
A magyar gyógyszerészet elhunyt kiválóságai emléké-
nek megõrzését hivatásunk vezetõi és gyógyszerészi
szervezeteink minden idõszakban erkölcsi kötelesség-
nek tartották; ez egyben fokmérõje is volt az egyes kor-
szakok értékrendjének. A Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület a XIX. század utolsó évtizedeitõl kezdve a
Magyar Tudományos Akadémia mintájára emlékbe-
szédeket jelentetett meg az elhunyt kiválóságokról,
Chyzer Kálmán pedig a „Gyógyszerészi Almanach”
kötetekben a korabeli szakmai közélet számos neves
tagjának fényképpel illusztrált életútját közölte [1]. Az
1924. év végén megalapított Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Alapszabályában így jelölte meg a
Társaság célját: „A magyar gyógyszerészi erkölcsök
öregbítése érdekében a természettudományok szerete-
tének ápolása, a gyógyszerészeti tudományok mûvelé-
se, a hazai gyógyszerészet történetének tanulmányozá-
sa, a gyógyszerészi gyakorlat tudományos alapon való
kiépítése és a gyógyszerész-ifjúságnak támogatása
mindazon törekvéseiben, melyek a haza és a hivatás
iránti szeretet növelésére alkalmasak” [2]. 

Néhány évvel késõbb, 1929-ben jelent meg Studény
János és dr. Vondra Antal „Hírneves gyógyszerészek”
címû könyve, amelyben a szerzõk számos külföldi
gyógyszerész mellett sok magyar kolléga életútját is
feldolgozták. Dr. Gaál Endre, a Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület elnöke még 1928-ban indítvá-
nyozta a magyarországi gyógyszerészet történetének
megírását, melynek eredményeképpen dr. Baradlai Já-
nos és Bársony Elemér 1930-ban megjelent 2 kötetes
könyvében emléket állított nagyjainknak [3].

Frankl Antal lexikonszerû szemelvényeket közölt
1933-ban a gyógyszerészi szaklapokban „Elhunyt nagy-
jaink” címmel [4], az 1930-as években és az 1940-es
évek elsõ felében pedig dr. Halmai János a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság elõadóülésein méltat-
ta a növénytan és a gyógynövényismeret terén kimagas-
ló eredményeket elért magyar gyógyszerészek érdemeit.
Ezzel párhuzamosan dr. Horváth Jenõ, a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság fáradhatatlan jegyzõ-
je kezdte meg a neves magyar gyógyszerészek életrajza-
inak a gyûjtését és „Õ is gyógyszerész volt...” címmel írt
egy közleményt [5]. Dr. Szász Tihamér lapszerkesztõ
1941-ben vetette fel azt az ötletet, hogy állítsák fel a Ma-

gyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottságát. Javaslatára
dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár elnökletével 1941.
november 10-én alakult meg a bizottság [6]. Tagja volt
dr. Augustin Béla, Bayer Antal senior, dr. Csipke Zoltán,
dr. Halmai János, dr. Horváth Jenõ, Koritsánszky Ottó,
Kovács Ödön, Urszinyi Károly, dr. Zalay Dezsõ, vala-
mint dr. Baradlai János és dr. Vondra Antal. A Bizottság
elfogadta a Pantheon alapelveit, mely szerint

– csak régebben elhunytak vehetõk fel a
Pantheonba,

– döntõ szempont, hogy alkottak-e maradandót, il-
letõleg életük folyamán átlagon felül munkálkodtak-e
a gyógyszerészet javára, és

– azoknak a Pantheonba való felvételét is mérle-
gelték, akik ugyan gyógyszerészi diplomával rendel-
keztek, de nem voltak az életük végéig gyakorló
gyógyszerészek, viszont a tudomány terén kimagasló
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tevékenységet folytattak, illetõleg mûvészként alkottak
maradandót. 

Elsõként az alábbi kiválóságokat vették fel a
Pantheonba: dr. Bernády György, Buzáth Ferenc,
csávási Kiss Károly, Csurgay Kálmán, dr. Deér Endre,
Dorner József, Egressy Rezsõ, Esztegár Béla, Fauser
Antal, dr. Felletár Emil, Filó János, Gallik Géza, dr.
Hintz György, Jármay Gusztáv, dr. Jármay Gyula,
Janitsáry Iván, Kabay János, Karlovszky Geysa, dr.
Kátai Gábor, Kazay Endre, Koritsánszky Dénes senior
(†1928), Laib Rezsõ, Láng Adolf Ferenc, dr. Matolcsy
Miklós, Molnár János, dr. Molnár Nándor, dr. Müller
Bernát, Orosz László, Paksy Béla, Ráth Péter, Rozs-
nyay Mátyás, dr. Sadler József, dr. Say Mór, Schédy
Sándor, dr. Schenek István, Ströcker Alajos, Sztupa
György, dr. Than Károly, dr. Traxler László, dr.
Vondrasek József, Wágner Dániel senior, dr.
Weszelszky Gyula és dr. Winkler Lajos [7]. A bizottság
további személyek felvételét is szorgalmazta, de erre a
háborús körülmények miatt nem kerülhetett sor.

Frankl Antal 1943-ban „Akik a Magyar Gyógysze-
részet Pantheonjából kimaradtak” címmel írt egy köz-
leményt. Ennek névsora: Gerber Ödön, Hartmann Jó-
zsef, Kincsesy Péter, Kriegner György, Pintér Pál, Ró-
zsavölgyi Imre, dr. Szabó Béla, dr. Szabó Gyula, Széki
Miklós, Tauffer Károly, Török József, Zboray Béla és
Zoltán Béla [8]. 

Éppen negyedszázaddal késõbb, 1968. június 30-án
alakult meg Sopronban a Magyar Gyógyszerészeti

Társaság Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya [9]. Elsõ
elnökévé dr. Halmai János egyetemi tanárt választot-
ták, aki már az 1941-ben alapított Pantheon Bizottság-
nak is tagja volt. Az új szakosztály feladatkörébe vette
a neves elõdök emlékének ápolását. Dr. Hegedüs Lajos,
a szakosztály szervezõ titkára, a Gyógyszerésztörténe-
ti Diárium alapító felelõs szerkesztõje korát megha-
zudtoló frissességgel mindent megmozgatott a gyógy-
szerésztörténeti kutatás elõbbre viteléért. Számos kivá-
lóság életrajzát kutatta fel és írta meg. Számos fiatalt
segített doktori értékezésének kidolgozásában és köz-
lemények megírásában, melyben hasznát vette több év-
tizedes szakmai gyakorlatának és fiatalkori irodalmi
munkásságának is. A szakosztály megalakulása után
néhány évvel, 1977-ben régóta dédelgetett tervét vetet-
te fel: újjá kellene éleszteni a Magyar Gyógyszerészet
Pantheon Bizottságát, és javaslatát a Magyar Gyógy-
szerészeti Társaság elnöksége elé terjesztette.

Az elnökség a kezdeményezést helyesnek találta és
a megvalósítást a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály
hatáskörébe utalta. Hegedüs dr. cikket írt a Pantheon
történetérõl [10]. A szakosztály dr. Hegedüs Lajost vá-
lasztotta meg a bizottság elnökévé, melynek tagja volt
dr. Bánóné dr. Fleischmann Marianna, dr. Rózsa Pál,
dr. Zboray Bertalan és Szmodits László jegyzõkönyv-
vezetõ. A szakosztály keretében mûködõ Pantheon Bi-
zottság 1978. április 7-én tartotta alakuló ülését. A bi-
zottság az 1941-ben alapított bizottság alapszabályá-
nak fõbb elveit magáénak vallotta, de úgy módosította
annak rendelkezéseit, hogy aki az életében nagyot al-
kotott, az közvetlenül a halála után felvehetõ legyen a
Pantheonba. A korábbi alapszabály eredetileg „kiváló
férfiak”-ról rendelkezett [11], azonban nem feledkez-
hetünk meg a kiváló gyógyszerésznõkrõl sem. A mûvé-
szetek és az irodalom terén végzett tevékenység
pantheon-beli elismerésérõl nagy vita bontakozott ki,
végül azonban olyan határozat született, hogy aki
gyógyszerészi diplomával más területen maradandót,
emlékezetesen kiemelkedõt alkotott, felvehetõ a
Pantheonba. 

A Bizottság kezdettõl fogva szorgalmazta a
Pantheon lista kibõvítését és az addiginál bõvebb élet-
rajzok megírását. Kiemelendõ, hogy rendszeresen részt
vett a bizottsági üléseken dr. Zalai Károly és tanácsko-
zási joggal több alkalommal megjelent az üléseken
dr. Clauder Ottó és dr. Nikolics Károly is. Dr. Blázy Ár-
pád és dr. Rádóczy Gyula szakosztályi titkárok, dr. Ko-
vács László, Marosné dr. Lugosi Márta és dr. Menner
Ödön junior úgyszintén részt vett a bizottsági munká-
ban [12]. A bizottsági üléseken 225 gyógyszerész
Pantheonba való felvételérõl született döntés [12]. 

Dr. Hegedüs Lajos és dr. Zboray Bertalan az
Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárban
összeállították a hagyatékok és a forrásmunkák fel-
használásával a „Neves magyar gyógyszerészek
adattárá”-t. Még 1985-ben elkészült egy 144 személy
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adatait tartalmazó, fényképekkel illusztrált kétkötetes
munka „Magyar Gyógyszerészet Pantheonja” címmel
[13], anyagi okok miatt csak 25 példányban. A munka
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, az Ernyey
József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárban, a Semmel-
weis Egyetem Egyetemi Gyógyszertárában, néhány or-
szágos hírû könyvtárban és a Magyar Gyógyszerésztu-
dományi Társaság Gyulai Pál utcai titkárságán hozzá-
férhetõ. Ezzel egyidejûleg több budapesti egyetemi in-
tézetben számos híresség fényképét függesztették ki és
közel 60 gyógyszerész rövid életrajza is megjelent a
Magyar Életrajzi Lexikon III. és IV. kötetében.

A bizottság célja volt, hogy a Pantheonba felvett
magyar gyógyszerészekrõl nevezzenek el gyógyszertá-
rakat. Ebbéli tevékenysége sikeresnek mondható, hi-
szen az Egészségügyi Minisztérium által 1979-ben a
patika-elnevezések tárgyában kiadott irányelv ezt a
szempontot messzemenõen figyelembe vette [14],
Csanád Vilmos, az Ernyey Könyvtár munkatársa pedig
egy nagyobb tanulmányt publikált a magyarországi pa-
tika-elnevezésekrõl [15].

Az eredmények ismertetése mellett nem felejtkezhe-
tünk el a veszteségekrõl sem. Dr. Hegedüs Lajos 1988.
augusztus 4-én elhunyt, akinek életútját két közlemény-
ben jelentette meg Szmodits László [16, 17].
Dr. Flóderer István kandidátus 1991. január 4-én halt
meg, dr. Rózsa Pál, a gyógyszerésztudomány elsõ aka-
démiai doktora pedig 1991. május 22-én hunyt el. Mind-
kettõjüket felvettük a Pantheonba. Dr. Hegedüs Lajos
halála után dr. Zboray Bertalan lett a Pantheon Bizott-
ság új elnöke, akit az Ernyey Könyvtár létrehozásakor
dr. Halmai János professzor megbízott a becses köny-
vek és folyóiratok katalogizálásával, és aki több évtize-
den keresztül kutatta a gyógyszerészet és az orvoslás
múltját. Õ jelentõs mértékben támaszkodhatott szemé-
lyes tapasztalatokra is, amikor több mint 60, túlnyomó-
részt e tárgykörhöz tartozó gyógyszerésztörténeti közle-
ményét megírta, hiszen életkoránál fogva a korabeli kol-
légákat kivétel nélkül személyesen és jól ismerte, és szá-
mos kiválóság publikációs jegyzékét is összeállította. 

Az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya
1992. márciusi vezetõségi ülésén felvetõdött, hogy a
Pantheon Bizottság lássa el egy Kegyeleti Bizottság
munkáját is, mely abból áll, hogy felkutatják a meglé-
võ síremlékeket, és ha szükséges, gondoskodnak a
megõrzésükrõl [18]. Ezt az elképzelést helyeselte a bi-
zottság, így dr. Zboray Bertalan, Marosné dr. Lugosi
Márta és dr. Hidvégi Gyula a budapesti temetõkben
kutatva, valamint a vidéki történész-kollégákkal leve-
lezve összeállítottak egy síremlék-listát. Ez a munka az
elkövetkezõ években intenzíven folytatódott, azonban
1996-ban a tevékenység végzéséhez szükséges intéz-
ményi háttér megszûnt, így a síremlékek felkutatása
csak részben valósulhatott meg. 

Az Ernyey Könyvtárban 1996-tól több változás is
történt. A Pantheon ügyének továbbvivõje ekkortól

Szmodits László lett, dr. Zboray Bertalan pedig 1997
õszétõl – egészségi állapotának romlása miatt – már
nem vállalhatta tovább a Bizottság elnöki tisztségét.
Ezért a Pantheon Bizottság mûködése megszûnt. 

Szmodits László több éves munkával felkutatta a
még fel nem dolgozott helyi kiválóságok életútját.
Összeállított egy többszáz személyes életrajz-bibliog-
ráfiát. Nemcsak a szaklapok és a különbözõ folyóira-
tok közleményeit szemlézi, hanem számos adattárból,
lexikonból is kigyûjtötte a gyógyszerészi adatokat.
Évente közzéteszi a Gyógyszerészetben a tárgyévi
gyógyszerész-évfordulókat, egyes kiválóságokról pe-
dig részletesebben is megemlékezik. 

A Galenus Kiadó 2001-ben adta ki dr. Zalai Károly
egyetemi tanár „A magyar gyógyszerészet nagyjai” cí-
mû, gazdagon illusztrált, nagyon sikeres kötetét, mely
több mint 210 neves magyar gyógyszerész életútját tar-
talmazza [19].

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2001-ben felkérte a
Magyar Gyógyszerészeti Társaságot, majd a Magyar
Gyógyszerész Kamarát a neves magyar gyógyszeré-
szek sírjainak felkutatására és rövid életrajzuk összeál-
lítására. Ezt a munkát Szmodits László vállalta el a Ma-
gyar Gyógyszerész Kamara anyagi támogatásával
[20]. Egy éven keresztül temetõkutatással foglalkozott,
gyógyszerészekkel, temetõkkel, egyházi hivatalokkal
folytatott levelezéssel elkészített egy több mint 200
személyes életrajzgyûjteményt. Számos síremléket
részletesebben leírt. A táblázatos síradatbázist még
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2002 végén kézhez kapta a Nemzeti Kegyeleti Bizott-
ság, az ezt a munkát bemutató a könyv 2003 õszén je-
lent meg a Dictum Kiadó gondozásában [21]. Az elkö-
vetkezõ években újabb kötetet kell majd kiadni.

Dr. Zboray Bertalan 2002. január 18-án, életének
102. évében elhunyt. Életpályáját és gyógyszerésztör-
téneti munkásságát nekrológban méltatta Szmodits
László [22].

Ferentzi Mónika, az MGYT Gyógyszerésztörténeti
Szakosztály elnökének kezdeményezésére az MGYT
ismét újjáélesztette a Magyar Gyógyszerészet
Pantheon Bizottságát és dr. Szász György emeritus pro-
fesszort nevezte ki a Bizottság elnökévé. A Bizottság
tagja: dr. Bayer István, dr. Laszlovszky József és dr. Zalai
Károly egyetemi tanárok. Felkért szakértõ dr. Sági 
Erzsébet és Szmodits László. A Bizottság munkájában
részt vesz Ferentzi Mónika szakosztályelnök és Bittera
Miklós vegyész. Az elsõ ülést 2004. június 17-én tar-
totta meg a Bizottság, melyet megelõzõen Szmodits
László összeállított egy listát az elmúlt években el-
hunyt kiváló gyógyszerészekrõl és a lista további ki-
egészítését javasolta dr. Bayer István professzor. A bi-
zottság javasolta egy részletes fényképes összeállítás
elkészítését a Pantheonba felvett kiválóságokról. Ez az
összeállítás – Szmodits László munkájának köszönhe-
tõen – néhány hónap alatt elkészült. Köszönet illeti
Ferentzi Mónika és dr. Sági Erzsébet lektorálását.

A Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottsága to-
vábbra is mûködik, így nincs akadálya annak, hogy a
Pantheon tovább bõvüljön az 1997 után elhunyt, illetve
a késõbbiekben felveendõ személyekkel. 

A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjába 
felvett, 1997 elõtt elhunyt gyógyszerészek

Dr. Abay-Nemes Gyula (1876–1952), dr. Andriska
Viktor (1887–1961), dr. Atzél Elemér (1888–1954),
dr. Augustin Béla (1877–1954); 

Dr. Baintner Ferenc (1871–1948), Bantler Ödön
(1869–1923), dr. Bányai Károly (1900–1976),
dr. Baradlai János (1873–1942), Baranyai Aurél
(1903–1983), Bársony Elemér (1880–1938), dr. Barta
Endre (1882–1948), dr. Batsó Bálint (1789–1855),
Bayer Antal senior (1860–1948), dr. Bayer Antal junior
(1882–1945), Beniczky Miklós junior (1932–1979),
dr. Bernády György (1864–1938), Bertsinszky Károly
(1820–1876), Buzáth Ferenc (1857–1916);

Dr. Cholnoky László (1899–1967), dr. Clauder Ottó
(1907–1985), dr. Csanády Scholtz Gusztáv (1837–1913),
Csemiczky Tihamér (1904–1960), dr. Csipke Zoltán
((1899–1966), Csippék János (1845–1916), Csontváry
Kosztka Tivadar (1853–1919), Csurgay Kálmán
(1858–1892);

Dr. Darvas Ferenc (1883–1934), dr. Dávid Lajos
(1889–1962), dr. Deér Endre (1865–1938), dr. Doby
Géza (1877–1968), Donászy Ferenc (1858–1923),
Dorner József (1808–1873), Dudás Kálmán (1912–1983); 

Dr. Egger Leó (1866–1925), Egressy Rezsõ
(1829–1884), dr. Ekkert László (1861–1942), dr. Emszt
Kálmán (1873–1957), dr. Erdey-Grúz Tibor (1902–
1976), Ernyey József (1869–1945), Esztegár Béla
(1861–1913);

Falk Richárd (1878–1920), dr. Farkas András
(1909–1972), Farkas Sándor (1862–1926), Fauser 
Antal (1810–1883), dr. Felletár Emil (1834–1917), 
Fényes László (1871–1944), Filó János (1852–1917),
dr. Fleischer Antal (1845–1877), dr. Forgács Rezsõ
(1877–1927), Frankl Antal (1871–1944), dr. Fridli 
Rezsõ (1825–1947), Funk József (1871–1964),
dr. Fuchs Vilmos (1802–1853), Fûzy Szaniszló
(1830–1903);

Dr. Gaál Endre (1875–1943), Gallik Géza
(1848–1900), Gerber Ödön (1837–1908), Geszti 
Károly (1913–1882), Giovannini Rudolf (1891–1908),
Göllner Kornél (1867–1934), dr. Gõzsy Béla
(1903–1979), dr. Gyarmati László (1921–1980),
dr. Gyõri Iván (1861–1954);

Dr. Hainiss Géza (1857–1926), dr. Halm Iván
(1911–1995), dr. Halmai János (1903–1973), dr. Háznagy
András (1913–1987), dr. Hegedüs Lajos (1901–1988),
dr. Hérics Tóth Jenõ (1872–1949), dr. Hintz György
(1840–1890), dr. Horváth Jenõ (1881–1945);

Dr. Ilosvay Lajos (1891–1936), dr. Issekutz Hugó
(1855–1915), dr. Issekutz Livia (1918–1991);

ifj. dr. Jancsóné dr. Gábor Aranka (1921–1981),
Janitsáry Iván senior (1869–1934), Jankó Gyula
(1903–1972), Jármay Gusztáv (1816–1890), dr. Jármay
Gyula (1846–1915), Joanovics Sándor (1868–1953);
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Kabay János (1896–1936), Karlovitz László
(1902–1953), Karlovszky Geysa (1860–1936), dr. Kátai
Gábor (1831–1878), Katona Zsigmond (1828–1902),
dr. Kayser Gusztáv Adolf (1817–1878), Kazay Endre
(1876–1923), Kazzay Sámuel (1710–1797),
dr. Kempler Kurt (1926–1988), dr. Kenderes János
(1900–1994), Csávásy Kiss Károly (1820–1898),
dr. Klivényi Ferenc (1926–1987), dr. Kóczián Géza
(1942–1987), Koritsánszky Dénes senior (1853–1928),
Koritsánszky Ottó (1882–1952), Klösz György
(1844–1913), dr. Kósa László (1923–1994), Kun Ferenc
(1892–1976), dr. Küttel Dezsõ (1917–1991);

Laib Rezsõ (1861–1930), Láng Adolf Ferenc
(1795–1863), dr. Láng Béla (1913–1984), Lárencz
László senior (1880–1945), dr. Légrády Erzsébet
(1874–1959), Ligeti Viktor (1912–1986), Liszkay 
Ferenc (1825–1903), Löcherer Tamás (1895–1960),
Lukács István (1862–1943);

Dr. Mácza János (1893–1974), dr. Majlát Pál
(1918–1999), Mannó Alajos (1816–1846), dr. Mártonfi
László (1903–1973), dr. Matolcsy Miklós (1869–
1938), dr. Mázor László (1912–1996), Menner Ödön
senior (1904–1982), dr. Mikó Gyula (1889–1951),
dr. Miksa Gyula (1899–1977), Mizsei Antal (1905–
1981), dr. Modor Vidor (1910–1979), dr. Moller 
Károly Ottó (1670–1747), Molnár János (1814–1885),
dr. Molnár Nándor (1842–1912), dr. Morvay József
(1926–1987), dr. Mozsonyi Sándor (1889–1976), 
ifj. dr. Muraközy Károly (1859–1915), Muzsa Gyula
(1862–1946), dr. Müller Bernát (1810–1901);

Nádass Lajos (1897–1971), dr. Nagy Béla
(1886–1940), Nagy Grósz Samu (1869–1933), dr. Nagy
Károly (1797–1868), dr. Némedy Imre (1898–1955),
Nendtvich Tamás (1782–1855), dr. Neruda Nándor
(1905–1993), dr. Novák István (1906–1978);

Dr. Orient Gyula (1869–1940), dr. Orlay János
(1770–1829), Orosz László (1877–1919);

Örkény István (1912–1979);
Paksy Béla (1849–1926), dr. Pandula Egon

(1916–1970), Piacsek Gyula (1889–1953), Pillich 
Ferenc (1833–1902), dr. Pillich Ferenc (1876–1948),
Prodam Guido (1882–1948), dr. Putnoky István
(1904–1971);

Dr. Ragettli János (1914–1988), Ráth Péter
(1812–1873), Rázsó István (1926–1977), Répay Lajos
(1901–1975), Réthy Béla senior (1862–1935), Réthy
Béla junior (1893–1986), dr. Rex Ferenc (1886–1959),
Richter Gedeon (1872–1944), Rippl–Rónai József
(1861–1927), dr. Rom Pál (1902–1962), Rómer István
(1788–1842), Rozsnyay Mátyás (1833–1895);

Dr. Sadler Ferenc (1791–1849), dr. Salamon Béla
(1904–1972), dr. Say Móric (1830–1885), Schams 

Ferenc (1780–1839), Scherffel Vilmos Aurél (1835–
1895), Schédy Sándor (1831–1902), dr. Schenek István
(1830–1909), dr. Schulek Elemér (1893–1964), Segner
János András (1704–1777), Spergely Béla (1888–
1982), Ströcker Alajos (1852–1917), Studény János
(1892–1929), dr. Südy Ernõ (1882–1973);

Dr. Szabó Gyula (1833–1905), Szántó Sándor
(1899–1973), dr. Száhlender Lajos (1877–1946),
dr. Szász Kálmán (1910–1978), dr. Szász Tihamér
(1891–1962), dr. Szebellédy László (1901–1944), 
Székely Jenõ (1889–1965), dr. Széki Tibor (1879–
1950), dr. Széll László (1872–1946), dr. Szilárd Béla
(1884–1926), dr. Szirmai Loránd (1920–1982),
dr. Sztankay Aba (1868–1936), Sztupa György (1812–
1884);

Dr. Takácsi Nagy Géza (1929–1996), Tamássy Károly
(1806–1885), dr. Tamáska Lõrinc (1915–1996),
dr. Tanay István (1913–1962), dr. Tauffer Gábor
(1884–?), Thinagl Szerafin (1880–1956), dr. Tombor
Jenõ (1880–1946), Tömörkény István (1866–1917),
Török József (1824–1899), Török Sándor (1855–
1931), dr. Traxler László (1864–1898);

Urszinyi Károly (1896–1970);
Dr. Varga Pál (1912–1982), Varró Aladár Béla

(1881–1956), dr. Végh Antal (1903–1995), Vette György
(1645–1704), Vidovszky István (1889–1968), dr. Vinkler
Elemér (1909–1996), dr. Vitéz István (1900–1981),
dr. Vondra Antal (1892–1966), dr. Vondrasek József
(1869–1935);

Dr. Wágner Dániel (1800–1890), dr. Wéber Dezsõ
(1883–1952), Wéber János (1612–1683), dr. Wessel
Flóra (1886–1976), dr. Weszelszky Béla (1872–1940),
dr. Windisch Richárd (1872–1943), dr. Winkler Lajos
(1863–1939), Wolff Gábor (1811–1893), Würtzler 
Vilmos (1807–1884);

Dr. Zalay Dezsõ (1886–1946), Zboray Béla
(1844–1914), Zipernowszky Károly (1853–1942), 
Zoltán Béla (1868–1933).

A Pantheonba felvett gyógyszerészek életrajzai má-
justól az MGYT honlapján megtekinthetõk, az 1997
után elhunyt gyógyszerészek Pantheon-tagságáról a
Bizottság ezután dönt. 

IRODALOM

Az 1–22. sz. irodalom az MGYT honlapjáról
(www.mgyt.hu) letölthetõ és kérésre a szerkesztõség az ér-
deklõdõknek megküldi.
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