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ELŐSZÓ 

A T Olvasónak egy szerény kötetet adok a kezébe, amelyben öt nagyváradi 
eredetű vagy itt tevékenykedő gyógyszerész életét és kanierjét szándékozom 
bemutatni 

A könyv alapját legnagyobb részben azok a dokumentumok alkották, 
amelyeket az illetők családjai megőriztek, s nagylelkűen rendelkezésemre 
bocsátották Ez alól kivételt csak a dr. Rácz Rezsőre vonatkozó tanulmány 
képez, aki családjával a vérzivataros idők áldozata lett, így minden őket 
érintő dokumentum, információ eltűnt Egyedül unokájának, Heyman 
Évikének, „a nagyváradi Anne Frank" naplójára és néhány újságcikkre 
támaszkodhattam megidézésében. 

Az elhatározásom, hogy az öt néhai kollégának emléket állítsak, lassan 
érlelődött meg bennem, azt észrevételezve, hogy sorsaik - mint csepp a 
tengerben -, visszatükrözik a 19 .. század végétől a 2L század elejéig, több 
mint egy évszázad változásait, eseményeit, tragédiáit. Ezt a felismerést 
megerősítette az a tény, hogy az öt szakmai elődünk, mind más társadalmi 
rétegből származott, amely jelentős részben meghatározta mentalitásukat, 
életfelfogásukat is .. Különböző tulajdonságokat, jellemeket ismerhetünk fel 
bennük: volt aki realista, a másik invenciózus vagy egy harmadik az utópia 
határáig álmodozó volt. 

Ilyen öt embernek igyekeztem a háttérből megismerni, leírni és meg
érteni a sorsát A hosszú idejű dokumentálódás, kutakodás és szöveg
szerkesztés alatt, szinte beköltöztek a dolgozószobámba, úgy „fogadtam" 
őket s úgy gondolok rájuk, mint régi jó ismerősökre, kartársakra, noha -
sajnos -, csak egyet sikerült közülük személyesen ismernem 

Jogosan feltehető a kérdés: milyen alapon válogattam ki ezeket a néhai 
kollégákat Egyrészt, mert kiváló képviselői voltak a választott hivatásuknak, 
másrészt a családjaik által megőrzött dokumentumok, fényképek, s többször 
a családtagok, ismerősök, kollégák visszaemlékezései - szóban és írásban -
kiegészítették a dokumentumok által biztosított információkat 

A tanulmányokban feldolgozott „anyag", hosszabb idő alatt gyűlt 
össze, de messziről sem állíthatom, hogy ez a teljességet jelenti. Ilyen 
értelemben maga a könyv lehet egy meghívás vagy kihívás azok számára, 



akik az öt jeles gyógyszerészre vonatkozó dokumentumokat, információkat 
bírnak vagy találnak, folytassák, egészítsék ki ezt a munkát 

A könyvnek csak egy része a saját munkám, néhány, akár kordokumen
tumnak nevezhető írást is beleszerkesztettem a kötetbe .. Ezek léte is jelentősen 
nyomott abba a „mérlegtányérban'', amely a könyv megszerkesztésének 
irányába mutatott Van visszaemlékezés egy szeretett és tisztelt apára; egy 
családi odisszea leírása, 60 év távlatából; egy önéletrajz és rövidebb terjedelmű 
felidézése egyik-másik „hősünknek" .. 

Ezek a már egyre halványodóbb arcok megérdemlik, hogy megörökítsük 
őket az utókor számára is, mert mindannyian példát mutathatnak a jelenleg 
is aktív, s az eljövendő gyógyszerész generációknak szakértelemből, profesz
szionalizmusból és a beteg ember felé irányuló megértésből s empátiából, 
hogy a gyógyszertár, mint örök idők óta a szenvedés csökkentésének egyik 
szentélye, megőrizze az évszázadok óta kiérdemelt jelentőségét és ne süllyed
jen egy egyszerű kereskedés nívójára. 

Ezúton szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik 
konkrét segítséget nyújtottak ennek a kötetnek a létrejöttéhez, vagy akár 
csak jószándékú hozzáállásukkal próbáltak ebben támogatni. 

Nagyvárad, 2013 .. december 
A szerző 

HANKOVIIS FERENC 

(1863-1928) 



' ' EGY ALMODOZO PATIKUS 
EMLÉKEZETE 

Hankovits Ferenc egy szakmailag jól felkészült, tehetséges gyógyszerész volt, 
akinek erényeit, kvalitásait a kollégák is elismerték, ugyanakkor álmodozó, 
szinte utópisztikus szellemmel áldotta vagy verte meg a Sors, s ennek 
eredményeként több kudarcban, mint sikerben volt része .. Bármelyik oldalról 
tekintjük, személyisége jelentős nyomot hagyott maga után .. Szakmai 
szempontból ezt bizonyítja az a tény, hogy Péter H Mária jeles tanulmány
kötetében helyet áldozott Hankovitsnak is, Erdély legkiválóbb gyógyszerészei
nek életrajzai között [l].. Mint közszereplőről, nagyot és szépet álmodó 
polgárról Implon Irén, Nagyvárad szépemlékű újságírója, az 1993-ban meg
jelent Nagyváradi tollra;zok című kötetében Hankovits egykori nagy terveiről 
ír, elismerő szavakkal, A vágy villamosa című fejezetben [2]. 

Ennek az embernek az életpályáját és jellemrajzát igyekszem bemutatni 
az elkövetkezőkben Ezt a célt két írással probálom elérni .. 

Az egyik összeollózott szövegrészekből áll, amelyek saját kutatásaim 
alapján jelentek meg a nagyváradi gyógyszerészet történetére vonatkozó 
tanulmánykötetemben, néhány évvel ezelőtt [3].. Ezek a könyvrészletek 
konkrét - főleg a helyi napilapokban fellelhető írások és hírek-, s néhány, 
más szakirodalmi forrás alapján megszerkesztett, objektív tanulmányok 

A másik írás egy, eredetiben - részben másfél, részben egy sorosan 
gépelt dokumentum -, Hankovits Ferenc 0örgy fiának megemlékezése 
édesapjáról, amelyet alig egy hónappal az apa halála után fogalmazott meg, 
vetett papírra .. Ez egy szubjektív, közvetlen közelből észlelt leírása Hankovits 
Ferenc életének, szakmai pályájának, erényeinek és esetenként botlásainak 
Ebből megismerhetjük, mint törekvő patikust, álmodozó, áldozatkész és 
tisztelt polgárt, családszerető férjet és apát Ezt a dokumentumot néhai 
Urszinyi Zoltán főgyógyszerész családjától kaptam meg, ugyanis Urszinyi 
kolléga neje Hankovits Ferenc unokája [4]. 

Ez alkalommal hálás köszönetemet fejezem ki a családnak, hogy rendel
kezésemre bocsátotta az idézett emlékiratot és más dokumentumot 

Természetesen a két írásnak számtalan közös pontja van, de azok 
megközelítése más-más szempontból történik. A második írást csak a 
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tanulmánykötetem megjelenése után kaptam kézhez, aminek szinte örültem 
is, hogy nem tudta befolyásolni a témához való hozzáállásomat, a konkrét 
adatokból, eseményekből fakadó következtetéseimet Ugyanakkor remélem, 
hogy a két írás ki fogja egészíteni egymást és együtt egy valósabb képet 
mutat Hankovits Ferencről. Jómagam is mazsolázok belőle néhány adatot, 
ami gazdagítja az említett tanulmányokat. Az. összehasonlítást magára a I 
Olvasóra bízom 

A saját tanulmányomat pontosan a megjelent kötet alapján mutatom 
be, összeollózva a két nagyobb fejezet megállapításait, elkerülve az ismét
léseket, valamint az utóbbi időben fellelt közel százéves újságcikkekből.. A 
második írást szóról szóra, javítások, kommentárok nélkül fogom közölni, 
fenntartva azt a jogot, hogy néhány ismétlődő és zavaró helyesírási hibát 
(pL: a rossz szót következetesen rosznak gépelték), a másoláskor kijavítottam 
Két-három esetben lábjegyzetekben igazítok ki néhány tévesen megnevezett 
adatot, szervezetet, dátumot 

És most, in media rer. 

Élete és munkássága 

Lehet, hogy találóbb lenne, ha Hankovits gyógyszerész élete és harcai 
címet viselné ez a fejezet, mert egész élete egy folyamatos harcot bizonyít 

Hankovits Ferenc 1863. február l-jén született a Bihar megyei Drák
csékén (ma Driíge~ti), földbirtokosi családban .. Az öt gyerek közül ő volt 
az egyedüli, aki elérte a felnőtt kort. Elemi iskoláit Nagyváradon végezte, 
a gimnáziumot Szamosújváron. Ez utóbbi tény azt a gyanút ébresztette 
bennem, hogy a család - esetleg - örmény eredetű volt, amelyet az unokája 
igazolt is. 

Gyakornoki éveit Nagyváradon - 1880-tól kezdve -, Racsek Ferenc 
Oroszlánhoz címzett patikájában töltötte. Egyetemi tanulmányait a Kolozs
vári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetemen végezte. A 499 .. 
számú diplomája szerint azt 1887 június 6-án szerezte meg, majd hazatért 
Nagyváradra .. Gyógyszerészmeste!Í diplomáját ma is őrzi a család, kiváló 
állapotban. · 

Egy forrás szerint, amelyet ellenőrizetlenül átvettem az idézett köte
temben, mint gyógyszerész, Racsek Ferenc gyógytárában vált alkalmazva .. 
Ez az állítás téves, mert Racsek még 1884-ben eladta az Oroszlán gyógy
szertárat Bleyer Károlynak, így Hankovits 1887 után már nem dolgozhatott 
gyógyszerészként egykori principálisa keze alatt Figyelembe véve, hogy a 
gyakornoki évek, a tirocinális vizsga és a két egyetemi év között, számításaim 
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szerint maradhatott másfél, de akár két szabad esztendő is, feltételezhető, 
hogy ebben az időben mint segédgyógyszerészt alkalmazhatta Racsek a 
patikájában. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy mint diplomás gyógyszerész 
Nyíri György Magyar Korona gyógyszertárában dolgozott, ahol tovább 
gyarapította szakmai tudását. 

Ifjúkori képe 

Hankovits rövidesen önállósította magát 1892-ben édesanyja jelentős 
támogatásával vásárolta meg az Érmelléken lévő, Szalacs községben (ma 
Salacea - Bihar megye), az 1890-ben alapított Magyar Korona gyógyszertárat. 
Az eseményről a Nagyvárad című lap is beszámolt Ezt a patikát két évig 
bírta, majd 1894-ben eladta Szele Béla makói gyógyszerésznek. Az nem 
biztos, hogy a két év alatt, valójában személyesen ő vezette a gyógyszertárat, 
mert egy 1893 októberi újságból megtudjuk, hogy az ugrai patika jogáért 
jelentkezett „Hankó Antal (Szalacs)" is [5].. 
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A szalacsi patika eladása után a Nagyváradhoz közeli Peceszőlős* 
községben, a Manchalkó Leó tulajdonát képező Hygieia gyógyszertárban 
dolgozott, mint adminisztrátor Ezt a gyógytárat meg szerette volna vásárolni, 
de erre lehetőség csak akkor nyílott, miután főnöke, 1895-ben, elszegődött 
Ember Manó özvegye által örökölt, Szent Lászlóhoz címzett váradi gyógy
szertárba, mint kezelő, ezáltal lemondva patikatartási jogáról. A jog 
megszerzéséért Hankovi ts mellett Plaveczfo.y Sándor is pályázott, de a városi 
tanács mindkét ké!ést elutasította. Ezt Hankovits megfellebbezte a Belügy
minisztériumnál.. Ugy tűnik, hogy sikeresen, mert 1896. december 6-án egy 
három tagú bizottság, Popovits 0örgy megy,ei főotvos vezetésével meglátogatta 
Hankovits szőlősi patikáját és mindent a legnagyobb rendben talált 

A peceszőlősi patika megvásárlása után kezdődött el sokéves harca a 
gyógyszertár Nagyváradra történő átköltöztetése érdekében 

Az egyik helyi napilap - a Nagyvárad -, 1900 .. június 24-i számából 
megtudjuk, hogy a belügyi tárca jóváhagyta a szőlősi gyógytár Nagyváradra 
költöztetését Ehhez azonban szükség lett volna a Nagyváradi Római Ka
tolikus Püspökség hozzájárulásához is, mert Hankovits az ő telkükre szerette 
volna telepíteni a patikát Az átköltöztetést a városrész lakói is szmgalmazták, 
két kérésükben is, mert a legközelebbi gyógyszertár mintegy másfél kilométer
nyire volt onnan. Időközben egy másik patikajog igénylést is beadtak a 
Bémer térre .. ''-* Rövidesen megjelenik a többi gyógyszertár-tulajdonos reakciója 
is. Nyíri György, a Magyar Korona patika tulajdonosa rámutatott, hogy 
Szegeden kilenc patika működik 112 ezer lakosra, Debrecenben pedig 90 
ezer emberre nyolc patika jut, Nagyváradon pedig 47 ezer lélekre már 
nyolc patika fungál I ehát, nincs szükség a kilencedik gyógyszertárra és 
felszólítja a városi tanácsot, az erre vonatkozó határozatának felülvizsgálatára .. 
Az illetékes minisztérium megtárgyalta a két kérést és a Bémer térre 
jóváhagyta Marschalkó Leónak a Kígyó patika megnyitását, de Hankovits 
kérelmét elutasította .. 

Természetesen a patikája átköltöztetéséről nem mondott le, 1903-ban 
újra próbálkozott 

A közben eltelt két év sem telt el tétlenül, mert ezek alatt ideje jutott 
egy 29 oldalas tanulmány megszerkesztésére és kiadására, Néhány 1zó a 
gyógyszertárak államo1ítá1ához címmel Azzal együtt, hogy egy helyi újság 
érdekesnek nevezi a kiadványt, egy másik pedig így ír róla „ .. külőnö<en a 

* Peceszőlős - akkor Nagyváraddal határos falu, amelyet a városhoz csatoltak és 
kiépítették, mint egy lakónegyedet 

** A Bémer tér Nagyvárad egyik központi tere a Sebes-Körös jobb partján. 

HANKOVITS FERENC 15 

Az államosítást javasoló könyvecske 

gyógyszertárak állammítá1a kérdésében írtfigyelemreméltó cikkwrozatoka~ amelynek 
következtében afontos ügy igen nagy lépéssel halad a megvalósuláshoz" [6] .. Úgy 
tűnik, hogy egy reformjavaslat-hullám jelentkezett a patikákkal kapcsolatban. 
Maga az ötlet sem volt teljesen eredeti Hankovits részéről, mert két évvel 
a „felirat" megírása előtt, dr: Zőldi fáno<, Békés megye akkori főorvosa már 
tett egy hasonló javaslatot. Később pedig a Borsod megyei törvényhatóság 
fogalmazott meg bizonyos reformelképzeléseket 

Egyáltalán nem mondható, hogy sikert aratott volna Hankovits a 
kollégák körében, mégis ő terjesztette fel azt a belügyminiszter elé .. És a 
következő időben is foglalkoztatta ez a problémakör, amelyet a megjelent 
cikkek bizonyítanak, mint: A gyógy<zerészet államo1itá1a érdekében (Gy. Ért. 
1901, 264-254), Terv a gyógyszertárak államo<itá1ára (Gy. Közi. 1903, 747), 
Akció a bonodmegyei refórmjava<lat ellen (Gy .. KzL 1904, 149), A gyógyszertárak 
refórmja (Gy. Ért 1904, 186) [7]. 



16 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

Melyek az alapgondolatai a Hankovits-féle javaslatnak? 
Indoklásként, Hankovits megemlíti, hogy a közegészség biztosítása 

érdekében helytelen, hogy a patikák magántulajdonban legyenek, mert ebben 
az esetben az egyéni anyagi érdekek dominálják a gyógyszerforgalmazást, 
a közegészségnek feltétlen szolgálata helyett.. (Érdekes érvelés egy gyógy
szertárat tulajdonló patikus részéről..) Kifogásolta az örökösödést is, ami 
„csak veszélyére lehet és van a gyógyszertárnak, mint közérdekű intézménynek" 
Kétségbe vonja a gyógyszertár közegészségi voltát, az által is, hogy az: „mint 
magántula;don a gyógyszerész,, vagyis az egyén hatalma és parancsa alatt áll" 
Nem halasztja el az alkalmat, hogy bizonyítsa, hogy az elképzelése szerint 
az állam is jelentős bevételekhez juthatna, egyrészt a patikák bevétele által, 
másrészt, a szövegből kitűnik, hogy a drogériák felszámolásával, amelyeket 
a patikák konkurenciájának tart, még növelni is lehetne a forgalmat Orvosi 
szempontból is alátámasztja indítványát. A sorok között kiolvasható, hogy 
kizárólag vényre szolgálnának ki gyógyszereket, mert a „betegek meghatároz
hatatlan százaléka (..) orvosi tanác1 mellőzésével a gyógyszertárakhoz fordul 
segfoégért" (ez is egy érdekes megjegyzése egy olyan gyógyszerésznek, akit a 
fia leírása szerint szépszámú beteg keresett fel tanácsokért és patikaszerekért 
- B . .L), másrészről „nem csekélyebb kárára van az orvosi karnak az úgy nevezett 
,specialitá50k'. ellenőrizhetetlen és mértéktelenforgalomba hozatala .. "A terve meg
valósítására, Hankovits szerint, mintegy 40-50 millió forintra és a végrehajtá
sára 10-15 év szükségeltetne .. Szemben, a mintegy fél évszázaddal később 
végrehajtott kommunista államosítással, a javaslat méltányosan kárpótolta 
volna a gyógyszertárak tulajdonosait. 

A további érvelésében folytatja a gyógyszertári hálózat „elfa1ulásáról" 
alkotott elméletét, amelynek folytán „ leginkább szembeötlő, hogy a gyógyszer' 
táraink üzeme kereskedésszerű" Érvei között találhatunk ma is teljesen helytálló 
észrevételeket is, mint az alábbi bekezdés: ,,A gyógyszertár elfajulá1ának okai, 
és pedig kényszerítő oka~ mint fentebb ú említve voh hogy kereskedéseinkben a 
legmegbízhatatlanabb helyról, csupán üzleti érdekból beszerzett gyógyhatású anyagok 
ellenörzé1 nélkül kicsinyben é1 nagyban hozatnak forgalomban, melyek tudatlan 
kézből kerülnek a ;6hiszemű betegek birtokába .. Míg a mindig szaporodó álüzletek, 
az úgy nwezett gy6gyfű1zerkereskedések (Drogueriák) rendeltetésüktól eltérő ' 
lelkiismeretlen űzelmeikkel kihívó versenyre kelnek a gyógyszertárakkal Ezek mellett 
a napi- és hetilapokban, kalendáriumokban stb. legtöbb szembeszökő betűkkel hírdetett 
biztrn é5 cwdahatá1úaknak állított be!- és külfoldi gyógyszerkülönlegeuégek 
(specialitáwk) szemérmetlen publikálása, melyek brosurái csábítók, eredetük, 
készítésmód;uk ellenőnzhetetlen, gyógyhatásuk megbízhatatlan, alkalmazásuk 
veszedelmes, kereskedelmileg azonban nagyon is jövedelmezőek " Ha alaposan 
elemezzük ezt a szöveget, amelyet több mint 110 évvel ezelőtt fogalmaztak 

í 
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meg, egy·-két fogalom kihelyettesítésével, modernizálásával, láthatjuk, hogy 
hasonló folyamatoknak vagyunk a tanúi és egyes hiszékenyek annak el
szenvedői - egészségileg és anyagilag egyaránt -, ismét megállapíthatjuk, 
hogy: Nil novum sub Sole - Nincs új a Nap alatt 

Hogy milyen módon képzelte el Hankovits Ferenc a javasolt államo
sítást, ismét idézünk a kis brosúrából: 

,,Az állami gyógyszertárak rső, II-od és 111-ad osztállyal nyernének minősítést 
Az hő osztályú gyógyszertár Főgyógyszertár czímet kapna és veg;ykísérleti 

laboratóriummal mú'ködne E vegykísérleti laboratórium rendeltetése volna az 
emberi és állatrfertőző betegségek eseteiben, valamint törvényszéki esetek, talaj, víz 
és egyéb bacterologai és élvezeti czikkek, mezőgazdasági termékek, hamis bor 
vegyvizsgálatát és felderítését eszközölni, vagyú oly közegészségügyi szolgálatot teljesíteni, 
mely gyors és megbízható segítséget nyu;tana minden íly irányú köz- és magánérdekű 
kérdés felderítéséhez,, megoldásához 

A II-m osztályú gyógyszertár Gyógyszertár czímet kapna s mely egy főnök
gyógyszerész vezetése alatt több alárendelt tisztvi.selő-gyógyszerésszel tisztán gyógyszertári 
szolgálatot tel7esítene 

A lII-ad osztályú gyógyszertár Fiók-gyógyszertár czímet kapna, mely egy főnök
gyógyszerész és legfeljebb 1-2 tistviselő-gyógyszeré«zel szintén csak gyógyszertári 
szolgálatot teljesítene. " 

Ezekből a megyeszékhelyeken egy főgyógyszertárat működtetnének és 
szükség szerint néhány II. és IIL osztályú egységet. Nagyobb városokben 
egy IL osztályú patika lenne és igény szerint több IIL osztályú .. A fiók
patikákat olyan kisebb helységekbe telepítenék, „hol a viszonyokhoz képest 
okvetelen szükséges egy gyógyszertár telepítése" 

A termelő gyárakkal való kapcsolat és az alsóbb rendű patikák ellátása 
az I. osztályú egységeken keresztül történne, 

A javaslatok végén Hankovits számításokkal is igazolni igyekszik annak 
gazdaságos mivoltát Ezeket a számításokat felesleges lenne bemutatni, mert 
a több mint száz évvel ezelőtti értékekkel nem lenne összehasonlítási alapunk. 

Végezetül a szerző így zárja a művét: „E tervnek megvalósítása az emberiség 
egyik legnagyobb kincsének, egészségügyének védelmére irányul minek szerencsés 
megoldásától függ, hogy a magyar állam közegészségügyi védműve méltó legyen a 
fe;lettebb államokfigyelmére és tiszteletére" Mindezek ellenére, az újságok által 
megjósolt „nagy lépések a megvalósulás felé" soha nem valósultak meg. 

Ezzel nem ért véget érdeklődése az államosítás problámája iránt. Ha
sonló értelmű javaslatot tettek a Borsod megyei gyógyszerészek is, amivel 
szemben jelentős fenntartásai voltak. Ezzel a javaslattal kapcsolatban egy 
kritikus cikket írt, amely megjelent a nagyváradi Szabadság című lapban, 
majd leközölte azt a Gyógyszerészi Közlöny is (7].. „E javaílatnak a magJa, 
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hogy a kormányzat ezentúl az újonnan felállítandó gyógyizertárakat ne 
tu/,ajdonjoggal engedélyezze, hanem csak ha1zonbér be adja a gyógyszerészeknek A 
már meglévők pedig a tulajdonowk 1zemélyjogának megszünésével (halálozái vagy 
egyéb körülménJ• következtében), 1zálijanak vilsza az ál/,amra - minek folytán az 
onzág mintegy 1200 személyjogú gyógyszertára idővel 1zintén az ál/,am tulajdonába 
jutna. 

Az így ál/,ami tuw;donná leendő gyógyszertárak haszonbéréból azután amintegy 
410 reá/jogú gyógyszntárát is az állam Ú11sacskán vilszaváltaná " 

A cikkíró rámutat, hogy a személyjogú patikák állami tulajdonbavétele 
eltartana akár 40-50 évig is, a realjogúak kivásárlására pedig elérhetetlen 
összegeket igényelne, a haszonbérek pedig azt nem tudnák összehozni. 
Hankovits kiszámolta a statisztikai adatok alapján, hogy a javasolt folyamat 
teljesítésére mintegy száz esztendőre lenne szükség .. Ezenkívül, szerinte a 
javaslat még jogi problémákat is felvet, amely újabb akadályokat gördít a 
megvalósulás elé .. 

1903-ban Váralja és Csillagváros 217 lakója újabb kérést ír alá és küldi 
el a Belügyminisztériumba, a gyógyszertár áthelyezését kérve .. A helyi ható
ságokkal történt egyeztetés után a válasz ismét nemleges volt [10].. Hankovits 
kitartóan tovább harcolt a csere érdekében. 1904 júliusában felgyorsulnak 
az események Eljutott Rimler Károly polgármesterhez is, aki megígérte neki 
a támogatását. A probléma július 5-én került ismét a Tanács elé [11 ], amely 
újfent elutasította a kérelmet. Néhány nap után Csillagváros lakói ismét 
kifogásolták a 10. gyógyszertárra vonatkozó döntést [12], majd egy hosszabb 
személyeskedő hangulatú cikkben tették fel a kérdést: „Miert ellenkezik dr: 
Baróthy Áko.1 váro1i főorvo<, ha e gyógy<zertár 1zük1égeuégé~ ebben a negyedben, 
már 1901-ben elúinerték" [13]. 

Július végén leégett a peceszőlősi gyógyszertár [14].. Másnap ismét 
cikkeztek az újságok, megismételve a gyógyszertár szükségességét, de idézték 
Le11ner Alfrédnak, az Oroszlán gyógyszertár tulajdonosának a kifogásait is, 
akinek az új patika jelentős anyagi veszteséget jelentene, az alig három éve 
9000 koronáért megvásárolt vállalkozásának [15].. A következő napon újabb 
cikkben tették fel a kérdést: hol legyen a 10 .. gyógyszertár (16]. 

November végén a városi tanács, a Belügyminisztérium ajánlása alapján, 
engedélyezte a gyógyszertár megnyitását Csillagvárosban [17], majd 1905 
januárjában megérkezett a Városházára a minisztérium jóváhagyása is (18]. 
Alig egy hónap után Hankovits kérte, hogy a gyógyszertárat ne az eredetileg 
kijelölt helyen, hanem a városhoz közelebb, a Pece patak hídja mellett 
nyithassa meg .. Az ok, hogy az ún .. Bányasoron a magas talajvíz miatt nem 
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lehetséges egy pince építése is, amely elengedhetetlen egy gyógyszertár 
működéséhez A városi főépítész egyetértett a kéréssel [19].. A városi tanács 
március l-jén foglalkozott a kérelemmel és határozathozatal nélkül átadta 
az Egészségügyi Bizottságnak (20].. Ez a bizottság március 13-án vitatta meg 
a kérdést és jelölte ki a patika új körzetét is [21].. A közgyűlés engedélyezte 
a helyváltoztatást (22], de ezt a határozatot még egy hónap múlva is kom
mentálták pro és contra az újságokban. A Nagyvárad-ban április 14-én 
jelenik meg egy újabb, éles hangú cikk Hankovits védelmében [23].. Egyébként 
az új helye a gyógytárnak legalább 800-1000 méterrel távolabb van az első 
kérelmezők által javasolt és az eredetileg kijelölt körzethez .. Ily módon, az 
eredeti kérelmezők helyzete nem sokat javulna a patika új elhelyezésével. 

(Amíg a Hankovits·-Ügy folyt, újabb kérvényt adtak be a tanácshoz, 
újabb patika létesítésére Érdekes módon, ugyanaz az újság, amelyik később 
is Hankovits védelmére kelt, most élesen bírálta a sokasodó patikákat, így: 
„Nagyváradon valóiággal gomba módra 1zaporodnak a gyógyszertárak (.) Nagyon 
beteg lehet ez a váro1, hogy így izemet vetettek rá a patikáriuwk" [24l) 

1905 októberében Hankovits kérte a gyógyszertár-megnyitás dátumának 
meghosszabbítását, az engedélyek, jóváhagyások késedelmes érkezésére 
hivatkozva, amelyek meggátolták az építkezés elkezdését [25]. Az egyéves 
halasztást engedélyezték a hatóságok [26].. 

Közben Hankovits engedélyt kért egy fiókgyógyszertár megnyitására a 
Félixfürdőben, ahol abban az időben dr Matolcsy Károly orvos „működtetett" 
egy kézi gyógyszertárat Ezt a kérését a Megyei Tanács elutasította [27].. A 
később megismételt kérést [28], a Belügyminisztérium sem hagyta jóvá, 
azzal az indokkal, hogy az említett kézi gyógyszertár elégséges az ottani 
igények kielégítésére [29].. (Érdekes módon alig három hónap elteltével 
Kovács Béla gyógyszerész, mint egyedüli kérelmező, kapott engedélyt egy 
gyógyszertár nyitására a Félixfürdőben [30].) 

Lessner Alfréd ismét kifogásolta a 10. gyógyszertár megnyitását, mivel 
Hankovits az építkezést nem a kijelölt helyen, a Ghillányi úton, hanem a 
Vámház utcában végeztette, még közelebb az ő patikájához [31 ].. Később 
Lessner megismételte kifogásait az épület elhelyezésével kapcsolatban [32]. 
Egy április 14-én megjelent cikk szerint a 10 .. gyógyszertár még nem nyílt 
meg és a „vita" elkerülése végett a Ghillányi út L számú táblát áttették a 
Vámház utca 4 .. számú épületre [33]. (Elég cinikus megoldás . .) Ennek az lett 
az eredménye, hogy a városi rendőrparancsnok azonnal megtiltotta a patika 
megnyitását, amelyet a polgármester jóvá is hagyott. Tehát folytatódott a 
huzavona. 1905 november 24-én újabb pro-Hankovits újságcikk jelent meg, 
megjegyezve, hogy: ,,A tizedik gyógyszertár ügye már val6ságo1 tengeri kígyó, 
nincs tehát iemmi értelme az örök fellebbezgetésnek ( )" (34]. 
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Végül a gyógyszertár, Remény név alatt, 1906. július 2-án nyílt meg 
[35].. Állítólag nem volt túl sikeres, egy, a közelben lévő régebbi patika 
miatt Úgy tűnik Lessnernek nem kellett félni a konkurenciátóL 1909 
elején Hankovits bérbe adta a Remény patikát Vinnay Bélának [36], aki 
később engedélyt kért a Belügyminisztériumtól egy új gyógyszertár nyitására 
a Remény helyén, amely valószínű rövidesen a Zöldfa utca sarkára fog 
költözni. A város inkább dr. Medvigy Ferencet részesítené előnyben egy 
másik városrészbe kért engedéllyel [3 7].. A következő számban minden 
igénylő érveket hoz fel a maga javára Hankovits újabb költözésével egyet 
ért a város vezetése és (ismét!) kérték a környék lakói is (38]. Érdekesnek 
és gyanúsnak tűnik, hogy a környék - gyakorlatilag a városközpont -
lakossága itt is követelte a gyógyszertárat, holott mintegy 300-400 méter 
sugarú körben három-négy gyógyszertár is található volt, mint az Arany 
Kereszt, az Arany Sas, az Oroszlán, és az 190 7-ben megnyílt IL Rákóczi 
Ferenc. 

Természetesen ez a terv ismét irritálta kollégáinak nagy részét és 1910 .. 
május 19-én Grósz Sándor, Csanády Kálmán, Lédig Alfréd (helyesen: Árpád 
- szerz. megj . .), Pohl Jenő, Lessner A{fréd, dr. Rácz Rezső, Ronkevit.s Ferenc és 
Nyfri Sándor (helyesen: Ödön - szerz .. megj . .) az 1876 .. évi XN .. törvénycikkre 
hivatkozva, amely előír ja a patika-engedélyezési körülményeket, a köztük 
lévő távolságot stb., tiltakoztak a helyi vezetőknél az áthelyezés ellen. Másnap, 
a Magyarországi Gyógyszerész Egylet Bihar-megyei fiókja, amelynek elnöke, 
1908 óta [1] éppen Hankovits volt, elhatárolja magát a kérvény felterjesztői
től, mert az csak néhány magánszemély véleményét tükrözi .. Még aznap a 
kérvényezők csoportja, Pohl Jenő vezetésével, kieszközölt egy kihallgatást a 
város vezetőinéL Csatlakozott még az aláhókhoz Reisz István és Nyíri Ödön 
is .. Fogadták őket: Hlatky Endre alispán, Rimler Károly polgármester, dr: 
Mayer László városi főorvos és Gerő Ármin, a rendőrség vezetője A gyógy
szerészek kifejezték véleményüket, hogy ők nem akarnak személyes ellen
téteket, de a gyógyszertárak tartsák tiszteletben az engedélyükben kijelölt 
területeket, körzeteiket Konkrétan a Hankovits-ügyről is szó került, ami 
precedenssé válhat. A város vezetősége ígéretet tett, hogy a problémát a 
közösség érdekében fogják megoldani [39] 

Erről az új jogról és a költözésről fia így ír: „Ezt a pár;dt ritkító 
ténykedést sikeresen támogatta a minisztériumi tárcát betöltő rokoni köte!ik és ott 
fellelt baráti segítség Négy gyógyszertári joggal dicsekedhetet~ ertfs, kitartó teremtő 
akarásával támasztotta alá céljait. " [ 4] 

A költözést 1910 nyarán jóváhagyták és ugyanakkor a Belügyminiszté
rium a város elé terjesztette Vinnay kérésének mérlegelését. Ez is egy igen 
érdekes dolog: ha Vinnay volt a Remény gyógyszertár kezelője, minden 
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bizonnyal tisztában volt a patika forgalmával, jövedelmezőségével és megkérte 
rá az engedélyeztetést. Két lehetőség adódik: Az első az, hogy a patika nem 
ment rosszul, csak Hankovits izgága „költözhetnéke" jelentkezett újra és 
így Vinnay, a reális helyzet ismeretében, a jó kilátások reményében kérte 
meg a jogot Egy Mermeze által idézett adat szerint a Remény patika évi 
bruttó forgalma 20 ezer koronának felelt meg, a tiszta haszna pedig kb 7 
ezer korona [ 42).. (Ma is irigyelni való lenne egy hasonló, 35 százalékos 
haszonkulcsa egy patikának) 

A másik feltevés: ha a gyógyszertár forgalma valójában gyenge volt, 
Vinnay mint egy „gazdasági Don Qyijote" kilátástalan szélmalomharcba 
kezdett volna. Feltevésem szerint nem a hellyel volt baj, mert Vinnay 
„1911-ben ;ogot nyert ÚJ gyógyrzertár felállítására, amit Diana néven mfg is 
nyitott (1912-ben - B .. L) és 1925-ig tulajdonosként működtette" [41], a Remény 
helyének közelében A Diana túlélte az államosítást is - ellentétben a 
Csillag patikával -, amikor a 29 működő gyógytárból a városban alig tizen
egyet hagytak meg működőként, és csak a kommunista rendszer városrendező 
politikájának esett áldozatául, illetve az épületet lebontották, s így költöz
tették át egy új lakónegyedbe .. Ez a tény az első feltevést igazolja. 

A Remény gyógyszertár áthelyezése 1910 .. szeptember végén valósult 
meg [42] és a gyógyszertár új néven - Csillag - szerepel .. A megnyitás előtti 
főorvosi látogatás és vizsgálat alkalmával megírt jegyzőkönyv szerint a 
gyógyszertár megfelelt a modern követelményeknek, a bútorzat fenyőfából 
készült és fehéne volt festve, az üveg-, porcelán- es fa edényzet részben régi, 
részben pedig új volt A mérlegek újak és pontosak, a laboratórium 
felszereltsége is megfelelő. A gyógyszer-alapanyagok megfelelő mennyiségben 
és minőségben találhatók, a PH .. Hung. IL szerint stb. A költözés által a 
patika értéke 40 ezer koronáról 100 ezer koronára emelkedett [43]. 

Az új hely és az új név sem hozott sok szerencsét Hankovitsnak és 
vesszőfutása még nem ért véget. Kezdetben árendába adta a patikát Vinnay 
Bélának, aki Vécsey Nagy Dezső nem diplomás gyógyszerésszel és Fekete 
Sándor; hatgimnáziumos gyakornokkal dolgozott. Ez a bérletviszony alig 
három hónapig tartott, amikor Vinnay elhagyta a gyógyszertárat [42], fel
tehetően, amikor megérkezett az engedélye az új patikájának megnyitására. 

A többszöri költözködések és más sikertelen vállalkozások - egy vil
lamosvonal megterveztetése a Félixfürdőbe, egy lakótelep tervezése a váradi 
dombokra és ezek érdekében egy tervezőiroda megnyitása stb -, felőrölték 
energiáját és anyagi forrásait A felhalmozott csődtömeg - állítólag - 50 
ezer korona volt [2].. A család jelentős segítségére szorult. De az is véges 
volt Ezért 1911-ben kénytelen volt eladni a patikáját és ezután, mint 
alkalmazott gyógyszerész dolgozott, ugynabban a gyógyszertárban,. 
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Érdekes módon a gyógyszertára csődje után sem mondott le a villamos·· 
vonal kiépítéséről.. Ugyanis a Nagyvárad helyi napilap, 1913. május 21-i 
száma egy három kolumnás, közel a teljes első oldalt elfoglaló cikkben 
számolt be a A fardővasut megvalósulás előtt címmel .. Néhány bevezető sor 
után közlik Hankovits Ferenc s a bécsi Österreichische Industrie- und 
Handelsbank és Hermann Set;z,, szintén bécsi epítőmérnök koncessziós 
kérvényét a I ekintetes Törvényhatósági Bizottsághoz címezve.. Ebből 
megtudjuk, hogy: ,,A magy Kir kereskedelmi miniszter úr a fürdői vasút építési 
költségeit 1, 663. OOO koronában állapította meg, mely Öfszegból a vasut minden 
hozzátartozó;aval együtt részvénytánasági alapon megépítendő" A költségekből 
500 ezer koronát törzsrészvényekből, a közvetlen érdekeltektől kell beszerezni, 
a fennálló 1.163..000 korona elsőbbségi részvényekből kell lejegyezni .. A 
három kérelmező a várostól 300 ezer korona és a 17250 korona kamat 
befektetését kérte, amiért számításaik szerint 60 év múlva a villamosvasút 
teljes egészében a város tulajdonába menne át, amikorra a vasút értékét 6-8 
millió koronára „saccolták" .. Az előnyös befektetési ajánlatot vagy kérelmet, 
az átiratban több érvvel is alátámasztották. Ma már nehezen állapítható 
meg, hogy megérte volna a városnak a 60 éves kocesszió és a 300 ezres 
befektetés, hogy az megtérüljön [44). 

Hogy mi volt a város hivatalos véleménye nem tudjuk, de Hlatky 
Endre, a város főispánja két nap múlva, szintén a Nagyváradnak így 
nyilatkozott: „[ j Nagyvárad közönsége, mely napi munkája után egy ki.s üdülésre 
vágy. akkor venné igazán hmznát ennek a két gyönyörű kiránduú5 helynek Most 
mind a két fürdő megközelítése rendkívül kényelmetlen és költséges. Bár minél 
hamarabb járna már a fürdó'be a villamos" [45).. 

A Félixfürdőbe vezető villamosvonal megvalósítása, Nagyvárad - Vaskoh 
között épült vicinális vasút áldozata lett Erről Implon Irén, említett cik
kében így ír: „A Kányvárnak nevezett klubban a gyógyszerész óvatosabb 
polgártársai látni Z!élik a ragadozó mozdulata~ valaki papírra is veti kankatura 
formájában, amint a to;asból kikelt villamosra lec.sap egy kéz Szaknyelven a 
konkurencia, a belénye1-vaskóhi vicinális részvénytánaság nem akarta megosztani 
a fürdői uta50ka~ érdekének megnyerte a megyei urak jónéhányát Minek a 
villamos, ha már van vonat? A késleltetés 1914-ben beletorkollt egy minden 
gánc.soskodásnál és vetéfkedésnél nagyobb akadályba, a háborúba A gyógyszeré<z 
megvafósítatlanul zárta íróasztalába ké<z tervra;zait, azzal az engedéllyel együt~ 
mely 60 évre működést biztosított vállalkozá1ának" [2).. . 

Személyes véleményem szerint Hankovits Ferenc elkésett az ötletével, 
mert a Vaskohig vezető vonal első szakaszát a váradvelencei állomástól 
Rontón keresztül a Félixfürdőig már 1885-ben megépítették. Később össze
kötötték az 1880-as években kiépített városi vasúttal.. Így a vonatok már a 

1 
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A vágy be nem teljesült villamosa és a konkurencia rabló keze 

Nagypiactérről indulhattak 1897-től már külön, két vagonból álló vonatok 
közlekedtek a váradi Nagypiactér-Velence-Félixfürdő útvonalon, majd 1899 
után naponta nyolc ingajáratot indítottak a két fürdőbe .. Ez 30 perc alatt 
jutott ki a Püspökfürdőbe, majd újabb 27 perc alatt került át a Félix
fürdőbe is [46).. Mivel a villamos tervezett vonala gyakorlatilag párhuzamos 
lett volna a vasutéval, valójában sok értelme nem volt ennek a nem kis 
költséggel járó vállalkozásnak. 

I evékenységét a volt patikájában, a Csillagban folytatta, mint annak 
kezelője, 1918-ig. Később - 1920-tól -, a helyi katonakórház gyógyszertárát 
ilányította, majd 1924-ben megbízták a megyei Közkórház patikájának 
megszervezésével, beindításával. Ez a megbizatás is jó felkészültségét, szakmai 
hozzáértését és a szakma, valamint a város vezetőinek bizalmát bizonyítja. 
A Közkórház patikáját 1928.. évi elhalálozásáig vezette [2]. 
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Túl azon, hogy Hankovits Ferenc öngerjesztett odisszeája fényesen 
bizonyítja, hogy a helyi lapok írásai a gyógyszerészettörténeti tanulmányok 
számára számtalan adatot és tanulságot hordoznak magukban, erről, mivel 
a dolgozatnak más célja van, csak röviden: 

Hankovits kitartása, módszerei célja megvalósítása érdekében, az (általa?) 
elindított intenzív sajtókampány, a lakosság által benyújtott listák stb. 
számomra azt sugallják, hogy az ő célja sokkal inkább az volt, hogy minél 
közelebb legyen a városközponthoz, mint a lakosság gyógyszerekkel történő 
ellátása .. Hasonló véleményt fogalmazott meg Gh. Mermeu is, de ő a nagyobb 
haszon elérését nevezi meg a helyváltoztatások okaként [43]. Akármelyik is 
volt a költözések mozgatórugója, a lehető legviszontagságosabb utat 
választotta, hiszen a tárgyalt időszakban (1900-1910) a városban több új 
gyógyszertár létesítésére adtak ki engedélyt (IL Rákóczi Ferenc - 1907, 
Madonna - 1908, Mátyás király - 1909, Megváltó - 1911 stb.), amit ő 
maga is elérhetett volna Nagy kár, mert egy gyógyszertár, egy vállalkozás, 
ami másoknak gondtalan életet, jómódot jelentett és biztosított, gazdag 
szakmai ismeretei, elismert empatikus és a betegekkel szemben figyelmes 
viselkedése ellenére, Hankovits Ferenc kezében csak veszteséget, nehézségeket 
és szegénységet hozott, amihez természetesen, jelentős mértékben, hozzá
járultak a megvalósítatlan álmai is.. Ez a közel két évtizedes állandó 
utánajárás, „harckészség", minden bizonnyal felőrölték energiája nagy részét 
is. Mai kifejezéssel élve, úgy tűnik, nem volt egy menedzser típusú ember .. 

Mindezektől eltekintve, Hankovits Ferenc egy jól felkészült szakember 
volt, akinek az érdemeit kollégái és a betegei is elismerték, amivel alaposan 
rászolgált, hogy emlékét kellő tisztelettel és kegyelettel megőrizzük 
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KEGYELETÚL 

a szíve>zerint élő, felejthetetlen 
76 ATYÁMRÓÍ, övéinek 

magyar bikali 
HANKOVITS FERENC 

gyógy1zeré1z 

1863- lf/ 1 
1928- IV/ 23 

Akit a >zív, embertánainak megbecsülése vezet élete 
útjain és halálát csak övéi magárabagyá>ának tuda

ta nehezíti meg; Ember, - igaz bölcs ember:! 

Atyám! Nemesen érző, igaz, bölrs ember voltáfl 

Emléked a legmaradandóbb emlékoszlopon él tieid szí
vében! Te vésted fel - munkád tökéletes volt! 

A .formát változtató anyagban eltüntél >zemünk elóZ 
de embenéged, embenégünk >zerint élni fog tovább/ 

Ha az emberi törekvés bölcs állítá5, úgy nem hiába 
küzdtél embenége>enl 

HAIÁLODBAN llEID KÖZÖTT 
ÉS ISTENNEL MARADTÁL/ 

Megtört szívvel öntudata> 
megn_yugvá1>al a változhatat

lanban é5 való>ágban 

fiadtól 

Hankovit5 0örgy 
1928 máju5 
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Életrajz 

1863 február l-én, atyja H Károly, biharmegyei Drágcséke-község1 melletti 
erdő- é5 mezőgaz1lmági birtokán 5zületetl Any;a· Gábor Anna 

Atyai nagyatyja Il H 0örgy, magyarbikali bérlő és nagyanyja (.<). 
Anyai nagyaty;a Gábor Antal kolozsvári nagykemkedő, Kolozsvár választot~ 

esküdt polgára Nagyanyja László Anna., dédanyja Jakabffy Zsuzsanna., míg mmtoha 
nagyanyja Jeremiá5 Róza 

Kúded éveit atyja birtokán töltötte, honnan a birtok eladásával Nagyváradra 
költöztek 

Te5tvérei György (1857-1875) - orvomövendék, Irma (1860-1878), Károly 
(1858-1879) - gazd egyetemi hallgató, Gábor (1861-1873) gimn tanuló, -
korán elhaltak é5 Ferenc mint legki5ebb gyermek, szülei feltett kedvenceként kezdte 
az életét 

Elemi osztályait Nagyváradon, a Starkféle úkolában, ma;d gimnáziumi 
éveit Szamosújváron végezte 

Aty;a korán meghalt Anyjának egyetlen földi örömet árván maradt Ferkó 
fia adta. A forradalmi idók után gazda5ági romláual a Hankovit5-vagyon 
5zétforgácsolódott a 5zalonéletre nevelt özvegy anya kezeiben, aki sa;dt szellemében, 
az elittársa5ágban bennélók felfogá5ával irnyította fia jövője~ ami élete végéig 
megtörhetetlenül fe.1tette alá útjait 

Szabad vált15ztá5ára bízott pályá;dul, a gyógyszeré5zpályát ;elölte ki magának 
Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte, ahol 1887-ben, L Ferenc József 

magyar kiiály és 05ztiák c5á5zár uralkodá5a alatt nyerte el gyógyszeré5zi diplomá;dt 
Gyógy5zergyakorlati úmereteit Erdély vár05ainak gyógytár;aiban 1a;dtította 

el, a legjobb rátermettséggel, felúmeré5.1el szakmája iránt Kitűnő érzékével nem csak 
kemkedője, technzku<a volt a gyógyszerrszetnek, hanem a betegek, eiedeti értelemben 
vett gyógykezelője ú Önálló5ítá5ától kezdve, mint megállapodott gyÓgy5zeré5zt, 
megye5zer te úmerték, szerették A gyógy5zereknek vegyi<merve és hatékony5ága mellett 
a betegségeket pont05 diagnózi5.5al állapította meg, úgy, hogy gyógytárát vidékiek, 
vár05i bennlakók nem csupán a jól kúzolgáló gyógyszedsz~ hanem a mindég 
egé5ZSéget adó, rzugge5ztíve ható orvo1ért Í5 5iettek felkere5ni .. Jellemző orvo5lá5aira., 
hogy mikor már nem volt gyógytára., még akkor i< wkan kere5ték .fel laká5án 
Szívesen 5egített minden benne bízón, anyagi ellenrzolgáltatá5 nélkül, csupán egy 
kö5zönetér~ amivel teljesen honoráltnak érezte magát. Nagy önbizalommal emlékezettt 
az övéi előt~ azokról az mtekró1, ha praktizáló orvowk kérték tanácsát, betegeik 
helyes irányú gyógykezeléséhez 

1 Ma: Drageiti község, Nagyváradtól mintegy 25 km-re, délre 
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Megjegyzésre méltó, hogy évtizedekkel ezelöttfelismerte a Chinin nagyfantosságú 
adagolá5át é5 minden betegénél eüősorban a gyomor, belek kiürítését ha5ha;tók 
által A modern belgyógyá5zet nap;ainkban vett tudomá5t ilyen értelemben ezen 
gyógyszerekró1, amit ő gyógykezelé5ének, el>ődleges beavatkozárúl tett meg. 

Gyakorlati múködé5ét Nyíri György nagyváradi gyógy5zerésznél kezdte meg, 
akinek nem csak nevezetes 5zaktudásából é5 humánu5 é5 úri énjébó1 i< életútjdra 
wkat merítet~ melyró1 tanu5kodik az ő kedvelt „ Gyuri bácsi;a" halála alkalmával 
tartott kegyelete5 emlékbeszédével 2 

1891-ben' kezdte önálló tavékeny5égét, az anyja által Szalacson vett 
gyógy.1zertárban. Ottléte után, anyja elhalálozá1ával ezen gyógytárat eladta é5 
Nagyvárad mellett Peceszőlő5ön (Várad1zó1ős) vá5árolt gyógy5zertárat. 

Törekvései nem engedték itt 5em nyugodtan maradni, így 1904-ben, 4 gyógytárát 
áthelyezte Nagyvárad váraljai kerületébe, „Remény" elnevezés alatt, majd rövide5en, 
egy egé5z kerülettel a város szíve fel~ i<mét áthelyezte „ Gillag" cím alatt gyógytár;át. 

Ezt a pár;dt ritkitó ténykedé.1t 5ikemen támogatta a minisztériumi tárcát 
betöltő rokoni kötelék é5 ott fellelt baráti segítség. Négy gyógy5zertári joggal dicseked
hetett, erős, kitartó, teremtő akará5ával táma5ztotta alá céljai~ mégi5, mindezzel 
5zemben a világháborút megelőző gazda1ági csőd kiragadta vagyonát, tekintélye1 
gyógytár;át, 5zorgalma< kezébó1. Ezután, nagy családjával szerény körülmények 
között, ré5zben távol bivatáws pályájától, küzdött a háború el5Ő éveiben Töredék 
vagyoná~ 20 ezer koronát, családja rövid idő alatt felélte és így kénytelen volt 
gyógytári bérletet szerezni Bérelt gyógyszertárát 1918-ig vezette - a világháború 
végéig -, ké5óob, a forradalmi ,é.5 kommunista idók után, 1920-tól, kórházi 
gyÓgy5zertárak vezetését vállalta !gy, a katonai gyógy5zertárat, 1920-1926, még a 
Biharmegyei Közkórház gyógyszertárát, amit ő állított fel, 1924-1928-ig, halála 
napjáig, Erzsébet lánya .5egédletével, főnöki kitar tá55al, körültekintés<el, tántorít
hatatlan becsülettel vezette 

Mint a Közt érintő gyógy5zerészet felúmerője, aktív 5zerepet vállalt a 
gyógyszer tárak megfelelő nívóra emelésének munkájdban, a kilencszáza5 évek elején 
Ez irányú munkálkodását abban látta céhzerűnek, ha a gyógyszertárak 
államo5Ílá5ának eszméjét a megvaló5Ítá5hoz tudná vezetni. Éppen ezért, nyilt téren, 
5zakegyletükben hírdette és ismertette ezen gondolatot, tervet, annak kivitelének 
lehetőségét. Magaszerke5ztette könyvecskében foglalta össze és ter;esztette a M Kir. 
Belügyminisztériumhoz ré5zlete5 dolgozatá~ ami onzágszerte úmertté tette nevét a 
szakkörökben De, mint ezen előter7e5zté5ben is hivatkozott országunk exotiku5 
voltára., éppen olyan konzervalÍV5ággal fogadták exponens helyen kultúrtörekvé.5Ű 

2 Valójában dolgozott a Nyíri-patikában is, de az első mentora, Racsek Ferenc volt 
az Oroszlán gyógyszertárban, még gyakornoki idejében 

3 Helyesen: 1892 
4 A helyes évszám: 1906 
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tettét E kivitetlen tervének j(Jgo«ágát ko ..... nk igaza/Ja legjobban és az őt követő 
elmarawalás mi ... t előre-látásának ad dokumentumot. 5 

Nagyvárad gyógyszerészeinek akkori kara, felismerve benne együttességiiknek 
legértékesebb tag/át, egyhangulag választották meg a „Biharmegyei és nagyváradi 
orvos, gyógyszerész és természettudományi szakegylet'"" 7 elnökévé. Ebben a szép 
tzszt<égben hosszú munkás éveket töltött, megbecsült emlékek hátrahagyásával., 
Egynületét megysztlárdított oszlopokkal., utódaira hagyta. 

Világosan bizonyították mindenkor altruista törekvéseit cselekedetei, amivel 
befolyásolhatatlanul él.es ké11el állt a Közt veszélyeztető egyéni érdekpolitika fekélyei 
el~ azt gyökeresen lemetszeni. Habár szakadatlanul dolgozott a Közért, célját 
vesztve, nem ért el többet a konzervatívek, egyéni érdekek falainak vúszhangtalan 
döngetésénél 

Gyógyszerészeti hivatásán kívül., egyénileg szabott robotra ítélte magát Pár' 
huzamosan gyógytár;afejlesztésével., Nagyvárad város megválasztott törvényhatósági 
bizottságának tagJaként, tevékeny munkálkodást fe;tett ki hmszú éveken keresztül 
Az általa képviselt váraljai kerületnek nem csak népszerű gyógyszerésze, de még 
népszerúvb városatyája volt, amit hangsúlyoztak a választásokkor azzal., hogy 
több cikluson keresztül, egyenhangúlag emelték e tiszteletbeli tisztségbe. 

Élete főműve, Nagyvárad - Püpök-, Félixfiiidó'k közúti villamosvasút tervezete 
Anyagi erejét túlhaladó összegeket áldozott érte, ami végül felemésztette teljes vagyonát. 

Mérnöki és írnoki tisztviseló'kkel vezetett irodát .. Kész tervra;zait, foldméréseit, 
konzomumot Ö«zehozó levelezését, miniszteri engedélyét, mely hatvan évre biztosította 
volna vállalatának igény;ogosultságot ezen vonalon, megvalósítatlanul zárta 
íróasztalába a háború kitöré1ekor 

A fiirdó'k hévízfomisainak sa;átságos gyógyhatása, annak magas fekvése, arra 
;döltnek tárult elébe, hogy országos hírű fürdőkké emelje Mindenekelőtt Nagyvárad
város közönségének kellett a tervet istápolni a részükre lefektetett villamosvasuttal 
való forgalmat fokozó látogatásukkal Ez lett volna az első lépés a ftirdó'k felvirágoz
tatásához, miután így ez a tánaság tó'keerőre emelkedett helyzetében módot ejtett 
volna a minden igényt kielégítő, üdülésre vágyó betegek igényeinek megfelelő fürdő 
megvalósítására. 

Nagyvárad város közönsége úgy egészségi, mint az idegen.forglommalfellendült 
gazdasági, kereskedelmi élete kulturálú törekvésében nagy térelőnyt nyert volna. 
Jóllehet, nem is a közönség nemtörödömségén múlt ennek a társadalmi érdekű 
vállalkozá;nak holtvágányra terelése, hanem a Belényes-Vaskóh vicinális 

5 A kipontozott részeknél sérült az eredeti dokumentum, a szó kiolvashatatlan 
6 A szervezet pontos neve: Biharmcgyei Orvos-, Gyógyszerész- és ·rermészet

tudományi Egysület. 
7 Téves. A BOGy I e-nek kizárólag orvosok voltak az elnökei. Hankovits F. A 

Magyar Gyógyszerészek Egyesülete Bihar megyei szervezetének volt az elnöke 
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vasúttársaság tó1uerős ellenzéki manőverein. H Ferenc személyes gáncsolói, - megyei 
vezéremberek közérdek elé tolt egyéni szerénytelenséggel halogatta, késleltette az ügyvitelt, 
amit a világháború mindent elseprő hulláma véglegesen elejtetett, hogy ez a szép, 
kidolgozott terv kiviteletlenül záruljon le 

Közvetlen a háború elötti években, részvénytársasági alapon, Nagyváradon 
a vasút melletti hegyoldalon, tisztvi<elő telepet tervezett, amit a részvény;egyzési 
1tádiumban a bekövetkezett háború szintén megsemmisített Úgyszintén sonjegy
játéktervezetét, melyból komoly mederben, abban a percben tárgyalt a M Kir 
Pénzügymmisztérium által megJ"elólt bankkal (Osztrák-Magyar Bank), amikor a 
bank igazgatójának az ablakából a világháborúra mozgósító plakátok köré 
csopor tüíult, hurrázó, kalapjukat lengető tömeget kellett látnia, és elejteni tervét, 
mert a Magyarállam minden fillérjével a háború céljainak kellett bogy áldozzon 

Egy lüktető agy 6 5 évi küzdelme volt ez, röpke és hosszú egy embernek, telve 
akarással reménnyel., hittel Célját mégsem érte el .soha, vágyai .sohasem teljesültek, 
mindég csalódott, sóhasem tört az meg; EMBER VOLT!!! 

Kz;egecesedett egyénisége individuálú volt, egy igaz embere<zÍV élt benne A 
tánadalom tökéletesedése állt célként ;zeme előtt és ez vezette minden munkálkodását 

Társadalmi érmtkezésében szerette, értékelte embertár:sait és gerincesen állt 
közöttük Sohasem külsőséges sallangokkal., hanem értékes megvilágítású gon
dolatokkal., magaalkotta életbölcselettel élt és ehhez az öntudatos jellemhez nem 
nyúlhatott senki kesztyüs kéz nélkül. Társlényszeretete válogatás nélkül osztogatta 
meleg kézszorításait Konjliskocsis vagy miniszter keze mindég ember keze volt 
szemében. Álhatatosan érezte emberi voltát,- érezte az emberség voltát! Rajongott 
a kiváló kért, magasztalta nagyságuk lelki rugóit, ténykedésük ma;szivságát, 
felbukkanásuk tüneményes.ségét A mult nagyságai közzül Napoleonnak adta 
bámulata pálmáJát, akit rajongással állított gyermekei el~ hogy mint Napoleon, 
úgy minden ember, gyermeke~ érezzenek, neveljenek magukban olyan tántoríthatatlan 
célkövetés{, mint a korzikai „Senki'; akihez hasonlót a történelem nem nyú;totl 
még eddig. Hasonlóan is törekedett az adott helyzethez, lehetőségekhez képest. 

Közvetlen, logikus, mindég találó modora megkapta a vele beszélőt 
Munká;aban, gesztusában veleszületett szeretet világított, érzett ki Lekötelező, 
megnyugtató, felemelő, békítő, szeretetet sugárzó énje eló'kelő volt 

Örömet lelt abban, ha mások becsülését, tiszteletét válthatta ki Tábort alakított 
ezekbó1 és szerettei előtt példaként beszélt azokról kiket tisztelőinek nevezhetett 
Voltak is sokan kik szerették, - mindazok aki talán ismerték És ahogy énje szép;eit 
nyú;totta máwknak, éppen olyan örömmel adott anyagi segítséget is, ha azt 
körülményei megengedték ,,Adni és sohasem kapni" - volt elve, idegrezgése. Miután 
adott, ha kértek, még akkor is, ha nem volt, inkább lemondott, de adott 

Sokoldalúsága minden irányban otthonossá tette Kereskedelmi érzéke ki
finomultan kapcsolódott Ö«ze az emberi kulturtörekvésével., így tervei mindég 
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magas szinvonalú, az egyeteme< nemzetre hasznos irányú volt. Minden munkájában, 
törtetésében először ember és csak aztán nyilatkozott meg vállalkozói szellemében, 
ami whasem maradt háttérben az ügyvitel kárára, de rugékony agymúködése mit 
sem érzett ezért és ügyesen parírozta a kimondottan kemkedői fogásokat 

Egyetlen hibá;a, de annál nemesebb oldala volt az emberekkel szemben táplált 
optimizmusa, amito1 haláláig nem távozott 

Határozat~ reprezentáló külsqe, modora, szuggesztíven hatott a vele tárgyalóra, 
társas együttlét keretén belül is, és logikus gondolatait megnyerőformában adta elő, 
amihez elokvenciája kelleme»éget nyú;tott Mindenkivel szemben férfiasan viselkedett 
Nem hátrált meg .wha: fegyveres elégtételt kért vagy adott minden egyenrangúnak, 
ha az kikerülhetetlenné vált, mert valójában a fiatalon szerzett lovagias kézzel a 
fejére mért kardcsapás, a ma;d sok tapasztalatot adó lovagias ügyek arra nevelték, 
hogy talminak nevezze korunk lovagias igazságkeresését és megtalálásá~ illetve 
becsületünk ilyen úton való keresését 

Korrekt1ége~ általa érzett és megnyílvánított előzékenységet kívánt személyével 
szemben mindenkor Az igazságtalan vád, támadás végtelen haragra tudta 
lobbantani, amiért nyilvános pertraktálásnak adott helyet a napilapokban, de 
nem a nyílttér lezsugorított rovatában, hanem a maga szabatos érzékeltető stílusában 
a közügyek rovatában, mert őt csak ügyvitelében támadhatták és adtak okot ilyen 
helyzeteknek, ami méltán vált közüggyé 

Elveiból senki kedvéért nem engedett, tervei elől .1enki befolyására nem hátrált 
Egy lapra tette fel ügyei~ - igen vagy nem Ha nyert vagy vesztett egy.formán a 
régi maradt az emberek és maga elött 

Öntudatrnan tudta tuwlni vagyonvesztetten anyagi helyzetének silányságát 
Tönkrejutásától kezdve külszínre egy.forma életet élt Nem érezte az a1{yagi ;avak 
hiá1{yá~ nem hajolt meg senki elöt~ azért mert nem volt neki, - habár senki sem 
tudta való;ában, hogy vagyona van-e vagy nincs. Gerinm lelkierővel maradt 
kortánai körében továbbra is. Nem '5 vált az szégyenére anyagi buká1a, mindenki 
tudta, hogy nem pazat!á1, könnyelmmég vitte , hanem tervei költségei emésztették 
fel vagyonát Magasan hordta, hordhatta fejét é1 minden ismerffse mély kalaplevétellel 
köszöntötte személyét 

Edzett lelkű, diplomata érzékkel élő férfi volt és kár, hogy sor:sa falu, ma;d 
vidéki várrnba vitte, mert nem ilyen szúk mozgá1i tér~ hanem közigazgatá1i 
pályát kellett volna betöltenie, ahonnan fii;om élezésű szublimatizmmának megfelelő, 
nemzetet vezető polcra érhetett volna 0 is belátta a 1ors - mert így nevezte -
ilyettén 7Jaló tragiku1 ]dtékát Tragiku.1 volt, mert küzdeni kellett hivatása mellett 
és ellen, legyőzve feltörő penpektíváinak képei~ mert így kellett történie mindennek, 
ahogy volt 

Barátait a szerint választotta meg, hogy emberce az, vagy báb? Mindenkit 
baiát;dnak, felebarátjának érzet~ de egyéniségéhez nőtt barát;ait kiválogatta. Nagyon 
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hitt mindenkiben, kiket megkedvel~ habár ezek ki is használták befolyáwsságát, 
anyagi helyzetét 

Én, szeretettel reá gondoló fia, megrendülve nézem terveinek megsemmisülését. 
Kitartó munkálkodása idqén még gyermek voltam, így nem lelke.ülhettem vele 
akkor, de ma lelkesülök Érte! Ha el is veszett akarásainak gyümölcse, elért vele 
annyi~ hogy gyermekeibe elvetette a közélettel szemben kötelező munkálkodds csíráit, 
az emberi törekvé1 napját: munkaszeretetet Hiszek utódaimban, meg fogják tartani 
ezt a reményekkel nekik hagyott vagyont. 

Mint ember, arya és családfő 

Vallá1i meggyőződé1e az egyisten e{fogadásában mélyült el Istennek nevezte a 
végtelenséget átfogó, mozgató erőt aminek teljes lényünkkel alá vagyunk rendelve 
Dogmák, külső1égek nem befolyásolták A bigotizmus még messzebb áll tóle. Istent 
a szívébe zárta és a nevével élt. (fézu.st tökéletes embernek nézte és mint ilyet az 
emberek fa lé emelte, minden idókre. 8

) Tanítá1a.: „ Szeresd felebarátodat!" -
zsinórmértéknek vette. Római katolikus voltát eddig és így szerette. 

Szabad-gondolkodó, a kor szellemével lépést tar tó de kritiká;cival mindég felé 
emelkedő volt 

Filozófiája röviden, apaian hangzott „Fiam! Mindég a gyakorlati és ne az 
elvont életének élje! " 

Harmincnégy éve1 korában nősült, önzetlen, érdek nélküli szeretettel neje 
iránt Hu~y Franciska, oravicabányai születésű, pénzügyőri biztos lánya iránt 
(1879-) 

Hét gyermeke volt, akik közül Anna (1904-1905) és Lili lánya (1899-
1915) még életében haltak el Családfői szeretete melegen fogta körül övéit. Nqet 
megbecsülve 1zerette, tisztelte, óhajait előzékenyen teljesítette, cselekedeteit elismeréssel 
fogadta mmdenkor, mert azok mindenkor sérthetetlenül az anya<ág tisztaságában 
éltek 

Elve volt a családi béke, együttmúködés, harmónikm megérté1 ápolása, meg
tartása, mihez nyugodtsággal párosult élettapasztalata, gyermekei iránta érzett 
szeretetével párosult és tett valóvá 

Elődjei~ őseit, fa;iságát okszerüen ismertette, bü1zkén mutatva mindegyik 
érdemeire, követendő például és a Hankovits név megbecsüléséért, aminek jegyében 
;6~ szépe~ neme>et vagyunk hivatottak, kötelesek cselekedni Szerette mindazon 
régiségeket, amikhez elhunyt övéi emléke fűzte És szerette sokkövű családi 

8 Ezt a mondatot valaki ceruzával áthúzta a gépiratban. Mivel H. György a javításokat 
fekete tussal ejtette meg, feltételezem, hogy nem ő húzta át, ezért másoltam át a szövegbe 
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vándorgyűrüjé~ amz édesanyja húzta ujjára diplomaszerzésének napján, amit Ő 
mindég igazi fiui szeretettel, kegyelettel, tisztelettel hordot4 vúelte elválhatatlanul 
halála napjáig. Ezt a családi gyűrű~ legidősebb fiai örökölték a Hankovits családnak 

Gyermekei szemében legtökéletesebb apaként, az élet fézjijaként élt Szeretettel, 
bölcs tanítással történt nevelését ellentmondás nélkül szent leckeként olhatta énjükbe 
Szuggesztív, meggyőzően tudott hatni minden mondásával, utravalóyával. A 
nádpálcarendszert kizárta teijesen nevelési metodusából, helyette a baráttal párosult 
apa meggyőző igazságait állította elibük Mindent elért vele bátor, szókimondó 
egészséges lelkü gyermekeket prodúkált A meghunyászkodást csírájában kiölte ezzel 
gyermekeiból, ami nemcsak az otthoni szemérmes lelkimeztelenségnek adott alapo4 
hanem az életbe kikerült fézjiaknak is biztos lelkiegyensúlyt 

Normális, polgárias életrendjében, szinte sablonosan rendszeres volt. Mérsékletesen 
élt. éjszakáit kivétel nélkül otthon töltötte, alkoholt még az udvaria1ság határáig 
sem fogyasztot4 borgőzös tár:saságban, tivornyákban soha részt nem vett. Passziói 
voltak, de azok is mértékkel Így. kártyázot4 dominózot4 sakkozott a legjobb 
poénnel, szorakozást kereső nyugalommal Végezetül, kedvelte a társaságo4 ahol 
minden új ismerős, vagy ÚJ tánaságban minden ember, rég~ közvetlen, azonnali 
barátsága szorított vele kezet .. Klubjának, a „Kányavárnak" évtizedekig volt kedvelt 
tagja. 

Törzsta!;Ja volt az intelektuelek kávéházainak és mindennapos vendége, a régi 
Nagy vár ad jó családjainak egy-egy baráti kár tyacJatára. 

Egyedüli, maga által is 101<znak minősített szenvedélye volt: A pipa! Habár 
fiatal k01ában rendkívül erős, vérhányást okozó nikotinmérgezése volt, nem tudott 
felhagyni élete végéig ezzel Hirtelen halálát is ez folyásolta he .. Késői bánat és 
pipájától való megundorodás már nemjelentett egészsége javára semmit. Undorral 
ha;ította el pipá14 gyermekeit kérve, hogy sohase dohányozzanak, mert az nem a 
mi családunknak való szenvedély, egészségünk kára nélkül A gyermekei szomorúan 
gondolnak a kártékony pipának hmszú, valóydhoz ragasztott meséire. Második 
feleségének nevezte a pipáyá4 de így, lehet mondani, egész háremet tartott belólük 
Család;dt kis nemzetnek nézte, ahol az anyai tisztelet és becsülés oltárát állította 
gyermekei elé Őmaga példaaddual szerette nejé4 akinek oldalán jóban-rosszban az 
élet legértékesebbyeit kapta. Önfeláldozást! 

Gyermekeit nem külön-külön, hanem együttes, megkülönböztetés nélküli szeretettel 
vitte útjaik fel~ és módszerével hozzá kötötte lelkivilágukat az élet reálizmusához 
Végtelen türelemmel, elnézé11el ápolta gyermekei énjét és hibáikat tudattalan 
tapasztalatlanságnak minősítette, rábízva hitével, előrelátásával az élet ilkoláydra 
a meg nem értett dolgokat megértetni Mindenben jó és konvenciondlis ro<szban 
kereste a természetest és ha gyermekei cselekedeteiben meglelte a természetes csírái4 -
helyesnek, szükségesnek elfagadta azokat Családi körben az apai előzékenység minta
képe volt Legkisebb fiának is udvariasan, kedvesen, sokatmondólag nyújtott gyufdt 
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cigarettájdhoz és nem mulhatott el alkalom, hogy kedveskedőn aydndékaival ne 
lepye meg övéit. Viszon4 apai szeretetén túl feyezte ki ;6érzését, ha gyereke csak a 
kabdtydt segítette fel Gyermekei adtak egyetlen örömét abban a sok viszontagságos 
küzdelemben amit dtélt 

Apai bó"kezüségének érzése mellet4 őmaga szerény, lemondó szerepet töltött be 
az övéi ;avára, azok lelkében magaszto.s érzéseknek utat törve ezzel Nagy csalddjára 
büszkén tekintetG véghetetlen hittel irdntuk, és a legkisebb nemes cselekedetüknek 
elérzékenyúlten örül4 magasztalta az4 kiszínezetten ;ovőjük hivatottsdgdig. 
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DR„ RAcz REzső 

(1884-1944) 



EGY HIÁNYOS ÉLETRAJZ 

Dr. Rácz Rezső egy kiemelkedő és aktív alakja volt a nagyváradi gyógyszerész
életnek, mintegy harmincöt éven keresztül, a 20 .. század első felében .. Sajnos, 
róla és tevékenységéről csak igen kevés dokumentum, személyes adat, vagy 
a tulajdonát képező Korona patikára vonatkozó tárgyi emlék maradt fenn, 
mivel a holokauszt áldozatává válva, a család minden java eltűnt, meg
semmisült azokban a vérzivataros időkben Néhány levéltári adat, helyi 
sajtóban megjelent írás, valamint Péter H Mária [ 1 J és Mermeze Gheorghe [2] 
műveinek, Pop Alexanhu tanulmányának [3], valamint dr .. Rácz unokájának, 
Heyman Évának, a „váradi Anna Frank"-nak, a naplója [4, 5] alapján pró
bálom felidézni - még ha hiányosan is -, néhai kollégánk alakját 

Heyman Éva naplóját, amit Smbó Mariska, a Rácz család házvezetőnője 
őrzött meg és adott át Zsolt (<z Rácz) Ágnernek, Éva anyjának, ez utóbbi 
1948-ban kiadta egy rövid (alig két oldal) előszóval, a szokásostól eltérően, 
a saját neve alatt, Éva lányom címmel 

A naplót 1991-ben Lustrg Olivér fordításában románul is kiadták, de 
a fordító, már a napló szerzője, Heyman Éva neve alatt adta ki, Am triiit 
atdt de pufin (Oly keveset éltem) címmel.. A fordításhoz Lustig egy 30 
oldalas bevezetőt is írt, valamint lábjegyzetekkel látta el a szöveget [ 6]. A 
napló megjelent angol és héber nyelven és az utóbbi időben német 
fordításban is. 

Az irodalmárok között, a napló eredetisége körül különböző véle
mények alakultak ki, hogy az milyen mértékben a Heyman Éva eredeti 
írása és milyen mértékben Rácz Ágnes változtatása vagy kiigazítása a szöveg
nek, amit az eredeti napló hiányában ma már nem dönthetünk eL A napló 
többszöri elolvasása után valójában felmerül a kérdés, hogy egy tizenhárom 
éves kislány ismeretei lehettek-e olyan „felnőttesek", ahogy az annak egyes 
részeiből kitűnik Erre vonatkozólag Kardics Imre nagyváradi helytörténész 
ezt írja: „Z,solt Béla Fele<égem könyve címmel írt i<mertetőjében azt írta, .fele5ége 
a könyvben emlékezetból az el1ő házasságából való, tizenhárom éves kúlán_yának 
naplóját rekonstruálta.. Kunt Gergely történé<z Egy kama<znapló két olva1ata 
című tanulmányában írja, hogy szerinte: „egy Z,solt Ágnes által átdolgozott 
kama<znaplóról beszélhetünk'' [6].. Amennyiben ezeket a feltevéseket, vélemé-
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nyeket elfogadjuk, Éva édesanyja jogosan adta ki a naplót saját neve alatt 
Ha az anya valójában belenyúlt a szövegbe, és kiigazított, pontosított, 
esetleg ő maga fogalmazta meg, úgy a felmerülő adatok annál pontosabbak, 
hihetőbbek, használhatóbbak lehetnek 

A kötetet hosszú keresgélés után, csak másolatban kaptam meg, amiért 
őszinte köszönetemet fejezem ki Faragó Vera asszonynak, nagylelkű gesz
tusáért, amivel az újabb kiadás megjelenése előtt rendelkezésemre bocsátotta 
a kiadvány eredeti magyar változatának másolatát Azóta, ezt ismét kiadta 
a XXT Század Kiadó, 2011-ben [7). 

Sajnos a különböző források között néha ellentmondásokat is találunk, 
ami több esetben bizonytalanságot okoz.. Ezekre a pontokra igyekezni 
fogok felhívni a figyelmet, s akárkinek a megalapozott, bizonyított érvei 
segítségével ki fogjuk egészíteni és javítani a felmerülő pontatlanságokat 

Rácz Rezső 1884 .. január 4-én született Kaposváron, Rosenberg név 
alatt, egy vallásos zsidó családban. Apja, dr. Rosenberg Sándor Nagyváradon 
a neológ egyház megteremtője, főrabbi 1868-1878 között Ez után Aradon 
töltött be hasonló funkciót haláláig (1900) [9, 10}. 

A fiú, Rezső (akit alkalmanként Rudolf vagy Rudi névvel is említenek), 
középiskoláit részben Aradon végezte, majd - egy fonás szerint - a kolozsvári 
Unitárius Főgimnáziumban érettségizett .. Ezt az információt - kérésemre -, a 
kolozsvári Brassai Sámuel Líceum levéltára nem erősítette meg [11). 

Gyakornoki éveit Aradon, Hajós Árpád az Isteni Gondviseléshez címzett 
patikájában teljesítette, majd Kolozsvárnn abszolválta a gyakornoki vizsgát, 
kitűnő eredménnyel, amiért kémiából Fabinyi-dijjal tüntették ki. 

Hogy hol végezte az egyetemi tanulmányait szintén nem tudjuk 
biztosan. Az egyik forrás szerint Rácz Rezső Kolozsváron kezdte el azokat 
és Charlottenburgban diplomázott, 1904-ben [3].. Más tanulmányok szerint 
- és személyesen ezt tartom hihetőbbnek -, a gyógyszerészi oklevelét Buda
pesten szerezte meg, s csak ez után megy Charlottenburgba [1, 12).. A 
tanulmány megírása közben a budapesti Semmelweis Egyetem dokumentu
mai alapján, Forrai Judit professzor asszony és Nagy Péter Tibor segítségével 
bizonyossá lett, hogy Budapesten diplomázott A nevét, Rosenbergről Ráczra, 
az egyetemi évei alatt változtatta meg, mert az 1904-ben végzettek doku
mentumaiban megtalálható Rosenberg és Rácz név alatt is, mindkettő 
1884-ben született és Kolozsváron tanult orvosnak, illetve gyógyszerésznek 
[55].. Az 1905-ben megvédett doktori disszertációján már Rácz Rezső néven 
szerepel. 

Dr RÁCZ REZSŐ 41 

A doktori tézisének kidolgozását már Charlottenburgban elkezdte, 
majd Kolozsváron fejezte be és ott, 1905-ben, a Kolozsvári Magyar Királyi 
Ferenc József Tudományegyetem, Fabinyi Rudolf által vezetett Vegytani 
Intézetben védi meg, summa cum laude minősítéssel .. Doktori dolgozata 
címe: Eljárás asarylaldehyd- és trimetho:;;y-benzoesav előállítására és az asarylaldehyd 
néhány új származéka. A dolgozat végén Rácz köszönetet mondott dr .. Fabinyi 
Rudolf professzornak és dr Széki Tibornak, aki abban az időben tanársegéd 
volt Fabinyi Kémiai Intézetében, a tanulmány megvalósításában nyújtott 
segítségért [13].. A téziseket egy 16 oldalas kis kötetben ki is adta, feltehetően 
egy rövidített formában .. Az akkori szokások szerint, ezt az extractumot a 
védés alkalmával nyújtották át a jelenlevőknek 
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Ezek után Ausztriába és Németországba ment dolgozni, majd hazatért 
és Hódmezővásárhelyen önállósította magát 

1908-ban érkezett Nagyváradra [3, 15, 14] feleségével, Kaujfmann lrénne! 
aki egy Arad környéki, tehetős szőlőtermesztő és bortermelő lánya volt 
1909 júniusában dr.. Rácz és felesége megvásárolták a váradi N agypiac 
mellett működő Oroszlán patikát, Lessner Alfrédtől, aki a maga rendjén a 
város központjában található Arany Sas gyógyszertárat vette meg. Az 
Oroszlán gyógyszertár adásvétele körül némi bonyodalom alakult ki, mert 
azt még 15 ezer korona adósság is terhelte, a helyi Takarékpénztárnál. 
Végül a dolgok tisztázódtak és a város vezetése július 23-án értesítette a 
Belügyminisztériumot a tulajdonoscseréről [2]. 

Alig hogy átvette az Oroszlánhoz címzett gyógytárat, rövidesen gondjai 
akadtak az energikusan és kitartóan nyomuló Hankovits Ferenc tervei miatt 
Hankovits többszöri próbálkozás után, 1906-ban, a peceszőlősi patikáját 
költöztette be Váradra. Később ezt is tovább óhajtotta vinni a város 
központjához közelebb Már az első költöztetése ellen is tiltakozott Lessner 
Alfréd, az Oroszlán patika előző tulajdonosa, most pedig dr .. Rácz sora 
következett az ellenkezésben. Először azért tiltakozott, mert Hankovits 
bérbe adta gyógyszertárát Vínnay Bélának, azután pedig Hankovits új 
patikaalapítását kifogásolta a Nagypiac tér ellenkező oldalán .. Ehhez az 
akciójához csatlakoztak a többi _gyógyszertár tulajdonosai is, m.int: Grósz 
Sándor, Oanády Kálmán, Lédig Arpád, Ronkevits Ferenc és Nyíri Odön, akik 
szintén kifogásolták Hankovits terjeszkedését és kérvénnyel fordultak a 
helyi hatóságokhoz a témában .. Másnap, Pohl.Jenő vezetésével ki eszközöltek 
egy kihallgatást a város vezetőinél. A város vezetősége ígéretet tett, hogy a 
problémát a közösség érdekében fogják megoldani [16]. Gyakorlatilag nem 
történt semmi, mert az új patikáját Hankovits 1910 novemberében meg
nyitotta. Úgy tűnik, fia, Hankovits György leírásából, hogy: „Ezt a párját 
ritkító ténykedést sikeresen támogatta a minisztériumi tárcát betöltő rokoni kötelék 
és ott fellelt baráti segfüég" [17]. Nil novum sub Solel (Lásd részletesen a 
Hankovits Ferencre vonatkozó fejezetet.) 

1912 .. január 11-én a Rácz házaspár értesítette a Városházát, hogy elad
ták az Oroszlánhoz címzett gyógyszertárat a Bács~Iopolyai Takarékpénztárnak 

Ugyanabban az esztendőben, az alig egy éve diplomázott Vadász Gusztáv
val, közösen megvásárolták néhai Nyíri 0örgy fiaitól - Ödöntó1 és Bélától 
-, az egykor jó hírű Korona gyógyszertárat, a város főutcáján. A patinás és 
hosszú időn át sikeresen működő patikát 1792-ben alapította Fuchs fóz.sef 
gyógyszerész [18]. 

A dolognak van némi pikantériája, mert néhány nappal korábban 
szintén az újságokból tudjuk, hogy a Nyíri fiúk tervezték lebontatni a 
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gyógyszertár épületét és egy háromemeletes palotát építetnének a helyébe 
[19].. Az épületet, a szándék ellenére nem bontották le .. Egyrészt újsághírekből 
tudjuk, hogy 1921-ben Rácz korszerűsíteni akarta az épületet, de mivel 
nem kérte a ház tulajdonosainak beleegyezését, azok kérésére a Városi 
Tanács felfüggesztette a munkálatokat.. A hírt közlő újságíró megemlíti, 
hogy a félig kész munka áll, az épület kinézete sem megfelelő és még az 
ott elhaladó járókelőket is veszélyezteti.. Végül a Tanács elrendelte a 
munkálatok befejezését, aminek a költségeit a bérlő a lakbér fejében el
számolhatja [20].. Másrészt az épület még az 1970-es években is állt, amikor 
lebontották és egy tömbházat emeltek a helyére. 

Az adásvétel alkalmával az egyik helyi napilap is megemlékezik a 
Nyíri-patikáról, amelyet Nyíri György már 1865-től, mint bérlő vezetett, 
majd 1870-ben a tulajdonos és egyben Nyíri apósa - Láposry Lajo.s - halála 
után meg is vásárolt a többi örököstől [21].. Ő és fiai - főleg Ödön-, több 
mint negyvenhét éven át vezették a patikát, sikerrel. A cikk írója megjegyzi, 
hogy két fiatal patikus veszi át az egész gyógyszertárat, a szimpatikus és 
fiatal gyakornokkal, Ertsey Istvánnal együtt [22].. Az idő múlásával dr. Rácz 
Rezsőnek több társtulajdonosa is volt: Vadász Gusztáv után, 1915-1918 
között és később is a felesége szerepe!, mint társtulajdonos, 1918-ban Róth 
J1,1iklós A gyógyszertár kezelője végig dr.. Rácz Rezső volt 

A Korona gyógyszertár az 1910-es évek elején 
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Ez a fénykép röviddel a patika mepásárlása ;itán kés~ülhetett, m;rt 
a bejárat fölötti cégtáblán még a dr .. RACZ-VADASZ GYOGYSZERIAR 
felirat olvasható, Vadász pedig csak néhány évig volt Rácz társtulajdonosa, 
majd önállóan egy drogériát nyitott 

Nagyváradra érkezése után rövidesen, mint a szakma egyik aktív tagja 
mutatkozott be Már 1913-ban részt vett a Magyarországi Gyógyszerész 
Egylet XL közgyűlésén, amelyet Nagyváradon az EMKE kávéházban 
szerveztek Ezen javasolták, hogy csak az egylet tagjainak legyen joga 
kiszolgálni kórházakat és más közintézményeket [23, 24] 

1920-ban megalakultak az elcsatolt területeken az új megyei gyógyszerész 
testületek Ennek a Bihar megyei szervezetében dr .. Rácz Rezső, mint alelnök 
működött közre .. 

A következő év elején, febrnár 11-én, a Szabadság című lapban hírt 
olvashatunk a gyógyszerészkamarák szervezéséről.. Május 11-én Kolozsváron 
vettek részt a váradi patikusok képviseletében Németh Pál a helyi elnök, dr. 
Rácz Rezső és George Pdc:ald A találkozó célja: megbeszélni a kamarák 
működésének intenzívebbé tételét és hogyan fogják elosztani az alapító 
tagsági és a tagdíjakból befolyó pénzt a bukaresti vezetés és az egyes kamarák 
között, hogy ez utóbbiak adminisztrációjára bizonyos összeg maradjon 

192L évben határozták el az Asociatia Generala a Farmaci~tilot din 
Románia (Romániai Gyógyszerészek Általános Egyesülete) megalapítását. 
Ebben a szervezetben is, mint vezetőségi tag tevékenykedett. Ennek a 
keretében alakult meg a Bánsági és Erdélyi Tagozat, amely a Trianoni
szerződés után Romániához csatolt területeken dolgozó gyógyszerészeket 
tömörítette magába. Ennek az egyesületnek a megyei szervezetében lett 
alelnök dr .. Rácz, George Pacala elnöksége mellett [25] 

1926. február 28-án zajlott le Kolozsváron az Erdélyi és Bánsági 
Gyógyszertár·-tulajdonosok Segélyegyletének Közgyűlése, amelyen a nagy
váradi patikusokat ismét Rácz Rezső képviselte. A munkálatok sotán dr. 
Rácz javasolta: a temetkezési egylet emelje fel a befizetéseket száz százalékkal 
és ugyanannyival a kifizetéseket is .. A javaslatot helyeslik és elfogadásra 
érdemesnek tartják Mártonf/Y Emil (Óradna) és László István (Etéd) [26]. 

Az 1930. évi egészségügyi törvény létrehozta a Gyógyszerész Kamarát 
(Colegiul Farmaceutic) és kötelezővé tette minden aktív patikus számára a 
tagságot Ebben a szervezetben is megyei alelnöki pozíciót töltött be Rácz Rezső. 

A következő év májusában részt vett az Országos Egyesület kongresz
szusán, ahol, „irredentizmussal szeparatizmussal vádolták az Erdélyi-Bánáti 
Kerületet Sa;nos közöttük volt Rácz Rudi" is [27]. Érdekesnek tűnik ez a 
megjegyzés, mert ellentétes azzal, amit unokája a naplójában megjegyez: 
„ nagyapa egész életében, amíg itt voltak a románok a Magyar Pártba tartozott 

T 
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és nagyon sok pénzt adott a Magyar Pártnak azér~ mert volt sok olyan magyar 
Váradon, akik nem tudtak vagy nem akartak megtanulni románul és így nem 
dolgozhattak Mindig gyűjtött nekik a Magyar Párt minden hónapban és nagyapa 
mindig adott Különbenis nagyapa mindenkinek ad, aki kér tó1e. Ezt mindenki 
tudta nagyapáról a városban, és amikor a vitéz beült a patikába, a református 
püspök, a katolikus püspök és az evangélikus pap levelet írtak Rajnainak, hogy 
milyen ;6 magyar volt a nagyapa azalat~ hogy a románok itt voltak" [28] 

Ez a téma felmerült már az 1926. év februári választmányi gyűlésen 
is, amikor a szervezet alapszabályában lefektetettekkel ellentétben, a beszá
moló szerint ismét kezdődött a gáncsoskodás: „ Gáncsvetőink eddig minden 
közgyú1ésünkön elónozakodtak két dologgal Minek Erdély- és Bánátnak külön kerüle~ 
külön vezetőség, szóval mire való államot alkotni az államban? ()A másik dolog, 
hogy Erdély és Bánát kerületének miért van magyar nyelvű hivatalos lapja?" 

Ez rányomta bélyegét a találkozó hangulatára és jelentőségére [29] 
1933 .. január 10-i Nagyvárad című napilapból tudjuk, hogy a helyi 

zsidó hitközség tisztújítása alkalmából, Rácz Rezsőt elöljárósági taggá válasz
tották A grémiumban helyet kapott még hárnm másik gyógyszerész is: 
Atlasz La;os (pénzügyi biztos és a jelölőbizottság tagja), Szabó Sándor 
(pénztárnok) és Farkas István (elöljárósági tag).. 

1933 tavaszán a Bihar megyei Orvos-, Gyógyszerész- és Természettudo
mányi Egyesület (BOGy TEJ tisztújító közgyűlésén Rácz Rezsőt ismét meg
választották vezetőségi taggá. Ez alkalommal az egyik alelnök (három közül), 
szintén gyógyszerész lett, dr: Medvigy Ferenc személyében [30] 

I ársasági-társadalmi szerepeket is vállalt, többször.. 1927 őszén id Csanda 
Endre a felvidéki Csány faluban hirtelen elhunyt A jeles gyógyszerész 
emlékére a BOGyTE egy megemlékező gyűlést tartott, az irgalmas rend 
oratóriumában .. Ezen dr. Rácz is megemlékezett kiváló szaktársa tevékeny
ségéről, kiemelve negyvennyolc éves pályafutása alatt bizonyított erényeit 
és érdemeit [31 ]. 

1931-ben ő nyitotta meg, mint az országos szövetség Bihar megyei 
elnöke, azt az ünnepséget, amit Rutka_y Aladárnak, a Mátyás király gyógy
szertár tulajdonosának a tiszteletére rendeztek, hetvenedik születésnapja és 
gyógyszertári tevékenysége 50 .. évfordulója alkalmából [32].. 

Patikája, a Magyar Korona is helye volt a város társasági életének. Úgy 
mondják, hogy déltájban dr.. Rácznál gyülekeztek barátai, ismerősei, a város 
élenjáró polgárai - jogászok, otvosok, tanárok, vállalkozók -, kvaterkázni, 
megbeszélni az aktuális politikai fejleményeket, de nem volt ritka egy-egy 
sakkparti sem 

A Nagyváradi Gyógyszerész Testület harmincéves fennállása alkalmával, 
1939-ben elismerő cikk jelenik meg a Buletinul Farmaciei című lapban .. Ez 
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Ráczot, mint a testület egyik helyi, kiemelkedően tevékeny tagját jelöli meg 
és dicsérő szavakkal ír lelkes munkásságáról.. 1914-től a testület titkára, 
majd az 1924 .. évtől elnöke a helyi szervezetnek, pozíció, amelyet az 
1940-es évek elején, az antiszemita rendeletek és törvények alapján vesztett 
el. Unokája meg is említi naplójában, hogy ez erősen érintette dr .. Rácz 
büszkeségét 

Adományozásokban is kivette a részét. A korabeli szakmai folyó·
iratokból tudjuk, hogy adakozott a gyógyszerészhallgatók könyvtára számára, 
valamint a JVYíredy-alapba is (33, 34].. Unokája is leír egy esetet, amikor egy 
szegény gyerek részére ingyen készítette el és adta ki a szükséges orvosságot. 
Minden bizonnyal nem az egyedüli alkalom volt 

Oroszlánrészt vállalt a Nagyváradon, 1926 .. január 23-án megrendezett 
országos gyógyszerészbál szervezésében is .. Az állomáson fogadta az érkező 
kollégákat. A sikeres bál után, vasárnap a társaság még Váradon maradt 
tagjai dr .. Ráczékhoz voltak hivatalosak ebédre .. Ezen túl 500 lejjel váltotta 
meg a báli jegyét (35].. 

Sajnos szakmai szempontból nincsenek feljegyzések, vélemények, és 
kortársai sem élnek már, hogy azoktól megtudhassunk valami érdemlegeset 
róla .. Maga az a tény, hogy többször és több egyesületben is megválasztották 
vezetőségi tagnak, kongresszusokon, szakmai szervezetek ülésein kiküldött
ként és aktívan képviselte a helyi gyógyszerészeket, azok vezetőségébe 
javasolták és választották meg, kifejezi a szaktársak elismerését. Itt idézhetjük 
a Buletinul Farmaciei folyóirat cikkét, amelyet az ő tevékenységének 40 .. 
évfordulójára írtak A cikk írója felteszi a kérdést, hogy mit rejt az a 
negyven esztendő, amióta a fiatal praxi átlépte az aradi Hajós patika 
küszöbét? „Pályaszeretetet, áldozatkészséget, állandó törekvést a jóra, a fejlődés 
lehetŐ<égeíre, az önművelődésen kívül az általános haladás szolgálatára, a közös 
intézmények fe;lesztésére ( ) Munkása a szaklapoknak, szívvel és lélekkel szerelmese 
a tárának" [3 6]. 

Rácz Rezső érdeklődése nem korlátozódott kizárólag a gyógyszertárban 
folyó tevékenységére .. Az 1939-ben megjelent cikk szerzője így fogalmaz: 
„( ) irodalmi munkdssága mindenkor elismerést bdemel Hivatott tollából értékes 
cikkek jelentek meg a Gyógyszerészeti Hetilapban, majd szerkesztó'bízottsági tag;a 
volt a Revista Farmaciei-nek és Buletinul Farmaci1tilor'nak i.s" [36].. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy gyógyszerészettörténettel is foglalkozott Orient Gyula, Az erdélyi
és bánáti gyógyszerészet történetében, a Nagyváradi reáijogú gyógyszertárak adatai 
című fejezet végén megjegyzi ezek eredetét, így: „Dr Rácz Rezső nagyváradi 
gyógyszerész szívesen közölt adatai" Egy helyi lapban megjelent, a helyi patikák 
múltjával foglalkozó, két cikk megírásához is dr. Rácz szolgáltatott anyagot 
[38, 39]. 
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Ezek alapján, feltehetően hozzáértéssel vezette a (Magyar) Korona 
gyógyszertárat Három kiadású receptőrző borítékot bírok a patikájának 
különböző időszakaibóL Az első kettőt az 1920-1940 .. évek között nyom
tatták, mert két nyelven - románul és magyarul - szerepel rajta a szöveg .. 
Az a tény pedig, hogy a telefonszám három számjegyből áll, arra utal, hogy 
még 1938 előtt készültek, hiszen az automata távbeszélőközpont beindítása
kor vezették be a négyjegyű telefonszámokat 

A harmadik boríték 1940 utáni időkben készült, mert a szövege csak 
magyar nyelvű Ennek az érdekessége az, hogy a gyógyszertár, amelyik az 

Recepttartó borítékok 



48 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

Úri és a Fő utca sarkán állt (hivatalos címe 1940 után Adolf Hitler u L 
szám volt), valószínű tüntetésként Rákóczi utat (a Fő utca) tüntette fel a 
recepttartón A boríték hátoldalán a tulajdonos ajánlja a patika saját ter
mékeit, a Korona néven készített és forgalmazott kozmetikai cikkeket 

Dr: Rau5cher Ede, eminens nagyváradi gyermekgyógyász jóvoltából jutott 
tulajdonomba egy húzótapasz borítója .. Ezt a készítményt minden bizonnyal 
a két világháború között gyártatta a brassói Beiersdorf & Co cégnél.. A 
csomagoláson fel van tüntetve a Rácz patika neve és címe is .. 

A húzótapasz botítékja 

Az antiszemitizmus és a fasizmus terjedésével és erősödésével a Rácz 
család és gyógyszertár helyzete is alaposan megváltozott 

Azokról a megpróbáltatásokról, amelyeket maga dr.. Rácz és környezete 
megélt az 1940-es évek elején, szinte kizárólag az akkor 13 éves unokája, 
Heyman Éva naplójából tudunk dokumentálódni .. Mivel a csa~ád a 
deportálások alatt teljesen kipusztult, illetve Rácz imádott lánya, Agnes 
(Zsolt Béla baloldali újságíró felesége) 1948-ban önkezével vetett véget 
napjainak, semmifele újabb adatokat nem lehet a családról megtudni. 
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Észak-Erdély 1940. évi visszacsatolása után, az uionnan megalakult 
városi vezetőség dr .. Rácz Magyar Koronához címzett gyógysze!tárát elvette 
és azt vitéz Szepesváry Károly (alias Scholz K) patikusnak adták át, mert 
„Rácz egy románbarát é5 megbízhatatlan z.sidó" [40]. Ez az erkölcsi és anyagi 
veszteség erősen megrázta Rácz gyógyszerészt és a családot, s az amúgy is 
szűkös időkben kereset nélkül maradtak A dolog erkölcsi oldala még 
erősebben érintette dr. Ráczot, aki .:. amint láttuk - évek, évtizedek óta a 
helyi gyógyszerésztársadalom és szakmai szervezetek egyik vezető alakja 
volt és most szinte megszégyenítve érezte magát a kollégák, vásárlói és 
ismerősei előtt. 

„Közben nagyapa úgy lefogyott é5 úgy megöregedet~ hogy senki nem ismert rá, 
és még az utcára is 5zégyellt menni, hogy éppen ővele történik ilyesmi, aki egész 
életében annyit dolgozott és mindenkihez olyan jó volt" [ 41]. 

Gyakorlatilag, ezzel véget ért dr .. Rácz szakmai életútja. 
Ez nem az első alkalom volt, hogy Rácz Rezsőnek elvették a gyógy

szertár át „ .. . amikor Ági kislány voh de még wkkal kisebb mint én, csak máwdik 
elemibe ;ár~ kommunizmu5 volt Váradon Akkor i5 elvették nagyapától a patikát .... " 
[42]. 

Most, ő addig-addig járt, amíg elintézte, hogy a gyógyszertárát vissza
kapja .. „Egy este () vitéz Szepesváry kapott egy levelet vitéz Rajnaytól és azonnal 
ki kellett mennie a nagyapa gyógy5zertárából Vitéz Rajnay azt írtcz, hogy nagyapa 
'nem megbízhatatlan z.sidó és nem volt .wha románbará~ hanem mindig76 magyar 
ember volt é5 hogy tévedés történt' Én akkor azt hittem, hogy az azért vol~ mert 
nagyapa egész életében a Magyar Pártba tartozott é.s nagyon sok pénzt adott a 
Magyar Pártnak ( ) De aztán megtudtam, hogy ötezer pengőt kellettfizetni vitéz 
Rajnaynak Nagyapának nem volt ötezer pengője, akkor eladtuk a zongorát 
Nagyon meg voltam ijedve, amikor eijiittek a zongoráért, nagyapa azt mondtcz, 
hogy hangolni rmzik, mert rossz ( ) Szóval december elsején este hét órakor 
nagymérgesen elment Szepesváry a patikából (.) December má50dikán, aztán vitéz 
Rajnay 5em volt már városparancsnok, hanem ;ott az a polgári igazgatás" [41).. 

Ekkor, Rácz már nem vezethette a patikát és ezért alkalmazta Bácskay 
Tibor fiatal gyógyszerészt Erről a periódusról így írt naplójába dr .. Rácz 
unokája: ,,A [zsidó - B .. L] törvény a gyógyszerészekre is vonatkozik, de nagyapára 
hála Istennek nem, mert reáljogú patikája lehet ZJidónak is, csak a gyógyszertár 
vezető;e nem lehet Z5td6. Ezért van most Bácskay a patikában mint vezető, de azért 
nagyapa dolgozik helyette, pedig ő fiatal Nagymama azt mond;cz, hogy Bácskay 
miatt kevesebb a jövedelmünk, de nem baj, csak ússzuk meg a háborút, é5 aztán 
megint nagyapa le5Z a vezető Nagyapa elnöke volt a nagyváradi gyógyszeré5zeknek, 
de elküldték, mert z.sid6 Nagymama nem i5 bán;a, ezért úgy sem kapottfizetést, 
csak rengeteget dolgozott, de nagyapa mégis szomorú volt, és Ági 5Írt amikor 
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megtudta. Azt mondta. „Nem baj, jön még kutyára dér''. amin azt értette, hogy 
A;tay nem le5z a nagyváradi gyógyszerészek elnöke a háború után, hanem megint 
nagypapa le5z, fs Ajtay( fel fog;ák akarztani, mert nyila<" [43]. 

Ezeknek a történéseknek az idején Rácz ideg- és egészségállapota erősen 
megromlott, „ beteg öregember lett beló1e két hónap alatt''. amikor még a hat
vanadik esztendejéhez közeledett csak. Ehhez hozzájárult ideggyenge felesége 
is, aki a legkisebb dolgok miatt is örökké zsörtölődött, perelt, veszekedett 
Erről Jusztin, aki először Ágnesnek, majd Évának volt az osztrák nevelőnője, 
1945 novemberében, dr.. Rácz lányának így írt: „amit 1zegény anyád az alatt 
a két hónap alatt az egé1z környezetével csinált, amit az a 1zerencsétlen gyerek 
1zenvedett tó1e, az meggyőzött engem arról, hogy valami nagy ha7 van vele" [44]. 
Később erős altatókkal, nyugtatókkal kellett kezelni .. 

Ugyanakkor Rácz állandóan aggódott lánya, Ágnes és annak második 
férje, Zsolt Béla sorsa miatt is. Mindkettő erősen baloldali meggyőződésű 
és nem árja volt Ezért Zsoltot Ukrajnába vitték munkaszolgálatra, később 
pedig, mint szocialistát, elzárásra ítélték, amelyet a Margit körúti börtönben 
töltött le. 

Mindezeket tetézték azok az intézkedések, amelyek a zsidótörvények 
következményei voltak 1941 márciusában a miniszterelnök adott ki egy 
rendeletet a „ törvénycikk egye< rendelkezé.1einek a 7JÍSS7Lte<atolt keleti- é1 erdélyi 
területen 7Jaló alkalmazá1a" tárgyában, amit azonnal érvényesítettek Bihar 
megyében is [49].. Azt nem tudjuk, hogy Rácz Rezső át is íratta a patikát 
Bácskay vagy másvalaki nevére, ahogy azt más gyógyszerészek megtették, 
mint Reúz l5tván, Pajor Pál, Atlmz Lajm és más érintett gyógyszertár
tulajdonos, hogy megmentsék azt a háború utáni időkre .. 

Az 1944-es év tragikus eseményeket hozott a család életében .. A rend
szeresen történő elkobzások - az Évike saját pénzén vásárolt, piros biciklijé
től, a telefonon, rádión és ágyneműn át a családi ezüstökig -, állandó 
rettegésben tartották az egész helyi zsidóságot. A márciusi német bevonulás 
után rövidesen, március 31-én, kötelezővé tették a sárga csillag viseletét a 
városban, majd április 30-án kezdődött a nem árják gettósítása. Ez a periódus 
még jobban megviselte dr .. Ráczot: „Szegény nagyapa ezentúl nem is mehet a 
patikába, mert a zsidók e<ak reggel 9 é< 10 közöttjárhatnak az utcára. Szegény 
nagyapa, eddig neki 7Jolt a leg;obb, mert a patikában dolgozott egész nap, és nem 
látta, hogy itthon milyen 1zomorú az élet" [48].. 

'' Szárazajtai Ajtay G Gyula: tehetséges és sokoldalú gyógyszerész, 1934-től a Mátyás 
király patika tulajdonosa Az 1940-es évek elején „csúnyán belekeveredett a politikába'; az 
imrédista vagy nyilas pártba, ami miatt a háború után menekülnie kellett ·ralán DélR 
Amerikába távozott családjával és azután nyoma veszett [45, 46, 47} 
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A gettóban átélt borzalmakról szintén Heyman Éva naplójából ismer
hetünk részleteket Leírja azokat az embertelen körülményeket, amelyek a 
gettóban voltak, élelemhiányt, hogy villanyuk sem volt és a teljes elszigetelt
séget, bezártságot Itt dr .. Rácz gyógyszerész és a lánya is bizonyos fokú 
szabadságot élveztek. „Ezentúl e<ak az hagyhatja el a házat, akinek erre írá50s 
engedélye van, például a nagyapa és Ági, mert ók gyógy5zerészek [49] vagy Kmkeméti 
Bandi báe<i é5 Meer Samu báe1i, mert ók orvosok. De más senki/'' [50]. Erről 

az embertelen és kegyetlen világról még több információt tudhatunk meg 
Katona Béla Várad a viharban című, a váradi zsidóság szenvedéseit bemutató 
kötetéből. 

A gettóból sok gazdag személyt kínvallatásra hordtak el, a Dréher 
sörgyárba, amit az akkori hatóságok cinikusan „pénzverdének" tituláltak, 
ugyanis ott próbálták veréssel, válogatott kínvallatásokkal megtudni, hova 
rejtették javaikat a gettó jobban szituált lakói. Sok rémséges dolgot lehetett 
hallani azoktól és azokról, akiket ott megkínoztak. 

Május vége felé dr. Ráczot is bevitték Május 27-én ,,Az egé<z ház elment 
a Dréherbe, 7Jagyis a férfiak é< a nók, akiknek egyáltalán nine< 7Jagy nincs itt a 
fér;ük Ági t< elment nagyapá11a1, Kee<keméti Bandi báe<ival é< az öreg Lustiggal 
() Korán reggel mentek el é5 én azt hittem, mmden perc egy év () délután a 
Dréherbó1 el;ottek a e<endőrök a takarókért, s azt mondták, hogy mindenki ott 
marad éjjelen át, mert 'nem köpnek a büdö1ök'.. (.) Ági és nagyapa mégsem 
maradt ott é;;el a Dréherben, 7Jalami cimlruhás csendőr megsa;nálta Ágit" [52].. 
Így Rácz Rezső legalább a kínvallatást elkerülte, de csak ezután jött a 
tragédia. . 

Május végén megkezdték a helyi zsidók bevagonírozását és depor
tálását. Ráczékat és az unokájukat a hónap utolsó napján indították el a 
tragikus útra és a hazatértek elmondása alapján június 6-án érkeztek meg 
Auschwitz-Birkenauba .. Szabó Mariska, a házvezetőnő szerint: „egyszer valaki 
azt mondta, hogy a Rácz doktor úr meg a felesége mihelyt megérkeztek Au.schwitzba, 
mári.< »a fiistbe mentek«. Bizony nem értettem mit jelent az, de tudtam, hogy 
valami rm.<z lehet" [ 53] 

Ezzel a tragédiával ért véget dr.. Rácz Rezső és felesége élete. Ezt a 
fájdalmat erősíti az a tény is, hogy rajtuk kívül még több váradi patikus 
lelte halálát a különböző haláltáborokban, mint Reisz l<tván, a Mező család, 
dr:. Raáber Árpád é5 ne;e, sz .. Schulmann Irén és mások 
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Zárszó helyett 

Dr Rácz Rezső évtizedeken át volt a nagyváradi gyógyszerész..társadalom 
és polgárság aktív és kiemelkedő képviselője, akinek sorsát és karrierjét a 
20. század gyűlölettel átitatott embertelen törvényei törték ketté, mint 
megannyi más jeles és értékes embernek Remélem ez a szerény tanulmány 
mementóként fog szolgálni személyére és a többi szakmabeli sorstársára. 
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BARLA DEZSŐ 

(1886-1950) 



EGY ERDÉLYI 
, ' ' ' MAGYAR GYOGYSZERESZ ELETUTJA, 

! TF f 

A 20. SZAZAD ELSO FELEBEN 

Barla Dezső gyógyszerész 1930 utáni két évtizedben Nagyvárad egyik kiemel
kedő személyisége volt, nemcsak szakmai, de emberi szempontból is. Élet
útja során Erdély több helységében megfordult, mielőtt a Sebes-Körös-parti 
városba érkezett. Szerencsénkre, két unokája, egyrészt még élénken élő és 
leírt emlékeivel [l], másrészt, a családban gondosan megőrzött relikviákkal, 
dokumentumokkal járultak hozzá jelen életrajz elkészítéséhez. Ezúton 
köszönöm meg dr: Andrásy Gyulának és dr Morvay-Smbó Edinának az 
önzetlen segítségét 

Jelen tanulmány célja nyomon követni Barla Dezső életének leg
fontosabb pillanatait, valamint szakmai karrierjének jelentősebb állomásait 

A meglévő dokumentumok szerint Barla Dezső 1886 .. május 12-én, 
I ordán jött a világra, az akkori Aranyos-Torda megyében [2, 3, 4, 5], egy 
jeles, unitárius családban [1] Apja Barla Sándor; anyja Moldován Anna volt. 
A család Tordaszentmihályon lakott. Barla felmenői között a legismertebb, 
dédapja, Bnwai Sámuel (1797-1897), Erdély utolsó nagy tudású és sokoldalú 
tudósa, polihisztora volt „ Termfszete5en erre az &ömre vagyok a legbü5zkébb" 
- ír ja dr. Andrásy Gyula [ l]. 

Elemi iskoláit hol végezte, nem tudjuk A tirocinális vizsgabizonylatából 
kiderül, hogy mielőtt patikai gyakornok lett, hat gimnáziumi osztályt 
végzett [2].. Mivel egy jelentős antitrinitárius családból származott, feltételez
hető, hogy valamelyik unitárius gimnázium tanulója volt. A kolozsvári 
gimnáziumon kívül Tordán is működött egy unitárius algimnázium Így 
feltevődött a kérdés: hol végezte gimnáziumi osztályait? A tordai algimná
zium az 1878 .. évben állami polgári fiúiskola lett .. Így maradt csak a kolozsvári 
gimnázium. Ennek tisztázása érdekében kerestem meg kérésemmel az akkori 
gimnázium mai jogutódját, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumot, hogy van-e 
nyoma a 19-20. századok fordulóján Batla Dezső nevű tanulónak [ 6].. 
Gyors és alapos válaszukból kiderült, hogy hősünk valójában Kolozsváron 
végezte gimnáziumi tanulmányainak egy részét, és pontos adatokat közölnek 
V és VI évi „előmeneteléről". ,_ 
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A válaszlevélből megtudjuk: 
,,Az Értesítő/XXII Évfalyam/1900-1901 iskolai évról/113 oldalán Barla 

Dezső a Pálfi Márton osztályfőnök által vezetett V:ik gimnáziumi osztály tanulója 
vol~ aki ezen tanév végén o i u. minősítést kapat~ azaz osztályirmétlésre utasíttatott 

Az Értesítő/XXIIJ Évfalyam/1901-1902 iskolai évról/260. oldalán Márkos 
Albert osztályfőnök által vezetett V:ik gimnáziumi osztályban Barl.a Dezső ismétli 
az V:ik osztályt, amelyet év végén fo l minősítéssel (azaz - felsóbb osztályba léphet) 
el is végez 

Az ÉrtesítőjXXIV Évfalyam/1902-1903 iskol.ai évro7/191 oldalán a Nyiredy 
Géza** osztályfőnök által vezetett VI-ik gimnáziumi osztályban, Barl.a Dezső fo l. 
minősítéssel elvégzi a gimnázium VI-ik o.sztályát 

Barl.a Dezső tanuló neve az Értesítő XXII előtti, valamint a XXIV utáni 
számában többet nem jelenik meg" [ 7]. 

Amint látható a gimnázium első négy osztályára vonatkozólag a Kolozs
vári Unitárius Gimnázium hagyatékában adatok nem találhatóak Ez 
megerősíti azt a feltevést, hogy azokat esetleg a tordai polgári iskolában 
végezte. Ugyanakkor az V. osztálybeli „botlás", talán betudható a két 
gimnázium közötti szintkülönbségnek is 

Mivel a családban - ismereteink szerint - addig nem volt egy gyógy
szerész sem, felteszem a költőinek tűnő kérdést, a fiatal Barla vajon nem 
éppen Nyiredy Géza példájára vagy netalán sugalmazására választotta ezt 
a pályát? Erősítheti ezt a feltevést az a tény is, hogy Nyiredy Brassai 
Sámuel tanítványa volt 

1904 májusában már Világoson (Arad m), Kriván János gyógyszerésznek 
az Isteni Gondviseléshez címzett patikájában gyakornok Ezt onnan tudjuk, 
hogy a család tulajdonában megmaradt a gyakornoki időből származó 
Nomenclatura című füzetecskéje (a belső borítón alcíme: „Gyógyszer nevek").. 
Ez a 18,7x12,4 cm méretű, kemény kartonba kötött füzet a patikai névsor 

,;. Ez úton mondok köszönetet Kósa Mária igazgató asszonynak és Molnár B Lehel 
könyvtárosnak hathatós és gyors segítségéért. 

** Nyire4y Géza (1861-1914) nemcsak az Unitárius Gimnázium jeles kémia tanára 
volt, de „nyári rzünetekben eló'készítő tanfolyamokat rendezett gyógyrzerészgyakornokoknak" [8] 
Péter H Mária így méltatja Nyiredy ez irányú tevékenységét: ,,A kolozsvári gyakornoki 
tanfolyam vezető tanára Nyiredy Géza volt a kezdetektó1 fogva haláláig, 1914 júniusáig. Mintegy 
huszonhét éven át ő volt a tanfolyam lelk~ szervezője b vezetője Munkáját a legnagyobb 
odaadással,, lelkiúmeretességgel végezte, ami rendkívüli megbec.sülést, elismerést váltott ki nemcsak 
tanártársai~ hanem tanítványai körében is " 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy fakabhdzy Zsigmonddal és l<sekutz Hugóval 
társszerzője volt a Gyógyo:erúme című kötetnek is (Kolozsvár, 1895) 

.1 
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második „kötete", 24 számozatlan oldalon, a 260.. pozíciótól - Liquor 
acidus Halleri -, az ábécé végig - Zingiber -, az 516 .. számú tételig. Ezt a 
füzetet 1904. május 5-én kezdte írni. A füzetben leírja a gyógyszerek nevét, 
szinonimáikat magyarul és latin nyelven is .. 

A tirocinális vizsgai oklevelén az 1903. szeptember L és 1906. május 
30 .. közötti időszak van, mint gyakorlati idő feltüntetve [2]. A két dátum 
között eltelt időnek (2 év 8 hónap) ellentmondanak Barla egyetemi vizsgai 
bizonyítványai, amelyek szerint „két évnél kevesebb segédidő után'; iratkozott 
be az egyetemre [3, 4, 5].. Ma, több mint száz év távlatából, nehéz lenne 
a két dokumentum állításai között igazságot tenni. Ha az akkori szabályokat 
vesszük figyelembe, akkor három évet kellett teljesítenie, a kétéves gyakorlat 
az érettségit tettek lehetősége volt 

A segédidő befejezése és a tirocinális vizsga között közel négy hónap 
különbség volt, amiből kettőt valószínű a gyakornoki tanfolyam elvégzésével 
töltött el. 

A gyakornoki éveinek befejezéséről és az azt követő vizsgáról a Kolozs
vári M. Kir. Gyógyszerész-gyakornoki Vizsgáló-Bizottság által 1906 .. augusztus 
28·-án kiállított, 689. számú, latin nyelvű, Testimonium Iironum Pharmaciae 
tanúskodik A vizsgáztató bizottság tudós tagjai: Fabinyi Rudolf, mint elnök, 
Lőtef6zwf és foekutz Hugó egyetemi tanárok, valamint Széki Mikl6s gyógyszerész· 
mester, mint tagok voltak Az elért minősítés „satis" (elégséges) volt [2].. 

A gyakornoki vizsga dátuma és az első egyetemi év között eltelt egy 
esztendő .. Feltehetően ebben a periódusban szolgálatot vállalt valahol, mint 
segéd vagy nemdiplomás gyógyszerész. 

,,A gyógyszerészmesteri oklevél elnyerése végett" 1907-1908 .. évben végezte el 
az első tanévet. Egyes vizsgáiról a család tulajdonában lévő három 
bizonyítvány tanúskodik, amelyeket: 1907. december 20-án, physikából - jó, 
1908 .. május 25-én, chemiából - jó és 26-án botanikáb6l szintén jó érdem
jeggyel tette le .. A bizonyítványok dr: Szádeczky-Kardoss Gyula, kiváló egyetemi 
tanár, a „mathematikai és természettudományi kar" dékánjának aláírását 
viselik [3, 4, 5]. 

Diplomavizsgájának és eskütételének dátuma 1909 .. június 23., amikor 
a matematika és természettudományi, valamint az orvosi kar dékánjai -
professzor Klug Leopold, illetve Makara La;ós és Lőte József szintén egyetemi 
tanár, mint jegyző - előtt szerezte meg a gyógyszerészmesteri címet A 
vizsga napján a dékáni hivatal 801/1909/9. szám alatt kiadott egy bizonyít
ványt, amely igazolja, hogy a „1zigorl.atokat befé;ezte, és gyógyszerészmesterré 
feleskettetet~ .s oklevele készülóben van" [9]. Barla Dezső kézzel írott, kalligrafikus 
és az egyetem nagy viaszpecsétjével hitelesített pergamen diplomája ma is 
a család birtokában van .. 
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Barla Dezső egyetemi vizsgabizonylata 

Szakmai pályafutása gyakorlatilag két, megközelítőleg azonos időtartamú 
részre osztható: 

- 1909-1929 között Erdély több várnsában működött, majd 
- 1929-től haláláig Nagyváradon folytatta tevékenységét 
A diploma megszerzése után, második lánya, dr: Morvayné Barla Éva, 

visszaemlékezései alapján Csíkszeredában, majd Kézdivásárhelyen is dolgozott 
[10].. 

Feltehetően biztos anyagi helyzete volt már, amikor 1910 táján meg
nősült. Felesége Gelt1ch Blanka volt. Róla az unokájuk így ír: „Szép as1zony 
volt, költői tehetséggel megáldva, verseit kolozsvári, sőt országos lapokban is 
közölték" [1 J 
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Azt dokumentumokkal is bizonyíthatjuk, hogy 1912-ben Csíkszeredában 
található Ezt egy, a család tulajdonában lévő, 1912 júniusában keltezett 
Gyógyszersz.állítá5Í egyezmény is igazol, ami ugyan nincs aláírva, de a nemzeti
színű zsinórral összefűzött példány a Csíkszeredai Kerületi Munkásbiztosító 
Pénztár szárazpecsétjével van ellátva. Így feltehetően az említet intézménnyel 
megkötött szerződés melléklete lehetett, amelyben rögzítik a gyógyszerkiadás 
és -elszámolás törvényes kereteit és módszereit [11].. Ugyancsak Csíkszeredára 
vonatkozik egy 1913 júliusában 88016 .. szám alatt a Vallás és Közoktatásügyi 
m. kir.. Miniszter által kiadott engedély, ami „alap;án Barla Dezső gyógyszertár
vezetőt Oík5zeredán f év szeptember 1-tól 1919 évi augusztu5 hó végéig terjedő, 
hat év tartamára gyógyszerészgyakornok-tartási joggal" ruházzák fel. Ez már egy 
bizonyos fokú szakmai elismerést is jelentett, hogy rábízták a fiatal patikus
generációk elindítását a gyógyszertári karrier útján [12]. Minden valószínűség 
szerint, ez időben nem tulajdonosa, hanem csak kezelője, vezetője volt az 
illető gyógyszertárnak, egyébként nem mint vezetőt nevezték volna meg 

Barla neve megjelent a Csíki Lapok című újságban is. Először 1912 
december 4-i 49 .. számban, majd 1914. február 18-i számban, egy hirdetéssel 
kapcsolatban '' 

Első gyermeke, Erzsébe~ 1911 szeptember 12-én született, aki sajnálatos 
módon 5 éves korában félárva sorsra jutott, mert az édesanyát 1918-ban, 
alig 31 évesen, sírba vitte a spanyolnátha. Mivel az édesapa néhány évig 
egyedül maradt, a kislány intézetbe került, majd 1931-ban a kolozsvári 
Marianumban érettségizett [1] 

Barla Dezsőt az első világháború idején behívták katonának, mint 
gyógyszerészt [1]. A háború utáni években, rövid ideig Kolozsváron is 
dolgozott [8]. 

1920-ban vagy 1921-ben Marosludasra költözött, hogy gyógyszertárat 
nyisson. Péter H Mária, Nagy Jenő 1921-ben kiadott naptárára hivatkozva, 
a patika alapítását 1920-ra datálja, de még nincs felállítva [13]. Ezzel szemben, 
egy 192L február 25-i dátummal, 181/1921 számmal iktatott dokumentum 
szerint, Barla Dezső engedélyt kap egy - a városban második - patika 
megnyitására. Ezt a kislánya után Szent Erzsébetről nevezte eL 

Erre az illető periódus szabályai szerint, a jóváhagyástól számított egy 
év állt a rendelkezésére. Az átiraton halványan, ceruzával van feljegyezve, 
hogy: „megnyílt 1921 augusztus 9-én" 

* Ezeket az adatokat dr. Péter H. Mária közvetítésével kaptam meg A;tony Gábor 
csíkszeredai kolléga jóvoltából, Erős Vi/m0< gyűjtéséből Mindhármuknak hálás köszöne
temet fejezem ki 
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A marosludasi működése idején - 1923 február 15-én kötötte második 
házasságát [14], felesége, Lukácsjfy Ilona lett (sz. 1903.. április 29 . .), aki 
pénztáros, később laboráns volt a gyógyszertárban. 

Barla gyógyszerész szakmai élete nem volt felhőtlen a marosludasi 
évek idején. A családnál létező dokumentumok között található egy kézzel 
frott okirat, amelyből Pálffy István gyógyszerész által, két tanú jelenlétében 
tett nyilatkozatból kiderül, hogy: ,,Alulírott elismerem, hogy Barla Dezsőt 

hatóságaink e1iítt wbbször jélreér tés folytán indok nélkül feljelentettem s ezen őt ért 
kellemetlenségek miatt sajnálatomat fejezem k~ s magam rész.ér6Z ígérem, hogy a kollegi.áli5 
visz.onyt nem fogom többé zavarni. " 

Ez az eset nem volt más, mint a konkurencia harcnak egy szokatlanul 
durva megnyilvánulása .. Ebben Pálffy, aki 1911 óta, az 1854-ben alapított, 
Angyal patika tulajdonosa és a kisvárosban monopolhelyzetben lévő patikus 
volt, feltehetően nehezen viselte el Barla 1921-ben (tehát alig egy éve és 
négy hónapja - szerz .. megj . .) alapított Szent Erzsébet gyógyszertárának a 
versengését és az őt ért bevétel kiesését. Különösen - úgy tudjuk, hogy -
a Szent Erzsébet gyógyszertár Barla Dezső irányítása alatt, anyagi szem
pontból is nagyon jól ment, hogy a tulajdonos még autót is vásárolt 
magának [1] Hála a sorsnak, a hasonló, gyógyszerészek közötti alaptalan 
feljelentgetős esetek nem voltak tipikusak, ritkán fordultak elő .. Ismerünk 
Nagyváradról is néhány esetet, amikor a kenyérféltés állított szembe 
gyógyszerészeket [15]. Gyakoribbak voltak például a gyógyszertár-, illetve 
drogéria-tulajdonosok közötti pereskedések 

A nyilatkozat folytatásában, ugyanazon két tanú előtt, a két érdekelt 
patikus egy megállapodást kötött az elkövetkező időre vonatkozó 
nyitvatartási programról, az éjszakai szolgálatok beosztásáról, a tordai és 
gyulafehérvári, valamint vasúti betegsegélyzők kiszolgálási rendjéről is. Ez, 
az 1923.. január l-jén megfogalmazott egyezség, a továbbiakban, remélhetőleg 
nyugodt működést engedett Barla gyógyszerész patikájának [16, 17].. 

1924 .. március 21-én megszületett második lánya, Éva, aki szintén apja 
szakmai nyomdokaiba lépett, majd később Nagyvárad egyik elismert gyógy
szertárvezetőjeként működött. 

Egy más természetű kellemetlenségre vonatkozó két dokumentum is 
előkerült a családi „irattárból". Az elsőből kitűnik, hogy Barla Dezső nem 
vásárolt marosludasi gyógytárának saját üzlethelyiséget, hanem bérelt egyet 
a helyi római katolikus plébániától. 1926 .. május 29-én egy hivatalos átiratot 
(51/1923 sz.) kapott az ottani plébános aláírásával, amiben az jelzi, hogy: 
,,Miután aj hó 20-án megtartott nyilvános árverésen, az árverésróZfelvett s ön 
által is aláírt jegyzókönyv szerint, a jelenleg ön által bérelt üzlethelyiséget Hrubecz 
Vendel helybeli lakos, mint legtöbbet ígérő vette ki haszonbérbe, tisztelettel felszólítom 
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önt, hogy ;elenlegi bérleti szerződésnek a lejártakor, vagyis ez év augusztus hó 
elsejére az üzlethelyiséget kiüríteni és Hrubecz Vendel új bérlőnek, átadni szíves
kedjék" [18]. 

I ehát Barlának kifele állt a szekere rúdja az addigi üzlethelyiségből. 
A már említett jó gazdasági körülményei között - feltehetően -, Barlának 

nem volt nagy anyagi megterhelés és megérte az áldoz.atot, egy új házat 
építtetni a gyógyszertárnak Ennek az építkezésnek létezik az „Egységáryegyzék 
a Nagyságos Barla 0ógyszerész úr m-ludasi építkezéséhez''. amit 1926 .. július l-jén 
adott id Pál! Károly építészmester .. Ebben, 21 pontban tételesen fel vannak 
sorolva az elvégzendő munkafázisok, amelyek egyértelműen bizonyítják, 
hogy patika fog épülni. A leírás szerint két üzlethelyiség épült, két bejárati 
ajtóval és két kirakattal, a pincének és laboratóriumnak betonpadlózatot 
készítettek stb. [19].. Hogy mikorra készült el a ház nem tudjuk, de az 
1927 .. évi Gyógyszerészek Zsebnaptára szerint a Szent Erzsébet patika tovább 
működött [20]. 

Az építkezés ellenére a Barla család rövidesen távozik Marosludasról. 
Az 1929. évben már Nagyváradon találjuk őket Az 1930. évre kiadott 
Almanachul Farmaceutic-ban (Gyógyszerészek Zsebkönyve) a Szent Erzsébet 
patika tulajdonosa már Deutsch Ernő [21].. Egy, a nagyváradi tiszti főorvosi 
hivatal által 1940. december 18-án kiadott Múködé5i bizonyítvány szerint, 
Bada Dezső „az Arany Kereszthez címzett gyógyszertárban 1929 November 
16-tól van alkalmazásban a mai napig." Az egyik unokája megjegyezte, hogy 
dr: Medvigy Ferenael is társas viszonyban lett volna [1 ], de erre nem találtam 
bizonyítékot Ha esetleg be is társult dr Medvigy Madonnához címzett 
patikájába, csak mint csendestárs tehette volna és nagyon rövid időre. Ez, 
véleményem szerint, teljesen kizárt Ugyanakkor Alexandru Pop idézett 
munkájában állítja, hogy 1933 és 1938 között a Kleopátra gyógyszertár 
Pa;or Pál és Barla közös tulajdonát képezte [22]. Ez az állítás is minden 
kétséget kizáróan téves, mert az akkori törvények, szabályok tiltották, hogy 
valakinek több patikában legyen érdekeltsége .. A helyi Unitárius Egyház
közösség idézett dokumentumai szerint is Barla Dezső 1929 óta élt Nagy
váradon [14].. 

Több forrás szerint is 1930-tól már, mint Zsigmondovit< Géza társtulajdo
nosa szerepel az Arany Kereszt gyógyszertárban [23]. Erről néhány tárgyi 
bizonyítékkal is bírunk, mint a gyógyszertár fényképe, ahol a sarkon lévő 
ovális tábla alatt jól olvasható a két társtulajdonos neve .. 

Hasonlóan a közös tulajdonlásról árulkodnak a patika fennmaradt 
zacskói és receptőrző borítékai is 

Az Arany Keresztben Barla Dezső társtulajdonossága 1941 végéig tartott, 
amikor a patikában lévő 50 százalékos részesedését eladta 130 ezer pengőért 



64 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

Az Arany Kereszt gyógyszertár az 1930-as években 

A vásárlók dr. Tóhegyi Tenczl józ.sef, budapesti orvos és neje, sz. Lipovniczky 
Mária (az 50% 8/13-ad részét) és Martmovich Árpád gyógyszerész és neje, 
sz .. Várhelyi Irma (5/13-ad részt) voltak (24].. Ennek az adásvételnek a szerző
dése és a járulékos dokumentumai (a tranzakció bejelentése a városi ható
ságokhoz, Martinovich Árpád kinevezése, mint a gyógyszertár kezelője stb.) 
a Martinovich család még élő tagjainak jóvoltából, másolatban a szerző 
tulajdonában vannak Ezek sok mindent tisztáznak az Arany Kereszt 
gyógyszertár 1941-1948 közötti történetéről is, ami meghaladja jelen 
tanulmánynak a határait 

A dokumentumokhoz csatolt levélből kiderült, hogy Martinovich 
Árpádnak volt egy személyjogú gyógyszertára Hajóson, a Segítő Mária 
patika, amit édesapjától örökölt Ezek tulajdonjoga csak diplomás patikusé 
lehetett, a reáljogúakkal szemben, aminek tulajdonosa bárki lehetett, csak 
egy diplomás gyógyszerészt kellett alkalmaznia, annak vezetésére. Ezért 
voltak a reáljogú gyógyszertárak sokkal drágábbak Martinovich félt, hogy 
behívják katonának és a család jövedelem nélkül marad .. Ezért relatív olcsón 
( 40 ezer pengőért) eladta a hajósi patikát és megvásárolta az Arany Kereszt 
Barlára eső részét, amelyben mint társtulajdonos szerepelt a felesége is, 
természetesen Zsigmondovits mellett Mivel nem volt rá elég a rendelkezésére 
álló pénzösszeg, dr. Tóhegyi I enczl Józseffel társult, aki befektetési szán
dékkal vásárolta meg a fél gyógyszertár 8/13-ad részét (25, 26] Mint vásárló, 
illetve mint tulajdonos szerepel az ő felesége is .. 
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Nem tudjuk mi volt a szándéka Barla Dezsőnek a gyógyszertár 
eladásával, mert egy 1942 novemberi helyi napilapban találtam egy rövid 
hírt, amely szerint: „Barla Dez.ső gyógyszertfrz, mint annak idején megemlékeztünk 
róla, felkészült, hogy végleg búcsút mondjon Nagyváradnak Közben azonban úgy 
;árt, hogy ő i5 a nóta rabja lett 'Ki a Körös vizét i>sza [Vágyik annak szíve 
vissza - B . .LJ Így történt, hogy a népszer/[ gyógyszer&z vúszavágyott és átvette a 
váradi Kleopátra patikát" [27].. Távozási szándékáról semmiféle nyomot 
nem találtam a tanulmány elkészítése közben Különösen érdekes ez a 
szándék, annak ismeretében, hogy 1938 vagy '39-ben vásárolt egy szép villa 
típusú házat, Várad egyik csendes utcájában. 

Tehát Barla 1942-ben átvette a zsidótörvények hatása alá került Pajor 
Pál Kleopátrához címzett gyógyszertárát (12]. (Ebben az időben több nem 
árja gyógyszerész, abban a reményben, hogy esetleg megmenthetik patikáikat 
a háború utáni időkre, számukra megbízható keresztények nevére íratták 
át azokat Így történt ez Reisz 15tván Kígyó patikájával, amit Szabó Ferenc 
nevére íratott, a dr. Rácz Rez.ső és felesége, sz. Kaujfman Irén Magyar Korona 
gyógyszertára, amit Bácskay Tibor vezetett tovább stb. [28].) 

Ugyanez az újság 1943. január 27-én, írja, hogy a Belügyminisztérium 
jóváhagyta a gyógyszertárnak Barla Dezső nevére történő átírását [29].. A 
Kleopátra gyógyszertárról fennmaradt néhány fénykép, abból az időszakból, 
amikor Barla „bírta" azt 

Pajor Pál túlélte a lágerek borzalmait és hazajött 1945 .. év folyamán 
Ekkor Barla visszaadd a Kleopátra gyógyszertárat eredeti tulajdonosának 
Valószínű ekkor vette magához azt a 165 darab, 17 váradi gyógyszertárból 
származó „adós-cédulát", amelyek a több helyi patikának kölcsön- vagy 
cserébe adott gyógyszerek voltak feljegyezve. Ezek egy 14 rekeszes irattartóban 
találhatók és feltehetően elszámolatlanul maradtak a Kleopátra - Pajornak 
történt - átadásakor 

A cédulák a Kleopátra patika eredetét igazolják, hogy a saját neve 
nincs beírva a gyógyszertárak között az irattartóba, hiszen saját magának 
nem kölcsönzött A kis cédulák között található egyetlen géppel írott 
kölcsönkérő levélke, amit a Mátyás király gyógyszertár tulajdonosa, szárazajtai 
Ajtay G Gyula küldött, a „ Tekintetes Kleopátra gyógyszertár" részére, bizonyítva 
feltételezésünket. Ezek, az egy kivétellel, kézzel írott cédulák azt sugallják, 
hogy abban az időben a gyógyszereknek és alapanyagoknak a patikák 
közötti csereberéje, ha nem is törvényes, de legalább megtűrt volt. Minden 
bizonnyal azokban az ínséges időkben (194 3-1944) az e fajta együttműködés 
némileg javíthatta a gyógyszerellátást Ugyanakkor egy szép bizonyítéka 
annak a kollegiális segítségnyújtásnak, amelyet ezzel a kölcsönzéssel és cserék
kel megvalósítottak, mind a betegek, mind a gyógyszertárak javára, hasznára. 
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Barla gyógyszerész az akkor érvényes törvények alapján (Legea nr. 266 
din 4 aprilie 1946 - 1946 .. április 4-i 266 .. sz .. törvény) patika-alapítási jogot 
kapott és így 1946-ban egy új patikát nyithatott Szentháromság néven, a 
Visinszky (volt Teleki, ma Primariei - Városháza) utca 4. szám alatt [30]. 
Ezt később átköltöztette a Szent László (ma Unirii - Egyesülés) tér és a 
Zöldfa utca (ma Vasile Alecsandri) sarkára, a Moskovits-palotába, ahol 
átmenetileg az Arany Kereszt is működött, még 1930 előtt [31].. 

Meg kell jegyezni, hogy a romániai Hivatalos Közlöny (Monitorul 
Oficial), az 1946 .. július 10-i számában (nr .. 157) 7219. oldalon azt írja, 
hogy: „Barlát véglege1ítik, mint a Kleopátra gyógyszertár tula;don0>á~ Pa;or Pál 
volt tula;donos lemondá5a alapján " Furcsának tűnő és téves bejelentés, mert 
Pajor még 1945-ben visszakapta patikáját, amelyet 1949. április 2-án tőle 
államosítottak el, Barla pedig még az évben megnyitja saját vállalkozását, 
a Szentháromság gyógyszertárat 

Ebben az időben - 1946. június 16-án - szerezte meg gyógyszerészi 
diplomáját második házasságából született leánya, Éva, a budapesti Pázmány 
Péter Egyetemen Ő ebben a gyógyszertárban kezdte el szolgálatát 1946 .. 
november l-jei dátummal [32, 13] 

Vannak vélemények, hogy az áthelyezés fordított irányban történt 
volna a Zöldfa utca I-ből a Teleki utcára [34,1].. Ezt a változást cáfolják 
a két patika engedélyeztetési dokumentumai .. 1946 .. november 23-i dátummal, 
965/137161946647 CL szám alatt, a Bihar megyei egészségügyi hatóság 
jóváhagyja a gyógyszertár működését a Visinszky utca 4. szám alatt [35].. 
Szintén ene a címre jegyzi be a patikát a Nagyváradi Kereskedelmi- és Ipar 
Kamara is, december 11-én, 40816/Fi 3022 .. szám alatt [36]. 

A Zöldfa utca L szám alá történő költözés bejegyzését a Kereskedelmi 
Kamaránál, 1948. július 9-én kérte 3203/1948 szám alatt, mellékelve a 
gyógyszertár külső fényképét is í37J. Ebben a kérvényben konkrétan van 
megfogalmazva: „a cég 5zékhelyének elköltözteté5e a Vi5inszkJ utca 4 szám alól 
a Va5ile Alecsandri u I. 5zám alá" 

Az Ipar és Kereskedelmi Kamara kiküldöttje 1948 augusztus 10-én 
szállt ki a gyógyszertárba .. Az ekkor megírt jegyzőkönyvből tudjuk, hogy a 
patikának három alkalmazottja van: egy-egy felső és középminősítésű és 
egy szakvégzettség nélküli személy [38].. Erre a lépésre régen készülhetett 
Barla gyógyszerész, mert ugyanebből a jegyzőkönyvből kiderül, hogy a 
helyiséget már 194 7. szeptember 28-án kibérelte. Feltehető, hogy ekkor már 
meg volt az áthelyezést jóváhagyó elvi végzés .. A kérvény megírásakor, 
amint az a fényképen is látható, már a külső reklámok és a cégtábla is kész 
volt A címváltoztatásról megejtett bejegyzést a Kereskedelmi és Ipar Kamara 
1948 december 15-i dokumentumával igazolta (nr. 3966/1948). Sajnos a 
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A Barla-gyógyszertár 1946-han, a Zöldfa utca sarkán 

költözés esetleges előnyeit nem sokáig élvezhette, mert alig néhány hónap 
után, 1949. április 2-án államosították a városi gyógyszertárakat 

Barla, mint sok más patikus, aktív résztvevője volt a helyi gyógysze
részeti, társadalmi és társasági életnek is .. 1941-1944 között választmányi 
tagja volt a Magyar Gyógyszerész Egyesület 2L számú, Bihar megyei 
szervezetének. A család tulajdonában van Barla Dezső részére 1943-ban 
kiadott, a Magyar Gyógyszertudományi Társaságnak a tagsági igazol
ványa is. 

Barla Dezsőt érdekelte a szakma utánpótlásának problémája is. 
Erdélyben ő és szárazajtai Ajtay G. Gyula voltak az aláírói annak a meg
keresésnek is, amelyben kérik a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy 
tegye lehetővé Kolozsváron a gyógyszerészképzést [39].. Nemcsak egy átirat 
erejéig érdekelte az új szaktársak képzése, hanem aktív módon részt vett 
ebben a folyamatban. Már a csíkszeredai működése idején, néhány évi 
tevékenység után, fiatalon megszerzett gyakomoktartási jog is elismerése 
volt a szakmai tevékenységének Hasonló módon, a vezetése alatt a Kleopátra 
patika is tangyógyszertár volt 

Az ő gyógyszertárában teljesítette gyakorlati idejét mindkét lánya .. A 
nagyobbik, Erzsébet, aki csak a tirocinális vizsgát tette le és gyógyszertárban 
dolgozott, mint segédgyógyszerész, és a fiatalabbik, Éva, aki diplomás 
gyógyszerész lett, szintén az édesapja keze alatt ismerkedett a szakma titkaival. 
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Szakmai felkészültségéről némi képet alkothatunk abból a vénygyűjte
ményből is, amelyet a család ma is őriz .. Ez a gyűjtemény egy régebbi 
manuális, rendezett, átmásolt változata lehet, mert a füzetbeli beírások 
túlnyomóan zöld tintával lettek elvégezve .. Sehol egy dátum vagy utalás a 
keletkezés idejére. Minden bizonnyal a IV Román Gyógyszerkönyv 
megjelenése (1926) után másolta át, mert a Species pectorales címszónál 
nem írja le annak összetételét, csak röviden Ph.. R. IV. (Pharmacopeea 
Romana IV}. A füzetbe beírt recepteken kívül számtalan kis papírlapra, 
cédulára feljegyzett vény is található. Ezek között néhányon szerepel dátum, 
de ezek nem nyújthatnak támpontot a gyűjtemény keletkezési idejének 
meghatározásához. 

Egy másik árulkodó adatot épp egy recept neve szolgáltatta: „75 leies 
gyógyszer" .. I ehát ezt a gyűjteményt az 1920-1940 közötti erdélyi román 
impérium idején másolta le az összegyűjtője .. Erre utalnak egyes átárazások 
is. Több vény található a manuálisban, amelyeket első alkalommal lejben 
taksáltak meg, majd később (1940-1945 között) ezeket pengőben és fillérben 
felülírták. Véleményem szerint, Barla Dezső a vénygyűjteményét abban a 
periódusban rendezte és írta át, amikor Nagyváradra költözött (1929-1930) 
vagy közvetlen utána, mert találtam egy receptet Elixir sec Zsigmondovits 
megjegyzéssel. Ez feltétlenül az 19.30 utáni időkre utal. 

Hasonlóan a Liszka-víz, ami hosszú ideig a tenkei patika''. házi 
specialitása volt, ahonnan postán keresztül terjesztették az egész országban, 
még a 20 .. század első felében is. Ez egyes nagyváradi gyógyszertárakban is 
található volt, különösen az Arany Keresztben, ahol Lirzka János - feltehetően 
az említett arcvíz „megalkotója", 1848-1855 között, mint a gyógyszertár 
kezelője működött [ 40].. Feltételezem, hogy ebből az időből maradt fent a 
recept az Arany Keresztben is, és amit az Erdély keleti és középső részén 
töltött éveiben nem valószínű, hogy ismert volna Barla. 

Minden bizonnyal, Barla gyógyszerész nyugalmazásáig használta a 
gyűjteményt, mert találtam benne egy kombinált por receptjét is, „Suszter 
elvtárs pora" felirattal, ami, legkorábban, 1946-ban keletkezett, mert az 
„elvtársak" csak az 1946. évi elcsalt választások után kerültek hatalomra.. 

Ez az ábécé-sorrendes, fekete kartonnal borított spirálfüzet (19,2x12 
cm) és a benne található plusz lapokra, kis cédulákra feljegyzett „receptek" 
258 vényt tartalmaznak, amelyből 190 humán felhasználású .. 

* Liszka fána< (1803-1872) 1848-1855 között kezelője volt Bert>inszky Károly idején 
az Arany Kereszt patikának Miután Bertsinszky visszaveszi tőle a gyógyszertár vezetését, 
a Bihar megyei T enkén nyit patikát, amelynek hagyományos terméke volt ez az arcvíz 
és amit az egész országban terjesztettek 
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Mellékelten bemutatjuk a vények eloszlását felhasználásuk szerint, 
valamint egy egyszerűsített táblázatot az emberi felhasználásra szánt 
receptekről. 

1. táblázat 

A vények megoszlása felhasználásuk szerint 

Humán gyógyászat 
Állatgyógyászat 
Reagensek, indikátorok 
Kozmetikai cikkek 
Háztartási, gazdasági, ipari cikkek 
Mezőgazdasági kártevők elleni szerek 
Összesen 

II táblázat 

190 
5 
7 

49 
4 
3 

258 

Gyógyszerformák megoszlása 
a humán felhasználású gyógyszeres vényekben 

Gyógyszerformák 
Aqua 
Comprirnata 
Elixirum, sirupus 
Emplastrum 
Essentia 
Globulus, ovula, suppositorium 
Gossipium 
Granulatum 
Oleum medicalium 
Opodeldoc 
Pilula 
Piskóta 
Pulvis 
Sol Colloidalis 
Solutio extract. aquosa 
Solutio ophtalamica 
Solutio uz ext 
Solutio uz int 
Species 
Suspensio, emulsio 
Iinctura, Solutio extact spirituosa 
Unguentum 
Vinum 
Összesen 

Előfordulás 
3 

15 
2 
1 
7 
2 
1 
2 
1 

10 
1 

34 
4 
3 
2 

20 
19 
9 

10 
11 
32 

8 
190 
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Ugyancsak tiszteletreméltó szakmai felkészültségét és gazdag ismereteit 
bizonyítja az a tény, hogy 1942 folyamán, mint szakértőt kérte fel a helyi 
törvényszék, egy halállal végződött gyógyszer-túladagolási baleset szakmai 
megítélésében [41]. Sajnos az agilitását, tettrekészségét korlátozta sokéves és 
igen súlyos cukorbetegsége, majd később az a gyógyíthatatlan kór, ami 
végül is a halálát okozta. A családtól kapott dokumentumok között 
megtalálható az 1948-1949. évre érvényes „inzulin-jegye" is [42]. 

Barla Dezső a nagyváradi unitárius gyülekezet aktív tagja és presbitere 
volt, szinte a városba érkezésétől kezdve .. 1939-től, 1950-ben bekövetkezett 
haláláig, annak világi gondnoka is volt, szoros kapcsolatot tartott fent az 
akkori lelkésszel Sajnos a város „felszabadításáért" folytatott harcok idején 
(1944. október 11-12.) az egyházközség irattára elpusztult, így nem tudtuk 
reprodukálni ez addigi lelkes tevékenységét. Néhány adatot az 1945 .. évben 
megnyitott új törzskönyvben találtam [44]. Hasonlóan megtalálható a neve 
a szintén 1945 után megnyitott egyházközségi Aranykönyvben is .. Ebből 
kiderül, hogy többször adakozik az ünnepek - karácsony, húsvét stb. és 
más rendezvények - alkalmával felmerült költségek fedezésére.. 1946-ban 
egy úrvacsorai ezüst kelyhet adományozott a gyülekezetnek, amelynek az 
adatait is feljegyezték az Aranykönyvben: „köbtartalma 340 cm3

, magassága 
19 cm, súlya 140 g" Még 1950 ápiilisában is, néhány héttel halála előtt 
adakozott a húsvéti előkészületekhez (43].. 

Nem csak az egyházi ügyeket támogatta .. Nevét megtalálhatjuk azon az 
adakozási névsoron, amelyet 1942-ben a Zöld Kereszt szervezet javára fizetett 
be ő és számos gyógyszerész kollégája (44]. 

Barla Dezső a fentebb bemutatottak és a család által elmondottak 
alapján egy komoly, nagy munkabírású és bátran vállalkozó gyógyszerész 
volt Családszerető férj, apa és após, aki nemcsak bölcs tanácsokkal, de 
szükség esetén közbenjárással vagy anyagilag is támogatta szeretteit 
Kollegiális viselkedésével kivívta a szakmabeliek tiszteletét, megbecsülését 
is, akiknek viszonozta ugyanazokat az érzéseket. A tisztelet jele volt az is, 
hogy tanúnak kérték fel, a szerződés aláírásánál - dr. Tomcsik Jenő, Gyüdi 
István és egy negyedik személy társaságában -, amikor az Arany Kereszt 
gyógyszertár rájuk eső részét, Martinovich és Tóhegyi Ienczl bérbe adták, 
1948 végén, Masznyik Gézának, aki akkor már a gyógyszertár másik 50 
százalékának tulajdonosa volt A szaktársai felé megnyilvánuló bizalmat 
bizonyítja az a jelentős gyógyszer mennyiség, amelyet kollégáinak kölcsönzött 
az említett kis cédulák szerint Jellembeli nagyságát igazolja a Kleopátra 
patika kapcsán, a Pajor Pállal szembeni nagyvonalú viselkedése is .. Az idézett 
újsághír, mint a város lakóinak „hangja'', népszerűnek nevezi Barlát Minden 
bizonnyal nem alaptalanul. 
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Barla Dezső súlyos betegségek következtében 1950 májusában hunyt 
el. Földi maradványai a nagyváradi Rulikowsky temetőben pihennek 
Eredetileg a Várad-Olaszi temetőben temették el, amelyet az 1970-es évek 
közepén bezártak, majd felszámoltak Ekkor exhumálták és költöztették át 
földi maradványait a Rulikowsky temetőbe. 

Barla Dezső és családjának sírja a Rulikowsky temetőben 

Összefoglalva a tanulmányba foglaltakat, megállapíthatjuk, hogy Barla 
Dezső életútja, az említett történelmi események között is, egy teljes és 
sikeres élet és szakmai karrier volt. Mindkettőt tisztességgel, kitartással, 
bátor vállalkozó szellemmel tervezte és teljesítette. Ismerve szakmai állomás
helyeit és sikeres tevékenységét, bizonyítást nyer jó alkalmazkodó képessége 
az új és változó körülményekhez. 
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Minden bizonnyal tudatában volt annak - ami azóta is több rendben, 
sok élenjáró, kiemelkedő gyógyszerész és akármilyen más jeles szakember 
esetében is beigazolódott -, hogy kisebbségi sorban csak úgy tud túlélni, 
fennmaradni és önmegvalósítani az egyén, ha emberi és szakmai sze.mpontból 
egyaránt kiemelkedőt tud alkotni, teljesíteni. Ezekkel a gondolatokkal 
állítsunk emléket tiszteletreméltó néhai kollégánknak, Barla Dezsőnek 
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EGY PATIKUS CSALÁD 
NAGY KALANDJA 

Szabó Ferenc nagyváradi gyógyszerész életét és tevékenységét tanulmányozva 
és kutatva, fia, ijj Szabó Ferencz,, édesapja életéről mesélve, többször tett 
említést arról a több hónapos menekülésről és hazatérésről, melynek 
alkalmával a Szabó család a legváltozatosabb „kalandokon" ment keresztül 
a második világháború idején .. Kérésemre, több mint hatvan év távlatából, 
papírra vetette akkori, de még mindig élő emlékeit Ezeknek egy részét 
felhasználtam doktori tézisem és az abból merített könyveim megírásánál 
[1, 2].. A „kölcsön vett" adatok ritka értékekkel tették gazdagabbá a két 
említett munkát 

Szabó Ferenc életét és szakmai pályáját igen alaposan tanulmányoztam 
és az említett két írásban elég nagy terjedelemben írtam le. Ezért, most a 
fia megemlékezése előtt, Szabó gyógyszerész életútjáról csak egy igen rövid 
összefoglalást fogok adni. 

Most újra átolvasva a leírt emlékeket, úgy éreztem, hogy ezek túl
mutatnak egy gyógyszerészettörténeti tanulmány határain, és mint egy családi 
haditudósítás is méltó arra, hogy bemutassuk teljességében .. A bemutatáson 
túl, a fia által leírtak kiegészítik id. Szabó Ferenc jellemrajzát: bátorságát, 
előrelátó és gondviselő lelkiségét, szükség esetén, a leghirtelenebb jött, mentő 
ötleteit.. Az írás, az emlékező által 60 év alatt átszűrt és letisztult élményeit, 
történéseit meséli el, amelyek hűségében nincs jogunk kételkedni. 

Az emlékiratot, néhány közösen elvégzett stiláris javítás után, ifj Szabó 
Ferenc hozzájárulását bírva, szerkesztettem bele egészében, jelen szerény 
kötetbe. Ezúton is, post mortem, köszönöm fáradozását és hozzájárulását, 
mert halála meggátolta, hogy megérje „memoárjának" megjelenését 2012 
folyamán elhunyt. 

Szabó Ferenc 1900 .. december 2-án született a Nagyvárad melletti Pece
szőlős községben, Szabó János és Ridi Erzsébet tizenegy gyerekes földművelő 
családban, kilencedikként A szülők bátorították a gyerekek tanulását Az 
életben maradt hét gyerekből kettő egyetemet, három lány pedig tanítóképzőt 
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végzett Ő az iskoláit Nagyváradon végezte, majd a jóhírű Premontrei 
Főgimnáziumban letett éretségi után, id Csanda Endre tulajdonát képező 
IL Rákóczi Ferenc gyógyszertárába szegődött el gyakornoknak 

Szabó Ferenc húszéves korában 

Az 1922-ben, Budapesten, sikeresen abszolvált tirocinális vizsgáját a 
román hatóságok nem ismerték eL Ezért azt Bukarestben meg kellett ismé
telnie 1924-ben A két gyakornoki vizsga között a nagyváradi katonakórház
ban, majd Margittán (Bihar megye) Vasile Bianu gyógytárában dolgozott 

A nyelvi nehézségek ellenére is sikeres bukaresti vizsga jogot adott 
neki, hogy beiratkozzon a frissen megalakult Bukaresti Gyógyszerészeti 
karra. Az egyetemi évek vakációi alatt több ó-romániai város (Bukarest, 
Targu Jiu, Giurgiu) gyógyszertárában dolgozott, megélhetését biztosítandó .. 
A kétévi tanulmányok után 1927. szeptember 11-én diplomázott. A követ
kező években sorra teljesíti a szakmai előlépéséhez szükséges vizsgákat 
(1927 - szabadfoglalkozási jog - libera practica; 1929 és 1930, gyógyszertár
vezetői vizsga; 1930 - gyógyszertári jogot biztosító vizsga).. 1929 május 
elsejétől a Pantelimon kórház gyógyszertárát vezette, 1940-ig. 
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Ez volt élete leggyümölcsözőbb periódusa. Itt a kor számos jeles 
orvosával, professzorával volt alkalma együttműködni, akik Szabó szolgálatát, 
szorgalmát, teljesítményét nagyra becsülték Ekkor állította elő, C Leonte 
szebész-főorvossal közösen a Pansterina (később Metosept néven iparilag 
gyártott) fertőtlenítő szeszes oldatot, amelyben szalicil- és bórsav, egy kevés 
mentol és metilénkékből és tripaflavinból készített zöld festőanyag volt A 
Pansterina formulája annyira titkos volt, hogy még a saját receptgyűjte
ményébe se írta bele [3]. Az oldatot a sebészetben sikeresen használták 
ipintegy 50 évig, mert a háború után iparilag is előállították, 1985-ig. 
Allítólag négyszer aktívabb volt, mint a fenol és egyáltalán nem volt irritáló 
hatása. 

Délutánonként dolgozott, kutatott, a Dimitrie Mezincescu professzor 
vezette Közegészségi Intézetben. Fő témájuk levegő és víz analízisek, valamint 
élelmiszerkémiai kutatások voltak Ez utóbbi témában, az élelmiszerek 
nemproteikus nitrogén tartalmát tanulmányozta és dolgozott ki erre új, 
mikroanalitikai meghatározási módszert Ezek a tanulmányok, kutatási 
eredmények megjelentek be!- és külföldi szaklapokban is. 

Fia elmondása és a családi fényképalbum bizonysága szerint, egykori 
évfolyamtársaival, s több gyógyszerész kollégájával, a kórház orvosaival 
baráti kapcsolatot tartott fent A mellékelt képen a fia kersztelőjén résztvevő 
kollégái és a család barátai láthatók 

Szabó Ferenc fia keresztelőjén résztvevő társaság 
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Sógorán, Fekete József, kiváló szobrászművészen keresztül kapcsolata 
volt a Bukarestben élő képzőművészek kiemelkedő képviselőivel is .. Dicséretre 
méltó az a tény, hogy mint kisebbségi, jól alkalmazkodott az adott körül
ményekhez, s munkáján, teljesítményein keresztül, valamint humánus 
magatartásával kivívta a közvetlen környezete és ismerősei elismerését. 

A bukaresti évei alatt rendezte el, másolta tisztába gazdag vénygyűjte
ményét, amely 1013 receptet tartalmaz Ezek megoszlása: humán használatú 
receptek: 60 százalék, állatgyógyászat 3 százalék, kozmetikai készítmények 
18 százalék, és a fentmaradó kb 18 százalék reagenseket és indikátorokat, 
háztartási-, gazdasági- és ipari cikkeket és kártevők elleni szereket foglalt magába .. 
A humán felhasználású készítmények között az oldatok (23,60/o), kenőcsök 
(20,20/o) és porok (10,80/o) a leggyakorabbak Összesen 61 különböző gyógy
szerformát sikerült azonosítani, a 603 humán felhasználású orvosság között 

Ez a manuális egy valóságos kordokumentum, mert az említett vényeken 
túl megtalálható benne Szabó gyógyszerész szinte teljes életútja: munkahelyei, 
a Pantelimon kórházban vele kortárs professzorok, orvosok listája, a 
gyógytárában dolgozó gyakornokok és egyetemi hallgatók névsora, gyakor
noki és egyetemi vizsgatételei és sok más érdekesség .. Ezeknek a bejegyzéseknek 
alapján lehetett aprólékosan tanulmányozni életét, karrierjét 

Ez az időszak 1940-ben ért véget, amikor családjával együtt visszatelepült 
Nagyváradra.. Sikerült a bukaresti házukat egy nagyváradira elcserélni és 
előbb a családot telepítette haza, majd októberben ő is követte őket Kez
detben több vidéki patikában dolgozott, majd Váradon volt alkalmazásban 
Az akkor érvényes faji törvények miatt, a deportálások előtt Reisz István, 
a helyi Kígyó gyógyszertár tulajdonosa, 1944 márciusában, nevére íratta a 
patikáját, hogy megmentse a háború utáni időkre .. Hasonlóan tettek más 
zsidó származású kollégái is .. Számomra még ma sem tiszta, hogy Szabó 
Ferenc meg is vásárolta a gyógyszertárat, vagy csak a nevére íratta Reisz, de 
azt tudjuk Katona Béla Várad a viharban című könyvéből, hogy a jómódú 
deportáltak kínvallatása során Reisz István esetében „azt a néhány százezer 
pengőt kutatták, nála, amit röviddel elóvh eladott Bémerctéri híres „Kígyó" 
patíkájáért inkasszált" [4]. 

A fia elmondása szerint, a deportálások kezdete idején a Szabó család 
befogadta a Reisz gyógyszerész kislányát is, akiről a Szabó-gyerekek úgy 
tudták, hogy egy budapesti unokatestvérük Később Reisz, aki özvegy lévén, 
erősen ragaszkodott a kislányhoz, magához vette a gyereket és mindketten 
odavesztek a deportálásban .. 

Szabó gyógyszerész a háború borzalmaitól való félelmében és azzal a 
gondolattal, hogy kivándorol Nyugatra, családját előre vitte Budapestig, 
majd 1944 .. október 8-án, a szovjet csapatok közeledésének hírére - szinte 
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az utolsó pillanatban (mert október 12-én, a szovjet csapatoknak köszön
hetően „felszabadult" Nagyvárad) ·-, bezárta a Kígyó patikát és elkezdődött 
a következőkben leírt, több hónapos menekülésük, 20. századi odisszeájuk 
Ennek emlékét vetette papírra fia. 

Miután visszajöttek Váradra, a Kígyó patikában már más volt a vezető 
gyógyszerész Ez után több helyen is dolgozott, vidéken és Nagyváradon, 
majd 1945-ben kibérelte a deportálásban odaveszett dr Raáber Árpád és 
felesége, Schulman Margit gyerekeitől (akik átszöktek Romániába és így 
megmenekültek a deportálástól), a Szent Istvánhoz címzett gyógyszertárat. 

Másfél év után régi álma teljesült, amikor 194 7 márciusában önálló
sította magát, megnyitva az Atom nevű patikáját. Sajnos ez csak alig két 
évig fungált, mert 1949. április 2-i államosításkor elvették tőle és felszámolták 
Az államosítás után több helyen dolgozott, vidéken és a városban is (a 
tenkei gyógyszertárban töltött idejéről néhány mondatban olvashatnak 
Urszinyi Zoltán önéletrajzában is) 1953-tól a félixfürdői gyógyszertárat 
vezette 1960 december 31-ig Közben délutánonként, egy fél státussal dol
gozott a tartományi gyógyszerellenőrző laboratóriumban is .. 

Nyugdíjazásakor, már súlyos szívbeteg volt és 196L március 31-én 
elhunyt A nagyváradi Rulikowsky temetőben nyugszik. 

Atom gyógyszertár 
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Szabó Ferenc a félixfürdői patikában 

Kollégái és a betegei tisztelték, szerették és nagyrabecsülték Többen 
kiemelték szervezőkészségét és segítőkész kollegialitását, empatikus hozzá
állását. Urszinyi Zoltán, aranydiplomás gyógyszerész, akivel két évig együtt 
dolgozott Tenkén 1950 és 1951 között, egy beszélgetés alkalmával, úgy 
jellemezte idősebb kollégáját és barátját, hogy egy nagy munkabírású, s 
nagy tudású, rendszerető és fejlett szervezési készséggel megáldott ember 
volt, majd így folytatta: ,,Azt mondhatom, hogy Szabó Feri nekem, mint ember 
és mint gyógyszerész is, követendő példaképem volt " 

Családszerető ember volt, tisztelte feleségét, szerette és taníttatta mindkét 
gyerekét, fia geológus, lánya pedig vegyész lett Embersége szinte közismert 
volt, mindenkin segített, akin csak tudott. 

Szabó Ferenc egy sokoldalú felkészültséggel rendelkező, inventív gyógy
szerész és lelki gazdagsággal és szociális érzéssel megáldott ember volt, aki 
feltétlenül megérdemli, hogy emlékét kegyelettel megőrizzük 
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Egy beszégetés alkalmával tudtam meg Hesz Márta szociális nővértől, 
hogy ő is dolgozott Szabó Ferenc által vezetett gyógyszertárakban Kérésemre, 
hogy emlékezzen vissza azokra az évekre, milyen úton jutott oda, és Szabó 
bácsi mellett eltöltött éveire, egy bő kétoldalas írást adott át nekem A 
háború utáni emlékeim címmel.. 

Hesz Márta édesapja a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség főerdésze 
volt Így jó körülmények között nevelkedett, érettségizett és bevallása szerint 
újságírásra akarta adni a fejét Ez nem sikerült, s ahogy a visszaemlékezésből 
is kitűnik, szociális gondozó lett Ezt a hivatását egész életében - ha 
máshol is volt alkalmazva és nyugdíjazása után is -, végig erős hittel, 
empátiával, mély humanizmussal, teljes odaadással és a szeretet krisztusi 
törvényének szellemében teljesítette. A megálmodott újságíráshoz sem lett 
hűtlen, számos kedves és elgondolkodtató rövid cikket közölt a helyi 
lapokban. A következő sorokból is észlelhetjük stílusos, egyértelmű fogal
mazókészségét is .. Az Úr több mint nyolcvan évet adott neki, de elkerül
hetetlen elmenetele örökre pótólhatatlan hiányt okozott számunkra.. 

Hesz Márta Ágnes 
SJC testvér 

A háború utáni emlékeim 

1944 szeptember végén, az oroszok be;ovetele elól elmenekültem a Dunántúlra 
Ha nem megyek el, elvisznek Oroszországba, mert 1945 tavaszán Édesapámnal 
kerntek is, a nevem Hesz.. német származásra utal, pedig magyarok voltunk és 
vagyok Apai nagyapám, Székesfehérváron is már így írta magyarosan a nevét 
Hesz Amikor 1945 má;usában visszajöttem, amint jelentkeztem a rendőnégen, 
rögtön letartóztattak és bekerültem az ügyészségi fogházba. Ott ismerőskéntfogadtak, 
mivel azelőtt négy évig, mint egyházközségi nővér dolgoztam a Nőszövetség várad
kerületi központi irodájában Scholz Klára mellett, ti. szociális ;;ondozói iskolát 
végeztem a Szoaális Testvérek kolozsvári főiskolá;án, Márton Arontól hitoktatói 
diplomát is kaptam Négy évig, 1940-1944 nyaráig mint civil egyházi alkalmazott, 
tula;donképen katolikus aktivista voltam Ezzel kerestem a ken_yerem és nagyon .sok 
remek apostoli munkában, mint börtönmúszióban is részt vettem. 1944 nyarán 
a váradi malomba kerültem, mint .szociális gondozó.. Szeptemberben pedig 
nagymamámmal együtt menekültünk a Dunántúlra 

1945 má;usában még szedték a német nevűeket, hogy aztán Oroszországba 
deportálják óket Engem egy hét alatt kiszabadítottak a börtönból,, mert, mint 
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szociáfü és egyházi munkást .wkan ismeitek és közbenjartak érettein Egy idő után 
a többi fogolytársamat is kiengedték, mert megszűnt a deportálás. 

És akkor én nem mentem vifsza a váradi malomba, sem az egyházközséghez, 
hanem állást kerestem. A Széln utcán volt egy patika, a Szent !ltván gyógyszertár, 
vezetője, tuúydon05a vagy csak bérlője - ezt pontosan nem tudom -, Szabó Ferenc 
volt és Paczkó Kató' i5 ott dolgozott, mint 1egítő személyzet Kató nekem jó 
barátnőm volt; s én érdeklődtem, hogy nem tudna-e nekem valami elhelyezkedési 
lehetőséget. A gyógyszerész ú tudomást szeizett erró1 és rövid időn belül alkalmazott 
engem, mint „lucrdtoare ca5nicd" (háztartá5i alkalmazott), ahogy az az első„carnet 
de asigurat"-ban írva van (biztosítási könyvecske), 1945 szeptember J./étól 1946. 
VII 24-én egy másik hivatalos könyvet kaptam, „ Carte de munca"-t (munkakönyv}, 
ebben már „pmonal tehnic"-ként (technikai személyzet) szerepe/tein ugyancsak a 
Farmacia Sft· $tefanban Ez a patika a Széles utcán volt, szemben a Szani<zló 
utca é5 az Uri utca torkolatával Ma már nincs meg, mert ott is blokkok épültek 
A Szent József szanatórium mellett, egy házzal odébb bal felé Ez a szanatórium 
az Egyházé, pontosabban a vincés nővéreké volt, jelenleg az egyetem fogászati 
kór háza, így tudom " 

A szanatórium közebége és a patika atmoszférá;a miatt is, elég forgalom volt 
Paczkó Kató elment és mi maradtunk ketten Szabó gyógyszerész úrral aki nagyon 
képzett é5 nagyon úri ember volt Úgy emlékszem, Bukamtben r1égzett, királyi 
dekrétummal és a Pantelimon kórházban dolgozott. Valószínűleg a 40-es 
impériumváltouískor került vúsza Váradra. Felesége, Netty, román volt; de megtanult 
magyaru~ nagyon szép és kedves asszony volt Két szép gyerekük is volt Mártika 
és Ferike . 

1947 március 31-ig dolgoztam a Szent Istr1án gyógyszertárban Mindent 
csináltam - takarítástól bevásárlásig, gyógyteákat Ha nem volt valami gyógyszer, 
amit valaki keresett, elindultam ismerŐ5 patikuwkhoz Surányi gyógyszerészhez a 
Bémer térre vagy Csanda bácsihoz a Kert utcára A piócákat is fürdettem, soha 
nem csípett meg egy sem, de egyszer véletlenül nem kötöttem le;ól az üveget és reggel 
a cementen ott haldokoltak a piócáznk Kenőcsöket kavargattam, szamár fej;el a 
rühkenőcsbe bele is markoltam, csípett i< a körmöm alatt Szóval voltak ilyen 
emlékeim, mert az igazság az, hogy a szakképesíté1em ezen a téren hiányzott 
hmerŐ<ezm wkszor megró'könyödtek, amikor a patikában például súrolni láttak, 
de nekem Árpád-házi Szent Margit volt a példaképem, aki királylány létére a 
kol.05tor nagyfazekait mosta és nem tartotta alábbvalónak a fizikai és háztartási 
munkát 

' A Paczkó család Szabóék szomszédja volt az Andrássy úti házuknál 
··· Ma már ismét a római katolikus egyház tulajdona 

SZABÓ FERENC 85 

A gyógyszerész úr; úgy tudom, örökölt a családjától Rémlik, hogy ó'k szo7.ősiek 

voltak Jvfegvett egy szép házikót a Szaniszló utca közepén, szemben a Sal! Ferenc 
utca torkolatával és ott egy tip-top kicsike patikát - Atom ·- létesített, melynek már 
bizt05 ő volt a tula;donosa 1947 áprilisában már az Atom patikában dolgoztam 
Szabó Ferenc gyógyszerész mellett, mint laboráns. A család is ott lakott a patika 
melletti házikóban. Jó helyen volt ez a minipatika, négy utca torkolatában A 
gyerekek a Premontrei Gimnáziumba jártak, így emlékszem .. Én olyan mindenes 
voltam, szinte családtag Néha a Körösre mentem a gyerekekkel nyáron fürödni 
Még egy kedves kutyusra is emlékszem, Burku5 volt a neve És volt egy öreg 
munkásember, Katona bácsi, aki a házkörüli munkában 5egített Nekem rengeteg 
üveget kellett kimomom, azt mondtam „ez a purgatóriumi foglalkouís" Katona 
bácsi pedig azt mondta.: „Kisa11zony, amit az ember csinál azt szeretni kell" - ezt 
nem fele;tem el a legszebb prédikáció volt a munkáróL .. Az Atomba sokan jöttek 
el a környékróZ de nemcsak gyógyszerért, hanem beszélgetni is. Szerették Szabó 
gyógyszerész ura~ jófe;ű és tökéletes úriember volt Úgy emlékszem az Atom patikát 
meg is szenteltette a gyógyszerész úr; mégpedig Ft Demkó Pál Ő5sitelepi plébánossal 

Azután, 1949 áprilisában ;ott az állam05ítás.. Nem emlékszem semmi 
megrendítő netre A már centrofarmi (gyógyszerközponti} munkakönyvembe 1949 
ápriliJ 8-ától van beírva, hogy Farmacia de stat nr: 5 (állami gyógyszertár) 
„femeie de semiciu" (takarítónó) lettem.. 1950 ;anuár 31-ig Február elsejétó1 már 
a Gyógyszer központban „func{ionar"-ként (tisztviseló) szerepeltem. Szabó gyógyszerész 
vidékre került, de nem emlékszem hova Pár év múlva beteg lett, ha ;ól tur.Wm, 
májrák támadta meg és nemsokára meg is halt 

Én 25 évig dolgoztam a Centrofarmban, Szentmártonba' utazgattam, mert 
ott volt a gyógy1zerközpon~ ahol könyveltem. És lefoglalt a családom, nagymama, 
Édesapámék .sokféle öregségi problémá;á De a Szabó családra mindig hálával és 
szeretettel gondolok most is, b imámban vannak mind 

Nagyvárad, 2005 október 15 

· A tartományi gyógyszerközpont, a Nagyváradtól 8-9 km-re található, az egykori 
premontrei rendházban működött 
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Ifj Szabó Ferencz 

Menekülés 

(1944 augusztus-1945 áprili.s vége) 

1944 augusztusa volt 
A bombázáwktól való félelmünkben Édesapám, Tata, úgy döntött, bogy a 

családot egy Szalárdon1 élő állatorvo.s barátjához, Piski doktorhoz é< feleségéhez, 
Elza nénihez menekíti ki a vár05ból Nemsokáig maradtunk ott.. Emlék;zem 
taxival mentünk arra Nehezen haladtunk, a rossz út é; a nem megfelelő üzemanyag 
miau Mondta is a wfőr benzint régen látott, mert múoenzinnel mú'ködött a 
kocsi 

Szeptember elején a vi<szavonuló német csapatok megszállták a köz.séget Tata 
Váradon volt, dolgozott. Tudom, mert féltünk és vártuk, hogy jö;jön értünk Meg 
is érkezett és vissza, bizony a nagy felfardulásban csak. lova; szekérrel ;ohettünk 
Félelmünk nem volt alaptalan, mert néhány nappal hazatéré<ünk után, fénye; 
nappal orosz repülőgépek támadták meg Szalárdot. il-findenre lőttek, ami élt és 
mozgott. Elza néni combtövét érte egy wrozat Elvérzett 

Az állomás felől ;öltünk be a vármba. A Fő utca háborús képet mutatott 
A Lukács György2 utca torkolatában két Tigri<-tank volt, ágyúcsör1ei a Sztaroveszky 
utca3 felé irányítva Ahogy közeledtünk az Andrássy út' fel~ ahol laktunk, mind 
több és több emberrel találkoztunk, akik ruhaneműt, paplant, takarókat cipeltek 
Hát igen a gettó közelében voltunk Amikor bevitték a z.sidókat 1944 tavaszán, 
nem ;ok mindent vihettek magukkal Azelőtt már elég régen elvitték az utol<ó 
szállítmányokat is, és akkor már csak a legszüksége;ebbeket vihették el Ez után 
őrizetlen maradt a gettó, szabad prédája a fo<ztogatóknak 

Otthon készülődtünk és vártuk, mi ÍJ következik? 
Apám, a biztonság kedvéért, két nagy ládába becsomagolt ruhaneműt é.s egyéb 

maradandó dolgot. Feladta postán Magyaróvárra, Lőkösházy Tibi bácsi te;tvérének 
a címére. Az egyik csomagot ott meg i< kaptuk 

Nagyon meleg, hm szú ősz volt Itthon berendezkedtünk a pincében, élelemmel 
ruhaneművel és minden egyébbel amire szükség lehetett. Az első ostrom kb. egy 
hétig tartott A közelünkben is komoly harwk folytak, mivel a város déli ré;zén 

1 Szalárd - község Nagyváradtól 20-25 km-re 
2 lukács György utca - ma Nicolae )iga utca 
3 Sztaroveszky utca - ma Magheru utca 
4 Andrássy út - ma Horea utca 
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laktunk, az ormz csapatok pedig Belényes és közvetlen a fürdók feló1 támadtak 
Házunkat, egy-két szilánktól eltekintve, más találat nem érte Egy hét múlva 
aztán, hirtelen csend lett Nem tudtuk, mi történté; vajon ki is az úr a környéken. 
Délben meghallottuk a harangszót, tehát kijöhettünk a pincébóZ legalább ideiglenesen 

Tudom, hogy mint gyerek nem fogtam fel a helyzet drámaiságát, de kíváncsi 
voltam, hiszen i(yen „csetepatét" előzó1eg még nem éltem át (De mások sem sokan) 
Kimentem nézelődni Az utcán, házunk előtt, egy háborús tá;kép fogadott: fegyver, 
lőszer szanaszét Előttünk volt egy kis tér: Ott kiterítve öt magyar katona Az 
egyiknek két lövés a homlokán. Úgy maradt nyitott <zemmel 

Fáradt, elgyötört katonák jöttek, mentek Hozzánk, az udvarra is bekérezkedtek 
egy szekérrel. Leültek, pihentek, próbálták magukat valamennyire ren1be szedni 
Lehettek vagy nyolcan Ennivaló;uk nemigen vol~ mondták, éhesek Edesanyám, 
Mama, főzött nekik egy nagy tál lekváros laskát. jóízűen megették Közben beszélték 
élményeiket és én, mint kíváncsi gyerek, figyeltem.. Fiatalok voltak és minden 
nyomorúságuk ellenére jókat nevettek Kettejuket faggatták, hogy, hogyan szabadultak 
meg Mondták: amikor elszakadtunk tóletek, láttuk, hogy jönnek a muszkák Mi 
elbújtunk egy bokorban Tudták, hogy valahol ott kell legyünk És nevetve folytatták 
halálra kerestek, de nem találtak meg 

Tata még elment vásárolni egyet < mást. Többek között vett egy kisebb, 
hatlövetű pisztolyt, jó pár tölténnyel Az Or:solyák temploma mellett volt egy 
Vadász nevű fegyverkereskedő Érdekes, hogy a háború kellős közepén, ilyen árút 
lehetett vásárolni .. Megvette, mint mondta, mert nem tudhattuk mi vár ránk és 
végső esetben - tudom - használta volna Mikor már vi;;zafelé jöttünk eldobta. 

Talán egy hétig nyugalom volt Vártunk, talán reménykedtünk is, csak azt 
nem tudom miben. Aztán ismét hallat1zani kezdett a front közelgő moraja. 
Következett a második támadás, már belövé.sek is voltak a városban. Nem 
maradhattunk Menekültünk Szeptember hónap második fele volt 

Este indultunk vonattal Budapestre. Elképe;ztő tömeg volt az állomáson és 
a vonaton Zűrzavar; emberek egymás hegyén-hátán Jegyvételro1 szó .sem volt.. 
Tata alig talált mindnyá;unknak helyet egy fülkében. Ablaka be volt törne, de 
mégis ülve és aránylag kényelmesen utazhattunk Pestre ké.sőn érkeztünk, de érdekes, 
volt taxi. Me<sze kellett menni Budára - Remetére -, ott laktak Mama húgáék, 
Nóri néniék, a Fekete család La<san haladtunk, mert a város el volt sötétítve, 
a kocsi Í< letakart fényszórókkal alig élére állított gyufásdoboznyi fény.1Ugárral 

közlekedett 
Fekete Jóska5 nagybátyám é.s családja már néhány évefelköltöztek Budapestre 

é.s egy kertes házat béreltek, ahol két, nálunk kisebb lányukkal Margittal és 
Etussal laktak Bizony elég szegényes körülmények között éltek A művé;zeknek, 

5 Fekete József kiváló szobrászművészről van szó. 



88 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

akkor, a háborús idókben nem ment jól Ráadásul Nóri néném tüdőbajos is volt 
Mi gyerekek, minden e5etre abban a környezetben jól éreztük magunkat A lényeg 
pedig az volt, hogy ha a szüleink velünk vannak, mi baj érhet bennünket. A 
légitámadáwktól nem féltünk, húzen me5sze e5tünk a várrntól Egy pár éjjel a 
bombázá5t végig i5 néztük, látni lehetett a lövedékek nyomvonalát é5 színe5 
petártúzként robbantak A váro5ba nem mentünk be egy5zer 5em, a légiriadók 
5zinte mindennapmak voltak 

Miután megérkeztünk ]ó5ka bácsiékhoz., Tata harmadnap vonatra ült é5 
vi<szatért Nagyváradra .. E5te érkezett és miután bement az udvarra, meglepődve 
látta, hogy a konyhában ég a villany, az eÍ5ötétíté5 ellenére kiszűrődik a feny Négy 
német katona ült az a5ztal körül és vacsoráztak A rangidős felállt, kérdőn néztek 
egymá5ra, majd Tata elmondta, hogy ő itt a tulajdonos A katona elnézést kért 
é5 elmondta, hogy 5zállá5t kere5tek, itt nem találtak 5enkit, hát kinyitották az ajtót 
é5 bejöttek A kamarából fogya5ztottak némi ennivalót é5 kérdezte, mivel tartoznak . 

Tata még elrendezett Váradon néhány ügyet, az értékmbb é5 mozdítható 
dolgokat levitte a pincébe. Október 8-án bezárta a gyógy5zertárát Beszélt a 
5zom5zédunkban lakó Paczkó családdal hogy néba nézzenek át hozzánk Össze
csomagolt még négy bőröndnyi dolgot, 5 egy-egy a kezében, má5tk kettő 5ZÍ)fal 
Ö5szekötve, átvetve a 11állán é5 indulá5 vi5sza Pe5tre, a család után. Ekkor már 
nem jöhetett egyene1en, Szolnokon át, csak a Sátoraijaújhely-Mi5kolc"Budape5t 
útvonalon Már nagyon 11ártuk 

Október IW'zepén a fegyverszünet é5 a rtvila5 hatalomátvétel még ott ért 
bennünket Tudtuk, hogy 5okáig nem maradhatunk, húzen egy nagyváros közeMge, 
háborúban mindig veszélye.1ebb, nem Í5 be5zéhJe az élelemhiányról Az ennivaló 
akkor már nagyon 5zűkii1en volt.. (I'ermé5zetesen, feketén, még mindig 5ok mindent 
lehetett kapni) 

Tehát, készültünk továbbmennz 
Tata Jani bátyjával már régebben megbe5zélte, hogy ké5őbb, valahol 

találkozunk (Dr. Szabó János, mi'!t állatorvo.5-hadnagy egy méne5 parancsnoka, 
menekítette a méne5t nyugat felé 0 akkor már a Dunántúlon tartózkodott. A 
család;a egy rosszul időzített találkozó miatt otthon maradt Szőlősiin) Október 
közepén már egyre közelebb lehetett hallani az ágyúdörejt, ami azt jelentette, hogy 
mdulni kell Tata eló'bb ellátta a Fekete családot tartós élelemmel Vett pár hónapra 
elégséges krumplit, 5záraz pa<zulyt, zsírt, lúztet é5 r_ukrot 

November ele;én meg r5 érkezett Jani bátya Buzgó nevű csicskása, egy kocsival 
és egy szekérrel Felpakoltunk é5 elzndultunk Az egyik bakon Tata, a másikon 
Buzgó Vonattal nem mehettünk, a sok csomag miatt, másré5zt bizonytalan volt 
a közlekedé5 é5 légitámadáwknak kitéve. Ezenkívül mindig Jani bátyához kellett 
igazodni, a közelében lennz, amerre ment a ménes. Megálltunk, elszálláwltuk 
magunkat falusi házaknál aztán tovább A hely5égek, ahol hosszabb-rövidebb 

SZABÓ FERENC 89 

ideig laktunk Kemeneshőgyé5z., Somlóvá5ár hely, Devec5er, Sümeg, Petőháza, 
Mownmagyaróvár é5 Őriszentpéter volt Az alapvető élelem mindenhol megvolt, 
;obb para5zfi házaknál laktunk Mindenütt fizettünk Mint megtudtam, hatezer 
pengővel indultunk el Ö5szehawnlítá5 képpen, akkor egy ti>zt1JÍ5előnek a havi 
fizetése 2-300 pengő volt Különii5, de nem volt infláció, értéke volt a pénznek 

Mi gyerekek ]Ól éreztük magunka~ egy nagy kalandnak gondoltuk, aminek 
mi is ré5ze5ei lehettünk Igaz nem az otthoni körülmények között éltünk, de 
megszoktuk Gondolok itt arra, hogy az utolsó fürdőszobá5 laká5unk Feketééknél 
vol~ aztán hónapokig, amíg haza nem tértünk sehol semmi 

Az 1944-45-ii5 tél nagyon kemény volt. Emlékszem, amikor kora reggel kellett 
továbbmennünk, nagyon fáztunk A koc5in Mamával hátul ültünk, Tata 
mmdhármunkat 76l bebugyolált pokrócokba .. Ha kocsival é1 5zekérrel is mentünk, 
Tata é5 Buzgó hajtottak A csicská51lál fegyver is volt, úgyszintén Jani bátyánknál 
is, ha néha velünk ;ott A biztonság szempontjából felesleges volt, mert soha, sehol 
5e é;jel 5e nappal a helyiek rbzéról 5emmilyen veszedelem nem leselkedett ránk De 
má5honnan igen, mert az út mentén wk helyen láttunk árokba fordulva kilőtt 

katonai járműveket.. Ezek a szövet5ége5 vadászgépek célpontjai é5 áldOzatai lettek 
A légi folény elképe5ztő volt Devecseren nap mint nap, mi gyerekek azzal 
5zórakoztunk, hogy megszámoljuk a felettünk elvonuló 5zövetsége5 bombázókat 
Megszámoltuk hány gép van egy kötelékben, hány kötelék ment el é5 így jött ki a 
gépek Ö5<Zes száma. Ez bizony néha az ezret is meghaladta 

Alkalmanként reggeltól e5tig kocsiztunk, egyik lakóhelytól a má5ikig.. Akkor 
láttunk elő5zör vadnyulat, rókát, őzet, hörcsögöt 5tb. Nem tudtuk addig mi a 
fagyöngy és mire ha5znáiják Sokat 5étáltunk Tatá11al é1 nagyon sokat me<élt. 
Akkor mondta el hogy gyerekkorában hogyan csináltak fagyöngyból lépet é5 azzal 
hogyan lehet madarat fogni 

Tá;5zavakat ismertünk meg, mint a bürö és a hiu - híd, padlás. Furcsa nevű 
községeket találtunk utunkban, mint Eszem, Beled, Gapod, Rum, Bugyi, Sé és 
má5ok Nagyon sok érdeke5 dolgot láttunk, amúe még ma is emlékezem Például 
Kemeneshőgyé5zen az épületek tűzfalam a padlá5 szellőztető ablakai, szinte minden 
házon, má5képpen néztek ki Ott vadászni is mentünk nyúlra El is e;tettünk 
néhányat, amiból Mama finom vadast ké5zített. Ezt onnan tudom, hogy ott lakott 
egy fiatal német vadárzrepülő őrnagy, aki azt mondta, hogy életében nem evett 
ilyen finomat A fiatal tiszt ki55é furcsán beszélt, ami feltűnt nekünk é5 késó'bb 
megkérdeztem Tatá~ miért Egy bevetésen Leningrád felett egy lövedék elvitte az 
állát Megműtötték é5 egy platina állat építettek be Amikor helyre 7ott ú;ra 
5zolgálatba lépett 

Somlóvásárhelyen egy idő5ebb házapárnál laktunk, akik egymá5t Fatterkának 
é1 Mutterkának hívták Ott disznót is vágtunk A nagy kbzülődés közepette, előjött 
a házban lakó német őrmester é5 megkérdezte, mire ké5zülünk Mondták, hogy a 
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dúznót <zúr;uk le Megrökönyödöt~ elővette a pisztolyát és azt mondta, hogy 
inkább ő lelövi szegény állata~ mintsem hogy kínozzuk azt 

Innen i< tovább mentünk, kóvályogtunk amerre a ménes men~ valahol a 
közelében kellett lenni.. Nem lehetett könnyű feladat harminc valahány fajlovat 
terelni, megfelelő helyet é< takarmányt találni 

Útközben wkrzor el kellett térni a megtervezett iránytól hogy helyet ad;unk 
a visszavonuló katonai egységeknek Néha órákig voltunk kénytelenek vesztegelni. 
Akkor láttam, hogy egy autó vontat másik két-három kocsi~ úgyszintén tankok is, 
mert nem volt már elég üzemanyag. 

Sümegen nem .sokáig laktunk Ott megnéztük a várat é< megtudtuk, hogy a 
törökök nem tudták elfaglalni A karácsony is ott ért bennünket Szüleink nagyon 
<zomorúak voltak: ez volt az első ünnep, amit nem az otthonunkba töltöttünk 

Mosonmagyaróváron találkoztunk a Lőkösházy családdal Ők szállásoltak 
el bennünket a régi vár épületében Ez lakott épület volt.. Kaptunk egy nagy szobát 
Falai a foúzinten 4 méter vastagak voltak Az ablakmélyedések megfeleltek egy 
ki<ebb helyiségnek A <zobánk alatt volt egy pince, ahol állítólag, a Lőcsei Fehér
asszonyt is őrizték egy ideig. 

Petóházán a cukorgyári épületben kaptunk szállást. Régi, mások által is 
használt matracokat kaptunk Tetvesek is lettünk 

És voltak véletlen találkozások is. Devecser felé mentünk és már többször 
lehúzódtunk az útról hogy a katonai meneto<zlopoknak helyet ad;unk Több kocsi, 
<zekér várakozott, az emberek be1zélgettek egymással Így került Tata egy közeli 
szekérhez., ahol nagy meglepetésére, egyik közeli, ;6 szomszéd;ainkkal találkozott 
Mindannyian megörültünk egymásnak Várai Gyula bácsi ésfele<ége, Margit néni 
voltak és velük volt Váradról kis kufyájuk, Bolha is. Nekik sikerült kijutni az 
Államokba, soha nem ;ottek vissza 

Devecseren laktunk legtovább, a Hangyáséknál A gazda volt a helyi Hangya 
szövetkezet elnöke Emlékrzem nagy konyhá;uk volt A főzéssel mindig Mama 
foglalkozott Ezt a feladatot .soha nem engedte át másnak 

Nekem és Márta húgomnak már az el<ő gimnáziumba kellett volna járni 
Mivel időnk volt elég, s az úkolát se fele;tsük el tel;esen, és valamit tanul;unk is, 
szüleink felfagadtak egy értelmes negyedikes diáko~ aki hetente többször is átjött 
hozzánk, foglalkozni velünk, tanítgatni 

Devecser nagyobb helység lévén, ;elentős német egységek is itt tartózkodtak, 
várakoztak Eztfóleg én élveztem Közelról, kívülról, belülről is megismerkedtem 
a tankokkal és más harci járművekkel Fegyverek voltak a kezemben Járkálhattunk, 
amerre csak akartunk, a német katonák azt <e mondták, menj arrább Nem 
féltünk az emberektól, katonáktól mert kiszámíthatóak voltak 

Szintén Devecserben történt, 1945február;liban, hogy Tata katonai behívót 
kapott Ez bizonyítja, hogy a háborús körülmények között is volt nyilvántartás 
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Engem is nyilvántartásba vettek, pedig alig voltam 12 éves. Nagyon elcsodálkoztak 
amikor megtudták a születésem helyér Tata Szombathelyen kellett ;elentkezzen A 
kapcsolatot Buzgóval afani bárya szolgája segítségével tartottuk Mama csomagokat 
küldöt~ Tata leveleket írt Alig telt el két hét és nagy örömünkre Tata víuzajött 
Elengedték, mert pillanatnyilag nem volt szükség rá, mint gyógyszerészre 

Ez után még pár napra elment szétnézni a határ közelében, hogyan tudnánk 
átjutni Ausztriába. Szüleim eltökélt szándéka volt kijutni Amerikába és ott maradni 
Európa, a tapasztalatok alap;án mondták, olyan mint egy lőporos hordó, amely 
akármelyik pillanatban felrobbanhat Tény, ha kijutunk oda, akkor sok minden 
másként alakult volna. Egy biztos, hogy az akkori kmti körülmények és a szüleink 
;elenléte, munká;a más, ifjú- és felnőtt kort tett volna lehetővé számunkra. Egészen 
más~ mint az elkövetkezett és átélt 40-50 esztendő 

Vasárnaponként szentmisére is mentünk A templomban sok minden Váradra 
emlékeztetett. ugyanazokat az énekeket énekelték, a szertartás ugyanúgy latinul 
folyt Sa;nos, tragikus eseményeknek, ;eleneteknek is tanúi lehettünk, mint amikor 
a szomszéd család érte5ült katona.fiúk haláláról 

Egyik délután innen is tovább kellett menni. 
Nagybáryám szól~ hogy átirdnyít;dk a ménest Őriszentpéterre. Láttuk a németek 

" szedelőzködnek, az oroszok pedig már Pápánál vannak Délután pár német 
katona bejött az udvarunkra, disznót akartak venni.. Nem vitték csak úgy el 
hanem fizettek is érte. Nem pénzzel, hanem nem tudom pontosan hány pár csizmát 
adtak cserébe. 

Addig még nem fordult elő, de most este kellett indul;unk Amikor kiértünk 
a köz5égbó7, ;ól látszottak az ijszakában a távolban égőfalvak Félelmetes volt 
Reggel tá;án érkeztünk Őriszentpéterre Ez volt az utol5ó hosszabb tartózkodási 
helyünk és ide tértünk vi>sza Születésnapomon még ott voltunk Akkor is, mint 
mindig, kaptam a;ándéko~ de szüleimen láttam, hogy minden mennyivel másabb 
Kaptam egy lepkegyű;teményt Mást nem tudtak 5zerezm 

Szüleim megbeszélték Jani báryáva!, azt hiszem, hogy két napra rá, mikor lesz 
az mdulás Szentgotthárdra. Tehát egy bizonyos napon, amikor átengednek 
AU5ztriába. Ezt a napot nagybáryám lekéste és csak má5nap indulhattunk (Jani 
bárya nagyon rende5 ember vol~ csak örök életében pontatlan. Családja is azért 
maradt Szólősön) Másnap a szentgotthárdi határdtkelóhöz értünk Sok száz vagy 
talán ezer ember, gyalogosan, szekérrel - ki hogyan tudat~ várakozott A határ 
már le volt zárva, csak a katonaság mehetett át Sokáig várakoztunk még, hátha 

Kora délután elrepült felettünk egy szövet<éges vadászrepülő Megláthatták a 
tömeget, mert vissza;öttek, köröztek felettünk, majd tovább repültek Dermedten 

6 Ifj Szabó Ferenc 1933-ban Bukarestben született, ahol édesapja, mint gyógyszerész 
dolgozott 
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néztük, hiszen sehova nem bújbattunk el Ezek nem bántottak, de ki tudja, mások 
nem ere5ztettek volna el egy-két 5orozatot Tata ezt már nem reszkírozta, inkább 
vÚ5zamentünk Őrúzentpéterre, hogy má5nap ú1ra próbálkozzunk Reggelre az oroszok 
i1 odaértek é.1 mi már csak visszafele mehettünk 

Új arcokat, egészen má5 embereket láttunk, Újakkal találkoztunk é5 ismettünk 
meg Akármire lehetett 5zámítani, mert minden kiszámíthatatlan volt 

Nagybátyám elengedte Buzgót. Huncut pam1zt ember volt, aki a jég hátán 
Í5 megél Tudta, hogy boldogulnifog Így Í5 töttént. 1946-ban elmesélte történetét 
Tatának, amikor megkereste a Szent litván patikában 

Jani bátya, mint felelő5 ti<zt é1 a ménes parancsnoka, elment az oroszokhoz, 
megkemni a parancsnokot, hogy átadja nekik a lovakat, amik nagy értéket 
képviseltek Sírva 7ott vissza, mert 1zeme láttára próbálták a fájtiszta lovakat, 
amihez nem voltak hozzá5zokva, fel5zerszámozni, kocsiba fogni Véresre veiték 
1zerencsétlen állatokat Annyi küszködé5, munka, gondo1kodá5 pillanatok alatt 
1zertefoszlott 

ViHzafile 7ovet már csak keve1ebb he!)dg nevére emléhzem Jobban rögzült 
nevezete5ebb történé5ekre, eseményekre é5 olyan helyekre, ahol valami különö5 dolog 
történt. Oaknem két hétig tartott az utunk Budape5tig .Megálltunk, ahol ránk 
e1teledett Volt ahol befogadtak, volt ahol nem ... A .sok rosszban, ami ért minket, 
az egyedüli jó az volt, hogy átkerültünk egyik oldalról a másikra, Pgyetlen puskalövés 
nélkül Vi<szajövet, nap mint nap, vilzonylag nyugodtabb viszonyokat találtunk 
Már nem voltunk napokig vagy akár hetekig háborÚ5, hadi terül.eten 

Őrúzentpéteren vártunk néhány órát Láttuk senki 5em törődik velünk, 
felpakoltunk a kocsinkra, ami felfért é1 elindultunk Persze naivak, tudatlanok 
voltunk még Nem húzem, hogy mentünk 1záz métert, amikor az előrenyomuló 
5zovjetek megállítottak Elvették a kocsinkat, szinte mindenestül, csak amit a kezünkbe 
vihettünk maradt nálunk Tehát, indulá1, gyal.og. 

Estefelé érkeztünk Va1szentmihályra. Ezt a helyet sem felejtem el, amíg élek 
A központban láttunk egy gyógyszertárat, termé1zetesen kifosztva Tata mégis bement, 
hátha megtalálja a tula1donmt, aki mégú egy gyógyszerész, kolléga. A tulajt bent 
meg Í.5 találta Amikor Apám bemutatkozott, az 1írva a nyakába borult é.1 
mutatta mivé lett a gyógyszertára. Mondta, hogy szívesen 5egítene, de nézze.: semmije 
sem maradt Innen mentünk tovább, jobbra egy utcában szállá5t keresni Valahol, 
a község szélén, az erdő mellett volt egy gazdalág, ahol befogadtak Tornáco1 
para5ztház volt, minden a1tó kifelé nyílott Mi a tornác legvégén kaptunk helyet, 
egy raktárszerű helyi5égben Szalmát terítettünk le és arra feküdtünk le Tata é.5 
Jani bátya kívül, mi, a két gyerek, Mamával a fal mellett .. Éjfél lehetett, amikor 
kiabálám1 ébredtünk, a szom5zédo5 szobából Nemwkára, a mi 5zobánkba rontott 
be egy randalírozó oro5z katona Géppisztolyt fogott ránk, rugdosta Jani bátyámat 
meg Apámat Ö5szebújva feküdtünk, nem mozdultunk Szerencsére nem lőtt, dühö1en 
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elment 5egítségért A háziak fogták magukat, és ijedtükben kimenekültek az eidőbe 
Mi maradtunk Nemsokára már többen jöttek, lehetett hallani A háziakhoz 
mentek be először, de amikor látták, hogy nincsenek ott, dühö1en távoztak Hozzánk 
már nem jöttek be, feltehetően azt hitték, mi is elmentünk Rettegésben töltöttük az 
éj1zakát, de nem történt semmi Reggel tovább indultunk, a ház üre5en maradt 
Indulá5 előtt, félve már é1 mivel nem lehetett tudni mi vár még ránk, Tata 
elrejtette, az ere1z alá, a hátitáskámat, amiben az ezüst étkészlet volt Ott i5 maradt 

Gyalogo1an bandukoltunk A forgalom most már kétirányú volt: szembó1 
j&tek az előre nyomuló szov1etek, velük ellentétes itányból a meneküMk áradata 
Most a német vadá1zrepüló'k támadá1aitól féltünk, mert a frontvonal még közel 
volt. Ha5altunk Í5 jó pár:szor az Út5zéli árokban. Körmend felé gyalogoltunk, 
amikor megállt mellettünk egy oro1z katonai gépkocsi. Ki5zállt belőle egy tiszt, intett 
nagybátyámnak, és irány az erdő Dermedten néztük és vártuk mi fog történni. 
Ki> idő múlva jöttek mind a ketten, Jani bátya a rövid bőrkabátja nélkül 
Halál5ápadt volt. Elmondta, azt hitte, hogy tarkólövé.1 következik Hála Istennek 
nem, de a tÍ5zt nem akarta nyilvánosan levetkőztetni. 

A nagy zűrzavarban é5 gyalogo5an, csak la5san haladtunk Szegény Mama 
1zenvedett, fá1tak a lábai. Többször megálltunk pihenni. Tata előzó1eg bekente 
Anyám arcát é.5 kezeit lápmzal Szép arcára alig lehetett ráismerni.. Az vi5zont 
igaz, hogy gyanakodva néztek rá, és me1sze elkerülték 

Az, hogy mi hazatértünk - úgy-ahogy, púzk05an, elgyötörve, de egész1égesen, 
az egyedül Tatának volt kö<zönhetrf Megvolt a természetes paraszti e1ze é.5 találé
konysága a legkritiku5abb helyzetekben i5. Mefé5z é5 rámenős voh de ha kellett 
óvato5 ú Mindezeket csak azért mondom, mert mint késó'bb Í5 megtárgyaltuk, az, 
hogy Nagybátyám i5 hazajött, az Í5 Apámnak kö1zönhető Jani bátya, mint mond
tam, rendes ember volt, de ő nem rendelkezett Apámnak a fent említett, mondhat
nám, tehet1égével pedig mindketten ugyanabban a közegben nőttek fel é5 éltek 

Körmenden a vonuló tömeget beterelték a Batthyány-kmtély parkjába Több 
5zázan lehettünk A férfiakat külön választották, hogy ma1d elviszik ó'ket valahova, 
hogy kapjanak „dakumentet''. hogy legyen mivel igazolják magukat.. Az a5szonyokat, 
gyerekeket szekerekre ültették A táborparancsnok a 5zekerekre kijelölt valakit, aki 
ha1tani fogja azt Tata oda1ott a kocsinkhoz é5 mondta a kocsisnak, hogy adja át 
neki a gyeplőt, hiszen a családjával kell mennie .. A kocsÍ5 nem adta oda, mondta 
é1 rámutatott az orosz parancsnokra, aki őt oda tette, hogy beszéljen vele Apám 
A tiszt é1 egy tolmács mintegy 30 méterre lehetett tó1ünk Láttuk amint Apám 
odament é5 beszélt velük Vúszajött é.1 közölte az Újabb parancsot, mÍ5zerint, ő kell 
a kocsit ha1t1a ezután A .fiatalember átadta a gyeplőt és indultunk a többi szekér 
után, kifelé az udvarból Amikor elhaladtunk az fü5zegyű;tött férfiak csoportja 
mellett, Tata oda1zól Jani bátyának.: gyere és told a szekeret É5 ő is kijött. 
Természetesen nem volt igaz, amit Tata mondott a fiatalembernek, mert a túzt 
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nemet mondott, de ki hallhatta a he<zélgetésüket harminc méterró1 A fiatalember 
i< tanult az esetbóJ, mert egy <zekeret tolva ő ú kijött. Az ott ös<zegyűjtött emberekkel 
wha többet nem találkoztunk Enyhe túlzáual mondhatom, hogy csak az nem 
<zökött meg, aki nem akart.. Egy ki.< fozel, akár mikor át lehetett verni a 
„ távári.sokat''. 

A 1zekerünk olyan volt, amilyen, két lovunk - két agyonstrapált gebe. Az 
egyik vak, a má<ik kakas-járású, de nem gyalogoltunk Cammogtunk, de nem 
fáradtunk és mégi< haladtunk Útközben gyalogos, hazafelé tartó menekülók 
kérezkedtek fel Volt nekik Í< helyük 

A múlt és jelen .szerencsés és véletlen találkozása történt ezekben a nehéz 
idókben Mit kezdhetett volna egy család szekérrel és lóval két hétig, ha nem 
hozzáértő emberek kezébe kerül Mindketten, Tata és Jani bá!Ja gyerekkoruk óta 
ezt csinálták, nap mint nap Nem felejtették el, tudták, hogy mit kell csinálni.: 
esténként ellátni a lovakat, takarmányozni, reggel pedig fel<zerszámozni, befogni 
stb Mindezt pedig nem máwk csinálták, mint Szabó Ferenc gyógyszerész és dr: 
Szabó János állatorvos. Mint mondták, Pestig a két csóró ló wkkaljobban nézett 
k1, mint amikor átvettük (vagy talán e/kötöttük) óket Körmenden 

Mi, gyerekek, általában elfogadtuk a dolgokat, úgy-ahogy voltak, alkal
mazkodtunk és termé<zetesnek vettük Szüleinket lestük, vi<elkedésük meghatározta 
a mi látásmódunkat is airól, ami valójában történik körülöttünk Tudom, egy 
pillanatig nem voltak nyugodtak Az újonnan ;ott társaság egészen más volt, de 
bennünket, gyerekeket, nem bántottak Idegen, eddig soha nem látott arcok, rendetlen, 
szedett-vedett, kiszámíthatatlan banda A kiszámíthatatlanságuk örökre megmaradt 
bennem, ettől mindig .féltem. Egy alkalommal, elhaladt mellettünk egy orosz lovas 
kocsi Hátul, menetiráirynak háttal egy katona Jobbra-balra lövöldözött különböző 
célpontokra. Ránk is ló'hetett volna, tudom Figyeltem, amíg el nem tűntek 

Más dolgok is természetesen foglalkoztattak Ismertem az összes tanktípust, 
melyik német, melyik orosz Számoltam, melyikb61 van több kilőve Jól számoltam, 
mert csak évekkel késó'bb tudtam meg, hogy wkkal több szov;et tankot lőttek ki, 
mint németet: öt az egyhez volt az arány az utóbbiak javára Láttuk, ahogy az 
úton haladtunk, az elmúlt harcok nyomorúságát is. Ahol mélyebb volt az árok 
az út mentén, odaástak maguknak búvóhelyet a katonák, embernyi hosszúságban. 
Ott voltak még a takaróik, elhagyott holmijuk 

Enni azt ettünk, amit még e/vihettünk magunkkal Egy darabig elég volt a 
z.sírban sült csirke, amibó1 Mama el.ég sokat készített Aztán útközben, amit még 
kaptunk Pénzünk volt, fizettünk Kenyeret már nehezebben kaptunk Akkor ettünk 
először, amikor a ruszkiktól kaptunk egy tepsis kenyeret. Olyan rémséget még életemben 
nem ettem, de má.< nem volt 

Veszprémbe értünk Ki gyalogosan, ki egy ki< kocsit húzva, ki „úriasan" 
szekérrel, mint mi A kórház előtt haladtunk éppen, amikor a kint álló őr intett 

i 
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befelé! Nem tudtuk mi történt, miért pont minket szúrt ki. A kórház udvarán 
megmondta mi a tennivalónk Meg is értettük, amikor adott egy vedret, két seprűt, 
me<zet és rámutatott a kórházra Tehát ki kell merzeijük Akkora volt az épület, 
mint a mi régi, Hí utcai Közkórházunk - ugyebár; semmi az egész Tata és 
nagybá!Jám, te<Sék-láHék, elkezdtek tevékenykedni, csak éppen víz nem volt, mert 
a vezeték megrongálódott a háború alatt Tatának egyéb sem kellett, odament az 
őrhöz és kérte, hogy adjon vizet Megértette az egy<zerű katonával, hogy a lovaknak 
is inni kell Mutatta, hogy valahol a városban van vezetékes víz, onnan hozzunk 
Rendben van - mondta az apám -, de adjon még vedret, mert .wk víz kell és 
hangsúlyozta, a lovaknak is .. Megérttette velünk, hogy mehetünk, de sieuünk 
Annyira érthetően elmondott mindent, hogy valódnű, azóta sem érti, vajon miért 
zs nem mentünk vissza ... 

Az említetteken kívül különösebb viszontagság nem ért bennünket. Néha 
megállítottak, kérdezték kik vagyunk és hova megyünk Ilyenkor mindig románul 
beszéltünk é1 útr célnak Bukare<tet Jelöltük meg Ez is csak ilyen körülmények 
közöttfordulhatott elő Szerencsénk volt vi<zon~ a kedvező időjárá<nak köszönhetően 
Kellemes, napsütött~ tava1zi idó'ben szekereztünk Mire hazaértünk, úgy lebarnultunk, 
mmtha a tengerról érkeztünk volna 

Budape1thez közeledve egyre több dolgozó, serénykedő emberrel ú találkoztunk, 
nem csak menekülókkel. Sokan jöttek a főváro.1ból vidékre élelemért, cipelték a z.sák 
krumplit, meg amit szerezhettek, ki a vállán, ki talicskában vagy akármilyen más 
módon. Közvetlen Budapest előtt utolértünk egy z.sákm ember4 aki megkért minket, 
tehesse fel a z<ák krumpliját a 1zekérre. Útközben beszélgettünk, hi<zen fogalmunk 
sem volt milyenek a vi<zonyok, egy nemrég még ostromolt főváro<ban. Sok mindent 
mondott, így legalább elképzeléseink lettek az ottani állapotokról Elég volt csak a 
felrobbantott hidakra gondolni Tóle tudtuk meg, hogy a városba csak papírral 
lehet bejutni .. Mutatta is a nála lévőt, amit a helyi parancsnok<ág állított ki. Ez 
ú;abb gondot ;elentett, de mentünk tovább Nemwkára megérkeztünk az ellenőrző
ponthoz, ahol egy „dava;gitárrn" elvtár:s kérte a papír;ainkat. A z.sákos ember 
felmutatta a magáét és azt is mondta, hogy együtt vagyunk De ez nem volt elég 
Apám akkor elővette a gyógyszeré<z oklevelét, 1zétteregette é5 mutatta, hogy bukaresti 
bélyeg, persét meg miegyéb van ra;ta. A hadfi nézegette, forgatta, ma;d ifazehajtva 
visszaadta, és mint aki érti, miró1 van szó, bölcsen intett mehetünk 

Csaknem két hét után megérkeztünk Budára. Most egy az egyben láthattuk, 
amit addig csak a háborús híradóban nézhettünk Az uteákon még ott voltak a 
kilőtt tankok, elhagyott ágyúk Most a gyerekek Játszottak katoná1dit A z.sákos 
ember eligazított és elkúért a megadott címre, ahova mentünk - Borbély Dezső 
bácsiék és felesége Hegedűs Gizi néni A szekeret lova1tól nekik hagytuk, mit is 
kezdhettünk volna vele Borbélyék szeretettel fogadtak A háború emlékei még 
elevenek voltak A laká1ukban csak a bel1ő ablakok voltak meg, mert azokat az 
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05trom ide;én levették, a külsók pedig termésutesen, mind betörtek Megpihenhettünk, 
mert csak két nap múlva indultunk tovább Kaptunk meleg ételt ú. Valami 
sugénye5 tészta került az asztalra. A lényeg viszont az volt, hogy annyi idő után 
valamennyire rende;en tisztálkodhattunk 

Tata megkereste fó5ka bácsiékat is. Szerencsésen átvésulték az ostromot Apám 
jóvoltából máwktól eltérően, végig volt mzt egyenek és Nóri néni is jobban volt, 
már nem köpött vért 

A vasúti közlekedés már úgy-ahogy, múködött Harmadnap, nagy neheun, 
egy Váradra induló tehervonaton kaptunk helyet, surencsére egy fedett marha
vagonban. Ekk01 már április máwdik felében jártunk A vagon egyik sarkába 
rendezkedtünk be, mi öten Sokaknak már csak a tetőn jutott hely. Ők így tették 
meg az utat, egész végig. Biztonságban azonban nem voltunk Az állomáwkon, 
ahol megállt a vonatunk, 1obb volt a vagonban maradni, mert a szökött hadifoglyok 
számát pótlandó, az állomásokban szedték össze az embereket Láttam a szüleink 
nyugtalan5ágát lifeg is kérdeztem Tatától ha hazajutunk épségben, mit ad Szent 
Antalnak Azt válaszolta ezer pengőt 

Négy nap után, egy kora délelőttön érkeztünk Váradra. Azt hittük meg
könnyebbülhetünk, de tévedtünk Alig értünk a peronra, két elvtár:< odalépett 
apánkhoz és megkérdezték Szabó gyógyszerész? Igen - válaszolt Tata. Akkor kövessen 
minket, és már vitték ú Mamával valahogy magunkhoz tértünk az el5ő döbbenet 
után. Mint mondták késó'bb akkor ]Öltek rá hova i; ;ottünk haza 

Valahogy hazaértünk, a mintegy hét hónaPJa elhagyott, Andrá5.ry utcai 
otthonunkba Szomszéd;aink alig ismertek ránk, lebarnultunk, mintha a nyaralásból 
;ottünk volna. Bizony .wk minden hiányzott a házból Idóközben lakó is volt az 
épületben, egy Kemény nevű sánta éJ tüdőba1ós elvtár:s, feleségével é5 két gyerekével 
Természete5en, Mama el5ő dolga volt intézkedni Tata letartóztatá5a miatt. Mint 
mindig, most Í5 vágott az esze, hisun havasalfoldi eredetű 7Jolt Eszébe jutott, hogy 
'44 nyarán, amikor gettóba gyűjtötték a zsidókat, összeszedték az illegalitásban 
lévő kommunistákat 15. Euk között volt Apám gyerekkori barátja, Stokke1 Jóska 
11 A fele5ége eijott Tatához é5 kérte. Feri ugíts, mertfó5kát bevitték Feri, az apám, 
el i< ment másnap a csendőrségre. Bemutatkozott, ma;d előállt elképesztő kérésével 
hogy az illegális elvtár:sat enged;ék el Mondta i5 a csendőrtiszt 0ógysurész úr, 
ez egy kommunÍltal Nos, mondta Tata.: neki ez a vallása, mint nekem a katolikus 
vallás, de ettó1 függetlenül nagyon rende.5 ember A tiszt ezután Apám elé tett egy 
fv papírt é5 mondta Írjon gyógyszerész úr egy nyilatkozatot, hogy ezért az emberért 
személyes felelőnéget vállal Tata megírta, aláírta éJ Stokker Jóska szabad volt. 
Mama kapcsolt é5 5e;tette, hogy ez az elvtárs mo5t valaki lehet Megkereste, megtalálta 
é5 Tata má51tap szabad volt 

Mint megtudtuk, Kiss László gyógysurész, Apám alkalmazottja a Kígyó 
patikában, jelentette fel Kiss „ úr" reggelenként teniszezni ;árt, és ha nem fejeződött 
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be a parti, késve érkeutt a gyógysurtárba Tata.figyelmeztette gyógysurész úr vagy 
tenisuzik vagy dolgozik Ezért megorrolt és feijdentette Apámat Megtehette, mert 
'45-ben ő is, mint wkan mások, „ valakik" lettek Kús any;a zsidó voh akit 1944 
nyarán deportáltak Általános megdöbbenésre, fia nem hogy vele ment volna a 
gettóba, de menekíteni sem próbálta meg Apámék megtették máwkkal akik még 
barátai .sem voltak, é1 sikerrel mert visszajöttek Ki<5, ké5ó'bb, bocsánatot kért 
Apámtól Amint Tata mondta, legyintettem egyet é1 felejt1ük el kolléga Többet erró1 
szó sem e5ett 

Miután Apámat kihallgatták, bezárták egy cellába, ahol se .fekvónely, se egy 
szék nem volt. Faradtan, úgy ahogy volt, még télikabátban lefeküdt a cementre és 
elaludt Késó'bb kapott egy társat, egy ügyvédet Ez mesélte késó'bb: Tud;a gyógyszerész 
úr, amikor bementem a cellába, Ön ott volt és aludt nyugodtan, békésen, úgy, mint 
aki már meg van 5zokva az ilyen helyzetekkel Termésutesen csak azt gondolhattam, 
hogy egy bűnözővel kerültem egy helyre. 

Otthonunkat aztán megkezdtük rendbe tenni Paczkóék ;elentkeztek Sok 
mindent megmentettek Többek között vagy száz üveg befőttet, amit Mama előző 
nyáron eltett. 

Ellő va5árnapon elmentünk a Szent László-templomba és ajobboldali perselybe 
betettük az ezer pengőt 

1945 április vége volt. 

Nagyvárad, 2007-2008. 
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ostrom idején levették, a külsó'k pedig természetesen, mind betörtek Megpihenhettünk, 
mert csak két nap múlva indultunk tovább Kaptunk meleg ételt is. Valami 
szegényes tészta került az asztalra A lényeg vúzont az vall hogy annyi idő után 
valamennyire rendesen tisztálkodhattunk 

Tata megkereste Jóska bácsiékat fr Szerencsésen átvészelték az ostromot Apám 
;6voltából, másoktól eltérően, végig volt mit egyenek és Nóri néni is ;abban vall 
már nem köpött vért 

A vasúti közleh:dés már úgy-ahogy, mú'ködött Harmadnap, nagy nehezen, 
egy Váradra induló tehervonaton kaptunk helyet, szerencsére egy fedett marha
vagonban. Ekkm már április máwdik felében jártunk A vagon egyik sarkába 
rendezkedtünk be, mi öten Sokaknak már csak a tetőn ;utott hely .. Ők így tették 
meg az utal egész végig Biztonságban azonban nem voltunk Az állomásokon, 
ahol megállt a vonatunk, jobb volt a vagonban maradn~ mert a szökött hadifoglyok 
számát pótlandó, az állomásokban szedték füsze az embereket. Láttam a szüleink 
nyugtalanságát Meg is kérdeztem Tatától, ha hazajutunk épségben, mit ad Szent 
Antalnak Azt válaszolta: ezer pengőt 

Négy nap után, egy kora délelőttön érkeztünk Váradra. Azt hittük meg
könnyebbülhetünk, de tévedtünk Alig értünk a peronra, két elvtár:s odalépett 
apánkhoz és megkérdezték: Szabó gyógyszerész? Igen - válaszolt Tata. Akkor kövessen 
minket, és már vitték is. Mamával valahogy magunkhoz tértünk az első döbbenet 
után. Mint mondták később akkor jöttek iá hova is jöttünk haza 

Valahogy hazaértünk, a mintegy hét hónap;a elhagyott, Andrássy utcai 
otthonunkba Szomszédjaink alig ismertek ránk, lebarnultunk, mintha a 11:yaralásból 
jöttünk volna. Bizony sok minden hiányzott a házból Jdó'közben lakó is volt az 
épületben, egy Kemény nevű .sánta és tüdó'ba;o.s elvtárs, feleségével és két gyerekével 
Természetesen, Mama el5ő dolga volt intézkedni Tata letartóztatása miatt. Mint 
mindig, most ÍI vágott az esze, hiszen havasalfoldi eredetű volt Eszébejutotl hogy 
'44 nyarán, amikor gettóba gyű;tötték a zsidókat; összeszedték az illegalitásban 
lévő kommunistákat zs Ezek. között volt Apám gyerekkori barát;a, Stokker Jóska 
is A felesége eljött Tatához és kérte.: Feri segíts, mertf6skát bevitték Feri, az apám, 
el ÍI ment másnap a csendőrségre Bemutatkozotl majd előállt elképesztő kérésével, 
hogy az illegális elvtársat engedjék el Mondta is a csendőrtiszt: Gyógyszerész úr, 
ez egy kommuniltal Nos, mondta Tata: neki ez a vallása, mmt nekem a katolikus 
vallás, de ettó1függetlenül nagyon rendes ember. A tiszt ezután Apám elé telt egy 
ív papírt és mondta: Ír;on gyógyszerész úr egy r1:yilatkozatol hogy ezért az emberért 
személyes felelősséget vállal Tata megírta, aláírta és Stokker J 6ska szabad volt 
Mama kapcsolt és .<ejtette, hogy ez az elvtárs most valaki lehet Megkereste, megtalálta 
és Tata másnap szabad volt 

Mint megtudtuk, Kiss László gyógyszerész, Apám alkalmazott;a a Kígyó 
patikában, ;elentette fel Kin „ úr" reggelenként teniszezni ;árt, és ha nem fejeződött 
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be a parti, késve érkezett a gyógyszertárba Tata figyelmeztette· gi1ógyszerész úr vagy 
teniszezik vagy dolgozik Ezért megorrolt és .fel;elentette Apámat Megtehette, mert 
'45-ben ő is, mint sokan mások, „ valakik" lettek Kiss any;a zsidó voll akit 1944 
nyarán deportáltak Általáno< megdöbbené!re, fia nem hogy vele ment volna a 
gettóba, de menekíteni sem próbálta meg Apámék megtették másokkal, akik még 
barátai sem voltak, és szkenel, mert visszajöttek Kiss, késó'bb, bocsánatot kért 
Apámtól Amint Tata mondta, legyintettem egyet és fele;tsük el kolléga Többet erró1 
szó sem esett 

Miután Apámat kihallgatták, bezárták egy cellába, ahol se fekvónely, se egy 
szék nem volt Fáradtan, úgy ahogy volt, még télikabátban lefeküdt a cementre és 
elaludt Késó'bb kapott egy társal egy ügyvédet Ez mesélte késó'bb Tudja gyógyszerész 
úr, amikor bementem a cellába, Ön ott volt és aludt nyugodtan, békésen, úgy, mmt 
aki már meg van szokva az ilyen helyzetekkel Természetesen csak azt gondolhattam, 
hogy egy bűnözővel kerültem egy helyre 

Otthonunkat aztán megkezdtük rendbe tenni Paczkóék jelentkeztek Sok 
mindent megmentettek Többek között vagy száz üveg befőtte~ amit Mama előző 
nyáron eltett. 

Első vasárnapon elmentünk a Szent Ládó-templomba és a jobboldali pmelybe 
betettük az ezer pengőt 

1945 április vége volt. 

Nagyvárad, 2007-2008. 
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EGY PELDAS GYOGYSZERESZ 
ÉLETÚTJA 

Elöljáróban Urszinyi Zoltán önéletrajzához 

Néhány évvel ezelőtt megkértem, a már kilecedik X felé tartó Unzinyi 
Zoltán~ hogy legyen szíves megírni önéletrajzát. Az ő szerény stílusában 
megpróbálta elegánsan elhárítani a kérést, azzal indokolva, hogy öreg ő 
már, nehezen ír és kit érdekel az ő életútja .. Végül is elvállalta és néhány 
hét alatt egy elég hosszú és nagyon érdekes kéziratot nyújtott át nekem. Ezt 
annak rendje és módja szerint átírtam számítógépbe, majd visszavittem, 
hogy még egyszer átolvassa és javítások után áldását adja rá, hogy rendben 
van .. Így is történt és hála a Sorsnak, ezután még néhány év adatott neki .. 

Hogy ki volt Urszinyi Zoltán, hosszú éveken át a nagyváradi és Bihar 
megyei gyógyszerészek korelnöke - olvasható a saját szavaival szerkesztett 
önéletírásbóL Ugyan én kértem, hogy fontosabb élményeit, és életének 
nem titkos eseményeit is vázolja, sajnos, ezekkel elég fukaron foglalkozott. 
Az írása főleg gyógyszerészi pályafutására szorítkozik Ennek is megvan a 
magyarázata, mert tisztelt kollégánk alapjában véve egy szerény, a hival
kodástól és öntömjénezéstől távolálló ember volt 

Melyek voltak azok a jellemvonások, tulajdonságok, amivel kitűnt a 
szakmabeliek és egyáltalán az emberek közül? 

Erős elhivatottsága és alázatos magatartása volt a választott szakmával 
szemben. Szakmai ismeretei, nyugdíjazása után több évtizeddel is, frissnek 
és helytállónak bizonyultak. Felkészültsége már egyetemi évei alatt 
kitűnhetett, ami alapján fogadta volna intézetébe Mozsonyi Sándor professzor, 
doktorandusnak Sajnos ebbe az „akciójába" beleszólt a történelem, a 
második világháború.. Annak ellenére, hogy saját bevallása szerint leg
szívesebben a táránál, illetve a receptúra-asztalnál töltötte volna az életét, 
úgy adódott, hogy pályafutásának kétharmadát ezektől távol, irodai és 
szakfelügyelői munka foglalta le.. A tára-asztal iránti vonzódásának a 
bizonyítéka az is, hogy még a nyugdíjazása előtti években is, hetente egy
két délutánon, egy, a lakásához közel levő gyógyszertárban beállt recepturázni, 
kisegítendő a személyzethiánnyal küzdő patika tevékenységét 
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Szorgalmas és jó szervezőkészséggel megáldott szakember volt, aki 
több újítást, ésszerűsítést agyalt ki és alkalmazott. Szakmai ismereteit szívesen 
megosztotta másokkal.. Munkáját mindig odaadással, pontosan és legjobb 
tudása szerint végezte, Külön büszkeséggel töltötte el diplomaszerzése 50 .. 
évfordulója alkalmából, a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
által adományozott Aranydiploma. 

Kollegialitása, tisztelete és szolgálatkészsége a szakmabeliekkel szemben 
mindenki által ismert volt Személyes emlékem is fűződik ehhez: Köztudott 
dolog, hogy a '70-80-as években különösen nehéz volt külföldi gyártmányú 
gyógyszereket beszerezni.. Egyszer, családomban szükséges, de nehezen 
beszerezhető gyógyszer kiadását hagyta jóvá számomra a közvetlen felettese 
hiányában, amiért mindketten „dorgálást" kaptunk. Ő tudta, hogy mire 
vállalkozik, mégis segíteni akarása, pozitív gondolkodása a beteg érdekeit 
tekintve, arra sarkallták, hogy bizonyos adminisztratív korlátokat átlépjen. 
Biztos, nem egyedüli eset volt 

Felügyelő korában is mindig a szakma és a kollégák érdekeit tartotta 
szem előtt 

A szigorúan vett szakmai feladatai mellett, tudományos tevékenységet 
is folytatott. Az új gyógyszerek rendszeres bemutatása, ismertetése mellett 
kiemelkedik Hankovits Ferenc gyógyszerészről bemutatott értekezése is, egy 
1992-ben szervezett gyógyszerészettörténeti tudományos ülés keretében 
Számos, értékes egészségnevelő és ismeretterjesztő cikk szerzője volt a helyi 
lapokban. Mint az utolsó 60-65 esztendő helyi gyógyszertári tevékenységének 
jó ismerője, önzetlenül jelentős és pontos információkkal, adatokkal szolgált 
a témával foglalkozó kollégáknak, sőt, ő maga is papírra vetett néhány 
szakmatörténeti adatot, amire emlékezett 

Alapos, általános műveltsége, ami nem csak a szakmai ismeretekre 
vonatkozik, és érdeklődése tette, hogy számtalan kulturális rendezvényen -
színházi előadások és hangversenyek, kiállításmegnyitók és könyvbemutatók 
-, találkozhattunk vele és kedves feleségével. Ezeken túl, műveltségét is 
folytonosan gyarapította olvasással Egyik kendvenc témája az ókori görög
római mitológia volt, amelyről, saját szórakoztatására egy brosúrányi 
stúdiumot írt és amihez még egy térképet is rajzolt. Szabad ideje nagy 
részét a magyar klasszikusok olvasásával töltötte ki. Különösen Jókai, 
Mikszáth, Gárdonyi számítottak számára „csemegének". Élete utolsó 
napjaiban is még rendszeresen olvasott És olvasta a friss újságokat, és 
követte a televízióban és rádióban az aktuális eseményeket is. Mint művelt 
ember élvezetesen írt, néha még a versfaragással is megpróbálkozott Egy 
jó humorú versben adott tanácsokat, amikor a nagyváradi 3. számú, 
permamens gyógyszertárban dolgozott, ,,3-as gyógyszertári tükör" címen .. 
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Idézzünk az említett „opusból" néhány sort: 

Előreboc<átom, célom a tanítá>, 
Nem pedig ro1szmá;ú gún_yolá;, 
Néhány hibánkra hívom fel figyelmünk, 
;zerény kritikám ne vegye el kedvük, 
Sőt, még ide fűzöm versem margójára, 
Kinek nem inge, ne vegye magára./ 

Várad bü;zke;ége 3-a; gyógy;zertára, 
Legyünk méltók hozzá, hogy senki meg ne bán;a 
Nehéz ugyan, de ;zép a mi pályánk hivatá;a, 
FelelSuégtelje; az ő gyakorlá;a 
Emberéletek forognak itt kockán, 
(Ne ünetek engem azért lapockán) 
Tüdőgyulladá;, epe-, vesehomok, 
Jönnek hozzánk gyakran emberi romok 
Gyógyulást várnak ó'k, nem wk tereferét, 
Belénk vetik ó'k bizalmuk felél 
Könnyíteni ;zép a sok szenvedő baJán, 
ha nem Í< egyeben, a hulló haján 
Mindezeket tudván, mért ml az alanti hibákba? 
bmételem Kinek nem inge, ne vegye magára. 

Időt beo;ztani jól megtanuljatok, 
Különben kívánom, szálljon rátok átok 

A .sok tár:salgá;nak ;írá; lesz a vége, 
Eltévesztett recept, megmérgezett beteg 
Téma van bőven, tudom én ú eztet, 
ám hagy;uk hazulra, hát nem érzed a veszted, 
Ne légy már olyan bóbe;zédű, buta, 
Otthon bezzeg hallgat;z, mint be1ózott kuka 

Gyonan befejezem ezt a <üket dumát, 
Mert magam követem el a fenti hibát 
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Ügyesen rajzolt is, amit mindkét leánya örökölt és nála magasabb 
nívón művelte .. Marika lánya tehetséges festőművész lett, Nóri lánya pedig 
divattervezéssel is foglalkozott. Álljon ennek bizonyításásul Marikának a 
kis, szinte egy vonalból elkészített rajza, ami édesapját ábrázolja .. Akik 



HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

ismerték személyesen is Urszinyi gyógyszerészt, minden bizonnyal rá
ismernek, jellegzetes testtartásából 

Urszinyi Mária rajza édesapjáról 

Mint olyan ember, akinek gyerekkorában bőségesen megvolt az a 
bizonyos otthoni hét esztendő, tökéletesen ismerte az emberi kapcsolatok 
és kommunikáció legkifinomultabb formáit Elegáns udvariassága, tisztelet
tudása, közvetlensége és jó humorérzéke, szellemessége mindenkiben csak 
pozitív véleményeket gerjesztett Beszélgetéseink alkalmával jöttem rá, hogy 
remek emberismerő is volt, de azt soha nem érzékeltem, hogy véleményét 
éreztette volna akárkivel szemben Mindenkinek jutott egy mosoly, egy 
kalapemelés. Persze ezeknek is voltak fokozatai .. Szememben ő testesítette 
meg a „tőrőlmetszett úriember" prototípusát. 
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I ermészet és sportszeretete. Azon túl, hogy egy szép magánházban élt 
a váradi dombok aljában, és ott ápolgatta virágoskertjét, amíg egészsége 
engedte, rendszeres természetjáró is volt Nem egy alkalommal találkoztam 
az Urszinyi házaspárral kirándulások, nyaralások alkalmával vagy csak 
délutáni séták közben. Soha nem felejtem el azt a kalandot, amit 
Biharfüreden éltünk át az Urszinyi családdal együtt 1977 áprilisa volt, már 
a húsvéti ünnepek után. Egy időben „teleltünk" a hegyi nyaralótelepen, 
amikor egy péntekről szombatra virradó éjszaka alatt, minden előző jel 
nélkül vastag hópaplan takarta be Füredet Akkora volt a hó, hogy még az 
erős katonai teherkocsik sem tudtak feljönni és a drótokra rakódott hó és 
jég miatt a telefonösszeköttetés is megszakadt a világgal Teljes bizony
talanságban telt el két és fél nap, amíg megjött egy megmentő autóbusz. 
Ezzel ereszkedtünk le közösen, jó hangulatban, a belényesi állomásra. Nem 
sajnáltuk a szabadság kétnapos meghosszabbítását, mert a látvány, a szikrázó, 
több mint másfél méteres hó kárpótolt a késésért. 

Amint említette, fiatal korában síelt, úszott és teniszezett is. 
Mint férjet és családapát csak szuperlatívuszokban lehet minősíteni .. 

Erre vannak utalások az önéletrajzában is .. Feleségével 63 esztendeig éltek 
őszinte szeretetben és kölcsönös megbecsülésben. Gondját viselték két 
lányuknak és szeretettel :voltak a ma már nagykorú unokákkal szemben is. 

Urszinyi Zoltán szakmai karrierje 1989-ig tartott, amikor jól meg
érdemelt nyugállományba vonult Sajnos komoly szív- és keringési problémái 
miatt csak ritkán merészkedett ki az otthonából, de nagy szeretettel fogadta 
kollégái látogatását. Romló állapota ellenére megőrizte szellemi frissességét, 
kellemes és szellemes beszélgetéseket folytatva 

Egészsége 2010 .. év vége felé rosszabbra fordult és 2011. január 4-én, 
elhunyt. 
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Kérésemre, hogy néhány mondatban jellemezze Urszinyi Zoltánt, Deák 
Ferenc főgyógyszerész, Bihar megye egyik kiváló patikusa, aki egyik kollégája 
volt a megyei gyógyszerközpontban, az alábbiakat vetette papírra .. 

Ezzel kapcsolatban szükségesnek tartom megjegyezni, hogy egy levélben 
kértem Deák kollégát a véleménye megírására, anélkül, hogy akármit meg
beszéltünk volna. Az én bevezetőm készen volt már, amikor megérkezett 
ez a rövid írás. Akkor döbbentem rá, hogy mennyire egyező a két vélemény. 

Deák Ferenc 

Mindig példa volt számomra 

A diplomám megszerzése után a nagyszalontai kórházi gyógyszertár volt az 
első munkahelyem Mivel a 60-as években sem volt zavartalan a gyógyszerellátás, 
gyakran kellett telefonálni a megyei gyógyszerközpontba. Már az ott dolgozó kollé
gák tudták, ha Unzinyi gyógyszerész intézi kérésünket, azzal meg leszünk elégedve. 
Zoltán akkor a tervezés-kereskedelem osztályon dolgozott 1966-1972 közötti 
kapcsolatainkból pontos é.s gyors rzolgálatkémége maradt emlékezetemben 

1972-tól ismerem személyesen Urszinyi Zoltán~ akkor kerültem a szentmártoni 
gyógyszercraktár ba, őt akkor nevezték ki szakfelügyelőnek 

Könnyű volt megismerni őt. Nem hiszem, hogyjelenléti ív aláírására kötelezték 
volna, mégis reggel a „korai" busszal érkezett. Sokszor utaztam vele villamoson és 
a 15-ös püpökfiirdői autóbuszon Igyekeztem mellé ülm Többször osztottuk meg 
problémáinkat egymással ]ól ;ottek bátorító szavai tapasztalatlan kollégája felé 

Mindketten hivatalból (nem választott) tagjai voltunk a vállalat vezető
ségének Általában ő vezette a jegyzókönyve~ pontman, olvashatóan, rendezetten 
A határozatokat a 7egyzőkönyv végén kivonatolta Hónapokra vúszamenően így 
könnyű volt pontosítani a hozott határozatokat 

Embersége, udvanas.sága, viselkedése munkatársaival vagy főnökei irányába, 
mindig példa volt számomra 

Néhány évre kinevezésem után, nekem is feladatom lett a patikák látogatása 
Nem emlékszem egyetlen gyógyszertárvezetőre, aki nem pozitívan vélekedett volna 
vállalatunk szakftlügyelőjéról Amikor felkínáltam számára, hogy megkönnyítem 
terepre-, illetve hazautazását (Dacza kamionettával szállítottuk a sürgősségi rendelést), 
ezt a választ kaptam „magamnak sem mondom meg este, hogy hová megyek 
holnap reggel" 

Arra is örömmel emlékszem vissza, amikor az 1987-ben beindult Galenu.si 
Laboratóriumot ;ott ellenőrizni, mindig voltak megfontolandó, kivitelezhető 

;avaslatai 

r 
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Urszinyi Zoltán a '70.-es években 

Drenyovszki Oszkár kollégámmal látogattuk meg nyugdijazása után, mikor 
már betegeskedett Minden patika, kolléga sorsa érdekelte, miközben megosztotta 
velünk fiatalkori szakmai gond;ait és sikereit, múltjá~ ami számunkra tanulságos 
volt 

Napjainkban is jó volna, ha szakmánk minden területén lenne egy-két Urszinyi 
Zoltán gondolkozású munkatán 
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Urszinyi Zoltán gyógyszenfrz 
önéletrajm 

Nagyváradon születtem 1921 5zeptember 15-én, Urszinyi József é1 Franciska 
fiaként 

Az Unzinyi család a Felvidékró1 1zármazott, Gömör megyéból Ott, Tornyalján, 
a nagyapámnak patiká;a volt Sa;no1 én már nem úmerhettem Szú1abb 
családunkban három gyerek volt Két nővérem: Judit (1917-1995), tornatanárnő, 
aki Budape1ten végezte az egyetemet é5 Éva (1920-1990), aki francia 1zakra járt, 
de 5ajno1 nem fe;ezte be 

Abban az idóően a négy év elemi úkola után, nyolc líceumi osztály követ
kezett, majd az érettlégi Éde1apám hatévesen íratott be az első osztálybq Nem 
mondhatom, hogy jó tanuló lettem volna, különö1en a harmadik líceumi 01ztályig. 
Késóőb feljavult a nívóm, úgyhogy az érettségi előtt már harmadik voltam az 
osztályban (Igaz csak kilencen maradtunk abban az osztályban) 

A nővéreim örökölték Apánk ;6 nyelvérzékét, ami belólem teljesen hiányzik 
Románul is csak nehezen tanultam meg. Egyik évben meg Í5 buktam románból, 
ami miatt két tanévet a görögkatolikus 5zemináriumban (Seminarul Greco-catolic 
Unit cu Roma) töltöttem el, a wkak által Pa5zulyvárnak Í5 ne7Jf7J!tl iskolában. 
Így kerültem, mint váradi fiú internátu1ba (Ez, :iz akkor közúmert elnevezé5e a 
görögkatoliku5 fiúi5kolának onnan származik, hogy abban az idóően a diákok 
eltartá5ához a szülók termé1zetben, terményekkel t5 hozzá kellett járuljanak, lúzttel, 
krumplival, száraz babbal stb, és a bentlakók igen gyakran ettek pa1zulyt, különböző 
formában) 

Az i5kola igazgató;{l egy Mikula~ nevű pap volt Itt, igen 5zigorú rendnek 
kellett alávetni magunkat. reggel öt órakor egy ki.5 harang csengése költötte a 
társa5ágot, majd m05akodá1 a folyo5Ón elhelyezett csapoknál, hideg vízben, reggeli 
(egyik nap te;; beleáztatott kenyérrel egy bádog tányérban, má1nap köménymag 
leve1, egy fél cipókenyérrel - azono5 tálalá5ban) Ez után egy fellóőb osztályai diák, 
két pap (név szerint Chi~ és Naghi - az igazgató két helyettese) jelenlétében 
kikérdezte az aznapi leckéket Aki nem tudta, annak valamelyik pap oda5Ózott a 
kitartott uj;aira egy kb méternyi nádpálcával Ettó1 való félelmemben, kezdtem 
jobban tanulni. És megtanultam románul Í5 Reggel még milét Í5 kellett hallgatni, 
de miután megtudták, hogy prote5tám (lutheránu1) 11agyok, felmentettek a misére 
járá5 alól . 

De mái haszna, tanullága Í5 volt a bentlakáws életemnek Az addig kákabélű, 
válogatÓ5 „úrz" gyerek megtanult enni. Hétvégeken otthon aludtam és reggeliknél 
megkritizáltam a kaka61 kávémat kaláccsal, é1 a menzai, kenyérrd;6l beaprított 
leve1 után vágyakoztam A vidéki társaim mindig mondták „ce 1upt1 fainaJ" 

1 
1 
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(milyen finom leves), é1 még hagymát i5 vágtak bele. Ilyen emlékeim maradtak a 
Pa1zulyvárból És rengeteg volt úkolatánam, ilmerősöm Több mint százan voltunk 
Az ötödik után vúszatértem a magyar 5zekcióra 

Középúkoláimat a nagyváradi Go;du Gimnáziumban végeztem, magyar 
1zakon, 1940-ben, egy olyan osztályban, amit 53-an kezdtünk el, de csak 9 tanuló 
fe;ezte be Az iskola akkori igazgatója Ieodor Ne~, ma;d ké1őbb Catana esperes 
volt A tanáraink közül megemlítem Hanganu-t (francia nyelv), Radulescu-t, 
Cámpeanu-t (latin nyelv), Cozac-ot (botanika), Cotru~-t (földrajz) Az iskolában 
nagy szigor uralkodott Este 8 óra után, szülók nélkül, nem mehettünk ki az 
utcára, a korzóra mn mehettünk fel Ha megesett ilyesmi és valamelyik tanárt 
megláttuk, rögtön elinaltunk A moziba járás sem volt <zabadon, csak engedélyezett 
filmeket nézhettünk meg 

A családban .sok gyógy1zeré5z mú'ködött, apai nagyapám, dédapám és szépapám 
i), és engem is erre a pályára irányítottak Az Édesapám volt a sorban a kakukktojá1. 
0, mint törvényszéki elnök dolgozat~ majd ítélőtáblai tanácsosi címet is kapott 
Mint táblai tanácselnök, a román világban nem kényeztették el egy nagy frzeté11el 

Az úkola elvégzése után, mint gyakornok, egy rövid időt a dr.. Medvigy 
Ferenc tulajdonában lévő Madonna patikában töltöttem el, ma;d átkerültem a 
Gránátalmáról elnevezett irgalmas rendi gyógyszertárba, ahol Csont Lénárd 
egyengette első lépé1eimet a szakmában A váltás oka az vol~ hogy akkor 
Nagyváradon csak, a „Mizeri patikaként" ismer~ irgalmas rendi gyógyszertárnak 
volt gyakornoktartá1i;oga A mi évfolyamunk volt az el1ő ún.. újrend5z.erű generáció, 
amikor a tanulmányi idő négy e1ztendő vol~ plusz egy év gyakorlat. Az azelőtti 
oktatási rend1zerben három év tirocinális gyakorlati év után két év elméleti képzés 
foly~ a diploma megszerzéséhez Még ;61 emlék1zem, hogy az első gyógyszertári 
napokban egy törlőronggyal a kez.emben minden üveget le kellett törölni, lúnyitni, 
1 jól megnézni az alapanyagok milyenségét, szagát, 1zínét, állagát stb. Ezzel még 
a takarító személyzet munká;!mak egy részét is elvégeztem 

Az egyetemi éveket a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen töltöttem 
el és 1944-ben diplomáztam Diákéveim, mondhatom, gond nélkül teltek el, de azt 
nem állíthatom, hogy .wk pénzem lett volna Drága jó 1züleim a lehetőségeikhez 
képe1t támogattak Tehát az otthonról kapott pénzemet kénytelen voltam valamilyen 
úton kiegé1zíteni. 

A budapesti zsebpénzemet először operai statisztálással pótoltam Szokás szermt 
az Operaház be1zólt telefonon az internátusokba, hogy szükség lenne vagy 10-15 
;zemélyre, ehhez vagy ahhoz az előadáshoz (Két évig a Ráday Kollégiumban 
laktam, amelynek az igazgatója a 1zépemlékű Ravasz László püspök volt. Itt az 
ellátás is ;6 volt Reggelire, pl egy fél liter kakaókávét kaptunk, ftissfehérkenyérrel, 
igényünk szerint) Én, persze kíváncsi<ágból és kalandvágyból is jelentkeztem, nemcsak 
az esténkénti 5 pengőért A Sunt Emébet legendája című operában, egy kb 

.. 1 ...... ~~~~~~~~~~~------------------------~ ...... -------------------------------------------------
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egymétere< gyertyát tartó pap és egy karddalfehzerelt harcos „szerepét" kaptam meg 
Az egyik kollégám, Nágel Aurél, egy Váci úti gyógyszertártulajdono.<nak a fia, fel 
is ismert a kömnségból Sa;nos a használt statisztaruhák nagyon kopottak é1 
piszkosak voltak 

Késóőb rájöttem, hogy hetente kétszer'háromszor inkább a Damjanich utcai 
patikába megyek besegíten~ alkalmankénti 10 P. ellenében. Ez anyagilag is előnyösebb 
volt, nem kellett beöltözni azokba a rémes színpadi ruhákba és egyúttal tanulok 
is valami hasznosat szakmai szempontból Az itt keresett pénz tette lehetőv~ hogy 
gyakrabban jár;ak színházba vagy az Operaházba, hogy a kedvenc dalműveket 
megnézzem, meghallgassam, mint a Pillangókisasszony, Rigoletto, Lakm~ Carmen 
stb. A színház iránti szeretetem megmaradt a késóőbi idó1ue is. 

A gyógyszerészi oklevelemet 1944 november 8-án állította ki a Pázmány 
Péter Tudományegyetem rektori hivatala, Hajnal Imre és Issekutz Béla vizsgáztató 
professzorok és Lipták Pál, mint jegyző aláírásával 

A diploma megszerzése után szerettem volna megszerezni a dokton címet is .. 
Jelentkeztem is Mozsonyi Sándor professzornál, gyógyszertechnológiai témára. El 
is fogadott, mint doktorandust. Ma is meg van a jelentkezési ívem, 22/1944 
számmal Sa;nos a háború megakadályozta, hogy ezt az álmomat megvalósítsam. 

A háborús évek ellenére megúsztam a katonai szolgálatot Ebben az idóően 
;dentek meg Pest utcáin a szovjetellenes (mint pl. egy vértó1 csepegő kéz „ Csak az 
órámat akarták" felirattal) és a frontra, a háborúba invitáló plakátok Mindenki 
köteles volt bevonulm A fiúknak kötelező volt nyugatra menekülni, a lányok CJak 
önkéntes alapon, ha akartak Mint diák, én is kaptam SAS behfoót, de amikorra 
behívtak, mint dzplomá< gyógyszerészre, már ez nem vonatkozott. (Voltak szakmai 
CJoportok, akik itthon maradhattak, mint orvosok, mérnökök, gyógyszerészek stb) 

Idő közben Budapest1e érkezett a két nővérem, a nagyváradi Nemzeti Bank 
autó;ával, a Ráth 0örgy utcai, bírók gyerekei számára fenntartott internátu.sba, 
a Siesta szanatóriummal 1zemben, ahol abban az idóően laktam Aztán mind a 
hárman Pestre költöztünk, a Veress Pálné utca 18 szám alá, ugyanis, dr .. Rerrich 
Ervinné Dernetrovich Panka, megkérte barátnő;ét, Judit nővéremet, hogy 
vigyázzunk a laká1ukra, amíg haza nem ;onnek Dél-Amerikából Ez nekünk 
nagyon jól ;üt~ CJak egy kis kényelmi probléma vol~ hogy a szemben lévő iskola 
tetejéról, egy légelhárító egység egész nap lőtte az orosz repülőket Budáról pedig a 
szov;etek lőtték Pestet, de szerenCJére az ablakaink nem Budára néztek Igaz a 
sarokszobánkat egyik napon találat érte, a lichthofba egész nap hullott a vakolat 
Mi, egy magasfoldszinti, négyszobás lakásban éltünk Az ostrom alatt CJak egyszer 
mentünk le a pincei óvóhelyre Elter;edt a hír, hogy az amerikaiak bombáznak 
Bizony kő kövön nem maradt Ellátási gondjaink se voltak, mert ennivalónk volt 
bőven A ;egyeinkre, több hónapra kiadták a fejadagokat több zsák levestésztá~ 
makarónit, egy nagy adag májpá1tétom-pótlót, ún szó;akolhá1zt, amit én nagyon 
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szerettém (szerencsémre a nővéreim nem) Ezt hordtam uzsonnára a Mészöly
patikába is, ahova már; mint diplomás gyógyszerész ;ártam dolgozni 0alog 
jártam be - villamos híján -, az ostrom alatt is. Közben kéthetes é;szakai szolgálatot 
tartottam, ami alatt jól meghíztam Még sovány kollégám ir megcsodálta, hogy 
meghíztam, mint egy kálvinista pap 

A tragikus mmények és helyzet ellenére mi remekül szórakoztunk Az emeleten 
lakott egy kedve<, fiatal házaspár: A férj - 3 5-40 évesen -, a budapesti bűvész 
társaság legfiatalabb tag;a volt A deszkákkal beszegelt ablakok mögöt~ a hozmnk 
lehozott gramofimja zenéjét hallgattuk, ő pedig különböző bűvész trükkökkel 
szórakoztatott Hol egy cigarettát kapott elő a „levegóbó1''. hol kettőt az inge 
ujjából, hol egy, ké~ majd egy legyezőnyi kártyát Só~ hipnotizálni is tudott. 
Nővéreimet (jó médiumok) sikerült is meghipnotizálnia, annak ellenére, hogy 
háttal ültek neki, tehát nem szemmel Engem nem, de beleizzadtam az ellenállá1ba. 

Kezdett bántani a lelkiismere~ hogy nem vagyok a fronton, de megjelentek 
a plakátok is, hogy mindenkinek he kell vonulni, kivétel nélkül Szerencsémre]udit 
nővérem ;6zanabb vol~ és mondta „most a szezon végén?" Akkor ketten elmentünk 
az Andrásry út 60-ba, a nagy n.yilas központba A nagy előcsarnokban nagy tömeg, 
a problémáikkal Egy „ testvérnek" előadtam a valós helyzetemet 

- 0ógyszertárat vezetek, az idős tulajdonos az óvóhelyen, betegen ágyban 
fekszik Én bevonulnék, de akkor be kell zár;am a patikát 

A válasz: 
- Urszinyi testvér, nem a;ánlom, mert különben a tula;donost, a patika előtt 

felkonco/juk (sic) 
Erre én· 
- De akkor én leszek a katona<zökevény, ha például igazoltatnak az utcán 

Hogyan igazolom magam? 
- Nem problémai 
Egy gépírónőt azonnal odarendelt éJ kapásból diktálta 
„ Urszinyi Zoltán testvér, 
a hadtest területén nyugodtan mozoghat 
Éljen Szála»yl" 
(nyilaskeresztes pecsét) 
Sokáig őriztem ezt az igazolványt, de végül félelmemben elégettem, pedig 

wkan ezreket adtak volna egy hawnló dokumentumért 
1945 január 18-án ;dent meg az első szovjet közlegény a kapuban, akit egy 

elegáns orosz tiszt követett a laká1unkba (halina csizma, ki<, arany vadásztőr stb) 
Asztalhoz ültünk körülvéve öt-ha~ (foleg zsidó) katona<zökevénnyel Az egyik közülük 
beszélt oroszul is. Annyit tudtunk, hogy ha bort kérnek „nyet''tel kell válaszolni 

Mámap, 19-én, elég naiv módon, elindultam, hogy kinyissam a Damjanich 
utcai patikát Vörörkeresztes karszalaggal a karomon é1 a kis uzsonnámmal a 
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táskámban gyalogoltam a célom félé A Ferenciek terén egy orosz katona körül 
kisebb embercsoportot /,átok A „dává; gitáros" (értsd géppisztolyos) katona magához 
intett Én, fölényesen a karomon lévő vörös keresztre mutatva igyekeztem volna 
tovább Ekkor az,, a vál/,áról lekapva, rám fogva a fegyvert üvölt, hogy „igyi 
sz;udá" Gondoltam ez már nem vicc, hát odamentem. Ennek az eredménye két 
hónapi orosz hadifogság, annak ellenére, hogy katona sem voltam. 

A katona beterelt minket egy bérház udvarára, ahol már sok száz ember volt 
ö;szezsúfolva Néhány óra múlva innen i~dultunk több ezren gyalog, Gödöllőre. 
Utközben a kÍ5érőink megszabadítottak minden értékünkto1 és iratainktól Az ezüst 
cigarettatárcám ott maradt azon az orosz pokrócon, ahova dobáltuk a dolgainkat, 
a kar6rámat az orosz egyenesen a zsebébe süllyesztette. Állítólag Gödöllőre 2 7 ezer 
embert gyű;töttek be, a Gras.salkovich-kastélyba. Nem mondhatom, hogy rosszul 
bántak volna velünk Atrocitás nem ért senkit, még a szökni próbálkozókat Í5 csak 
hátba veregették puskatuHal. Enni is kaptunk naponta kétszer:. De volt ennek 
árnyoldala is Miután megérkeztünk, legelő1zör több gödröt á1attak velünk Úgy 
5-6 méter kerületű é< 2 méter mélyeket Ezeket fll méter távolságra elhelyezett 
deszkákkal fedték be. Ezek voltak a mi „illemhelyeink'; amelyek kb. egy hónap 
alatt megteltek Sa;nos voltak esetek, hogy valaki belecsúszott és ott lelte ha/,álát 

Egy idő után a lét<zám csökkent, mert elengedték a 16 év alatti és a 60fölötti 
foglyokat. Két-három hét múlva a foglyok egy részét, köztük engem i< átve:zényelték 
Ceglédre Egy részét a tánaságnak itt bevagonírozták és kivitték őket Románián 
keresztül, a Szovjetunióba. Szerencsémre épp előttünk hagyták abba a 1zámo/,ást 
Itt, ha lehet ilyet mondani, „kényelmesebben" volttmk, mint Gödöllőn Egyik nap, 
<zerencsémre vagy bal<zerencsémre, egy kú baleset érte a /,ábamat, ami elfertőződött, 
és elgennyesedett. Nagyon fá;dalma< volt Ezért beutaltak a <zolnoki orosz-, vegyes', 
katonai- és fogoly-kórházba Miután ott kipihentem magam Is az állapotom is 
7avult, munkára jelentkeztem Eleinte a konyhán voltam, ahol sikerült magamat 
dege<zre tömni paprikás krumplival Meg is volt az eredménye. Az ételtől szinte 
már elszokott gyomrom miatt, másnapra hasmenést kaptam a túlterhelésétó1 

A konyhánál találkoztam egy besszarábiai román származású, szovjet kato
nával Ez mondta, hogy kár lenne egy ilyen fiatal emberért, hogy hosszú évekig 
legyen szovjet hadifogoly Felvi/,ágosított, hogy a mosoda mellett, a szögesdrót
kerítésen van egy nagy lyuk, ahol a mowdai asszon_yok be- és kijárnak a kór házba/ 
-bál Másnap a mosodába kértem magamat. A kapott tanács hasznosnak bizonyult .. 
Egy vederrel a kezemben és szívemmel a torkomban elindultam a katona által 
mutatott irányba. Meg is találtam a kerítés mtfaszített részét és derékból meghajolva 
egy lépéssel kint voltam. És szabadi Nem írom le hosszadalmasan a további 
utamat, de vonattal Szolnok-Arad-Nagyvárad útvonalon, egy Halmin kere1ztül 
Berlin felé induló román katonai egységgel, végül hazaértem március 15-én, a 
Váradőssi állomásra. 
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Urszinyi Zoltán a Sabina gyógyszertárban 

Amikor beértem a Schubert utcába, ahol a 8 szám alatt laktunk, szerencsémre, 
Édesapám és Feledi Jóska, bó1mzédű nagybátyám ott, kedvenc szófordulatát, az 
„érted Sógor"-t ismételgetve, az utcán berzélgettek Ők ketten megbeszélték, hogyan 
tudassák, közöljék Éde1anyámmal, hogy haza;ottem, úgyhogy nehogy ártwn neki a 
nagy öröm A dolog körülbelül (gy alakult. 



--

114 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

- Közlünk veled egy örömhírt! 
- Nekem csak az lehet, hogy Zoli fiam haza;ott 
- Eltaúíltad! 
Nagy örömsírás következett Oaládom kitörő örömmel fogadta az eltűntnek 

vagy halottnak hitt fiút (Ennek a „kaúmdomnak" a bővebb leírá5a megjelent 
a Bihari Napló 1998. augU5ztu< 29-30-i 1zámában) 

A sebem továbbra 1em ;avult Réme1en csúnya és bűzös volt A nagybátyám 
azt mondta, hogy olyan büdös voltam, mint az ő lova (tudhatta, hogy az milyen 
büdös, mert lovastúzt volt a Monarchia had1eregében, 1a;át lóvaV Természetesen 
egy nagy fardés következett és mámap reggel irány a közkórház Itt dr.. Morvay 
György megoperálta lábamat, de az csak nem akart begyógyulni Már a Sabina 
gyógyszertárban dolgoztam, é1 levedzett továbbra i.5 .. A Mikulitz kenőcs nem segített 
rajta. Doktor Morvay már mindennel p1óbálkozott, még pálinkaivá5ra is buzdított, 
néha még el Í5 kábítottak kloroformmal, úgy kapirgálta, tisztította a sebemet 
Emléhzem a kloroformtól úgy éreztem magamat, mint egy haldokló, az volt az 
érzésem, hogy zuhanok a mélybe Látva, hogy a seb csak nem gyógyul, elhatároztam, 
hogy ma;d megkuruzwlom én sa;át magam. Nem volt szokáwm hawnlót művelni 
a betegeinkkel, nem engedte a lelkzúmeretem Mindig orv05hoz,, mint kompetens 
személyhez irányítottam a pácien1eket. Az eredeti módrzerem a következő volt: a 
<eb környékét bekentem 5 száwlékos noviform kenőwel (egy lanolin05-vazelines 
alapanyagban), magát a sebet pedig beszórtam ultra1eptil-ureea sebhintff.porral A 
seb szélein egy hét múltán úítható volt a bőr nó'vekedés~ kezdett bezáródni 

A diploma megszerzése után szám05 nyilvános patikában dolgoztam, kór házi 
gyógytárakban nem működtem wha. 

A szakmai karrieremet Budapesten, Mészöly Mátyás Damjanich gyógyszer' 
tárában (Vll ker. Damjanich u 39) kezdtem Mészöly gyógyszerész nagyapámnál 
volt gyakornok, Tornyaljan Nála sok gyakorlati dolgot tanultam meg Például 
itt egy ki.s fúvókészüléket ha1ználtak a papírkapszuúík felnyitására, ahelyett, hogy 
szájjalfú;ták volna azokat Egy másik érdekes.ség volt, hogy minden nap, estefelé 
a laboráns-pénztáros vénkisa1szony valamit mormolt a telefónba. Késóbb jöttem 
rá, hogy ilyenkorra a defectura fazetbe beírt, kifogyott vagy kifogyófllben lévő 
anyagokat, gyógyszereket diktálta be a Kochmei.ster vagy a Thalmeier cégeknek, 
akik reggel szállították is a rendelést 

A román hatalomátvétel után kérni kellett a Budapesten megszerzett diplo
mám nosztrifikálá1át, elismerését az ÚJ ható1ágok által Ezt az Oktatásügyi 
Minisztérium teljesítette és az 1946 április 15-i Hivatala< Közlönyben hivatalosan 
közölte is, 37996/1946 szám alatt 

Ez után, 1945-1948 között a nagyváradi Hungária (volt Sabina) patikában 
dolgoztam Ennek tula;don05a Szabó-Aczél István volt A személyzethez tartozott 
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még Vértes György diploma nélküii gyógy1zeré1z é1 két laboránsnő Ebben a 
patikában jelentős forgalmat bonyolítottunk l~ gazdag receptúrával és ellaborációkkal, 
különören a hétfői és pénteki vá1árnapokon (A patika specialitá1ai.: Sabina krém, 
éjjeli, nappali é1 1zeplff.elleni) Ezen a két piaci napon a „tula;" az ebédemet Í5 

fizette a közeli Kék Macska étteremben, hogy a hazamenetellel se veszítsük az időt, 
a nagy forgalomban Ebben a periódusban került hozzám Szabó-Aczél kollégám 
gazdag manuálisa, receptgyŰJteménye Nagy ha1znomra vol' mintfiatal patikumak, 
amelyet késóbb én i5 1zámtalan vénnyel egé1zítettem ki. A kii vonalas, több száz 
előirá1t tartalmazó, ún repertoár füzet ma is megvan; taúín érdemes lenne fel
dolgozni a benne található recepteket és az azokban ha1znált materia medicat, 
azaz gyógyszerkincset Érdekes képet nyú;tana a 20 század közepének patikai 
tevékenységéról é1 anyag;azról Itt egy kellemetlen e<etnek lehettem a tanúja. Egyik 
nap egy aktatá1ká1 egyén ;ott be a patikába és tólem kérdezte meg, mennyibe kerül 
egy doboz Cyren B forte nevezetű gyógyszer, amely a pult előtti kis vitrinben volt 
kitéve Mivel egy recept elkérzítésével voltam elfoglalva és a beszerzési problémák 
nem rám tartoztak, csak mutattam, hogy Vérte1 kollégához forduljon. Gyun, 
mielőtt vála1zolt volna, felnézett a plafonra é.1 azt mondta, hogy.: 60 lej Ekkor 
az idegen igazolta magá' hogy pénzügyi ellenőr é1 már írta is a jegyzo'könyvet. Két 
nap múlva Vérte1 kolléga hat hónapra rács mögé került 

Egy má1ik e<et, ami az akkori időkre talán 7ellemző Í5 volt: A gyógyszertár 
tula;don05a néhány orosz katonától megvá1árolt több száz,, vagy akár ezer doboz 
Ultra1eptyl tablettát Ezt megviz<gáltatta a helyi vegyigyár vegyészéve4 Onzágh 
Pállal, akz megállapította, hogy némi kevé< szulfamid mellett 90 százalék kálcium 
karbonát (kréta), amúgy hatástalan por volt a tabletták Ölszetétele Okos ötlet volt 
az ellenőrzés, mielőtt adtunk volna el belóle, mert nem ártottunk senkinek. 

1948-1949 áprili5 2 Székelyhíd, Védangyal gyógyszertár, Szabó Béla 
oklevele< patikus tula;dona. Azért vállaltam ezt az állást, mert a városi fizetés 
mellett vidéken laká1t és teijes ellátá1t ú kapott a gyógyszeré1z Így könnyebben 
lehetett spórolni, a nősülés körüli idóben Az Éde1apámmal felmerült a patika 
mtlege< ké1óbbi megvételének témája i< Ennek az árát - ahogy már jeleztem - a 
nagyapámtól örökölt ház eladásából fedeztük volna, de a közbe;ott állammítá1 
miatt meghiú1ult, 5 így .wha nem lettem gyógyszertár'tulajdono1 

Gak néhány szóban nő1ülé1em történetéróZ 1947 decemberében barátaimmal 
5Íeltünk, amikor egy esés következtében a ;obb lábamon egy csontrepedés keletkezett. 
Ekkor be kellett gipszelni a úíbam, ami nem akadá[yozott meg abban sem, hogy 
egy baráti társa1ágban 1zilve1zterezzek 

Január elején, még begipszelt úíbbal mentem az evangélikus templomba. Hogy 
ne keltsek feltűnést a gipszpólyámmal, a leghátsó padban foglaltam helyet Mivel 
a liturgiát a lutheránus irkola nagytermében tartották, wkaknak nem jutott már 
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ülőhely .. Az álw csoport közepén figyeltem fel egy szip, szóke fiatal hölgyre. Afején 
egy holland típusú kalap, a homlokát és a finom vonalú arcát csillogó aranyszínű 
hf!:Ja keretezte. Érezte'?!, hogy el;ő pillanatban beleszerettem. Gondoltam magamban. 
0 lesz a feleségem 0 vagy senki más És így is lett. 

A háza;ságot 1948 március 14-én kötöttük evangélikus-lutheránus szertartás 
szerint, akivel már több mint 62 éve élünk boldog háza;;ágban Ná;zútra 
Kolozsvárra utaztunk, ahol a New York Szállóban foglaltam helyet, telefonon A 
háza;;águnkból két leánygyerek született: Mária és Nóra A kúebbik lányunknak 
két fia született: Fehér Csaba és Zsolt 

Gondolom, jó lenne megmagyarázni, hogy miért kerestem vidéki állást Azért, 
mert a vidéki gyógyszertárakban a városon kifizetett bérezés mellett az alkalmazott 
patikus teljes ellátást és lakást ú kapott Ez által jelentős megtakarítáwkat lehetett 
elérni Ami nem egy elvetendő dolog egy fiatal párnak 

Hogy milyen úton-módon jutottam a székelyhídi állá;hoz, már nem emlék>zem 
Szabó Béla egy;ó megjelenésű, szimpatikus, bajuszos úr volt Mint gyógyszerész 

;ól felkészült volt, például sikeresen kezelt az orvowk által i; reménytelennek vélt 
króniku; ;ebeket, foleg lábszárfekélyeket Ami a patika gazdasági ügyeit illeti, kettő; 
könyvelést vezetett, a hivatalos, a pénzügynek ;zánt mellett, eg:i1 másikat a zsebében 
hordott kú noteszében. Délutánonként együtt számoltuk meg a napi bevételt, ami 
néha igen szép összegre rúgott. Sajnos, a tulajdonos fele; ég e, Margit néni nagyon 
nehéz természetű volt, bele;zólt a patika ügyeibe is Az egyedüli alkalmazott voltam, 
aki ezt nem vúelte el és a patikából határozottan kitiltottam, mondva, hogy az 
az én feladatom é; felelősségem. Ő maradjon csak a konyhában De ;ajno; ott <em 
remekelt Az ellátá;unk elég szegénye; és egyoldalú volt, különösen figyelembe véve, 
hogy a feleségem már állapota; is volt Megtörtént, hogy mi, este egy tál te;be 
áztatott tehéntúrót kaptunk, amíg ók rántottcsirkét ettek egy asztalnál velünk 

Az államosításkor egy kellemetlen incidens za;lott le. Állítólag a kijelölt gyógy
szerész, Németh Loránd, előző este a Szabó házapárral a helyi papnál vacsorázott, 
ami miatt egy másik patikust delegáltak Székelyhídra, Kunea Pál személyében é; 
egy 0 kos István nevű pártaktivistát A leltározá.s folyamán egy, a konyhakredenc 
mögötti titkos helyiségben néhány eldugott gyógyszert találtak (pl. Kombetin injekció 
x 100 fialás dobozt) Val6;zínű az elbocsátott cseléd bmszú;a lehetett, hogy megtalálták 
Hiába magyaráztam, hogy ez a szívgyógy<zer soha nem hiányzott a patikából 
tehát nem a betegek elól volt eldugva, elég rosszindulatúan álltak a dologhoz A 
leltározó biztos jelentette a dolgot, így másfél évi börtönre ítélték a már öreg korú 
tula;donost Ő súlyos szívbeteg lévén bele is pu;ztult a börtönéletbe 

1949folyamán kineveztek a megyei patika élére .. Ez az államosított, egykori 
irgalmas rendi gyógyszertár volt Nem tudom, honnan informálódtak - teljesen 

URSZINYI ZOLTÁN 117 

tévesen -, hogy párttag vagyok, ami szükséges volt a kinevezéshez Még a 
hazaköltözésemet is biztosították Székelyhídról egy nagy teherautóval. Ekkor 
költöztünk be jelenlegi lakásunkba. A patikában rengeteg munkám volt, sokszor 
százávcd úttem haza az ingyenes recepteket, megárazni és hogy a taxálást ellenőrizzem. 
Abban az idó'ben a gyári munkások ingyen kapták a gyógyszereket Ha jól 
emlék>zem a helyi néptanács számolta el az ellenértéküket a patikák felé. Az akkori 
munkatársaim Szabó Tódor, Petrovici Clara és Morvay Éva okleveles gyógy
;zerészek és két laboráns - egyférfi és egy höígy - voltak, de Morvcryné kivételével 
nem sokat segítettek ebben a munkában Sa;no.s, az irodai és adminisztratív 
munkához nem sokat értettem, ami hátrányomra volt. Például nem mentem el a 
kinevezésemért sem a tartományi Centrofarmhoz, minek az lett az eredménye, hogy 
azt áf)avították a belényesi gyógyszert;ír címére. De ehhez az is hozzá;árult, hogy 
kiderült, hogy nem voltam párttag. !gy ez a ,,főnökség" csak rövid ideig tartott, 
rövidmn lecseréltek Cristescu Paul kollégával Schwimmer Andrei aligazgató 
utasítására. Ennek az átadási leltámak egy példánya még létezik Budaházy 
István kollégám tulajdonában 

Belényes, 12.. számú állami patika Itt együtt dolgoztam Bitay Bálint 
(gyógyszertárvezetó), Gyüdi István és Korpos Lajos kollégávál akikkel ;ól meg
értettük egymást Innen csak havonta tudtunk hazajárni, annak ellenére, hogy alig 
60 km választ7a el Váradtól 

Ebbe a patikába úgy kerültem, hogy az említett aligazgató, maga is belényesi, 
megszánta Kueres Károly nagyszalontai kollégát, az ottt!ni Arany János gyógyszertár 
egykori tulajdonosát, aki visszatért a Duna-csatornai deportálásból (mint német 
nevűt vitték el) é5 a Poliklinika máwdik emeletén működő patikában he{yezte el 
és engem küldött Belényesbe. 

Tenkei, 20. számú gyógyszertár (1950. I L-1952 .. L 10.). Ide egy csere 
folyamán kerültem, mert kedve; kollégánk, Erdélyi/ Ardelean Iancu, akinek tulai 
donában volt az államosítá; előtt egy belényesi gyógyszertár, most a tenkei (volt 
Laza Teodor) patikát vezette. Az Erdélyi/Ardelean család neves, régi belényesi 
dinasztia volt. Több gyógyszeré<z i5 volt közöttük (711eg kell jegyezni, hogy az 
akkori rendelkezé>ek szerint az egykori „kizsákmányolók''. olvasd patikatula;donosok, 
nem maradhattak a néhai tulajdonukat képező gyógyszertárakban !gy került 
0üdi István, a nagyváradi „ Vároú" patika gazdá;a Belénye;be, Ardelean lancu 
Tenkére, az egykori Laza-patikába ;tb) Ardelean lancu egy sovány, szikkadt ember 
volt, mindig lebarnulva, meJ t nagy vadász és halász volt Mielőtt vála;zt adtam 
neki, egy kis teherautóval átmentem Belényesból Tenkére, terepszemlére Nekem az 
a;ánlat kedvemre volt, mert még egy lépé<>el (kb.. 20 km-rel) közelebb kerültem 
Nagyváradhoz Ennek következtében Szabó Ferenc kolléga vezetése alatt egy 
zdeáli< munkahelyre kerültem. Szabó Ferenc nemcsak nagyon jól képzett, de igen 
praktikus ember i.s volt. A helyi on;owk sűrűn ha;znált receptjeit, a vásári napok 
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előtt mindig előre előkészítette, kicsomagolta a leginkább használt anyagoka~ 
készítményeket (keserűsó, glaubersó, porok capsulae ceratae-ban stb} 

Mivel a patikában laktunk, Szabó Fen bebizonyította Spitzer Antónia 
igazgatónőnek, hogy mi 24 órát dolgozunk, egyfolytában és ennek következtében 
nekünk jár havonta egy heti pihenés, Váradon Spitzemé lenyelte a béká~ azzal 
a feltétellel hogy ne sokat mutatkozzunk a városban Ezt tett követte. Én hétjffn, 
a tenkei piac leza;lása után, akár egy seprűvel megrakott teherautó tete;én utaztam 
Váradra (Feri - vonattal) Így jutott időm, hogy az 1949 má;us 23-án született 
lányomat sétálta.<sam a Nilgesz telep utcáin 

Nagy bánatomra, Szabó Fent elhelyezték Utódja Non Gyula let~ akinek öt 
gyermeke volt Sajnos, vele az együttmú'ieödés nem voltfélhőtlen, mert szenvedély
beteg lett, ami miatt dr .. Vilan tenkei körorvDI kórházba is utalta 

Nagyszalonta, 18.. számú gyógyszertár (1952 .. I. 10 .. -1953. I. lL). Egy szép 
napon szól a telefon Spitzer igazgatónő: - Urszinyi, nincs kedve átvenni a nagy
=lontai 18 sz patika vezetését? (Ez a patika volt egykoron a Kueres kolléga 
tula;dona) 

Ott Székely Zoltán ok! gyógyszerész, egy laboráns és egy takarítónő volt a 
személyzetem. Itt sikerült a forgalmat ;elentő1en megnövelni a központi 17 sz 
patikával szemben, ti, szombatonkén~ reggel beadtam a rendelésemet Horváth 
úrnak, a Centngarm (a megyei gyógyszer kdzpont) raktár főnökének, és hétfőn reggel 
egy;ól megpakolt bőrönddel vittem a wk gyógyszer~ az Antinevralgico~ Veropirint, 
Fenacodot .stb. Ezzel a stílus1al a elffrehaladott korú Engel kolléga nem tudott 
lépést tartani (A 17 sz gyógyszertár az államosítás előtt a Pápay János tulajdona 
volt) Ez által megnőtt a forgalmunk és ;elentős havi prémiumokat kapott a 
patika személyzete 

Természetesen kfoánkoztam haza, Váradra Dr.. Czumbel Károly, egykor az 
irgalmas rend, majd a nagyváradi Centrofarm (késóőb Ofiául Farmaceutic Oradea
ra változott a neve) ;ogtanácsosa által Spitzer Antónia azt üzente, ha találok egy 
gyógyszerész~ aki átveszi a 18-as patika irányítását, behelyez Nagyáradra. A jó 
hírért megcsókoltam dr Czumbelt. A ;elöltre hamar rátaláltam. Jósa Lacit a 
nagyobb kemet reménye, azonnal levette a lábáról Leltárral átvette a patiká~ és 
még jobban fellendítette a forgalma~ mint az én időmben volt 

Nagyváradi 6 számú gyógyszertár (1953.. I. lL-1954 .. III. L). Ez volt 
a Szent István patika, dr.. Raáberné Schulmann Margit tulajdona. Ő volt 
Váradon az első hölgy, aki gyógyszertár-tula;ckmos lett Sa;nos a deportálásokba 
odaveszett A gyógyszertárat Andrásy Etelkától (Pipitől) vettem át és az én 
inventív módszeremmel egy hónap alatt teljesen átalakítottam Szabó laboránsnő 
villanyszerelőfér;e a világítást is hozzáigazította az új rendhez 

A 6 sz gyógyszertár átvételénél tanultam meg, hogyan nem szabad leltározni. 
Surányi Ervin kolléga volt a gyógyszerközpont kiküldöttje. Ő leült egy kis asztalhoz 
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és maga elé tette az üres, illetve csak a gyógyszerek és anyagok nevét tartalmazó 
leltárfazetet és onnan kezdte diktálni az ábécé sorrendbe beírt cikkeket Én, mint 
egy szöcske, ugráltam ;obbra-balra és diktáltam a kérdezett tételeket Hiába 
tiltakoztam, hogy így nem lesz jó, meg is lett az eredménye Mivel a nyomtatott 
leltár lista nem tartalmazott minden cikket, egész polcok maradtak ki belóle. Késó'bb, 
hosszas utána;drás.sal bizonyítottam Gál Tibor fókönyvelőnek, hogy a kimaradt 
tételek nem számla nélkül becsempészett értékek voltak, hanem egy hibás módszer 
miatt kimaradtak a leltárból Végül nagy nehezen elúmerték, az eredetileg vélt 
hzányt helye1bítették és a leltár egyenesbe jött Ebból az esetbó1 az a tanul.ság, hogy 
leltározni csak a gyógyszerek és minden más anyag elhelyezési sorrend;ében szabad, 
hogy ne történjenek kihagyások, elnézések 

Egy zimankós, havas, lucskos októberi napon, este megérkezett Spitzerné 
zgazgatónő, Kovács Ibi (Viorica) a/igazgatónővel Az utóbbi megfegyezte; Maga 
Urszinyi már egy hónapja itt dolgozik és nem csinált semmit! A polc üvegén is 
légypiszok van októberben. Csak hebegtem-habogtam Büntetésként a 7-es számú 
patikába hely=ük vezetőnek (A „hetes" a Ghillányi úton volt, régi neve Diana) 

Késó'bbjutott tudomásomra, hogy Surányi Ervin a Szanúzló (ma M Eminescu) 
utca végén vásárolt házába költözött, minek következtében a közelben lévő 6 
számú patika vezető pozíció;dt célozta meg. Az igazgatónő, Spitzer Antó~ia, 
römipartnereként e célját el is érte. A dolog miatt nagyon elszomorodtam 

Víszont, „jó híremnek" köszönhetően, Grósz Sándor gyógyszerész elcsábított 
a 3-as számú, permanens (1954 .. IIL L-1957. XIL L) gyógyszertárba Itt késó'bb 
gyógyszer tdrvezető-helyettes lettem. Ez a beosztás csak az állandó, 24 órán át, 
nyitott, mai nyeh!en non <top, patzkákban létezett. Éj;eli szolgálatosként (a mozik 
és a <zínház bezárta után nem volt forgalom), na mit gondol<z, mit csináltam? 
Reggeli nyitásig átrendeztem a receptúra bútorzatát, egymagam, azzal az elképzeléssel 
hogy könnyebb munkakörülményeket teremtsek a receptúrázók, fó'ieént nók, nem kis 
b'römére A ka1.;zásnőnk a fér/éve! egy lopdsi tervet e1zeltek ki, bevonva pár 
gyógyszerésznőt is. Ezek, tudtomon kívül naivan, jóhiszeműen, minden haszon 
nélkül beugrottak A dolog kitudódott, rendőnégi é< Centrofarm vizsgálat következett. 
A pénztárosnő a férjével Izraelbe menekült Engem, mint vezető-helyettest 
Szilágysomlyóra a 23. számú gyógyszertárba he{yeztek (1968-ig Szilágysomlyó 
Cri1ana tartományhoz tartozott) Spitzer Antónia igazgatónő azonban Bukarestbe 
küldött egy tanfolyamra „planificator" (gyógy1zer'5zük1églettervező) kiképzésre 

A 3-as számú patikában is volt egy kis galiba az átadási leltár körül A 
gyógy;zertárat akkor Grósz Sándor vezette, akinek .szoká;a volt alapo;an 
„ bespájzolni" a gyógyszertárat áruval Őt az 1.. számú patika vezető;ének nevezték 
k;, jó magam pedig készültem a bukaresti tanfolyamra. Helyettünk Masznyik 
Géza, mint gyógyszertárvezető és Jósa Lá;zló, mint annak helyettese, vették át a 
permanens gyógyszertárat Az átadásnál amelyet Bácskay Tibor kolléga felügyelt 
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a gyógyszervállalat részéról, ;elentős értékű hiány mutatkowtt Tudva azt, hogy a 
gyógyszertárban pontos, felelősségteijes munka folyt, a hiányt kizártnak tartottam 
és nem nyugodtam bele. É;m1.ka swlgálatban lévén, elővettem a számlákat és 
ellenőriztem a bejovő nagyobb értékű tételeket Meg is találtam a hibákat. A 
raktárban volt ot egyforma papírzsákban kakaóvaj A l.egfelsőn 5 kg volt írva. 
A leltárnál úgy vették fel hogy 5 x 5 = 2 5 kg. Valójában, a számlákból kitűnt, 
hogy a többiben nagyobb mennyúégek voltak, összesen 65 kg. Hasonlóan az 1000 
gammos B 12 vitaminnál is találtam 500fel nem leltározott ampullát Néhány, 
még taláh kisebb tévedé<Sel reggelre egyenesben ú volt a l.eltárunk Ennek az esetnek 
is megvannak a tanuúágé mindentfigyelmesen kell megszámolni, jegyzékbe venni 
és hogy minden csomagot, dobozt, zsákot kézbe kell venni, még ha nincsenek is 
kibontva és 1zükség esetén vúszamérni awkat Mert ugye, „dolgozni, csak pontosan, 

, " szepen .. 
A tervezési tanfolyammal kapcsolatban eredetileg Constatin Anastasiade 

úrra gondoltak, aki a gyógyszerkozpont adminisztratfv vezető;e volt. 1957-ben 
megjelent egy törvény vagy miniszten rendelet, hogy hasonló tervezői állá1ban csak 
szakember, gyógyszerész lehet Mivel a 1elölt nem volt szakmabeli, mást kellett 
elküldjenek Ez a más én lettem. A másik feltétele az volt, hogy egy éven belül meg 
kellett hozzá szerezni a főgyógyszerészi minősítést is. Ezt is sikeresen teljesítettem, a 
Kolozsvári Gyógyszerészeti Karon Késóőb hasonlóan kotelezték a CentrQfarm 
vállalatok igazgatóit, alzgazgatóit, majd a gyógyszertár'vezetóket is ennek a szakmai 
fokozatnak a megszerzésére. Az országban akkor működő, mmd a 16 gyógyszer' 
kereskedelmi vállalat küldött egy-egy „kádert" A tanfolyamon számos teijesen új, 
a gyógyszerforgalmazá11al é1 annak tervezésével kapcsolatos fogalmakkal kellett 
megismerkednünk A záróvizsgát Bukamtben abszolváltuk 

Sokan megkérdezték, hogy nem sa;nálom-e a receptúrai tevékenységet otthagyni? 
A 3-as patikában ezt akkor már fó1eg 'f kolléganók feladata volt, a féi:fi 
alkalmazottak a kézi eladásnál dolgoztak !gy szmte ünnepnek számított, ha egy
egy recept elkészítéséhez jutottam. A kézi eladásban, a gyógyszeikiadásban is 
kialakítottam a saját, egyéni módszeremet, rendszeremet, hogy minél kevesebb időt 
kelljen eltöltenie a betegnek a patikában A tervezői tevékeny1éggel kapcsolatban 
azzal vígasztaltam magamat, hogy én lehetek a tartományban/megyében a legjobban 
informált, legnaprakészebb gyógyszenfrz a létező és használatban lévő gyógyszerek 
terén Évente megkaptuk hivatala< átiratok formá;aban, a terápiából kivont, 
illetve ú;onnan bevezetett szerek listá;at 

A tanfolyam után a Centrofarm vállalat kere1kedelmi osztályára voltam 
beosztva. Itt a főnökeim, időrendi .wrrendben: Danciu, Cristescu Paul, Gyüdi 
István és leghosszabb ideig Petrescu Olga gyógyszerészek voltak A tervek elkészítése 
intenzív és kitartó munkát igényelt. Ilyenkor 1ikeiült egy-két vidékre ingázó kollégát 
a vállalat központ;aba behívni, idó1egesen felmentve óket az utazgatás kelleinetlenségei 
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alól A helyileg elkészített terveket a fővárosba kellett vinni Különiisen az el1ő 
főnökeim nem szerettek Bukarestbe menni, a tervezések or:szágos szintű ifazegezésére, 
így évente, legalább kétszer én utaztam el egy-egy hétre, a vállalat képviseletében 
Ez a nyári idóően felért egy ki<ebb nyaralá<Sa/, a szabad délután;aimat sétával, 
napozással, fürdőzéssel töltve el 

Amíg az ellátá< tervezését végeztem, mindig igyekeztein a bürokráciát l.eheto7eg 
csökkenteni, a tervezési folyamatot egyszerű1íteni, pontosítani Ezen a téren több 
éiszerűsítést i< benyú1tottam, ;avasoltam Ezek között, az egyiket, mint hivatalosan 
bejegyzett újítá1tfogadták el, amelyet 1965-ben egy újító bizonyítvánnyal (Certificat 
de inovator nr. 982/1965) és jelvénnyel jutalmaztak 

Ebben a minőségben 1973-ig dolgoztam. Utódom, egy nálam fiatalabb, dejól 
felkészült, ;6 érzé1ű, igen rende< kolléga, Szövérffy Csaba lett 

Abban az idó'ben - a már területi alapon megszervezett, tehát tobb megye 
patikáit ellátó - gyógyszer központoknak még sa;á~ belső felügyeleti szerve működött. 
Erre a helyre neveztek ki felügyelőnek, inpektornak Elődeim, időrendben: Bitay 
Bálint, Coca Mireille, Bihari György és Caba Melania voltak Ez az ÚJ állás 
megkövetelte egy szervezési tanfolyam (Organizare farmaceuticd) elvégzését 
Szerencsémre a nagyváradi gyógyszerközpont csak egy megyét - Bihart - látott el 
így relatív ki<ebb volt a be;árni vaw területem A do1gomat, úgy vélem, öntudatosan 
elvégeztem Lehettem volna néha szigorúbb is, de beleképzeltem magamat a kollégák 
helyzetébe és kisebb hibákat, é1zrevételeket sokszor szóbeli megjegyzésekkel, néhány 
tanáccsal el i.s intéztem helyben Ez az állás is megkívánta, hogy állandóan 
naprakész legyek a legú;abb törvényekkel, rendelkezésekkel Így állandóan képeztem 
magam. Ha pedig már ofoastam, tanultam néha másoknak is juttattam a 
közérdeklődésre .1zámot tartó ismeretekbó7 Több egészségnevelő, tudományos 
i<meretter;esztő cikket közöltem a helyi magyar és román J?.Yelvű lapokban, mint 
például Ember, ne mérgelődj./ (az érelmeszesedésrőf), A feleslegesen szedett gyógyszerekról, 
A gyógyszeiáru<Ítás új rendjéról, vagy A téli megfázások megelőzéséróZ kezeléséró7 

Hasonlóan szakmai körökben is mutattam be tudomány05 közleményeke~ 

melyek ú; gyógyszerek bemutatásával foglalkoztak, felügyelői minőségemben az 
észlelt hibák, mulasztások kijavításá1ól szóltak Utol<ó dolgozatomban egy tor ténelmi 
témát bonco1gattam bemutattam Hankovits Ferenc ;6 hírű váradi gyógyszerésznek, 
a feleségem nagyap;ának, az életét és munkásságát 

A több évtizedes munkám alatt többször dicséretben és kitüntetésekben i.s 
része<ültem Ezek a következók: 

1964· az Egészségügyi és Szociáli< Minisztérium 1elvénye (Insigna pentru 
mente in munca medico-sanitard); 

1965 és 1966 A Cri/ana Tartományi Néptanács dicsérete (Menfiune) 
Van még má1ik, két igen kedves diplomám - nem kitüntetésem -, mert nem 

valamilyen sikeres tevékenységeinért kaptam, hanem koromnak kö,zönhetem Úgy 
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látszik, elérni egy előrehaladott kort, az Í< egy érdem, Az egyik, amelyik számomra 
az értékesebb, az a Budapesti <J:yógyszerészeti Kar által adományozott Arany 
Diploma 1995-ben, amit a gyógyszerészi oklevelem megszerzésének 50 évfordulójára 
kaptam meg. •Sajnos egész.ségi állapotom már nem engedte, hogy személyesen vegyem 
át, de postán megkaptam a dírzes oklevelet Ennek az indoklása „ ötven éven át 
kife;tett értékes szakmiú tevékenységét elismerjuk" 

A másikat a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal ítélte meg nekem. Ez egy 
helyi hagyomány, hogy a kiemelkedőt alkotott szépkorú embereknek, minden évben 
az Idősek Nap;a (Október 1) alkalmából egy ünnepség keretében, a város tisztelete 
;eléül díszokleveleket, ajándékokat adnak át Erre az alkalomra a laudációt, dr: 
Budaházy btván kollégám és barátóm fogalmazta meg. Hasonlóan folyt le az a 
másik alkalom is, amikor az 50 éves házawkat ünnepelték meg városi szinten, és 
ahova mi is, kedves feleségemmel hivatalosak voltunk 

Kitüntetésnek tartottam azt az esetet ir, amikor a Magyar Televízió egy 
tízperces riportot készített a régi, helyi gyógyszertárakról azok történelméről é; 
szerénységemet is felkérték, hogy beszéijek a szakma régi dolgairól amikor még 
szinte minden gyógyszert a patikákban készítettünk Nagy örömömre adásba is 
került, én pedig féltve őrzöm a riport DVD felvételét. 

De nem csak patika és gyógyszerek voltak az életemben Sok más tevékenységet 
is folytattam, több hobbim is volt. Megemlíthetem elsősorban az olvasást 
Elmondhatom magamról hogy ezen a téren mindenevő voltam Sok klasszikus 
magyar író és költő, s a világirodalom kiválóságai tartoztak és tartoznak a 
kedvenceim közé Most is, idős koromban nincs nap, hogy ne olvassak néh4ny 
oldalt. Egy kedves témám volt, az ógörög mondavilág, amit valamikor egy több
oldalas írásban gyűjtöttem össze a magam örömére és esetleg más érdeklődők 
számára, Kis ógörög mitológia címen Az utóbbi idó'ben mintha inkább a 
helytörténeti írámk és a szakmatörténelmi dolgozatok érdekelnének Ez nem valami 
új érdeklődés a téma iránt, mert 1994 év folyamán jómagam is összeállítottam 
egy kis, öt oldal terjedelmű „történelmet'; megint fó1eg a magam szórakozására, 
Nagyváradi gyógyszertárak és gyógyszerészek, a múltban és jelenben. Ebben, 
fo1eg személyes emlékeim alap;an, megidéztem néhány patika és gyógyszerész emlékét. 

Másik kedvenc időtöltésem a sport volt, amit jelenlegi korom és egészségem -
nagy sajnálatomra - már nem enged meg, Kiránduláwk, hosszú hegyi séták a frin 
levegőn, mindig felfrissítettek Nagyon szerettem úszni é< teniszezni, amit kh 50 · 
éves koromig gyakoroltam. Gondoskodtam mások sportolási lehetŐ5égeiró1 is, amikor 
a gyógyszertári alkalmazottak részére kézilabdacsapatot szerveztem 

1988-ban vonultam nyugdíjba. Visszagondolva a szolgálatban eltöltött 
éveimre, érdekes módon, idó'ben, három, szinte egyforma 15-15 éves periódusra 
osztható, mint: vénykészítő gyógyszerész, mint gyógyszerkészlet-tervező és mint 
szakfelügyelő 
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Az utóbbi idó'ben keringési elégtelenség jelei mutatkoztak, ami többször 
rosszullétet, ájulást is előidézett. Ezért orvosaim javaflatára nem nagyon közlekedek 
az utcán, életem döntő részét a családi házban töltöm .. Feleségem gondoskodása, 
féltő .szeretete teljesen .felmentett az otthoni tevékenységek alól, ő vúzi a ház és a 
család minden gondját, oldja meg a problémákat. Néha, ha mégis kimegyünk 
valahova, taxival közlekedünk, s csak rövid időre távozunk otthonról 

Nagyvárad, 2009-2010 
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120 
118 
57 
61 
7, 39 
45, 50 
49, 65, 119 
55-73 
57 
18 
68 
78 
121 
117, 121 
12, 13 
95 
57, 58 
117, 122 
88, 89, 91, 92, 
121 
84 
121 
117, 120 
20, 42, 
45, 78, 
109 
118 
122 
106 
85 
6.3 
21 
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Drenyovszki Oszkár 107 Implon Irén 11, 22 
Ember Manó 14 Issekutz Béla 110 
Engel 118 Issekutz Hugó 58, 59 
Erdélyi (Ardelean) lancu 117 Jakabffy Zsuzanna 28 
Erős Vilmos 61 Jakabházy Zsigmond 58 
Ertsey István 43 Jeremiás Róza 28 
Fabinyi Rudolf 41, 59 Jósa László 118 
Faragó Vera 40 Jusztin 50 
Farkas István 45 Katona bácsi 85 
Fehér Csaba 116 Katona Béla 80 
Fehér Zsolt 116 Kecskeméti Andor dr (Bandi) 51 
Fekete József 80, 8 7, 88, 96 Kiss László 96 
Fekete Józsefoé Nóri néni 87, 88, 90, 96 Klug Leopold 59 
Fekete Sándor 21 Kardics Imre 39 
Feledy Jóska 113 Korpos Lajos 117 
Forrai Judit 40 Kósa Mária 58 
Fuchs József 42 Kovács Béla 19 
Gábor Anna 28 Kovács Viorica (Ibi) 119 
Gábor Antal 28 Kriván János 58 
Gál Tibor 119 Kueres Károly 117, 118 
Geltsch Blanka 60 Kunea Pál 116 
Gerő Ármin 20 Kunt Gergely 39 
Grósz Sándor 20, 119 Lápossy Lajos .43 
Gyüdi István 70, 117, 120 László Anna 28 
Hajnal Imre 110 László István 44 
Hajós Árpád 40 Laza Ieodor 117 
Hankovits Anna 33 Lédig Árpád 20, 42 
Hankovits Erzsébet 29 Leonte C dr 79 
Hankovits Gábor 28 Lessner Alfréd 18, 19, 20, 42 
Hankovits Lili 33 Lipták Pál 110 
Hankovits Károly 28 Liszka János 68 
Hankovits Ferenc 10-35, 42, 43, 102, 121 Lőkösházy Tibor sr 86, 90 
Hankovits György 11, 27, 42 Lőte József 59 
Hankovits György (1857-1875) 28 Lukácsffy Ilona 62 
Hankovits Irma 28 Lustig 51 
Hankó Antal 13 Lusztig Olivér 39 
Hayman Éva 7, 39, 48, 50, 51 Makara Lajos 59 
Hesz Márta 83 Márkos Albert 58 
Hlatky Endre 20, 22 Marschalkó Leó 14 
Horváth úr 118 Martinovich Árpád 64, 70, 
Hrubecz Vendel 62 Martinovichné Várhelyi Irma 64 
Hury Franciska 33 Márton Áron 83 
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Mártonffy Emil 
Maszn yik Géza 
Matolcsy Károly dr 
Mayer László dr 
Medvigy Ferenc dr 
Meer Samu dr. 
Mermeze Gheorghe dr 
Mészöly Mátyás 
Mezincescu Dimitrie dr 
Mező család (Imre+Eszter) 
Moldován Anna 
Molnár B Lehel 
Morvay György dr 
Morvay-Szabó Edina dr 
Morvayné (sz. Barla) Éva 
Mozsonyi Sándor 
Nágel Aurél 
Nagy Jebő 
Nagy Péter Tibor 
Német Loránd 
Németh Pál 
Non Gyula 
Nyiredy Géza 
Nyíri Béla 
Nyíri György 
Nyíri Ödön 
Okos István 
Orient Gyula 
Országh Pál 
Paczkó Kató + család 
Pajor Pál 
Pálfi Márton 
Pálffy István 
Páli Károly 
Pápay János 
Piícalií George 
Péter H Mária 
Petrescu Olga 
Petrovici Clara 
Piski dr. és neje 
Plaveczky Sándor 
Pohl Jenő 

44 
70, 119 
19 
20 
20, 63, 109 
51 
21, 24, 39 
114 
79 
51 
57 
58 
114 
57 
60, 62, 66, 67, 117 
101, 110 
110 
61 
40 
116 
44 
118 
58 
42 
13, 14, 29, 42, 43 
20, 42, 43 
116 
46 
116 
84, 88, 97 
50, 63, 65, 66, 70 
58 
61 
63 
118 
44 
11, 39, 58, 61 
120 
117 
86 
14 
20, 42 
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Pop Alexandru 
Popovics György 
Raáber Árpád dr 
Raáberné Schulman Margit 
Racsek Ferenc 
Ravasz László 
Rácz Rezső (Rudolf, Rudi) dr 
Ráczné sz Kauffmann Irén 
Rajnay Gábor vitéz 
Rauscher Ede dr. 
Reisz István 
Ridi Erzsébet 
Rimler Károly 
Ronkevits Ferenc 
Rosenberg Sándor 
Róth Miklós 
Rutkay Aladár 
Scholz Klára 
Schwimmer Andrei 
Setz Herman 
Stoker Jóska 
Surányi Ervin 
Szabó Béla + Margit 
Szabó Ferenc 
Szabó Ferencné, Netty, Mama 

Szabó Ferencz jr 
Szabó János dr. (bátya) jr 
Szabó János sr (apa) 
Szabó laboránsnő 
Szabó Mariska 
Szabó Márta 
Szabó Sándor 
Szabó Tódor 
Szabó-Aczél István 
Szádeczky-Kardos Gyula dr 
Székely Zoltán 
Széki Miklós 
Széki ribor 
Szele Béla 
Szepesváry Károly vitéz 
Szövérffy Csaba 

39, 63 
14 
51, 81, 
51, 81, 118 
12, 29 
109 
7, 20, 39-53, 65 
42, 51, 65 
45, 49 
48 
20, 50, 51, 65, 80 
77 
18, 20 
20, 42 
40 
43 
45 
83 
117 
22 
96 

84, 118, 119 
115, 116 
65, 75-98, 117, 119, 
84, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 
97 
77, 82, 91 
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95 
77 
118 
39, 51 
84, 90 
45 
117 
114, 115 
59 
118 
59 
41 
13 
49 
121 



130 HALVÁNYODÓ ARCKÉPEK 

Spitzer Antonia 
Tóhegyi Trenzl József dr 
I óhegyiné lipovniczky Mária 

Tomcsik Jenő dr 
Urszinyi Éva 
Urszinyi .Judit 
Urszinyi Mária 
Urszinyi Nóra 
U r szin yi Zoltán 
Urszinyi .József+ Franciska 
Vadász Gusztáv 
Várai Gyula és Margit 
Vécsey Nagy Dezső 
Vértes György 
Vilan dr 
Vinnay Béla 
Zöldi János di. 
Zsigmondovits Géza 
Zsolt (sz Rácz) Ágnes 
Zsolt Béla 

118, 119 
64, 70 
64 
70 
108 
108, 111 
103, 116 
103, 116 
11, 81, 82, 101-124 
108, 113 
42, 43, 44 
90 
21 
115 
119 
20, 21, 42 
15 
63, 64, 68 
39, 48, 49, 50, 51 
39, 48, 50 

PORTRETE PÁLITE 

Cinci farmaci~ti oriideni, c1nc1 destine 

Autorul pe baza unor documente ~i relicve, piístrate ~i cu generozitate 
puse la dispozitia subsemnatului, de catre familiile acestor cinci farmaciiti 
din Oradea, respectiv pe baza unor studii bibliografice, arhivistice, prezintií 
biografia acestora Alegera persoanelor prezentate s-a facut, ln primul ránd 
avánd ln vedere ca toti au fost figuri proeminente ale profesiei lor ii 
tinánd cont de documentaj:Ía piístratií la familii. Viata ~i cariera lor oglindesc 
schimbiírile, evenimetele ~i tragediile secolului XX 

Studiile au fost completate de cáteva scrieri, amintiri ale membrilor 
de familie sau colegilor, cuno~tintelor unora care se pot considera veritabile 
documente de epoca. 

Cele cinci persoane cuprinse ín volum sunt: 

Hankovits Ferenc (1863-1928), 

Dr. Rácz Rezső (1884-1944), 

Barla Dezső (1886-1950), 

Szabó Ferenc (1900-1961), 

Urszinyi Zoltán (1921-2011). 



FADING PORTRAITS 

Five pharmacists from Nagyvarad, five fates 

The author, based on documents and relicts preserved and generously 
made available to the undersigned by the families of these five pharma
cists from Oradea, and also based on some bibliographical, archivistical 
studies, presents the biography of the above mentioned pharmacists .. The 
selection of the presented people was predominantly based on the fact that 
all of them were prominent representatives of their profession and also 
based on the documentation kept by their families .. 

Their lives and careers are reflecting the changes, events and tragedies 
of the XXth .. century. 

The studies were completed by a couple of writings and memories of 
the family members or colleagues, the knowledge of some of them can be 
considered veritable documents of the era. 

The five persons included in the book are: 

Hankovits Ferenc (1863-1928), 

Dr. Rácz Rezső ( 1884-1944 ), 

Barla Dezső (1886-1950), 

Szabó Ferenc (1900-1961), 

Urszinyi Zoltán (1921-2011) .. 
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