsz, vörös márvány oltárként elhelyezett 

pasztofóriuma és egy copf stílusú keresztelőkút. A Jézus szíve kápolnájának Kincstárában 

láthatóak különböző egyházi szertartási dísz- és használati tárgyak, valamint díszes öltözékek. 

Az altemplom lejárata melletti, valamint a nyugati és a déli bejárat feletti figurás faragványok 

Zala György és Kiss György munkái. A dóm szobrait itáliai és francia mesterek készítették. 

Az 5 hajós altemplomban az építtető Dulánszky Ferdinánd püspök márvány síremléke látható. 
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Túrázás: Misina-tető és a Tubes 

 

                      
 

                                  
 

          
 

      
Csoportkép a Pécsi Tudományegyetem épülete előtt 
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(Gyógyszerésztörténet, 2007.) 
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Beszámoló az V. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemről 

 

2007. július 5-től 7-ig Pécs adott otthont az ötödik Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek. 

Dr. Grabarits István gyógyszerésznek, a nyári egyetem életrehívójának neve bizonyára nem 

ismeretlen az olvasó előtt. A rendezvény szokásos, minden szempontból magas színvonalának 

hála idén is nagy várakozással tekintettünk elé. 

 

A részletes előzetes információk alapján nagyjából első fecskékként is gyorsan odataláltunk a 

szállásul szolgáló Universitas kollégiumba. „Ellátóraktárat” is találtunk egyből, ahol sikeresen 

demonstráltuk a pozitív szemléletmód fontosságát: ha hosszú a sor, ne dühöngjünk – remek 

lehetőség ez pl. a langyos sörök jégkrémek közötti gyorshűtésére! Fűben békésen sörözgető 

kicsiny csapatunk meg is teremtette a vidám alaphangulatot a hamarosan bemasírozó társaság 

tagjai között. Talán csak egy dologról feledkezett meg Pista bátyánk, amikor ennyi ifjonti 

hevülettől duzzadó szakembert merészelt ilyen közel hozni egymáshoz: a felszabaduló őserő 

pillanatok alatt olyan vihart tépett körénk, hogy öröm volt nézni… 

 

A nem mellékesen bőséges vacsora után pazar program kezdődött. Megkapóan szép 

szavalatokkal fűszerezett előadást hallhattunk író óriásunktól, Wass Alberttől, majd 

színészetben is jeleskedő ifjú kollegánk, Bozó Tamás mutatott be néhány gyöngyszemet 

magyar gyógyszerész írók-költők műveiből. Végül egy komoly diavetítéssel egybekötött, 

életművet bemutató előadásból azt is megtudhattuk, hogyan juthatunk el a kémcsőreakcióktól 

az orgonaépítésig. Az emeleti lépcsőfordulóban létrejött kristálygóc köré ezután magától 

értetődően csapódtak ki a vidám félszakmai csevelyre éhes résztvevők. 

A pénteki nap délelőttje komoly szakmai előadásokkal telt, ahol hivatásunk nagyjai 

interpretálták szűkebb szakterületük történeti vonatkozásait. Természetesen komoly hangsúlyt 

kaptak a gyógynövényekkel kapcsolatos témák, de a hazai egyetemek és a 

gyógyszerészképzés története sem maradhatott ki a programból. 

 

Ebéd után Pécs nevezetességeit látogattuk végig, különös tekintettel a patikamúzeumokra és 

más, gyógyszerészi vonatkozásokkal is bíró helyekre. A vacsorát ezen az estén is művészi 

élmény követte – ezúttal a zenéről derült ki, hogy egyáltalán nem idegen a gyógyszerészektől, 

s a társaság tetszési indexe alapján ez alól a jelenlévők sem voltak kivételek. 

 

A szombati napra is jutott városnézési élmény, amit aztán a Tubesre vezető délutáni 

gyalogtúra kerekített még szebbre. Egészen remek programnak bizonyult az orfűi Malom 

Múzeum meglátogatása is, s az egyre emelkedő hangulathoz kiválóan passzolt a vacsorához 

(no persze nem kizárólagosan) adott aperitivként is szolgáló néptáncbemutató. Sőt mi több, 

egy kis tüzes körtánc erejéig a bátrabbak maguk is beállhattak, ami nem jelenti azt, hogy a 

félénkebbeknek sok esélyük lett volna ellenállni a szép magyar menyecskék kérlelő szavának! 

Összességében egy mind szakmai, mind színvonalában, mind hangulatában nagyszerű 

rendezvényen vehettünk részt. Hálás köszönet érte nemcsak Pista bácsinak, de mindenkinek, 

aki tevékeny részt vállalt akár a szervezésben, akár a lebonyolításban! Bár jelen sorok írója 

még csak negyedik éve hagyományos résztvevő, minden bizonnyal a kvázi „végzős”, ötödik 

éve jelen lévő hallgatók is megmaradnak az iskolapadban jövőre is. A hatodév előtt ugyan 

igazán magas a léc, de biztosak lehetünk benne azonban, hogy méltó folytatás elé nézünk. 

 

          /Hunyadi Attila/ 
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Kecskemét, 2009. július 10-13. 
 

                                              
 

A rendezvény témái: 
-         A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. 

-         A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. 

-         A homeopátia történetéből. 

-         A gyógyszerészek és az Olimpia. 

-         Gyógyszerésztörténeti emlékek Bács-Kiskun megyében. 

 

A rendezvény Kecskeméten, a Megyei Közgyűlés Dísztermében kerül megtartásra, az 

előadásokat közös megbeszélés követi. Kecskemét városának gyógyszerésztörténeti és más 

nevezetességeivel való ismerkedés teszi teljessé az együttlétet. A szakmai programot a 

Kiskunsági Nemzeti Parkban tett gyalogtúra követi. 

 

Programok: 

 

2009. július 9-12 között kecskeméten a Református Gimnázium Kollégiumában került 

megrendezésre a VI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem. A rendezvény 60 résztvevője 

között budapesti, debreceni, marosvásárhelyi, pécsi és szegedi gyógyszerészhallgatók, 

valamint gyógyszerész, történész és biológus kollegák voltak jelen. 

 

Az első este ismerkedési programja után második nap került sor a rendezvény szakmai 

részére. A megnyitó keretén belül zenei és szépirodalmi program is szerepel. Az előadások fő 

témái a következők voltak: Gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében, valamint 

A bor szerepe a gyógyszerkincsben. Értékes előadást hallhattunk dr. Grabarits Istvántól a bács 

megyei gyógyszertárakról, valamint a szőlő és bor gyógyszerkönyvekben való 

előfordulásáról; dr. Kapronczay Károly a XVIII. Századi Kecskemét orvosi viszonyairól; dr. 

Hajdú Edittől Katona Zsigmond munkásságáról. Dr. Forrai Judit a bor és a szexualitás 

kölcsönhatásáról tartott előadást, majd dr. Magyar László néhány borról szóló orvosdoktori 

disszertációt, dr. Péter H. Mária pedig a bor szerepét mutatta be többek között Lencsés 

György: Ars Medica című művében.  

 

Délután a résztvevők megismerkedhettek a várossal: 
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Városnézés Kecskeméten 

 

 

          
 

 

Arborétum: 

 

 

          
 

 

 

Bozsó Gyűjtemény  (Bozsó János festőművész számos értékes használati tágyat gyűjtött össze 

festményei témáihoz.) 
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Orvostörténeti Múzeum 

 

       
 

Tűzzománc Múzeum 

 

                  
 

Lóránt Nándor és Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerészek sírjánál koszrúkat helyeztünk 

el. 
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Kirándulás Kerekegyházára: (lovaskocsikkal sétakocsikázás, tájház megtekintése) 

 

- Tanyasi bemutató: 

 

       
                                                         

                       
        

- Lovasbemutató: 

 

                   
 

- Egy kis vidámság: 

 

              
   Dr. Kapronczay Károly    Dr. Dobson Szabolcs                      Dr. Szabó Attila 
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A program után a csárdában hangulatos zene mellett gazdag vacsora várt bennünket: golyás, 

húsos tálak és palacsinta. Vacsora utánPista bácsi mindenkinek kiosztotta a névra szóló 

oklevelet a részvételért. Az oklevelek után néhány gyógyszerészindulót énekeltünk el nagy 

sikerrel, a csárda zenészeinek szíves közreműködésével. Az estet Kocsis János, a Galenus 

Kiadó munkatársának 3 napról írt tréfás, verses összefoglalója zárta. 

                          /Papp Nóra/ 

 

Kocsis János: Hírősvárosi dudorászó 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Összegyűl, hogy ne legyen már szerteszét 

sok gyógyszerész. Teszi-veszi az eszét. 

Előad vagy kibocsájt egy-két esszét. 

 

Kecskemét az Alföldön hírös város. 

Hogy kerülnek ide? Nem oly talányos. 

Tudd, a Grabar e-mail trombitája 

a két hazát flottul körbejárja. 

Ettől fölserkent a jó tára gárda. 

Ajkukról száll, ah!, hála pára: 

Jaj de jó, ezt is megértük! 

Lássad, nem hiába kértük. 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Nincs hegy, mégis ismerik a hegy levét. 

Aesculapnak mai remek gárdája 

nagy elánnal mibenlétét vájkálja. 

Tudományosan mereng el 

hová tűnt el a bortenger? 

Mit áldott honunk megtermel. 

Pusztítja-é minden ember? 

 

Szersáfárkönyvekben kutat. 

Figyeld! Ezzel utat mutat. 

Ekként szépen elénk tárul, 

mért is jöttünk le a fárul. 

Noé, Méliusz meg Than is… 

Van más gond is. Kardinális. 

Mért nem bort hord a kanális? 

Szőlőbogyó – pilula bor. 

Mi jó van tenéked abból? 

Nyomás! Hol a tinktúra prés… 

Mindjárt másként fest az egész. 

Festvényként, de más az ábra: 

megint átváltsz négykézlábra. 

 

Hírös város az Alföldön Kecskemét. 

Figyeljed a patikusok serlegét. 

Jó bor van abban, nem máslás. 

Szólítlak: nehogy már mást láss. 

Analizál – nem ám vedel. 

Mérték: miért épp a veder? 

Ne a nanotechnikába 

illőt less’d a patikába! 

A hagyomány másként diktál: 

ősök emlékére ittál, 

eme régi űrmértékkel. 

Fejedben az űrt érték el 

a szőlőfürt esszenciák. 

Tudd! Te Grabaritsos diák. 

 

Város, hírös, Kecskemét az Alföldön. 

Öreg diák, ha elfekszel e földön. 

Nem bándd! Csak a tudásszomjról 

bizonyság. 

Legmagas’bbra értékel majd itt a 

vizsgabizottság. 
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Nagyvárad, 2010. augusztus 5-8. 
 

                                                        
 

A rendezvény témái: 
-         Középkori orvostörténeti emlékeink 

-         Gyógyszerészet Biharban és Nagyváradon 

-         Kulturális kapcsolataink 

 

A rendezvény Nagyváradon a Partiumi Egyetemen kerül megtartásra, az előadásokat közös 

megbeszélés követi. Nagyvárad történeti- és más nevezetességeivel való ismerkedés teszi 

teljessé az együttlétet. A szakmai programot  egész napos kirándulás követi a  Medve 

barlanghoz. 

 

Beszámoló a VII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemről 

2010. augusztus 5-8. között VII. alkalommal rendezett a Magyar Gyógyszerésztörténeti 

Társaság nyári találkozót, ez alkalommal Nagyváradon, ahol Tőkés László püspök, az EP 

alelnöke adott otthont a rendezvénynek a Partiumi Keresztény Egyetemen. A szállás és 

étkezés az egyetem Arany János Kollégiumában volt. A 46 magyarországi résztvevő 

autóbusszal utazott Nagyváradra. A gyógyszerésztörténeti nyári egyetemeknek résztvevői 

2003 óta az öt magyar nyelvű gyógyszerészképző egyetem diákjaiból és többnyire fiatal 

gyógyszerészekből verbuválódnak. Az előadások orvos- és gyógyszerésztörténet, hely- és 

művelődéstörténet témáját ölelik fel. A fő cél a szakma- és hazaszeretet elmélyítése.  

 

Nagyváradon, az ünnepélyes megnyitón, a távol lévő Tőkés püspök köszöntő levelét Barabás 

Zoltán költő olvasta fel. Jelen volt és üdvözölte a rendezvényt Bíró Rozália Nagyvárad 

alpolgármestere. A társasági programok kiváló megszervezése és zökkenőmentes 

lebonyolítása Barabás Zoltán és Budaházy István nagyváradi gyógyszerész, fáradságot nem 

ismerő segítő munkájának köszönhető. 

 

A 3 napig tartó rendezvényen a következő előadások hangzottak el;  

- Bozó Tamás gyógyszerész: Vers- és próza összeállítás Váradról és a gyógyszerészetről;  

- Lakatos Attila (régész): Nagyvárad helye és szerepe a magyar történelemben;  

- Budaházy István: Nagyvárad gyógyszerészetének története;  

- Barabás Zoltán: Várad a magyar irodalomban;  

- Ambrus Tünde (egyetemi oktató): A gyógyszerészettörténet egyetemi oktatása   

                                                         Csehországban és Szlovákiában –- múlt, jelen és jövő;  

- Bariska István (levéltáros): Kultúrtörténeti üzenetek Nyugat-Magyarországról;  

- Kiss Gy. Csaba (egyetemi docens, író): Nagyvárad művelődéstörténeti jelentősége a magyar  

                                                                  múltban;  
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- Kapronczay Károly (orvostörténész): Középkori magyar orvosi emlékek;  

- Grabarits István (MGYTT elnök): Magyar gyógyszerészi emlékek Mohács előtt. 

 

A társasági program keretében az első este ismerkedési est volt, az előadókon és a fiatal 

gyógyszerészeken kívül még többek között részt vett a rendezvényen Marosvásárhelyről Péter 

Mihály az MTA külső tagja, és felesége Péter H. Mária, Budapestről Nagy Ágota a Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum főosztályvezetője, Kocsis János a Galenus Kiadó részéről, valamint 

Kapronczay Katalin és Rákóczy Katalin a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár munkatársai. 

Az est során a Társaság elnöke minden résztvevőt megajándékozott a Dörnyey Sándor 

összeállításában frissen megjelent „Gyógyszeres értekezések” c. könyvvel.  

 

A résztvevők délután megtekinthették a római katolikus püspökség palotáját és annak frissen 

visszaadott dísztermét.  

 

                          
 

            
 

Másnap az Ady Múzeumot és a város neves épületeit keresték fel. 
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Majd a 250 évvel ezelőtt alapított (egykori) irgalmas rendi gyógyszertárat is meglátogatták. 

  

                        
 

Délután a Jakobovits Miklós és Márta művészházaspár műtermében tett látogatás különös 

hangulatot teremtett.  

                                             
 

Egy alkalmi hangverseny (koncert) is belefért a programba, ugyanis a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem zenekara és kórusa – szintén a Partiumi Egyetem vendégeként – 

nyári tábort tartott, és zárkoncertjükön Mozart Requiemjét adták elő a szomszédos újvárosi 

református templomban. 

 

A harmadik napon félnapos autóbuszos kirándulás során a 90 km-re eső Medvebarlangot 

kereste fel a társaság, ahol gyönyörködni lehetett a csodás cseppkövekkel teli termekben, ahol 

ősi medve csontvázak is láthatók voltak. 

              
 

                                                  

Az utolsó estén a résztvevők társas beszélgetésre gyűltek össze, ahol az elnök emléklapot 

nyújtott át mindenkinek. Antal Enikő éneklése és gitárzenéje jó hangulatot teremtett. 

Végezetül a pécsi egyetem résztvevői, mint a „rozsdás pisztillus” alkalmi énekkar tagjai, 

patikusnótákat tanítottak meg a hallgatóságnak (többieknek.) Másnap reggel a résztvevők sok 

kellemes emlékkel tértek haza Nagyváradról.  

/Grabarits István, az MGYTT elnöke/ 
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VII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem - Nagyváradon 

 

A gyógyszerész- és kultúrtörténet művelőinek nyári egyeteme mindig is tovaterjedt a mai 

Magyarország határain, több határon túlról érkező előadójával és hallgatójával, és a magyar 

(gyógyszerész-) történelmet Kárpát-medenceiként és európai kontextusban szemlélő 

látásmódjával.  

 

A határon túlra azonban első alkalommal idén tette székhelyét ez a szellemes 

és egyedülálló vállalkozás. A boldog Várad, a magyar élet nagy és új küzdőinek városa, hála 

történelmének, egykor virágzó kulturális életének és a kiváló házigazda dr. Budaházy István 

gyógyszerész vendégszeretetének, baráti és emlékezetes hellyé vált a résztvevők számára. 

 

Az előadói programot váradi ihletésű irodalmi műsor előzte meg dr. Bozó Tamás 

előadásában, majd Lakatos Attila régésztörténész Nagyvárad szerepe és helye a magyar 

történelemben, és dr. Budaházy István Nagyvárad gyógyszerészetének története című 

előadása következett. Barabás Zoltán költő Várad a magyar irodalomban címmel tartott 

élvezetes szemináriumot, dr. Ambrus Tünde a Brno-i egyetem adjunktusa Csehország és 

Szlovákia gyógyszerészettörténeti egyetemi oktatását mutatta be. Dr. Bariska István 

kultúrtörténeti üzenetei Nyugat-Magyarországról, és Prof. Kiss Gy. Csaba Nagyvárad 

művelődéstörténetéről szóló tanáros előadása után a középkori magyar orvosi emlékekről 

hallhattunk Prof. Kapronczay Károlytól és dr. Grabarits Istvántól a Mohács előtti magyar 

gyógyszerészi emlékekről. 

 

A tudományok és művészetek kötetlenebb élvezetét a város építészeti és történeti emlékeinek 

(r.k. Püspöki Palota, Kanonoksor, Bazilika, Irgalmas-rendi muzeálispatika, Ady Emlékház, 

Sas Palota) látogatása színesítette. Különösen nagy élményt jelentett a Jakobovits házaspár 

műtermében a festő- és keramikusművésszel folytatott hosszú beszélgetésmunkájukról és 

Erdély, Magyarország, Európa művészetéről. Földtörténeti léptékű tudásunkat a közeli 

Medve-barlang özönvízkori cseppkőbarlangjában tett kirándulás gazdagította. 

 

A szabadegyetem egy szellemi műhely, afféle alkimista vegykonyha, ahol sok vegyértékű 

emberek lépnek a művészet és tudományok katalizálta kölcsönhatásba, melyben az 

ismeretlenségből a barátság felé mutató reakcióút-aktiválási energiája együttlét, bor, ének, 

beszélgetés. Itt a por nem egyszer valóban arannyá változik, igazán jó szívvel ajánlhatom 

mindenkinek, hogy tartson velünk ebbe a különös laboratóriumba.  

Köszönet a szervező Grabarits házaspárnak, nagyon várjuk a következő nyári találkozót! 

 

 

/dr. Bozó Tamás 

Farmakognóziai Hírek – V. évfolyam 17. szám/ 
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Gyógyszerészinduló 2010 – Nagyvárad 

 

 

Mikor a gyógyszerészregiment kivonul,  

a világ kivirul, minden lány szeme kigyúl. 

Mikor a gyógyszerészregiment sorbaáll,  

még a főorvos is szalutál. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment harcbaáll,  

fájdalom, betegség, bacillus kapitulál, 

Mikor a gyógyszerészezredes tiszteleg,  

megdobbannak a női szívek. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment leszerel,  

jó borokat iszik, s már nem porokat kever. 

Mikor a gyógyszerész utólszor tiszteleg,  

nyel a tábornok is könnyeket. 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

Mikor a Grabarits-regiment kivonul, 

Váradra iramul, előadáson okul. 

Mikor Kocsis János rímeket fabrikál, 

Még Kapronczay is gratulál. 

 

Mikor a barlangból fejedet kidugod, 

Budaházy Téged kisüstivel vár már ott. 

Iszik mindenki már, Bariska adomál, 

Nevet Péter Mária és Mihály. 

 

Mikor a nyári programodat tervezed, 

Ne feledd, Pista bá' örömmel vár Tégedet. 

Jössz-e még, búcsúzik Tőled Pista és Zsuzsa, 

Jövök, s meglesz az Arany Diploma! 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

(Papp Nóra, Bozó Tamás) 
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Szabadka, 2011. július 7-10. 
 

                                                         
 

A rendezvény témái: 

- A Magyar Gyógyszerész Egyesület Délvidéki járásának történetéből 

- A Délvidék művelődésének történetéből 

- Kulturális kapcsolataink 

 

A rendezvény Szabadkán a Középiskolások Diákotthonában kerül megtartásra, az előadásokat 

közös megbeszélés követi. Szabadka és más városok nevezetességeivel való ismerkedés teszi 

teljessé az együttlétet. A szakmai programot egész napos kirándulás követi a Palicsi tó-, 

Zenta-, Óbecse és más helyiségek felkeresésével. 

 

Program: 

 

A VIII. Gyógyszerésztörténeti Szabadegyetem 2011. július 7-10 között Vajdaságban, 

Szabadkán került megrendezésre Dr. Grabarits István és felesége, valamint Dr. Kapronczay 

Károly és fia nagyszerű szervezésében. A régóta visszatérő résztvevők körét most is szép 

számban bővítették levéltárosok, könyvtárosok és történészek is a fiatal gyógyszerészek 

mellett. 

 

Az előadások: 

- Kapronczay Károly: A vajdasági egészségügyi történelme  

- Buzinkay Géza: Folyóiratok vidéken. A sajtó problémái a 19 - 20. században. 

- Péter H. Mária: Ferencz Áron (1880 - 1954) - Egy erdélyi gyógyszerész élete a trianoni  

                           szerződés után 

- Kapronczay Katalin: A magyar orvosok és természet megfigyelők XXX. kongresszusa 

                                    Szabadka, 1899 

- Ambrus Tünde:  A Betegápoló Irgalmas Rend felvídéki patikái és az első világháború 

- Grabarits István: Adatok a vajdasági Magyar Gyógyszerészek Szövetsége történetéhez  

                             (1867- 1945) 

 

A szállást, étkezést és a rendezvény helyszínét biztosító kollégium jó kiindulópontja volt 

programjainknak. Első délután már kis ízelítőt kaptunk a városról egy rövid séta közben: 

otthon éreztük magunkat az alföldi mezővárosokra jellemző, régi polgári házakból álló 

utcákon és szecessziós épületek között. Másnap, az előadások utáni sétánkon a város 

történelmét, jellegzetes épületeinek történetét ismerhettük meg. 
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A városnézés során elhaladtunk a ma már pusztulófélben lévő zsinagóga mellett. 

 

              
 

Szabadka több szecessziós épületét is felkerestük, tökkek között a Magyar Konzulátus 

épületét,  valamint megcsodáltuk a városban a szecesszió sokszínű megjelenését, a könyvtár 

bejáratának szobrait. 
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Gyönyörködtünk kívül-belül a városháza Róth Manó készítette üvegablakaiban és a belső 

csempeborításban. 

 
 

            
 

Élveztük a hangulatos sétálóutcák kávézóinak mediterrán hangulatát, felidéztük Kosztolányi 

és Csáth Géza emlékeit. 

 

              
 

Felkeressük a patikamúzeumot is: 
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A következő két napban eljutottunk Magyarkanizsára, ahol koszorút helyeztünk el Kosztyik 

János (1803 - 1890), méltatlanul elfeledett gyógyszerész sírjánál.  

 

                                              
 

Zentán nagy élmény volt látni többek között a Tűzoltóság épületét kívül és belül is. 

 

                              
 

Déltuán pedig a Palicsi tavat néztük meg, amely a promenádok korát idézte 

 

                  
 

A Róka-tanya és a Ludas-tó emlékezetes marad vendégszeretetével és a fürdőzéssel. 
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Bejártuk Óbecse községet is. 

 

                                   
 

 

Óbecsén megkoszorúztuk a híres kémia professzor, Than Károly (1834-1908) szülőházán az 

emléktáblát, és megtekintettük az óbecsei városházát is, majd alkalmunk nyílt Budaházy 

István könyvismertetőjét hallgatni és beszélgetni. 

 

                
 

 

                                            
 

 

Nagy élmény volt találkozni újra a közel s távolban élő, a magyar gyógyszerészet értékeit 

megőrizni és felmutatni szándékozó ijfú és örökifjú kollégákkal, és abban a reményben 

búcsúzni egymástól, hogy jövőre a következő nyári egyetemen ismét találkozni fogunk! 

 

       Dr. Pál Éva Zsuzsanna (Kecskemét) 

 



 39 

Gyógyszerészinduló 2011 – Szabadka 

 

Mikor a gyógyszerészregiment kivonul,  

a világ kivirul, minden lány szeme kigyúl. 

Mikor a gyógyszerészregiment sorbaáll,  

még a főorvos is szalutál. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment harcbaáll,  

fájdalom, betegség, bacillus kapitulál, 

Mikor a gyógyszerészezredes tiszteleg,  

megdobbannak a női szívek. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment leszerel,  

jó borokat iszik, s már nem porokat kever. 

Mikor a gyógyszerész utólszor tiszteleg,  

nyel a tábornok is könnyeket. 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

Mikor a Grabarits-regiment kivonul, 

Szabadkára vonul, előadáson okul. 

Mikor Kocsis János rímeket fabrikál, 

Még Kapronczay is gratulál. 

 

Mikor a koszorút Kanizsán leteszed, 

A Kosztyik hősök hálával tartoznak neked. 

Minden földi jó vár a Róka-tanyán, 

Csobbanhatsz a Ludasban is, kiskomám! 

 

Mikor a nyári programodat tervezed, 

Ne feledd, Pista bá' örömmel vár Tégedet. 

Jössz-e még, búcsúzik Tőled Pista és Zsuzsa, 

Jövök, s meglesz az Arany Diploma! 

 

Ha végigmegy a folyosón a gyógyszerészsereg, 

Megállnak a tánccsoportok és a gyerekek. 

Még az (...) is ellazul, s nevet, 

Hisz sose látott ennyi üres sörösüveget! 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

(Murvai Ünige, Papp Nóra, Szabó Zalán, Hunyadi Attila) 
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Pozsony, 2012. július 19–22. 
 

 
Program 

2012. július 19. (csütörtök) 

14:00 Érkezés Pozsonyba 

 Ebéd, a szállás elfoglalása 

15:30 Pozsonyi barangolás I.  

19:00 Vacsora, beszélgetés, ismerkedés 

 

2012. július 20. (péntek) 

8:00 Reggeli 

9:00 Előadások 

Nagy Ágota: Lippay János Posonyi kertje 

Morovics Miroslav Tibor: A Pozsonyi Orvos-Természettudományi Társulat      

Kapronczay Károly: Újabb egyetem kérdése a századfordulón: a pozsonyi  

                                 egyetem alapításának előzményei (1912) 

Kiss László: Ahol Nobel-díjasokat is neveltek: a pozsonyi Erzsébet  

                    Tudományegyetem Farmakológiai Intézete 

Szünet 

Ambrus Tünde: Fejezetek Pozsony gyógyszerészettörténetéből 

Grabarits István: Taxa Pharmaceutica Posoniensis 

Kapronczay Katalin: Huszti Zakariás gyógyszerészi tevékenysége 

Péter H. Mária: A nagyszombati születésű Thinagel Szerafin, az első okleveles  

                         gyógyszerésznő 

12:30 Ebéd 

14:00 Látogatás a Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 

 Pozsonyi barangolás II. 

 Gyógyszerésztörténeti Múzeum 

19:00 Vacsora 

 

2012. július 21. (szombat) 

7:30 Reggeli 

8:30 Indulás Nagyszombatba 

9:30 Városnézés Nagyszombatban 

12:00 Ebéd Vöröskőn 

14:30 Vöröskő várának megtekintése 

18:00 Vacsora 

 

2012. július 22. (vasárnap) 

8:00 Reggeli 
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10:00 Látogatás Dévény várában 

12:00 Ebéd és városnézés Somorján 

 Látogatás a Fórum Kisebbségkutató Intézetben 

 

A szálláshely és az előadások helyszíne: 

Družba Főiskolai Kollégium (Vysokoškolský internát Družba) 

Botanická 25, Pozsony – Bratislava 

 

 

IX. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Pozsonyban 

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság 2012. július 19-22-én Pozsonyban szervezte meg 

sorrendben a IX. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemét, együttműködve a pozsonyi 

Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Gyógyszerügyi Szervezési és Vezetési 

Tanszékével. A szabadkai és a nagyváradi helyszín után tehát ismét a mai Magyarország 

határain túlra vándorolt a 45 főt számláló csoport, hogy megismerkedjen a magyar és a 

közép-európai gyógyszerészet történetének emlékeivel, illetve a város és a régió magyar 

művelődéstörténetben betöltött szerepével. 

 

A program a résztvevők Pozsonyba érkezésének napján, csütörtök délután városnézéssel vette 

kezdetét, amelynek keretén belül csoportunk Pozsony belvárosának legjelentősebb 

műemlékeivel, a hozzájuk kötődő fontos történelmi eseményekkel és legendákkal ismerkedett 

meg.  

 

                
 

 

Július 20-án, pénteken délelőtt szakmai programmal folytatódott, amely összesen 8 előadás 

segítségével nyújtott betekintést Pozsony és környéke gazdag orvos-, gyógyszerész- és 

tudománytörténeti hagyományaiba.  

Elsőként Nagy Ágota (Magyar Mezőgazdasági Múzeum) ismertette Lippay János jezsuita 

szerzetes „Posoni kert” című munkáját, amely a magyar kertészettörténet egyik 

legkiemelkedőbb alkotása.  

Ezután Morovics Miroslav Tibor (Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi 

Intézete) mutatta be az 1856-ban létrehozott Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület 

megalakulásának körülményeit, tevékenységét és jelentőségét.  

Kapronczay Károly (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár) „Újabb 

egyetem kérdése a századfordulón: a pozsonyi egyetem alapításának előzményei (1912)” 

című előadásában felidézte, milyen körülmények vezettek a pozsonyi Erzsébet 

Tudományegyetem száz évvel ezelőtti megalapításához. Az általa elmondottak szerves 

folytatása volt Kiss László orvostörténész (Csilizradvány) előadása Ambrus Tünde 

tolmácsolásában, amely közelebbről ismertette az Erzsébet Tudományegyetem Farmakológiai 
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Intézetének oktatási és tudományos tevékenységét, különös tekintettel azokra a jeles 

személyiségekre, későbbi Nobel-díjasokra (Szent-Györgyi Albert és Carl Ferdinand Cori), 

akik tudományos pályájukat éppen ezen intézet falai között alapozták meg.  

Ambrus Tünde egyetemi adjunktus (Brünn/Pozsony) Pozsony gyógyszerészettörténetéből 

villantott fel néhány pillanatképet, megemlékezve a város egykoron országos hírű 

gyógyszertárairól és neves gyógyszerészeiről.  

Grabarits István gyógyszerésztörténész, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke 

sajnos nem tudott személyesen jelen lenni, ezért előadását Szabó Attila olvasta fel, amelyben 

a magyar gyógyszerészet egyik legfontosabb írásos emlékét, az 1745-ben kiadott Taxa 

Pharmaceutica Posoniensist és annak szerzőjét, Torkos Jusztusz Jánost ismertette. 

Kapronczay Katalin (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár) Huszty 

Zakariás pozsonyi orvos gyógyszerészi tevékenységéről, az Osztrák Tartományi 

Gyógyszerkönyvhöz (Pharmacopoea Austriaco-Provincialis) készített kommentárjáról beszélt 

előadásában.  

Az utolsó előadó Péter H. Mária gyógyszerésztörténész (Marosvásárhely) volt, aki az első 

magyar gyógyszerésznő, a nagyszombati születésű Thinagel Szerafin életútját és a nők 

gyógyításban betöltött szerepét mutatta be. 

 

A péntek délutáni program keretén belül a nyári egyetem résztvevői látogatást tettek a 

Comenius Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán, ahol prof. Kyselovič Ján dékán üdvözölte 

őket, majd Ambrus Tünde ismertette röviden a (cseh)szlovákiai gyógyszerészképzés 

kialakulását és fejlődését, hangsúlyozva, hogy 2012-ben ünnepelték Szlovákiában és 

Csehországban az önálló gyógyszerészkarok létrejöttének 60. évfordulóját. A résztvevők 

ezután megtekintették a Gyógyszerügyi Szervezési és Vezetési Tanszék 

gyógyszerészettörténeti gyűjteményét.  

 

 

 

A délután második felében a Szent Erzsébet Onkológiai Intézetbe látogattunk el, amelynek a 

Szent Erzsébet Apácarend pozsonyi gyógyító és betegápoló hagyományát folytatva ismét a 

rend a fenntartója. Az intézet mai gyógyszertárának vezetője, Zonnenschein Tibor jóvoltából 

betekintést nyerhettünk az intézet történetébe és jelenlegi működésébe, és meglátogattuk a 

közönséges halandó számára nem hozzáférhető, szépen helyreállított 18. századi barokk 

patikabelsőt, amely a napjainkig még fennmaradt egyházi alapítású patikák egyik gyönyörű 

példája a közép-európai régióban. A barokk bútorzat mellett eredeti formájában, szinte teljes 

számban megőrződött a patikai edényzet is, fából, ónból, üvegből, fajanszból készült 

edényekkel, amelyeket vallásos motívumok, szentek, bibliai jelenetek díszítenek. 
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A szombati nap folyamán, július 21-én két jelentős gyógyszerész- és orvostörténeti 

vonatkozású helyre látogattunk el. Nagyszombat városába, a történeti Magyarország és a mai 

Szlovákia egyik legfontosabb egyházi központjába, az esztergomi érsek egykori ideiglenes 

székhelyére, a magyarországi egyetemi orvos- és gyógyszerészképzés bölcsőjébe, a már 

említett Thinagel Szerafin szülővárosába.  

 

                     
 

Innen Vöröskő festői szépségű várába vezetett az utunk, amely nem csak az egyik 

legjelentősebb magyar nemesi család, a Pálffyak ősi fészke, de a várban található azon kevés 

fennmaradt főúri alapítású házi patikák egyike, amely a családot, a személyzetet és nagyobb 

járványok esetén az alattvalókat is ellátta szükséges gyógyszerekkel. A patikát Pálffy Miklós 

alapította itáliai mintára a 17. században. 
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A zárónapon felkerestük az egykor az ország nyugati kapujának számító, a Duna és a Morva 

folyók találkozásánál magasba nyúló Dévény várának romjait. 

 

                               
 

Majd a Pozsonytól mindössze húsz kilométerre fekvő, magyar többségű kisvárost, Somorját, a 

Csallóköz egykori fontos kereskedelmi központját. Itt látogatást tettünk a Fórum 

Kisebbségkutató Intézetben, ahol Végh László, az intézet munkatársa ismertette annak 

tevékenységét, bemutatta a szlovákiai magyar vonatkozású irodalomra és levéltári anyagra 

szakosodó könyvtárát és levéltárát. A somorjai kirándulás és egyben a nyári egyetem a város 

középkori eredetű, értékes freskókkal díszített református templomának megtekintésével 

zárult. 

            
 

Végezetül nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy ismét egy nagyon jól sikerült, családias hangulatú 

rendezvényt tudhatunk magunk mögött.                /Ambrus Tünde/ 
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IX. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem - Pozsony, 2012. július 19-22.  

 

2012-ben kilencedik alkalommal vettünk részt a Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen, 

ezúttal Kapronczay Károly és Ambrus Tünde gondos, mindenre kiterjedő figyelmű 

szervezésében. Nem kis bánatunkra nélkülöznünk kellett az egyetem lelke és atyja, Grabarits 

István, valamint krónikása és udvari költője, Kocsis János társaságát, de reméljük, a jubileumi 

alkalommal újra együtt lesz a teljes csapat!  

 

Csütörtökön késői ebédidőben érkeztünk meg – csodálatos buszsofőrünk bravúros parkolási 

és tolatási technikájának köszönhetően csak apró késéssel – hajdani koronázó városunkba, 

Pozsonyba. E bravúrjának később ottlétünk mind a négy napján többször is tanúi lehettünk, 

így természetesnek tartottuk, hogy a szokásos emléklapból a búcsúebéd után ő is névre szóló 

példányt kapjon!  

 

Talpraesett pozsonyi idegenvezetőnk megannyi látnivalót megismertetett velünk, ami csak a 

délutánba és az idő múlásával egyre inkább dagadásnak induló gyalogbokákba belefért. A 

szentháromság szobortól indultunk, s a kortárs kiállításnak otthont adó szökőkutas sétányon 

továbbindulva megtekintettük a színház épületét, majd a pozsonyi turisták kedvenc szobrát, a 

csatornafedél alól felbukkanó hajléktalant (fejét simogatni! szerencsét hoz!), az érseki palotát, 

a várat (messziről, ám másnap este közelről is!), a koronázó templomot (Szt. Márton 

katedrális), a megmaradt Mihály-kaput, és természetesen híres-neves patikákat, mint az 

Aranysárkány patika, vagy az 1904-ben, a patikus által épített házban lévő Salvator patika. 

(Utóbbi homlokzatának képe került az idei emléklapra).  

 

Láttuk a házat, ahol 1802 és 1848 között a magyar országgyűlés ülésezett, s ezt magyar 

nyelvű emléktábla hirdeti. Láttuk a zsinagóga helyén évről-évre felhúzott „papírmasé” 

zsinagógát, amelyet az újbóli megépítés reményében állítanak fel minden nyáron. Utunk során 

számos szökőkutat, szobrot csodáltunk meg; jó volt találkozni Rómer Flóris szobrával. Fontos 

tájékozódó pontunk volt a Dunán átívelő modern híd merész vonalú, égbe törő pillérje. 

Pénteken volt a „szakmai nap”: délelőtt előadások, délután a Comenius Egyetem 

Gyógyszerésztudományi Karának látogatása biztosította az ehhez illő keretet. Az előadók 

között üdvözölhettük Morovics Miroslav Tibort, a SZTA Történettudományi Intézete 

képviseletében, aki a Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület történetét ismertette 

meg a hallgatósággal. E napon csatlakozott hozzánk Czigle Szilvia, a Comenius Egyetem 

Farmakognózia és Botanika Tanszékének vezetője, hogy aztán végig velünk maradva 

kedvesen magyarázzon, „idegenvezessen”, segítségünkre legyen a tolmácsolásban, mert 

hiszen Tünde sem tudott egyszerre mindenhol ott lenni…  

 

Nagy Ágota Lippay János 1664-es Posoni kertjét „mutatta be”, Kapronczay Károly a tőle 

megszokott széles látókörű, nagy háttérismeretet tükröző lehengerlő előadással a pozsonyi 

egyetem alapításának előzményeiről tudósított. Ambrus Tünde Pozsony 

gyógyszerészettörténetéből „közölt” fejezeteket, briliáns képanyaggal illusztrálva, amelyek 

saját gyűjtőmunkájának eredményeképpen már egy igen gazdag adatbázis részét képezik. 

Szabó Attila mély baritonján élvezhettük Grabarits István megküldött előadását a Taxa 

Pharmaceutica Posoniensis-ről, amelynek (még meleg!) reprint kiadványából mindannyian 

kaptunk egyet ajándékba. Ezúton is köszönjük! Kapronczay Katalin Huszti Zakariás 

gyógyszerészi tevékenységéről tartott előadást, amolyan Kapronczay Katisan, azaz ügyelve a 

legapróbb részletekre, a pontos, precíz adatközlésre, és a szép magyar nyelv pillanatra sem 

történő elkenésére. Péter H. Mária az első okleveles gyógyszerésznőről, Thinagel Szerafinról 

emlékezett meg, lendülettel, szenvedéllyel, szakmaszeretettel, s pohár víz híján végére 
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elfogyó lehelettel, de még így sem mulasztotta el megjegyezni, hogy a legszebb szakma a 

gyógyszerészi, s minden leánynak erre kéne menni….. A korty víz hiányával küzdve is 

végsőkig kitartó Mária néni vastapsot kapott. Nagyon megérdemelte. Az előadók között 

említsük meg Kiss László szépen megírt tanulmányát a pozsonyi Erzsébet Tudomány-

egyetem Farmakológiai Intézetéről, melyet – személyes jelenléte híján – Ambrus Tünde 

olvasott fel.  

 

Az egyetemen a dékán úr rövid köszöntője után újból (és még hányszor!) Tünde következett, 

és előadást tartott a kar tevékenységéről. A Gyógyszerésztörténeti Múzeumban csak úgy 

villogtak a vakuk, végre belülről is láttunk patikát.  

 

Másnap Nagyszombatba, majd Vöröskő várába látogattunk. A történelmi emlékek, 

műemlékek mellett szép új élményt jelentett Anton Gábrik II. János Pál pápáról formált 

bronzszobra az Esterházy Miklós által építtetett Egyetemi Templom előtt.  

Szokásos csoportképünk nem is készülhetett volna illusztrisabb helyen, mint a Fuggerekhez, 

Pálffyakhoz kötődő Vöröskő várának udvarán. A vár pazar berendezésű termeiben órákat 

töltöttünk, szebbnél-szebb, olykor különös bútorok, falikárpitok között. A 78 méter hosszú, 

magas, boltíves, tulajdonosától függően hol réz-, hol borraktárul szolgáló pince egyedülálló 

Európában.  

 

Utolsó esténk megkoronázásaképpen alkalmi színtársulat adta elő Lázár Ervin tanulságos 

Csodapatikáját. Köszönjük Mária néninek az ötletet és a szövegkönyvet! Több napi szorgos 

körmölés és költészeti tevékenység folyományaként ismét tovább bővült a Gyógyszerész-

induló, ezúttal pozsonyi aktualitásokkal. Papp Nórának és az összes anonim másolónak 

köszönjük!  

 

Vasárnap következett Dévény vára. Tündének még arra is volt gondja, hogy gyöpösödő 

agyunkat felfrissítve Ady sorait juttassa eszünkbe: „Szabad-e Dévénynél betörnöm/ Új 

időknek új dalaival?” Igen, a legnyugatabbra fekvő hajdani magyar vár fala mögül letekintve 

a Duna túloldalán már Ausztria legkeletibb szegélye tárult szemünk elé.  

A somorjai református templom – tudtuk meg a helyi tiszteletestől – azon kevés, ma még 

meglévő templomok közé tartozik, amelynek építtetését még Szent István királyunk rendelte 

el; minden tizedik falunak legyen temploma…  

Befejezésképpen látogatást tettünk a Fórum Kisebbségkutató Intézetben, ahol az intézet 

vezetője részletes tájékoztatást adott az ott folyó munkáról.  

 

Élményekkel megrakottan, gondolatban már a jubileumi X. Nyári Egyetemet várva (de 

gyorsan eltelt ez a négy nap!) indultunk haza.  

 

 

/Nagy Ágota, Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Farmakognóziai Hírek – VII. évf. 25. szám/  
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Gyógyszerészinduló 2012 – Pozsony 

 

Mikor a gyógyszerészregiment kivonul,  

a világ kivirul, minden lány szeme kigyúl. 

Mikor a gyógyszerészregiment sorbaáll,  

még a főorvos is szalutál. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment harcbaáll,  

fájdalom, betegség, bacillus kapitulál, 

Mikor a gyógyszerészezredes tiszteleg,  

megdobbannak a női szívek. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment leszerel,  

jó borokat iszik, s már nem porokat kever. 

Mikor a gyógyszerész utólszor tiszteleg,  

nyel a tábornok is könnyeket. 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

Mikor a kis csapat Pozsonyba bevonul, 

Körülnézünk, mosolygunk, a kis arcunk kipirul, 

Mihály-kapu, Erzsébet, Vörösrák Gyógyszertár, 

Csatornatöltelék a helyi sztár! 

 

Amikor másnap Nagyszombatba érkezünk, 

Evangélista templomot, baktert megismerünk. 

Tudományos egyetem, jó ebéd és Kofola, 

És a nap végén Vöröskő vára. 

 

Bár a csapat nem teljes, hiányoznak sokan, 

Lelkes segítők rólunk újfent gondoskodtak. 

A Družbában a hangulat is emelkedett, 

Köszönjük, Tünde, segítségedet! 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

(Bencsik Tímea, Papp Nóra) 
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Kalocsa, 2013. július 11-14. 

 

 
 

Program 

 

2013. július 11. csütörtök 

 Érkezés, regisztráció 

o Helyszín: Kalocsa, Hunyadi János Kollégium 

(6300 Kalocsa, Kunszt József utca 1.) 

 19.00-20.00: Esti program:  

o A MGYTT eddigi tevékenysége 

o Kalocsától Kalocsáig - 10 év Nyári Egyetemei – fotók, fényképek, 

   a készülő kiadvány bemutatása 

o Ismerkedési est  

 

2013. július 12. péntek 

 9.00 – 12.30: előadások 

 13.00-14.00: Ebéd  

 14.30-17.30:  Érseki Palota, kincstár, könyvtár megtekintése 

 18.00-19.00: Bozó Tamás irodalmi estje 

 19.30: Vacsora, kultúrprogram. 

A Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora. 

 

2013. július 13. szombat 

 10.00-11.30: Múzeum, ásványgyűjtemény megtekintése 

 11.40-12.10: Megemlékezés dr. Grabarits István  sírjánál 

 12.30-13.30: Ebéd 

 13.30: Kirándulás a Szelidi-tóhoz (strandolás) 

 17.00: Kirándulás Hajósra: 

o 17.30: érkezés Hajósra a Kastélyhoz 

o 17.30-18.30: Érseki vadászkastély megtekintése 

o 18.30-19.00: patikalátogatás 

o 19.00- hajósi pincefalu megtekintése, borkóstoló Umenhoffer Zsolt pincéjében 

(5 féle bor kóstolása és hidegtálas vacsora) 

 

2013. július 14. vasárnap 

 8.00-9.00: reggeli 

 Hazautazás 
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Előadások: 

Kapronczay Károly: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése – általános áttekintés 

Kapronzay Katalin: A pest-budai irgalmas kórház Gránátalma patikája  

(A múlt és az újjáéledés)  

Molnár Zsuzsa: Köpönyegforgatás – avagy hogyan alakult ki a gyógyszerészi  

köpeny? 

Szabó Attila: A gyógyszerészethez köthető szükségpénzek  

Ambrus Tünde: Gyógyszerészek szakmai érdekvédelmi törekvései a két világháború közötti  

Csehszlovákiában  

Szmodits László: Haynald Lajos érsek botanikai munkássága  

Dobson Szabolcs: Szentgyörgyi Albert mint gyógyszeripari tanácsadó –  

a Servita Rt története 1945-1948 

Csupor Dezső: A növényi készítmények szabályozásának története Magyarországon  

1987-2013  

 

Program: 

A jubileumi Nyári Egyetemen 57-en vettek részt, többen érkeztek a határokon túlról 

(Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból) is.  

A MGYTT fontosnak tartotta, hogy minél több fiatal vegyen részt a rendezvényen, így a 

XLVIII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny gyógyszerészettörténeti témával induló versenyzőit, 

valamint erdélyi gyógyszerészhallgatókat is vendégül láttunk. 

 

2013. július 11-én, csütörtökön este Dobson Szabolcs elnök az MGYTT eddigi tevékenységét 

mutatta be, majd Molnár Zsuzsa idézte fel az elmúlt 10 év Nyári Egyetemeit. Az ezt követő 

ismerkedési est pedig arra kínált alkalmat, hogy mindenki pár szóban bemutatkozhasson.  

 

                      
 

2013. július 12-én, pénteken került sor a szakmai előadásokra. A rendezvény megnyitóját 

megtisztelte jelenlétével dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Török Ferenc, Kalocsa 

város polgármestere is. 
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Délután az Érseki kincstárat tekintettük meg.  

 

                                   
 

Majd Érseki Palotát és a könyvtárat látogattuk meg. 

 

     
 

Zárásként pedig a paprikamúzeumba vezetett utunk: 

 

                     
 

Az esti program keretében Bozó Tamás gyógyszerész irodalmi estje következett, aki a botra 

tekeredő kígyó-jelképet elemezte.  
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A jó hangulatú vacsora után a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület műsora 

következett, akik a Nyári Egyetem résztvevőit is bevonták a táncba. 

 

    
 

2013. július 13-án, szombaton a Viski Károly Múzeum és benne annak az 

ásványgyűjteménynek a megtekintése következett, amelyet dr. Grabarits István rendezett 

bemutatható állapotba.  

 

      
 

 

Ezt követően a kalocsai temetőben a résztvevők lerótták kegyeletüket a MGYTT alapító 

elnökének, dr. Grabarits Istvánnak sírjánál. 

 

 
 

Délután fakultatív kirándulás következett a Szelidi-tóhoz, ahol strandolás, pihenés 

következett. A bátrabbak a falmászást és a röplabdát is kipróbálhatták.  
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A másik választható program a bátyai patikamúzeum megtekintése volt:  

 

       
 

A kalocsai hímzés és festés technikáját is meg lehetett tekinteni illetve bárki kipróbálhatta 

kézügyességét. 

 

                        
 

Este kirándulás következett Hajósra. Elsőként megtekintettük a gyönyörűen felújított egykori 

érseki kastélyt. 

 

 
 

Majd meglátogattuk a hajósi patikát.  
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A X. Nyári Egyetem a hajósi pincefalu megtekintésével zárult, ahol Umenhoffer Zsolt 

pincéjében többféle bort kóstolhattak meg a résztvevők. Az este folyamán sor került a 

„Rozsdás pisztillus” gyógyszerész-énekkar résztvevőinek segítségével a hagyományos 

patikusdalok eléneklésére is, így a Nyári Egyetemhez újonnan csatlakozó kollégák is 

megtanulhatták a régi gyógyszerésznótákat. 

 

                     
 

Reméljük, hogy a jubileumi Nyári Egyetem minden résztvevője jól érezte magát 

rendezvényünkön, és dr. Grabartis István szellemiségében a hagyomány tovább él majd. 

 

        /Molnár Zsuzsa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szmodits László: Nyári Egyetem 

 

Tíz év után Kalocsán, 

újra együtt vagyunk, 

hol egykor Haynald érsek 

növénytani témáról 

írt egy hosszú tanulmányt, 

bővítve szakmánk múltját, 

gyógyszerismereteit. 

Grabarits István sajnos 

már nincs közöttünk, 

gyógyszerek nagy tudósa, emlékének szenteljük 

az egyetemet, hogy jól 

összefogva, a tudományt 

szolgáljuk és tegyünk még 

többet a szebb jövőért. 

A betegekért teszünk 

gyógyszerészként, így 

szolgálunk, hazánkat a 

tudásunkkal gyarapítjuk. 
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Gyógyszerészinduló 2013 – Kalocsa 

 

 

Tíz év után Kalocsára újra jöttünk, 

Hogy így együtt jubileumot ünnepeljünk. 

A régieket felelevenítettük, 

Zsuzsi vetítette le nekünk. 

 

Első nap Érsek úr és a Polgármester 

Köszöntötte a résztvevőket szeretettel. 

Előadásokon okosodtunk sokat, 

Hallottunk értékes dolgokat. 

 

Kincstár, érseki könyvtár Misi bácsival, 

Leporoltuk a régi herbáriumokat. 

Csípős, csemege, édes nemes paprika, 

Vár a kalocsai éjszaka! 

 

Kalocsai hímzés, farpárna, pántlika, 

Vacsora és néptánc nélkül nem mentünk haza. 

Néprajzi múzeum, ásványok tárháza, 

Fürdőzés a Szelidi-tóba'. 

 

Köszönjük a szervezők sok-sok munkáját, 

Zsuzsa néni, Zsuzsa, Szabolcs fáradozását. 

Pista bácsi emléke örökre velünk, 

A jövőben is mindig jövünk! 

 

Refrén:  

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg,  

megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet,  

hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

(Ambrus Tünde, Dancsi Zoltán, Papp Nóra) 
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Gyula, 2014. július 10-13. 
 

 
 

 

 

Program 

 

2014. július 10. csütörtök:  

 érkezés, regisztráció (Harruckern János Közokt. Int. Leánykollégiuma)  

      (Gyula, Szent István út 38.)  

 18.00: Bemutatkozik a vendéglátó, Gyula városa (előadás)  

 Ismerkedési est (pizza-parti, borozás)  

   

2014. július 11. péntek:  

 8.00-12.00: szakmai előadások  

 12.00-13.00: ebéd a kollégiumban  

 13.15-18.00 : Gyula és a polgárosodás túra  

 (Csiga-kert, Honvédtiszti emlékhely, Szt. Miklós park, Kossuth utca,  

  Harruckern tér, 100 éves cukrászda, Ladics ház, Erkel szülőháza, Kossuth tér)  

 19.00: vacsora az Aranykereszt Étteremben   

 

2014. július 12. szombat:  

 8.15-11.30: a gyulai vár és a gyulavári várkastély  

 12.00-13.00: ebéd a kollégiumban  

 13.30-18.00: kirándulás busszal Dobozra és Szabadkígyósra  

 18.30: néptáncbemutató 

 19.00: vacsora a kollégiumban, záróest 

   

2014. július 13. vasárnap:  

 8.15-9.30: látogatás a gyulai Nosztalgia Házban  

 hazautazás  
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Előadások: 

Kapronczay Károly: Egyházi gyógyszertárak, világi gyógyszertárak, állami szabályozás 

Kapronczay Katalin: A magyar gyógyszerészképzés fejlődése  

Péter H. Mária: Erdélyi gyógyszerészdinasztiák  

Ambrus Tünde: Gyógyszerészek a felvidéki városi polgárság életében a 19. és 20. század  

 fordulóján  

Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése és a magyar gyógyszerészet  

Szmodits László, Dobson Szabolcs: A gyógyszerészet és a zsidótörvények  

Veress László: A segesvári gyógyszerészi múzeum rövid bemutatása  

 

Program: 

A Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek ezúttal Gyula városa adott otthont Összesen 

75 gyógyszerész vett részt, a legtöbben Budapestről, Szegedről és Pécsről jöttek, de a 

Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek kollégák. A Társaságunk – a tavalyi 

rendezvényhez hasonlóan – ismét vendégül látott 5 erdélyi hallgatót is. 

 

Július 10-én Molnár Zsuzsa egy rövid előadás keretében bemutatta a rendezvénynek otthont 

adó város történetét, így mindenki közelebbről is megismerhette Gyula város érdekességeit és 

legendáit. Majd a hagyományos ismerkedési est következett jó hangulatú pizzázással és 

borozással. 

  

Július 11-én a szakmai programok következtek. A központi kérdés a „Gyógyszerészet és 

polgárosodás” volt, az előadások ezt a témát dolgozták fel. A szünetekben lehetőség nyílt a 

vitákra is. 
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A szakmai rész után a résztvevőket még az eső sem riasztotta el egy városnézéstől, amely 

során azt ismerhettük meg, hogy Gyula városa milyen nevezetességeket őriz a polgárosodás 

korából. A többnemzetiségű Gyula érdekes templomaival, szép épületeivel és az 1848-49-es 

szabadságharcban betöltött szerepével mindenkit lenyűgözött.  

 

 

   
 

 

A résztvevők láthatták Gyula város 3 legrégebbi patikájának épületét, külön érdekesség, hogy 

az egyik volt patikaépület ma a Százéves Cukrászdának ad otthont. Az épületben lévő több, 

mint 200 éves Hügieia kép is sokakat vonzott. A Százéves Cukrászdában egy „édes kísértés” 

várta a résztvevőket, a többféle süteménynek pedig nem volt érdemes ellenállni.  
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Továbbhaladva a hazai polgárosodás legegységesebb múzeumát, a Ladics-házat látogattuk 

meg, amely a névadó család 5 generációjának hagyatékát mutatja be. 

 

  
 

Gyula, mint Erkel Ferenc szülővárosa is híres, ezért felkerestük a magyar Himnusz 

zeneszerzőjének szülőházát is, ahol egy meglepetés várta a résztvevőket. Orosz Ádám, a 

Semmelweis Egyetem tavaly végzett gyógyszerésze, a  Semmelweis Egyetem Biofizikai és 

Sugárbiológiai Intézetének PhD-hallgatója, aki képzett operaénekes is, Erkel áriákat adott elő 

nagy sikerrel. 

 

   
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Semmelweis-Egyetem-Biofizikai-%C3%A9s-Sug%C3%A1rbiol%C3%B3giai-Int%C3%A9zet/337074396427808?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/Semmelweis-Egyetem-Biofizikai-%C3%A9s-Sug%C3%A1rbiol%C3%B3giai-Int%C3%A9zet/337074396427808?ref=br_rs
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Az élmény dús nap az Aranykereszt Étteremben egy jó hangulatú vacsorával zárult. Érdemes 

megjegyezni, hogy az étterem épülete falai között egykor szintén egy patika, az Aranykereszt 

Gyógyszertár működött. 

 

Július 12-én a hagyományos kirándulásra került sor, egy tematikus „Várak, kastélyok, kúriák” 

című túra keretében a volt békési vármegye nevezetes kastélyait kerestük fel. Délelőtt a gyulai 

várat tekintettük meg. 
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Ezután a gyulavári várkastély következett, ahol csoportképet is készítettünk. 
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Ebéd után pedig egy hosszabb túrára indultunk. Először Doboz nagyközség nevezetességit, az 

Ybl Miklós által tervezett magtárat, majd a kápolnát és a kriptát kerestük fel. Az utóbbi két 

nevezetességet pedig a kápolna építtetőjének, Wenckheim Dénes grófnak az unokája, 

Jeanne-Marie Dickens-Wenckheim grófnő („Zsanmari”) mutatta be, akinek magával ragadó 

személyisége mindenkire hatással volt.  
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Ezután a szabadkígyósi Wenckheim kastélyt, a Dél-Alföld legszebb kastélyát kerestük fel, 

amely ismét látogatható. Szabadkígyóson kis piknik keretében Békés megye egyik 

gasztronómiai nevezetességét, a híres pálinkákat is megkóstolhattuk.  
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Este a Harruckern János Közoktatási Intézet diákjai tartottak néptáncbemutatót, majd a 

búcsúesten sor került a hagyományos gyógyszerész dalok és indulók eléneklésére is. 

 

 
 

Július 13-án a mai gyulai hagyományőrzésbe pillanthattunk bele. Felkerestük a gyulai 

Nosztalgia Házat, ahol egy kellemes, vasárnap délelőtti kávézás és süteményezés közben a 

gyulai hímzéssel is megismerkedhettünk, akinek pedig kedve tartotta, nosztalgiafotózáson is 

részt vehetett. 

 

     
 

 
 

 

Reméljük, mindenki jól érezte magát, és élményekkel feltöltődve indult haza.  

 

Molnár Zsuzsa  
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Gyógyszerészinduló 2014 – Gyula 

 

 

Mikor a vándorgyűlés Gyulára vonul 

Nem állja útját, ha az eső sűrűn hull, 

Kulcs-kérdés és túlérzékeny füstjelző, 

Nem zavar a mérges portásnő. 

 

100 éves cukrászda, opera, ária, 

Még Erkel Ferenc is büszke lenne Ádámra, 

Ortodox pópa, kispolgár és nagypolgár, 

Tükrös WC és Lenin-gödör vár. 

 

Mikor a kastély-túra szombaton ránk vár, 

A templom lépcsőjére Wenckheim grófnő kiáll, 

- Bizony apáca én sohasem leszek! 

Szervezők, mindenért, köszönet! 
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Szeged, 2015. július 9-12. 
 

 
 

 

 

Program 

 

2014. július 9. csütörtök:  

 érkezés, regisztráció (Semmelweis Kollégium, Szeged, Semmelweis utca 4.)  

 19.00: Bemutatkozik a vendéglátó, Szeged városa (előadás)  

 Ismerkedési est 

   

2014. július 10. péntek:  

 8.00-12.00: szakmai előadások  

 12.00-13.00: ebéd a kollégiumban  

 13.15-18.00 : „Szeged híres város…” városnéző túra  

 (Aradi vértanúk tere, Dugonics tér, Reök Palota, Klauzál tér, Széchenyi tér,  

Városháza, Széchenyi patika, Stefánia, Palánk, Dóm és a Dóm tér) 

 19.00: Fórum: Tulajdonosváltások – generációváltások a patikákban  

 

2014. július 11. szombat:  

 8.30-10.30: A szegedi gyógyszerészképzés (A GYTK története és az Intézetek 

látogatása) 

 11.00-14.00: hajózás a Tiszán, ebéd a Kiskőrössy Halászcsárdában  

 14.15-15.50: Az Alsóvárosi Ferences Templom látogatása 

 16.00-16.40: „Istenszöm” –az Alsóvárosi Tájház látogatása  

 16.50-17.30: Szent-Györgyi Albert nyomában 

 19.00: vacsora a kollégiumban, záróest 

   

2014. július 12. vasárnap:  

 9.15-10.00: A Fekete Ház és a patikaszoba megtekintése  

 hazautazás  
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Előadások: 

Kapronczay Katalin, Kapronczay Károly: A materia medica, mint a gyógyszerészképzés 

alapja 

Szabó Attila: A preindusztriális gyógyszerkincs 

Erős István: A gyógyszerformák és a patikai gyógyszerkészítés története 

Paál Tamás: A gyógyszer-engedélyezés magyarországi története  

Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar hatása a gyógyszerkincsre 

Kata Mihály: A gyógyszerészi szerepkör változásai a XX. században  

Magos Gergely: A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a két Világháború között  

 

Program: 

A XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek ezúttal ismét egy olyan város adott otthont, 

ahol magyar nyelven folyik gyógyszerészképzés, hiszen a debreceni (2006) és a pécsi (2007) 

nyári egyetem után 2015-ben Szeged városa volt a vendéglátó. Összesen 70 gyógyszerész vett 

részt, a legtöbben Budapestről, Szegedről és Pécsről jöttek, de a Felvidékről, Erdélyből és a 

Vajdaságból is érkeztek kollégák. A Társaságunk – a tavalyi rendezvényhez hasonlóan – 

ismét vendégül látott erdélyi hallgatókat is, valamint azokat a szegedi diákokat, akik az 

edényzet-feliratok megfejtésében segítették munkánkat. 

 

Július 9-én a hagyományos ismerkedési estre került sor, Molnár Zsuzsa pedig egy rövid 

előadás keretében bemutatta a rendezvénynek otthont adó Szeged város történetét. 

 

 
 

Július 10-én a szakmai programokra került sor, a központi téma ezúttal a „Gyógyszerészet és 

a materia medica” volt, az előadások az anyagismeret témakörét és a gyógyszerkincs 

változását mutatták be. A szünetben lehetőség nyílt szakmai megbeszélésre is. 
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A szakmai rész után a városnéző túra következett, amely során érdekes szegedi feliratokat 

kerestünk meg.  

 

 
 

A kiindulópont az Aradi vértanúk tere volt, ahol a Hősök kapuja (Porta Heroum) freskóit 

illetve a tér szobrait és feliratait, például Glattfelder Gyula egykori püspök latin jelmondatát 

(Justum amore) vettük górcső alá. Mivel Szeged egyetemi város, a diákbabonák is felszínre 

kerültek, szóba került az „UV-kapu” legendája is. A szegedi egyetemisták ugyanis tabuként 

tartják számon a Dóm tér nyugati kapuját, mert aki itt átmegy, valamelyik vizsgáján biztosan 

megbukik és utóvizsgája lesz. Az Aradi vértanúk téren álló Rákóczi szobor lova pedig akkor 

dobbant egyet a jobb mellső lábával, ha szegedi diplomás szűzlány halad el előtte. 
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Innen az Árpád térre jutottunk, ahol egykor az Országzászló állt, jelenleg pedig egy emlékmű 

emlékeztet egykori szerepére. 

 
 

Majd a Dugonics térre vezetett utunk, ahol a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatala áll, 

valamint az a szökőkút, amelyet a Nagy Árvíz 100. évfordulójára emeltek, a szökőkút felirata 

Juhász Gyula Szonett Szegedhez című műve.  

 

 
 

Megtekintettük még az Ungár-Mayer Palotát, a Vajda-házat is, távolról pedig ráláttunk a Gróf 

Palotára. 
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Fotószünetre betértünk a Reök Palotába, amely Szeged legszebb szecessziós építészeti 

emlékműve. A tervező, Magyar Ede az építtető Reök Iván folyammérnök munkájának vízi 

világát jelenítette meg a hullámzó falsíkok és a kovácsoltvas liliomok révén. 

 

 
 

                    
 

A város fő utcáján, a Kárász utcán át a Klauzál térre érkeztünk, ahol megemlékeztünk 

Kossuth Szegeden elhangozott beszédeiről, és az Acapella cukrászdában vendéglátás és 

süteményezés várta a résztvevőket. 
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A rövid pihenő után az egykori nagypiac térre, a mai Széchenyi térre érkeztünk, 

megismerkedtünk a tér szobraival, épületeivel és a téren álló platánok közül a „disznófával”. 

 

 
 

A Széchenyi téren áll a Városháza, amelyet ezúttal belülről is megcsodálhattunk. A 

Városháza közgyűlési terme gazdag a látnivalókban: a ragyogóan pompás terem falairól 

Erzsébet királyné, Ferenc József, Tisza Kálmán és Tisza Lajos arcmásai néztek le a 

szemlélődőkre. A terem mennyezeti freskójának a közepén angyalok Szeged városának a 

címerét reptetik az egekbe. Megállhattunk a „Sóhajok hídján” is, amelyet Ferenc József 

szegedi látogatáskor építettek a Városháza és a mellette álló Bérház közé, hogy az 

uralkodónak ne kelljen az utcára lemennie, így szó szerint a király nyomában lépkedtünk. 
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Ezt követően megtekintettük Szeged harmadik legkorábban alapított patikáját, amely ma 

Széchenyi Patika néven működik. 

 

 
 

Innen pedig az Anna kúthoz érkeztünk, amely egy 944 méteres mélységből feltörő, 52°C-os 

lúgos-jódos gyógyforrást rejt. 
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Majd a Stefánia sétányon, a Szegedi Nemzeti Színház előtt elsétálva jutottunk vissza az ősi 

belvárosi részhez, a Palánkhoz. 

 

 
 

Az Oskola utcán keresztül érkeztünk meg a szegedi Dómhoz. A szegedi Fogadalmi 

templom 1913 és 1930 között épült neoromán stílusban Schulek Frigyes és Foerk Ernő tervei 

alapján, az ország 4. legnagyobb temploma. A Dóm egyik legjelesebb alkotása Fadrusz 

János „Krisztus a keresztfán” című szobra, amely az 1900-as Párizsi világkiállításon fődíjat 

nyert. A templom másik érdekessége, hogy a szentély mennyezeti mozaikján Máriát szegedi 

papucsban és alföldi szűrbe öltöztetve ábrázolták.  

 

 
 

http://www.dom.szeged.hu/


 73 

   
 

Innen a Szeged-Csanád Egyházmegyei Kincstárba érkeztünk. Városnéző sétánk zárásként 

pedig az 1935-ben elhelyezett zenélő órát néztük meg, amely Csúri Ferenc alkotása. A Dóm 

téri óra az egyetem az egyik szimbóluma, hiszen a díszes Rerrich Béla tervezte óra számlapja 

körüli kis ajtókon az egyetemi tanács tekintélyes alakjai és a ballagó diákok kis alakjai 

sétálnak körbe-körbe. 

 

Este a fórumunkra került sor, ahol a generációváltás problematikájával foglalkoztunk. 

Vitaindítóink Andi Evelin gyógyszerész és Hankó Zoltán, az MGYK elnöke voltak. 

 

  
 

Július 11-én a szegedi gyógyszerészképzés történetével ismerkedtünk meg.  

 

 
 

http://szeged.varosom.hu/portal/latnivalo/3341/Dom_ter
http://szeged.varosom.hu/portal/latnivalo/3341/Dom_ter
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Szegeden 1957 óta működik önálló Gyógyszerésztudományi Kar, amelynek történetét Erős 

István emer.professzor mutatta be, a Kar jelenlegi helyzetét Gáspár Róbert tanszékvezető 

egyetemi docens vázolta. A szegedi GYTK három intézetét látogattuk meg: a 

Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetet, a Farmakognóziai Intézetet és a 

Gyógyszer-technológiai Intézetet. 

 

 
 

A belvárosból indulva hajóra szálltunk és sétahajóval érkeztünk a Kiskőrössy Halászcsárdába, 

ahol hagyományos szegedi halászlé és túrós csusza volt az ebéd.  
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Maga a csárda a Tisza árterébe épült, az épület oldalán vízmérce jelöli, meddig állt a víz az 

eddigi legnagyobb szegedi árvíz idején 2006-ban. 

 

     
 

Ebéd után ismét hajóra szálltunk és felhajóztunk a Maros és a Tisza összefolyásáig, majd 

onnan a folyásirányba fordulva a Boszorkány-szigetig.  

 

 
 

A hajózás után Alsóváros felé vettük az irányt, itt a Ferences Plébániát és Rendházat néztük 

meg, megismerkedtünk Havas Boldogasszony templommal, a ferences szerzetesek életével és 

a gyógynövényes kerttel. 
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Az Alsóvárosi Napsugaras Tájházban pedig az árvíz után újjáépülő házak népi építészeti 

érdekességeit ismertük meg, valamint az itt élő családok fő megélhetési forrását, a paprika 

termesztés és feldolgozás lépéseit mutatták be nekünk. 

 

 
 

A szegedi paprika leghíresebb kutatójának, a Szegeden elő professzorlegendának, 

Szent-Györgyi Albertnek a hagyatékát az ÁOK Dékáni Hivatalában berendezett 

emlékszobában tekinthettük meg. Érdekessége a kiállításnak, hogy Szent-Györgyi használati 

tárgyai mellett a Nobel-díjának másolatát, a szobrait és a róla elnevezett érmeket is 

kiállították. 
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Mint minden évben, idén is a Nyári Egyetem a hagyományos búcsúesttel zárult, a 

kihagyhatatlan gyógyszerész dalok éneklésével és a 2015-ös gyógyszerinduló megírásával.  

 

Július 12-én a Fekete Házba látogattunk el.  

 

 
 

Az 1857-ben épült ház ma múzeumként működik, ide helyezik át a Móra Ferenc Múzeumból 

a patikaszobát, amely kiállítás átalakításában Társaságunk is részt vállalt a patikaedényzet 

feliratainak megfejtésével.  
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Reméljük, mindenki jól érezte magát, és élményekkel feltöltődve indult haza.  

 

Molnár Zsuzsa   

 

/Fotók: Papp Nóra, Andi Evelin, Mihu László, Orosz Tamás és Almási Attila/ 

 

 

 

 

Gyógyszerészinduló 2015 - Szeged 

 

 

Mikor a gyógyszerész regiment összegyűl, 

Szöged hírös városa népe közt elvegyül. 

Generációt vált, és sétálni indul, 

a lónak farán innen és túl. 

 

Sóhajok hídja, Városháza és disznófa, 

szép pihenőhely az Acapella cukrászda. 

Szent-Györgyi szelleme a Dóm tér 8-asban, 

és szűrös Madonna papucsban. 

 

Tiszai halászlé, libegő kis palló, 

a Boszorkány-szigetre visz a sétahajó. 

A Napsugaras Ház tornácán hűsölünk, 

várjuk, hogy jövőre jöhessünk. 

 

  /Ambrus Tünde, Czigle Szilvia, Háznagyné Radnai Erzsébet, Papp Nóra/ 
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Székesfehérvár, 2016. július 7-10. 
 

 
 

 

 

Program 

 

2016. július 7. csütörtök:  

 regisztráció (Nemes Nagy Ágnes Kollégium, Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.)  

 16.30: „Beragyogta a világot” – Varsányi Katalin fotódokumentációs kiállítása 

Árpád-házi Szt. Erzsébetről (Liszt F. u. 1.) 

 19.00: Vendéglátónk, Székesfehérvár városa bemutatkozik 

 20.00: Meglepetés program fehérvári huszárokkal és Varázslat teapapírból 

   

2016. július 8. péntek:  

 8.20-11.50: szakmai előadások (Csók István Képtár – Bartók Béla tér 1.) 

 12.10-13.15: ebéd a Rendházban 

 13.20-18.30: Vár Székesfehérvár – városnéző séta Székesfehérvár belvárosában 

 18.30-19.30: vacsora a Rendházban 

 20.00: Meglepetés program a Kollégiumban: „Legyél Te is herbárius!” vetélkedő 

 

2016. július 9. szombat:  

 8.05-18.15: Varázslatos Fejér megye  

o Az utolsó várúrnő nyomában - Székesfehérvár 

o A Károlyi család története – Fehérvárcsurgó 

o A Csák nemzetség birtokain - Csókakő 

o A Vértes ízei - ebéd Csákváron 

o Kazay Endre öröksége - Vértesacsa 

o Quies Gorsiense – Tác 

 18.15-19.00: Vacsora a Kollégiumban, záróest 

   

2016. július 10. vasárnap:  

 8.50-10.00: Hetedhét Játékmúzeum (Oskola u. 2-4.) 

 hazautazás 
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Előadások: 

Köszöntőt mondott:  

 Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere 

 Kulcsár Mihály, a Szent István Király Múzeum igazgatója 

 Dr. Schneider Attila, az MGYK Fejér Megyei Szervezetének elnöke 

 

Előadások: 

 Gyarmathy-Bencze Boróka: Betegségtudat, gyógyítás, lelki gondozás a zsidó-

keresztyén hagyományokban és napjainkban 

 Magyar László András: A gyógyszerek hatásának bizonyítása a 18. század végéig 

 Papp Nóra: Hiedelmek az erdélyi népgyógyászatban régen és ma 

 Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése, a szintetikus gyógyszerek 

dominanciájának kialakulása és a komplementer medicina létrejötte 

 Botz Lajos: A placebo története és szerepe a gyógyszerhatás-vizsgálatoktól az orvosi 

gyakorlatig   

 Kiss Tivadar – Csupor Dezső: A hit vámszedői – hamisítások, sarlatánságok 

Magyarországon 

 

 
 

Program: 

A Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemnek ezúttal Székesfehérvár városa adott otthont 

Összesen 75-en vettek részt, a legtöbben Budapestről, Debrecenből, Szegedről és Pécsről 

jöttek, de a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból is érkeztek kollégák. A Társaságunk – a 

korábbi rendezvényekhez hasonlóan – ismét vendégül látott 5 erdélyi hallgatót is.  

 

Mivel az idei volt a 13. Nyári Egyetem, a 13-as szám kapcsán előtérbe került a hiedelemvilág, 

a babona, a varázslat és a hit, a rendezvény témája pedig „A gyógyszerészet és a hit” lett és 

Székesfehérvár - mint az ország szakrális centruma – tökéletes helyszínnek bizonyult a 

rendezvényhez. 

 

Július 7-én Varsányi Katalin fotódokumentációs kiállítása nyílt meg Árpád-házi Szent 

Erzsébet életéről „Beragyogta a világot” címmel.  
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A kiállítást Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg. 

 

Visszaérkezve a Kollégiumba, Molnár Zsuzsa egy rövid előadás keretében bemutatta a 

rendezvénynek otthont adó város történetét, így mindenki közelebbről is megismerhette 

Székesfehérvár és Fejér megye érdekességeit és legendáit. 

 

 
 

 

Ezt követően a Császári és Királyi 10. Huszárezred (a fehérvári 10-es huszárok) és a 

huszárság történetével ismerkedhetett meg minden résztvevő Papp György hagyományőrző 

huszár jóvoltából. Természetesen a „Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok!” induló 

és a huszárcsók nevű sütemény is sikert aratott. 
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Az ismerkedési est érdekessége volt, hogy Bencsik Tímea megmutatta a résztvevőknek, 

hogyan lehet varázsolni teapapírból: kis kézügyességgel bárki elkészíthette teafilter-papírból a 

saját csészealátétét. 

 

 
 

Július 8-án a Csók István Képtár adott otthon az előadásoknak, az előadásblokk a „Hit, ráció, 

gyógyszerek régen és ma” összefoglaló címet kapta. 

 

A szakmai ülésen köszöntőt mondott Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, aki 

köszönetet mondott a tavalyi szegedi szabadegyetem résztvevőinek, hogy 2016-ban 

Székesfehérvárt választották az idei konferencia helyszínéül, mivel minden országos 

konferencia nagyon fontos esemény egy több mint ezer éves városban, valamint kiemelte, 

hogy a Fekete Sas Patikamúzeum az egyik leglátogatottabb belvárosi kiállítótér 

Székesfehérváron. Schneider Attila a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Fejér megyei elnöke 

pedig arról beszélt köszöntőjében, hogy külön öröm a rangos szakmai esemény 

Székesfehérváron. Fontosnak tartotta, hogy a szakma múltjával is tisztában kell lenni, amiért 

köszönet illeti azokat az elhivatott szakembereket, akik segítenek a szakma múltját a jövő 

számára hozzáférhetővé tenni. 

 

 
 

Az első előadásblokk a régebbi korszakok hitvilágával foglalkozott, míg a szünet után blokk 

inkább azt mutatta be, hogy – dacára annak, hogy korunkban nem érzékeljük – a 

gyógyszerekbe vetett hit mennyire meghatározó még napjainkban is. 
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Az előadások és a Rendházban elköltött ebéd után „Vár Székesfehérvár” címmel következett 

a hagyományos, délutáni városnéző séta. 

 

Elsőként – kapcsolódva a hit témavilágához - a Püspöki Palotával, majd a Fejér Megyei 

Egyháztörténeti Kincstár értékes anyával lehetett megismerkedni.  

 

 
 

     
 

A városnéző séta a Fehérvári jog (közismertebb nevén az Országalma) szobortól indult. A 

díszkút Ohmann Béla szobrászművész alkotása, amelyet 1943-ban állítottak fel, és 

Székesfehérvár történelmi múltját hivatott szimbolizálni.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ohmann_B%C3%A9la
https://hu.wikipedia.org/wiki/1943
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A fehérvári templomok közül a Szent Imre templomot belülről is megcsodálhattuk és a 

magyar ifjúság védőszentjének, István király fiának, Imre hercegnek az életével lehetett 

megismerkedni, hiszen Szent Imre kultusza Székesfehérváron a legjelentősebb. 

 

 
 

 

A következő kisebb megálló a sétában ismét a Városháza téren volt: belvárosban a Hiemer – 

Font – Caraffa épülettömb a belváros egyik kiemelkedő értékű, egyedileg védett műemléki 

épületegyüttese. Régészeti kutatásokkal igazolt tény, hogy az épületnek középkori részei is 

vannak, amelyek még a 15. századból maradtak fenn. A mai épület 1770 körül épült, rokokó 

stílusban. Nevét egykori tulajdonosairól kapta, így az építtető Hiemer Mihály 

városbíróról illetve a későbbi tulajdonosokról, Ferdinand Caraffa grófról és Pfund (Font) 

Mátyásról. A törökök kiűzése utáni időszakból, 1688-ból maradt fenn említés, amikor is 

Széchényi Pál veszprémi püspök által újraszentelt városban sor került a – zömmel leromlott 

állapotban lévő – épületek újraszentelésére. 

Jellegzetes építészeti eleme a zárt sarokerkély, amely két szakállas kőfejjel díszített konzolra 

támaszkodik, illetve az épület oldalán található Szent Sebestyén szobor, függönymotívummal 

díszített szoborfülkében. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiemer_Mih%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rosb%C3%ADr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/1688
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A Hermann László Zeneiskola épületében a ház falában talált ágyú kis keretben került 

bemutatásra.  

A téren a II. világháború halottainak, polgári áldozatainak, antifasisztáknak és a 

deportáltaknak állít emléket Lugossy Mária emlékműve, amelynek jellegzetessége, hogy a 

világháborúban bombatalálatot ért Nepomuki Szent János templom harangját foglalta az 

alkotásba a művésznő, így a harang örökre elnémult. 

 

 
 

 

Ezt követően egy másik Árpád-házi szent, Szent Erzsébet alakja került előtérbe, a Szent 

István Művelődési Házban azt lehetett megismerni, hány országba jutott el az ő kultusza. 

 

A városnéző túra a fehérvári fertályos asszony, Molnár Imréné Boda Katalin (mindenki Kati 

nénijének) szobránál folytatódott. Kocsis Balázs szobrászművész alkotása a fehérvári piacozó 

asszonynak állít emléket. Hagyománnyá vált, hogy a város itt köszönti minden év november 

25-én a Katalinokat, de a résztvevők is elhitték azt a városi babonát is: ha megfogják Kati 

néni szobának orrát, akkor szerencséjük lesz. 
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A Várfal parkban az egykori Palotai kapu helyét lehetett látni, hiszen Székesfehérvár 

érdekessége, hogy a viszonylag későn (az 1800-as évek folyamán) lebontott városfal egyes 

elemei több helyen is láthatóak a városban. 

 

 
 

Majd a város egyik legkülönösebb utcáján, a Lépcső utcán át a székesfehérvári Szent 

István-székesegyházhoz, a Székesfehérvári egyházmegye főtemplomához, a Belváros egyik 

legjelentősebb műemlékéhez, Magyarország egyik legnagyobb templomához érkeztünk.  

 

 
 

A rendkívül gazdag, erőteljes barokk, de gótikus elemeket is viselő bazilika előde az 

a templom volt, melyet Géza nagyfejedelem alapított a 970-es években, és amit IV. Béla 

király építtetett át bazilikává. A templom ma is látható formája 1743 és 1771 között készült el. 

Újjáépítését a Fehérvárott 1777-ben püspökséget alapító Mária Terézia királynő is támogatta.  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1ri_egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1ros_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bazilika
https://hu.wikipedia.org/wiki/Templom
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9za_magyar_fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/970-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/1743
https://hu.wikipedia.org/wiki/1771
https://hu.wikipedia.org/wiki/1777
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
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A Bazilika mellett látható a Szent Anna kápolna, amely a város egyetlen épen maradt gótikus 

műemléke, valamint az egyetlen épségben fennmaradt középkori épülete. 

 

 
 

A Kossuth utca sarkán 2007 májusában került elhelyezésre Mujkó, Mátyás király udvari 

bolondjának szobra, amely Kocsis Balázs szobrászművész alkotása, akiben már régen 

megfogalmazódott az ötlet, hogy olyan szobrot készítsen, amely a levegőben lóg. Mujkó 

figuráját formálták meg végül ily módon, mivel egy udvari bolond ülhet egy kötélen az 

emberek feje felett.  
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A kevés székesfehérvári szecessziós épületek egyike a Kossuth utcában található Árpád fürdő. 

A Hübner Jenő tervei szerint épült fürdő 1905.december 31-én nyitotta meg kapuit, a 

hamarosan népszerűvé vált fürdőt több híres személy is látogatta. 

 

 
 

Fehérvár történelmi belvárosát hangulatos belső udvarok tarkítják. Az egyik ilyen kis 

udvarban egy zenélő órajáték áll, amelynek figurái a magyar történelem olyan királyi 

személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák fűződnek: Szent István király és Szent 

Imre, Szent László és a kun vitéz, Szent Margit, Szent Erzsébet, Beatrix királyné és Mátyás 

király.  

 

 
 

Az egykori Nagyboldogasszony-bazilika romjait bemutató Középkori Romkert 

Magyarország hivatalos Nemzeti Emlékhelye. Annak a bazilikának a maradványait rejti, ahol 

38 magyar királyt koronáztak meg, és akik közül 15 végső nyughelyéül is választotta az óriási 

templomot. 

 

    
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbner_Jen%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/1905
https://hu.wikipedia.org/wiki/December_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Imre
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Margit
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-h%C3%A1zi_Szent_Erzs%C3%A9bet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3niai_Beatrix_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._M%C3%A1ty%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
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A Romkertből a Lakatos utca-Rózsa utca sarkára felsétálva az egykori Keresztes templom 

helyén álló ház került a figyelem központjába, hiszen a ház tulajdonosa, Csukly Zsolt (a 

fehérvári „Gül baba”) futórózsákkal futtatta be a csaknem 100 éves házát, így a „rózsaház” 

egy érdekes, üde színfoltja lett a belvárosnak. 
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A sétát pedig a Fekete Sas Patikamúzeum programja zárta. Itt a Szabad Színház színészei a 

„Patikusok pongyolában” c. darabot adták elő.  

 

          
 

      
 

 

Természetesen a Fekete Sas Patikamúzeum megtekintése (benne az aktuális kiállítással, a 

FűSZERelem tárlattal) sem maradhatott ki. 

Sőt, a szerelmi bájitalt is megkóstolhatták a bátrabbak. 

 

 

 
 

A csoport másik fele pedig meg nézhette „A seregélyesi kincs – főúri asztalok ékessége” c. 

tárlatot, az egykori jezsuita rendházat és a sétáló utca egyéb érdekességeit. 
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Vacsora után – a kicsit fáradt - egyetemistákra egy újabb kihívás várt, a „Legyél Te is 

herbárius!” c. vetélkedő gondolkodtató, vicces feladatait kellett megoldaniuk.  

 

 
 

        
 

Július 9-én egész napos kirándulás indult „Varázslatos Fejér megye” címmel. 

 

Az első látnivaló Fehérvár legkülönösebb épülete, a Bory-vár volt. Bory Jenő, a tervező 

építész volt az építésvezető, a pallér, a kőműves is, 40 éven át egymaga építette fel a különös 

várat. A vár kazamatájától a kilátótornyokig 30 méter a magassága. Hét torony, harminc 

kisebb-nagyobb helyiség, köztük három műterem, mindenütt szobrok, képek, régiségek, 

műtárgyak. Érdekesség, hogy a vár alapanyaga beton, amely anyag alkalmazásában úttörő 

volt. 

A vár százoszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, 

dalnokok és királyok sorakoznak Álmos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. 

A várat Bory Jenő a feleségének, Komócsin Ilonának építette, a vár több pontján Boryné 

szobrát lehet látni. 

Az épület történetét Kovács Andrásné (Bory unoka) mutatta be nekünk. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81lmos_magyar_fejedelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tin%C3%B3di_Lantos_Sebesty%C3%A9n
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Ezt követően a Károlyi-család történetével lehetett megismerkedni Fehérvárcsurgón. 

A kastélyt 1834-ben a Perényi család zálogosította el a kastélyt Károlyi György grófnak, ami 

1853-ban, vásárlás útján végleg a Károlyiak kezébe került. 

A csurgói kastély építése annak a Heinrich Kochnak a tervei alapján történt, aki az angol 

klasszicista stílusú pesti Károlyi palota átépítését is végezte. A Bécsben élő építészt Ybl 

Miklós képviselte, aki mint a Károlyi család építésze a művezetéssel kapcsolatos tervezésben 

vett részt. 

 
 

Gróf Károlyi György 1877-ben bekövetkezett halála után Csurgót a másodszülött fiú, Viktor 

örökölte, korai halála után pedig a kastély tulajdonosa idősebbik testvére, Károlyi Gyula 
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lett. Az ő idősebbik fia volt Károlyi Mihály a fiatalabbik pedig Károlyi József, aki a jelenlegi 

vagyonkezelő nagyapja volt. 

 

A kastélyt a családnak 1944-ben el kellett hagynia. A háború alatt katonák használták, majd a 

második világháború után a kastélyt és birtokot államosították, ezt követően először 

üdülőként, majd gyermekotthonként üzemelt. A viszontagságok után mindössze egyetlen egy 

szék maradt meg a kastély eredeti berendezéséből.  1980-ban kezdődtek meg az 

állagmegóvási munkafolyamatok, és 2007-ig helyreállították a két pavilont és két szárnyat, 

majd 2011-ben a főépület is átadásra került.  

 

 
 

Majd a Csák nemzetség nyomába eredtünk Csókakőn. A tatárjárás után 1299-ben már említik 

a várat, a Csákok tulajdonában állt. 1327-ben már királyi birtok, Luxemburgi Zsigmond alatt 

került a Rozgonyiakhoz, majd Kanizsai László lett a várnagy. Lányának, Kanizsai 

Dorottyának Nádasdy Tamással kötött házassága révén Nádasdy birtok lett 1671-ig, Nádasdy 

Ferenc kivégzése miatt visszaszállt a kincstárra. 1543-1686 között török kézen volt. Védelmi 

szerepe a török kor után megszűnt, a 19. sz. végén a Károlyi család vásárolta meg. 
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A Csákváron elköltött ebéd után Vértesacsa következett, ahol Kazay Endre örökségét lehetett 

megismerni. 

 

 
 

Vendéglátóink a Kazay Alapítvány gondozói, dr. Burgetti László és Joó Kristóf voltak. 

 

 
 

                                
 

Kötetlen beszélgetés lehetőséget adott a generációk közötti párbeszédre, emellett a patikát és a 

Kazay emlékszobát is lehetőségünk volt megnézni. 

 

Utolsó programunk pedig a római korba vezetett vissza, hiszen Gorsium és Herculia romjai 

között az antik világ értékeivel lehetett megismerkedni. 
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A Nyári Egyetemet természetesen a hagyományos záróest koronázta, ahol az aktuális Nyári 

Egyetem induló is eléneklésre került. 

 

Ezt követően esti városnézés következett a gyönyörűen kivilágított belvárosban. 

 

 
 

 

              
 

Július 10-én a Hetedhét Játékmúzeumban mindenki kicsit gyermeknek érezhette magát, 

hiszen az egyedülálló, baba-enteriőröket bemutató múzeum mindenkit játékra csábított. 

 

    
 

Ezt követően tábort bontottak a résztvevők, de a hagyomány tovább folytatódik jövőre 

dr. Grabarits István szellemiségében. 

 

 

         /Molnár Zsuzsa/ 
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Induló: 

 

Mikor a fehérvári hadi útra térsz, 

A magyar nyeregben feszítő huszár rád néz. 

Kati néni rozmaringos kacsasültje 

Az orrodat meg ne igézze! 

 

Kuruzslás, képzelet, ráció, mágia, 

Nocebo, placebo híres csodás hatása. 

Fekete Sas patikusa pongyolában, 

Békanyál a bájitalában. 

 

A hitvesi hűség szobrai és vára, 

Csókakőt Etelka néni eldirigálta, 

Gyilokjárón, öt és fél lépcsőn szökellve; 

Csurgói kastély árva széke. 

 

Gyógyszered jól felrázza az acsai út, 

Kazay életéről Burgetti mindent tud. 

Római Vénuszok, napfényes Gorsium, 

Antik kövek között bolyongtunk. 

 

Teapapír-alátétet készítettünk, 

A vetélkedőn mind egy emberként nevettünk. 

Köszönjük, Zsuzsi, Szabolcs, Viki és Anna, 

Tiétek Erzsébet rózsája!!!  
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Eger, 2017. július 6-9. 
 

 
 

 

 

Program 

 

2017. július 6. csütörtök 

 14 órától érkezés, regisztráció  

(Helyszín: Wigner Kollégium, Eger, Rákóczi u. 2.) 

 18.00: Vendéglátónk, Eger városa bemutatkozik 

 19.00: vacsora a Kollégiumban 

 20.00: Ismerkedési est 
 

2017. július 7. péntek 

 7.00-8.00: reggeli a Kollégiumban  

 8.05-11.55: szakmai előadások (a Wigner Jenő Szakiskola aulájában) 

 12.00-13.00: ebéd a Kollégiumban 

 13.15-18.00: Eger városa, papok városa – városnéző séta Eger belvárosában 

 18.30-19.30: vacsora a Kollégiumban 

 19.30: Meglepetés program a Kollégiumban: Legyél Te is törökkori herbárius! 

 

2017. július 8. szombat 

 7.00-8.00: reggeli a Kollégiumban 

 8.15-12.00: Vár az egri vár! 

 12.15-13.15: ebéd a Kollégiumban 

 13.15-18.00: A száz rózsa nyomában és A huták csodálatos világa (kirándulás) 

 18.00-19.00: vacsora a Kollégiumban, záróest 

 

2017. július 9. vasárnap 

 7.30-8.30: reggeli a Kollégiumban 

 8.30-9.30: a Szent Miklós görögkeleti szerb templom megtekintése 

 hazautazás 
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Előadások: 

Köszöntő: Dr. Dobson Szabolcs  
o Kapronczay Károly: Eger, a hazai orvosképzés bölcsője 

o Szmodits László: A magyarországi alkalmazott gyógyszerészek érdekvédelmi 

mozgalmai 1919-ig 

o Kiss Melinda Éva: A gyógyszertári asszisztens munkakör története 

o Dobson Szabolcs: A vény nélkül kapható gyógyszerek története 

o Budaházy István: Egy gyógyszertári leltár 1598-ból a váradi várban 

o Szabó Attila: Gyógyszerészek szerepe a hazai gyógyvizek és ásványvizek 

vizsgálatában 

o Révész Miklós, Orosz Tamás, Dobson Szabolcs: Háromszáz év gyógyszerei képekben 

– amikor a fotók mesélni kezdenek  

 

 
 

Program: 

 

2017. július 6-án 60-an gyűltek össze Egerben az immáron XIV. Nyári Egyetemen. A 

résztvevők között volt a pozsonyi egyetem 5 magyar gyógyszerészhallgatója, 3 erdélyi 

hallgató (a MGYTT vendégeként), de a gólyák mellett a rendezvényt régóta látogatók is 

eljöttek. 

Csütörtök este a szokásos városbemutató előadást Molnár Zsuzsa tartotta, majd a török korban 

érezhette magát mindenki, hiszen Szecskó Katalin tartott hastáncbemutatót. Kati 2003-ban 

végzett a budapesti gyógyszerész karon, Budapesten kezdte meg a pályáját, jelenleg Egerben 

dolgozik, 3 gyereket nevel, és hobbiszinten tanul hastáncot. 

 

                  
 

Az este a hagyományos ismerkedési esttel zárult, amelyet Dobson Szabolcs vezetett. A 

résztvevők emellett kis kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódhattak. 
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2017. július 7-én, pénteken a szakmai előadásokkal indult a nap. Az előadások a 

gyógyszertári szerepkörökkel, gyógyszerészi munkakörökkel foglalkoztak, de Eger 

egészségügyben betöltött szerepét is hangsúlyozták. 

 

      
 

Délután „Eger város, papok városa” címmel indult a hagyományos városnézés, de a túra során 

természetesen Eger orvos- és gyógyszerészettörténeti érdekességei is előtérbe kerültek. 

Az első megálló a Knézich kapu volt, ahol a Markhot Ferenc Kórház új épületrészére is 

rálátás nyílt. 

 

 
 

Majd a Harangöntő ház következett. A házban 150 éven keresztül harangöntő családok éltek, 

az udvarban a fertálymesterséggel is meg lehet ismerkedni, de itt kapott helyet a Kopcsik 

Marcipánia is, ahol a marcipánt meg is lehetett kóstolni. 
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A felújítás alatt lévő Minaret és az egri kórház története a refektóriumban került bemutatásra. 

A refektórium az Irgalmasrendi Kórház épen fennmaradt része, ma új szerepkörben, 

díszteremként funkcionál. 

 

 
 

Majd a Dobó téri felújítása után kialakított kisebb terek, a Végvári vitézek tere és a Gárdonyi 

Géza tér következett. 

 

           
 

A Dobó téren 1907 óta áll az a szoborcsoport, amely Stróbl Alajos alkotása és azt 

szimbolizálja, a török ágyúgolyók körülvették a várat, de az ostromgyűrűből kiemelkedik a 

várkapitány, az alkapitány és az egri nő szobra, akiknek az alakja ma is aktuális. 

Itt készült el a csoportkép is. 
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Minorita templom nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa egyik legegységesebb 

barokk temploma, amelyet a török hódoltság után visszatérő minoriták építették Noszvaj 

Ferenc (átkeresztelkedett török ember) vagyonából. A templom felszentelése után meg is 

szólták az egriek a minorita rend gvárdiánját, mondván, hogy ez a barokkos díszítettség 

túlzás, de a minoriták úgy gondolták, hogy „Istenért semmi sem drága” /Pro Deo nunquam 

satis/, ahogy ez a feliraton, a templom ajtajánál is olvasható. 

 

 
 

A frissítő kis eső után a Líceum következett, ahol a Barokk könyvtár várta az érdeklődőket. 

                     
 

Következett az ország 3. legnagyobb főszékesegyházának meglátogatása. Az egri Szt. Mihály 

– Szt. János egri főszékesegyház Pyrker János László érseksége alatt Hild József tervei 

alapján épület. A klasszicista épület kifejezi azt, hogy Egerben 1004-ben alapított I. István 

templomot, s azóta a város Magyarország egyik legfontosabb katolikus bástyája. Pyrker János 

érseknek annyira fontos volt a város és ez a Bazilika, hogy úgy végrendelkezett, hogy 

szívereklyéjét az altemplomban helyezzék el, hogy „A szív, mely Egerért dobogott, 

az legyen az egrieké”.  
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Rövid kitérővel az Érseki palota kertjének bemutatása következett. A palotának is van 

orvostörténeti vonatkozása, hiszen amíg nem épület fel a Kórház, az Irgalmasrendiek ebben 

az épületben kezdték meg a beteggondozást, az első 4 betegágyat Erdődy Gábor püspök 

támogatta anyagilag személyesen. Természetesen Magyarország egyik építészeti csodájáról, 

az Eger alatt húzódó pincerendszerről is szó esett. 

 

      
 

Majd a Megyeházához vezetett az út, és Eger pallosjoga került szóba a volt börtönépület 

kapcsán. A Megyeházán látható a két Fazola kapu, amelyek akkor váltak híressé, amikor 

1896-ban a Heves megyei pavilont díszítették a Milleniumon.  

 

                                
 

 

          
 

   
 

A következő megálló a Dobó téri Kígyó Gyógyszertár volt, amely arra 

volt kiváló példa, hogy egy betegforgalmat ellátó patika hogyan tudja a 

múlt értékeit bemutatni. Kóró József gyógyszerész mutatta be azokat a 

ritkaságokat, amelyeket ő és fia, a patika jelenlegi személyi jogos 

gyógyszerésze, Kóró András gyűjtöttek össze. 
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A Dobó téri Kígyó Gyógyszertár korábbi tulajdonosáról, dr. Hibay Györgyről és fiáról, dr. 

Hibay Károlyról is megemlékeztünk, hiszen alakjuk a betegekért végezett hivatástudat 

mintaképévé vált. 

 

A séta a Városháza dísztermében ért véget, Eger címerének bemutatásával. 

 

 
 

Este a már hagyományos vetélkedőre került sor, de idén ez is a törökkor jegyében zajlott, 

„Legyél Te is törökkori herbárius!” címmel. 

 

   
 

2017. július 8-án, szombaton egy kisebb városnézést követően az Almagyar utca 1. szám alá 

vezetett az út. Korábban itt egy kis gyógyszertár, az „Őrangyal” működött, de a patika a 60-as 

években bezárt. Jelenleg egy bor- és pálinkaüzlet működik a helyiségben, megőrizve és 

hasznosítva a volt patika védett bútorzatát. Mivel a kis üzlet egri vizet is forgalmaz, így egy 

egri víz kóstoló is várta a résztvevőket: az egykori egri jeruzsita gyógyszert is meg lehetett 

kóstolni. 
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Majd az egri várban a Telekessy patikamúzeum jelen helyzetét és az egri patikák történetét 

mutatta be Szilasi Ágota, a múzeum munkatársa. 

 

 
 

Az egri várban az „Egri csillagok” túrát egy végvári vitéz (Bence) vezette. 

 

 
 

Délután a hagyományos kirándulás következett. Először Mezőkövesd Hadas városrészében a 

100 rózsa történetét ismerhette meg mindenki. Kisjankó Bori hímzőasszony szülőháza mellett 

másik 6, hagyományőrző kisház életét lehetett megismerni. 

 

           
 

Mezőkövesdről Noszvajra vezetett az út, ahol a volt Magtárban 2 egri kézműves bor kóstolása 

mellett a Magtár üveghuták világát bemutató kiállítást lehetett megnézni. Ezt követően többen 

felsétáltak a De La Motte kastélyhoz. 
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A Nyári Egyetem a hagyományos záróesttel fejeződött be: az oklevelek kiosztása, a szavazás 

és az éneklés mellett kis ünnepség is volt. Az MGYTT elnöke, Dobson Szabolcs 50 éves lett, 

maga az MGYTT pedig 15 éves, hiszen 2002-ben alapította meg Grabarits István a 

Társaságot. Köszöntésképpen 2 torta (összesen 60 szelet sütemény) várta a résztvevőket, a 

sütemény pedig gyorsan elfogyott a záróeste alatt. 

 

   
 

 

2017. július 9-én, vasárnap már csak a hagyományos kisprogram várta a résztvevőket: az egri 

szerb templom megtekintése, amely a Kollégiumtól nem messze, a volt Miklós kapu felett 

magasodó dombon áll. Az épületről úgy tartják, hogy az 1700-as évek elején letelepülő 

szerbek nagyon szerettek volna saját templomot Egerben, de ezt a katolikusok minduntalan 

megakadályozták. Egy nap Egerbe látogatott II. József, aki nem szeretett volna a püspöknél 

megszállni, helyette egy fogadóba térbe be. Ezt használták ki a szerbek és személyesen járták 

ki a császárnál, hogy saját templomot építhessenek, amelyet úgy tájoltak, hogy a hátát 

mutassa az épület Eger belvárosának (állítólag ezzel is a katolikusokat akarták bosszantani). A 

templom Magyarország egyik legszebb szerb temploma a maga 10 m x12,5 m ikonosztázával. 
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A kis túra után pedig már tábort kellett bontani, de a jövő évi, XV. Nyári Egyetemre már 

megindult az ötletezés: a vendéglátó Veszprém városa lesz, a téma pedig a cukrászat, a bor és 

szikvízgyártás, így a hagyomány tovább folytatódik Grabarits István szellemiségében. 

 

          /Molnár Zsuzsa/ 

 

 

 

Induló: 

Eger patak partján mikor kivonulunk, 

A Wigner koliba biztosan mind eljutunk. 

Hastáncosunk és kendője már készen áll, 

Kezdhetjük, mert vár az egri vár! 

 

Napunkat kitölti Eger száz csodája, 

Minaret, Dobó tér, líceum, bazilika. 

Csapatunk fele a zárt osztályra került, 

A másik messzire menekült. 

 

Sebestyén kék piluláit megalkottuk,  

A kőrisbogár tapasz kifogott mirajtunk. 

Turbános pasáink végül felvonultak, 

Törökmézzel is jutalmaztak. 

 

Jezsuiták csodavizét megkóstoltuk, 

Így a vár ostromához elég erőt kaptunk. 

Bence vitéz szakállas puskája, kardja, 

Miénk Eger szép menyasszonya! 

 

Önkénteseink a matyók rózsáiban, 

Patikai üveg, jó borok a magtárban. 

Sok szépet láttunk, minden jót kipróbáltunk, 

Köszönjük, és jövőre várunk! 
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Függelék: 

 

 

A Nyári Egyetemek legnépszerűbb dalai: 

 

 

 

Gyógyszerész - Edelweiss – The sound of music zenéjére 

 

Gyógyszerész, gyógyszerész, pontos ő, mint egy óra, 

Gyógyszerész, gyógyszerész, hajlik ő a jó szóra. 

Őt, ha betege kérdezi, mit szedjen bajára, 

Gyógyszerész, gyógyszerész, a legjobbat ajánlja. 

 

Kúpot önt, port is oszt, kenőccsel sincs semmi gondja, 

Nagyszerű ember ő, bármit kell, megoldja. 

És ha betege kérdezi, mit szedjen bajára, 

Gyógyszerész, gyógyszerész, a legjobbat ajánlja. 

 

Viszketés, megfázás, nátha és influenza. 

Ne habozzon, csak mondja el, mi a legnagyobb gondja! 

Kérdezze meg az orvosát, vagy a gyógyszerészét, 

Nincs kockázat, s mellékhatás, bízhat bennük, nem kérdés! 

 

 

 

A falusi patikus (Árokparton a kanász dallamára) 

 

Naphosszat a patikus áll a tára mellett, apró fényes rézszínű súlyokat emelget. 

Ujjait fürösztgeti kenőcsben és porban, feje fölött tégelyek andalognak sorban. 

 

Heeeeej!…Élet, élet, patikus élet, ez aztán az élet, 

Ha megunom magamat, magam is úgy élek. 

 

Bennük füvek, gyökerek, moszatok és algák, amelyek a képzelet paripáit hajtják. 

Afrika és Ázsia, hegy és völgy és tenger, álmodoz a patikus tágra nyitott szemmel. 

 

Heeeeej!…Élet, élet, patikus élet, ez aztán az élet, 

Ha megunom magamat, magam is úgy élek. 

 

Jó volna most élni ott, ahol ezek nőnek, szagolni a virágait távoli mezőknek. 

Vagy utazni nagy hajón új világok táján, nem falun hervadni el, sokak közt is árván. 

 

Heeeeej!…Élet, élet, patikus élet, ez aztán az élet, 

Ha megunom magamat, magam is úgy élek. 

 

Naphosszat a patikus áll a tára mellett, apró fényes rézszínű súlyokat emelget. 

Bennük füvek, gyökerek billegnek a tálon, élet, illat, szerelem, valóság és álom. 
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13 ezüstpityke dallamára 

 

Összesen 2 évig jártunk technológiára, 

Ezért ment a porkeverés az ember agyára. 

Inkompatibilis vagyok ezzel a tantárggyal, 

Honorálják is a vizsgán egy jókora fával! 

 

A keverést úgy hívják, hogy homogenizálás, 

Ha mérlegen méricskélek, az pedig tárálás, 

Már az egész élet át van patikusul írva, 

Ez a terminológia visz egyszer a sírba. 

 

Nincs oly recept a földtekén, mit meg nem csinálok: 

Feloldom én tiszta vízben a bárium-szulfátot, 

Ezt a trükköt senki más, még Rodolfó sem tudja, 

Ha majd egyszer technóra jár, ő is megtanulja! 

 

Emulzió, szuszpenzió, csupán két-két fázis, 

Ha csinálom, megnézheted, lesz belőle száz is. 

Nem is csoda, benne van a piszok a kezemről, 

Bemutatom, visszavágják, kezdhetem elölről! 

 

Az általam csinált kenőcs olyan, mint a spongya: 

Ha leejted, visszapattan, s ragad a plafonra. 

A Jóisten tudja csak azt onnan levakarni; 

Na látjátok, így kell ezt a kenőcsöt kavarni! 

 

Büszkén mondhatom mindenkinek, hogy GYÓGYSZERÉSZ lettem! 

A kehely és áspiskígyó lett a védőszentem; 

A villám is belécsaphat az egész világba, 

Ha már egyszer kikerültem egy jó gyógyszertárba! 

 

 

 

 

21-22-23 

 

Huszonegy, huszonkettő, huszonhárom, 

A patikus a legelső a világon. 

Ha bemegy, ha bemegy a patikába, 

Egy-két gyógyszert összekever hamarjába. 

Vizsgák után olyan bulit csinálunk, 

Három hétig húzza majd a cigányunk, 

Ha meglesz az oklevelem, te leszel a hites nejem, 

Pisztillussal kis patikust csinálunk! 
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Az asszony ingatag (Verdi- Rigolettó, Mantuai herceg belépője) 

 

A lakmusz ingatag, nem tudni, hol csap át, 

A fenolftaleint bárja a karbonát. 

Csak egy indikátort haaasználjon mindig: 

Para-etoxiiiiii-krizoidint. 

 

Para…para…krizoidint. 

 

 

 

Gyógyszerészinduló 

 

Mikor a gyógyszerész regiment kivonul, 

A világ kivirul, minden lány szíve kigyúl. 

Mikor a gyógyszerész regiment sorba áll,  

Még a főorvos is szalutál. 

 

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg, 

Megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet, 

Hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment harcba áll, 

Fájdalom, betegség, bacillus kapitulál, 

Mikor a gyógyszerész ezredes tiszteleg, 

Megdobbannak a női szívek. 

 

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg, 

Megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet, 

Hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 

 

Mikor a gyógyszerészregiment leszerel, 

Jó borokat iszik, s már nem porokat kever. 

Mikor a gyógyszerész utószor tiszteleg, 

Nyel a tábornok is könnyeket. 

 

Ha végigmegy a főutcán a gyógyszerészsereg, 

Megállnak a villamosok és az emberek, 

Odafönn a Jóisten is vidáman nevet, 

Hisz ő teremtett jókedvében gyógyszerészeket. 
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A marosvásárhelyi gyógyszerészhallgatók indulója (1960-as évekből) 

 

Az öreg Bolyai a mi apánk, 

Két szemével vigyáz le ránk, 

Éhesek vagyunk és szörnyű okosok, 

Vásárhelyi patikusok 

 

A tankönyvet félre kell most tenni, 

Egy patikus lányt kell most megszeretni, 

Szeress tehát, így szép az élet 

Feledjük el a tegnapot, feledjük el a tegnapot. 

 

Italunk sör, bor, rum, pálinka – méreg, 

Ha megiszod, felhevül a véred! 

Igyunk tehát, így szép az élet, 

Feledjük el a tegnapot, feledjük el a tegnapot! 

 

(Elénekelte a XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen Veress László.) 

 

Patikusnak drogból van a lelke 

(A Muzsikusnak dalból van a lelke dallamára) 

 

Patikusnak drogból van a lelke, 

Egy patika szíve dobog benne, 

Patikusnak lombik a barátja, 

Nincs egy szabad délutánja. 

 

Refrén: Leányok, legények, a patikusokat szeressétek! 

 

(Elénekelte a XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen Veress László.) 

 


