
1990. nuírcius GYÓGYSZERÉSZET 141 

Gyógyszerészettörténeti közlemények 

100 éve született Pialsek Gyula !rnposniri gyógyszerész 

1'vl1\TOLCSY CiUSZTAV 

A szerző Piatsek Gyula ( 1889-1953) kaposvári 
gyógyszerész a Gyóg_vszerész Egyesület Sonzogy vidéki 
kerület elnökének küzdelmes életlÍtját mutatja be. A 
gyógyszerészi Ponatkozdsok ni ellett adatokat közöl egy 
köztiszteletnek örvendea gyógyszerész életrajzán ke
resztiil a korabeli nzagyon'J1:\·zdgi gyógyszertdrtu!ajdo
nosok helyzetére}/. 

I-Ierési és oláhsügi f>iatsek Gyztla gyógyszerész lélt-:9. 
január 22-é·n született a Zala v:.inncgvci \'örcsökön. 
· Édesapja Piatsek. Kúrol_v gazdatisZi, édesanyja Ud
l'ardv Er::.séber. f\ ,.czin1ercs nen1cs levelet'· ősei J>ia
csek.j\Ji/.::lós és György 1694. augusztus 20-án /.Lipót 
királytól kapták. Előnevük a I(rassó várn1egyei Herés
ról és Oláhságról szánnazik, n1ely helységekre királyi 
adon1cínvt nvertek. 

K.özéf>isk<)lai tanulrnúnyait a nagykanizsai. rnajcl a 
veszprérni piarista gin1nüziurnban végezte. Ezt követő
en a gyógyszerészi pályüra lépett. r'\z oklevél elnyerése 
el6tt gyakornoki idejét Nagyatádon a „Turul" gyógy
szertürban töltötte. 1910 szcptcn1ber0től 1911 jtíni usú
ig cgyeterni tanuln1ányokat folytatott, és 191 l június(Í
ban gyógyszerészi oklevelet szerzett a Budapesti Tudo
rnünycgyetc111en. 1\z oklevél elnyerése után gyógyszc
részsegéclként \'eszprén1bcn az ,.r'\ranv Oroszlün'· 
gyógy~zertürban, rnajd 1912. januür l -t6( a kornáro1ni 
,.Szerecsen··, 1912. jtílius l -t6l a nagykürolyi „Szenthü
roinság" gyógyszertárban dolgozott. 1912 októberétól 
1913 szcpternber végéig katonai szolgálatra vonult be 
I'onuírornba. 1913. noven1ber 12-től folytatta gyógy
szcrészscgédi rnffköclését a hajdüböszörrnényi ,,fvia
gyar f(orona" patiküban. Ezutün 1914. januür 27-tól 
gyógvszerészgondnok lett Baranvakon1lón n .. Se!.!ító 
K;Iú1':fr1" gy6g)7szcrtúrban. 1914. rrÍüjus 14-én v{Ssz[lkc
rült Zalába, hol a zalacgcrszerü „Szentlélek'' gyógy
szertárban dolgozott. Inlí1t gyÓgvszerészsegéd ...... 1915. 
üprilis 16-ün k7ttonai szolgá!.:ítr,l-hívtúk be~ és ett61 a 
naptól kezdődött kaposv;:iri élete, ugyanis a háború 
alatt rninclvégig a kaposvúri C'sászári és l(irálvi Barak
kórházbani r~1iÍ1t katonagyógyszerész szolgált. 

;.\ nen1zeti hadseregben szolgült akkor is, nlikor jo
gosítványt nyert gyógyszertár felállítására IZaposvú
rott. f\ iviagyar Bclügyn1inisztériurn l 918. novcn1bcr 
.:+-én tartott közgvlllésén K.aposvúr vúros területén az 5. 
ónúlló gyógysZértár felcíllítúsút engedélyezte. ,)1-\ 
gyógyszertcír fclüllítüsának jogát fJfatsek Gyttla okl. 
gyógyszerész rnester kaposvári lakosnak (jelenleg ka
tunai szolgálatban a barakkórhüzban) adornányozorn. 
/.\ gycígyszertár felállításának helyéül a törvényhatósá
!!i hizo!lsági hatürozatnak n1egfelelőleg a Ferencz J6-
Zscf utca 75. húzszünuitól kelet~·e es6 váÍosrésztjelelen1 
ki:" - írta a rniniszter helvctt Bosnvdk. s. k. állan1titk<tr 
I3udapesten 1919. januá1: 4-én kell levch:~ben. Ekkor 

nyitotta rneg Piatsek Gyula .,IGAZSAo·· gyógyszer
tárát el6bb K.aposvúr Fő u. 77. szún1. később végleges 
helyén, 1926. noven1bcr 14-én, }(aposvár, F6 utca 46. 
szán1 alatt. hol n1int gyógyszcrtártulajclonos egészen 
gyógyszertcíra állan1osításáig dolgozott. Itt jegyzen1 
rneg, htH!V ekkor l 9 i 9-bcn n1egn6sült. és családot ala
pitc~lt Kai1osvúron. (lel. kés6bl;). 

Piatsek Gyula gyógyszertári borítékjünak fejléce ar
r(_íl tanuskodik, hogy gyögyszertürüban sokrétű ma
gisztrális gyógyszerkészítés folyt, 1nelyct többnyire 6 
n1aga végzett. valamint h6, változatos a készítrnények 
köre, n1clyckct forgalrnazott. .4.z általa készúett „I-Iclé
na ·· készítrnények a rncgyehatüron tlÍl is népszerűek 
voltak, a szépülni vágyó hölgyeknek n1csszc tüvolra is 
küldött belőlük postün. 

f\ .. PIABO'' kozn1etikai készltinénvek akkoriban is-
1ncrtCk voltak l(aposvún)n, n1elyek nCve a Piatsek-Ac
zél-Bokor nevek kezcl6betűiböl szcirn1azott. ;\ezé/ De
:::scYa kaposvári „I-Iattyü'' drogéria, Rokor Ferenc a ka
posvár-donneri .,l(ígyó„ patika tulajdonosai voltak. 

Piatsek Gyula a gyógyszerészi közéletnek értékes és 
n1egbccsült tagja volt. akit érdcn1ciül n1egválasztottak a 
f\ilagyanlrszági Gyógyszerész Egyesület son1ogyvicléki 
kerületének elnökévé) rnc_ly tisztségét annak n1egszü
néséig 1nindvégig viselte. 0 indítvünvozta a fvlagvarür
szági (TyógyszCr~sz Egyesület köny\,tárának rn'égszcr
vezését rnár az egyesület 1925. évi közgyúlésén. l(é
s6bb ezen indítványát azzal elevenúettc fel. hogy az 
egyesület és gyógyszerész testület könyvtárát egyesíte
ni kellene, és legal::ibb két nagy olvasószobcíval ellcított 
tercn1hcn kell elhelvezni. f\z Í!l.V rendezett s a n1odcrn 
tudon1únyos rnunk°likkal kicg'0Szítctt könyvtürat f(a
za:y-könyvtúrnak nevezzék e!. Piatsck szerint ezzel 
crnelt volna a !!V()gvszerészi kar lcgrnéltöhb ernlékct 
l\a:::ay f:'ndre ( f876:_ 1923) ernléké'CTek. 

l~:rdcki:s L'mlék Pia1sck küzékti ti:vékt:nységén:I kapcsolatban. 
h(l!!Y J939~hcn értékes csabdi ktétcl adornúnvozutt SonHH!Y vür-
1n~·~vc !t:n:ltüra sz;irn<íra. Pi;l!sck (i\·u!a hussztiidci!! ma!.!a ci!Tztt: az 
öröks0gk0ppen reü szü!!ott iratt;:ir:Ít. a1ndy a sonlogyrlagyhaj(lmi 
küzbirtoko.s.s<Í!! hajdani Ü!.!vvitdércil nem ke\'est:bb. nlin1 210 darab 
iratot rnnaln1<!Zuti. és ain°l:Íy iraitür rl•5zin1 anyai nagyatyjúnak Ud
nirdy lhil'idnak. r0szint pt:dlg anyai ckdnagyatyj{1nak /lc:en.;dy ;)/i
húly n;1gyhajonii fri!dbirt\ik(1s11ak a hagyaték;íbtíl került huzzü. 

1 (} l <1. n1ürcius ! -011 h{11.ass<íg1,i! kiíüitt .1·):upf11nc:ay /ráun·! 
{ IK96- l973 ). ki dr: S:ar1lonc:ay 1\l11n1i ( 1856-191(1) a i\larcali 
J((irbúz d~(i krírbüzi!!.HZ!!HIÓ kiurvosa. k~s6bb SonHJ!!\' kirúlvi vúr
mcgyc tiszti ft)!Jr\'(1S<~. a~Balatnn nagy rajongója. cgyhcn B0fatdep 
mcga!apúója, lcünya volt. I-l<ízass:iguk!1öl h;irorn gycnnekíik szük
!r..:tt. Irén. Gyula és i\'bria. 

í.\ 11. vilügháborü kitörése után I 944. decernbcrében 
a kaposvüri 533. szán1LÍ I-Iadik()rhüz gyógyszerészf6-
haclnagyaként a kórhüz kitelepítésekor csalüdjával 
együtt Nén1etországba kerülL A kórház a bajororszúgi 
Lanclshutban teljes egészében folytatta rnunkáját, s 6 
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volt ott is a hadikórház gyógyszertárának vezetője kö
zel egy évig 1944. J(arácsonyától 1945. noven1beréig. 

A háború befejeztével családjával együtt hazatért 
Kaposvárra, hol ismét folytatta „IGAZSÁG'' gyógy
szertárának vezetésé~t. Gyógyszertárát 1950. jtílius 28-
án államosították. Ot ekkor áthelyezték a kaposvári 
volt „Megváltó'' gyógyszertár vezetőjének. Mindvégig 
becsületesen, lelkiismeretesen dolgozott, mint gyógy
szertártulajdonos, később, n1int gyógyszertárvezető. 

1952. tavaszán 1negbetegedett, n1ajd a budapesti 
Rusmyák klinikán feküdt, miközben 1952. június 24-
én családjával együtt kitelepítették I<aposvárról Ka
posfőre. 

1952. nvar<in nd1éz családi és anvagi körliln1énvck között mcir 
igen rossz égészsi!gi <illapothan még h~1zílutazott csal[idj<ihoz Kapos
fcírc. dc múr. mint gycigyszerész soha többet nern tudott dolgozni. 

Betegsége rosszabhra fordult, és két héttel 64. sZüle
tésnapj~1 ek5tt. 1953. januür 8-án n1eghalt a kaposvári 
kórházban, és a kaposvári l(eleti Te1net6ben helyezték 
csalüdi sírboltban örök nyugalon1ra. 

Az eredeti ,,IGAZSAG·'~gyógyszertár az úllan1osí
tás utün d1: Gcits .4rrildné sz. 1Vdgncr Er:,sébet gyógy-

szerész vezetésével 1952-ig még, nlint gyógyszertár 
működött. A gyógyszertár megszüntetésével Piatsek 
„IGAZSÁG" gyógyszertára berendezését a Somogy 
l\!Iegyei Tanács Gyógyszertári Központja a n1egye kü
lönbözó gyógyszertáraiban helyezte el, így már csak 
emléke sincs volt helyén az egykori patinás „Igazság'' 
gyógyszertárnak. 

Legfiatalabb gyenncke i\Jdria követve apja példáj:ü a gyógysze
részi pülyára lépett. sót az 6 fia. Piatsck.cgyetkn fití unoküja szintén 
ezt a hivat<ist vúlasztotla. l'vlinckz példa khet a szaknuíjüt szercttí 
c1nberre. ki hánvatntt élete ellenére is hiva1üstudatot mutatott utó
d~1i szánuira. és á gyügyszl.'.részi pálya ir<inti végtelen dkötelczcttsé
gen:. 

G . 1\,1 a tol e s y: (iyu!a Piutsck.. phan11ucist a/ fí:apon·iír n-as hor11 
h11ndrcd ycars ago. 

;\ prcscntation is givcn on the !Jard C(lllrSt' of !ifc of phannacist 
Gyula Piatsck ( !889- l 95J) :it Kaposv<ir. Beyond the pharmaceu
tical rdations data arc givcn un thc sittmtion of contcmporary Hun
garian propricturs of phannacics hy thc curriculum (lf a highly n.:s
pccted pbannacisL 

i\uthor Calls tbc ancntion of thc postcrity 10 a helatcd hut inevi
tabk apprcciation 1owanls Gyula Piutsek and sirnilar ahnost fnrgot-
1c11 contc111purury phnnnacists tossed about a g<1od clea!. 

(i\larcali rdrosi 1luuics f(drhd::.-f{e1~dclűinté:::.ete, 1\1arcali, s·:échenyi 11. 17. P_t: 27. - 8701) 
Erke~ell: 1989. ifi 13. 

Olyan laboratóriumi eszköz, amely kémcsövek
ben, centrifugacsövekben vagy más l<isméretű 
edényekben lévő folyadék keverésére alkalmas. 
A gumiharangra helyezett kécső lenyomásakor a 
beépített mikrokapcsoló bekapcsol, és a kis 
amplitudójú gyors forgómozgás keveri a kém
csőben lévő folyadékot. A l\everőfej és a kémcső 
egymáshoz viszonyított szögének változtatása 
más-más jellegű és intenzitású keverést ered
ményez. Ha a f\émcső gumiharangra történő 
nyomása megszűnik, a készülék kikapcsol. 

Gyártja! értékesíti: 

Magyar Tudományos Akadémia 
Kutatási Eszközöket Kivitelező .Vállalata 
1141 Budapest, Komócsy u. 29-31 
Tel.: 163-2450 Telex: 22-6700 

Műszaki adatok: 

Hálózati feszültség 
Teljesítmánylelvétel 
Keverési frekvencia 
Tömeg 

220 V, 50 Hz 
43W 

40min· 1 

2 kg 


