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Egy régimódi történet - A Réthy család 
 
A Réthy család meghatározó szerepet töltött be Békés megye történetében. Hozzájárultak a 
megye fejlesztéséhez és iparosításához, több gyógyszerész és orvos is származott a családból: 
hivatástudatuk példaértékű volt. Mindenkor felelősséget vállaltak beosztottjaikért, 
rendületlenül dolgoztak azért, hogy fejleszthessenek és korszerűsítsenek. Ugyanakkor 
Békéscsabán ma már csak elvétve utal a Réthy névre egy-egy szobor vagy emléktábla. Ezúttal 
a család származását kutattuk fel, különös tekintettel Réthy Pál, id. Réthy Béla valamint 
gyógyszerész fiai munkásságára. 
 
A család hazája a Rajna, a Majna és a Bodeni-tó körüli terület: Elzász, Pfalz, Baden, 
Württemberg és a mai észak Svájc részére tehető. 
 

 
1. kép: A Bodeni-tó környéke 

 
Az eredeti családi név, a Schlotterbeck egészen a 14. századig vezethető vissza, ekkortájra 
tehető a polgári családnevek kialakulása a németek lakta vidéken. A név feltehetően egy 
olyan őstől ered, aki sütőmester lehetett („Beck”), és műhelye „Schlote”-val (javított 
füstvezető kéménnyel) volt ellátva, ami a haladást jelentett a középkori Svábföld ipari 
életében, így a mester nevét ezzel különböztették meg. 
 
Württemberg és Baden erős túlnépesedése miatt a 18. század körül indult meg a kivándorlás 
erről a területről. Ettől az időponttól számítva a Schlotterbeckek-nek három ága ismert. 
A német-francia háború után Elzászból és Lotharingiából a francia anyanyelvű lakosság 
Franciaországba vándorolt. E kivándoroltak között volt Jean Schlotterbeck is, aki 
későbbiekben az elzász-lotaringiai árvákat és földműves árvaházakat gyámolító egyesület 
főügynöke lett. A család másik ága Amerikában telepedett le.  
 
A harmadik, nem német ág pedig Magyarországra költözött. Schlotterbeck Dávid Strassburg 
közelében élt a 18. század elején. Atyja jómódú ember volt, gabona és borszállító hajói voltak 
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a Rajnán, de feltehetően természeti csapás miatt a család vagyonát elvesztette, így kerültek a 
Stuttgart melletti Stetten faluba. Dávid három gyermeke Kristóf, Erzsébet és Johanna.  
 

 
2. kép: A stetteni családi ház, Schlotterbeck Kristóf szülőháza 

 
Kristófot eredetileg szabóinasnak adták, de saját szorgalmából továbbképezte magát, majd 
Bécsbe került, ott egy posztó-, majd vaskereskedőnél dolgozott. Bécsben házasodott össze 
Szczarski Rozáliával, aki lengyel származású volt. 
Schlotterbeck Kristóf feleségével a békés megyei Szarvason telepedett le. Vonzó lehetőség 
volt számukra, hogy a városnak nem volt egyetlen egy kereskedője sem, bár ekkor tájban már 
egy 10-12 ezer lakost számlált. Kristóf 1805 körül nyitotta meg az első boltot, amely 
vaskereskedésként üzemelt sokáig. Ezután földet bérelt, majd a postaintézmény kezelője lett, 
ami akkortájt abból állt, hogy a Szolnokról jövő postakocsi boltja előtt leadta a 
küldeményeket, a feladottakat pedig itt vette át, Szolnokról pedig a királyi posta továbbította. 
Felesége megyei szülésznőként dolgozott. A családban 3 fiúk és 2 leányuk született.  
Schlotterbeck Kristóf és neje korán hunytak el, 1830 körül, a szarvasi temetőben helyezték 
őket örök nyugalomra, de fejfájukat az idő elpusztította.  
 
Schlotterbeck Kristóf fiai 1844-ben az Udv. Cancellaria 14222. sz. engedélyével vették fel a 
Réthy nevet, amelyet Vajda Péter költő (aki ezidőben Szarvason volt tanár) javasolt 
számukra.  
 
Schlotterbeck Kristóf és Szczarski Rozália gyermekei: 
 
Réthy Johanna (1807-1890) 
Schweizer Ferenc békés-gyulai vaskereskedő felesége lett. 
 
Réthy Pál (1809-1896) 
Pál apja halálakor a pesti egyetemen volt orvostanhallgató. Tudori oklevelét 1836-ban nyerte 
el, az ebből készült cikk  „Társalkodó” című lapban 1844-ben jelet meg „A kuruzslás 
hazánkban” címmel, ekkor még Schlotterbeck Pál néven. Utána Pál Fabini Theophil pesti 
szemészprofesszor tanársegédje lett, majd a csabai községi tanács meghívására vállalta a 
városi főorvosi állást. Életét Békéscsaba egészségügyének szentelte, neve összefonódott a 
város haladásával. Jelentős tudományos tevékenységet is folytatott: számos ismeretterjesztő 
cikket, társadalompolitikai esszét is írt. Értékes szakmai tanulmányai jelentek meg az orvosi 
tévedésekről az elmebetegségek diagnosztikájában, a magyarországi magas 
csecsemőhaladóság okairól, a pestisjárványokról, a homeopátiás gyógymódokról, a 
magnetoterápiáról, a természetes gyógymódok értékéről, a magyar orvosi ellátás reformjáról, 
az orvosegészségügyi dolgozók bérezéséről. Sokat foglalkozott az arad megyei románság 
történetével is. 
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Legnagyobb érdeme a békéscsabai kórház és szegényápolda megszervezése és 
továbbfejlesztése Az első szükségkórházat 1854-ben, a korszerűbbet 1864-ben állította fel. 
Réthy Pál 87 éves korában halt meg, a kegyelet jeléül az általa alapított kórház kertjében 
helyezték nyugalomra.  

 
 
3. kép: Korabeli felvétel az első csabai szegényeket ápoló- és kórintézetről,   
 

 
 
                                4. kép: A békéscsabai kórház alapításának 125. évében állított emlékhely) 
 
Réthy Lipót (1817-1903) 
Apja őt is tudományos pályára szánta, de a mezőberényi gimnázium alsóbb osztályait is alig 
végezte el. Apja halálakor Pestre került, és orvosnövendék bátyja Beimel József 
könyvnyomdájába ajánlotta be 1833-ban, ahol négy évig tanulta a nyomdászipart. Az első lap, 
amelyet szedett Helmeczy „Jelenkor”-ja volt, emellett szerb lapok szedője lett. 
1843-ban a Landerer-féle könyvnyomdában lett alkalmazott, és Kossuth „Pesti Hírlap”-ján 
dolgozott. 
Mivel az egész Alföldön ekkor alig volt még nyomda, Lipót könyvnyomdaállítási-
szabadalomért folyamodott a császárhoz. A szabadságharc idején hazafias nyomtatványokat 
adott ki, többek között Kossuth proklamációját, Kossuth imáját és toborzódalokat. 
Ezután mint nemzetőr állt a szabadságharcba, Arad megyében több hónapot töltött. A 
fegyverletétel után haditörvényszék elé állították a nyomdájából kikerült forradalmi 
sajtótermékekért, és félévi fogságra ítélték, amit Nagyváradon töltött le. 
1850-ben indította el a „Magyar alföldi legujabb kalendáriumot”. Ebben 1854-ben megjelent 
egy vers, amelyet Greguss Ágost írt: a vers sorainak első betűit összeolvasva azt kapjuk, 
hogy  „A forradalom győzni és boldogítani fog”. A kiadót és a szerzőt bíróság eléállították 
Gyulán, de a vád alól végül felmentették, hiszen a nyomdász semmit sem tudhatott a versről. 
Lipót ezután nyomdáját Szarvasról Békés-Gyulára majd 1858-ban Aradra helyezte át. 1867-
ben bérbe adta a Bettelheim testvéreknek, s ő Budapesten egy nagyobb nyomdai vállalatba 
lépett „Leitner, Kunosy és Réthy” név alatt, az üzlet a Váci úton volt. Három évvel később 
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azonban társaitól elvált, és visszatért Aradra. Fiát, Viktort vette maga mellé, 1878-ban pedig 
üzlettársává tette: ezután a vállalkozás „Réthy Lipót és fia” név alatt szerepelt. 
 
Réthy Vilmos (1819-1895) 
Apja halála után ő is Pesten kezdte életét: kereskedelmi pályára lépett, és az 1840-es évek 
közepén Szarvason nyitott üzletet. A szabadságharcban mint nemzetőri főhadnagy vett részt, a 
bukás után pedig Lipót nyomdáját is vezette. Mint üzletember, 1857-ben szorgalmazta, hogy 
Szarvas bekapcsolódjon a vasúthálózatba, de ez a polgárság maradisága miatt megbukott. A 
fejlődő vasútvonal pedig Békéscsaba felvirágzását eredményezte. Társadalmi 
tevékenységéhez tartozik a szarvasi kórház alapítása is, amelynek sokáig gondnoka volt. 
 
Réthy Rozália (1822-1873) 
Dajkája gondatlansága miatt elvesztette hallását és néma maradt: Nagyon szép lány volt: a 
szarvasi római katolikus templom Madonna képéhez őt választotta a festő modellként. 
 
A Réthy-testvérek leszármazottai a későbbiekben is jelentős szerepet játszottak Békés megye 
életében: a térség és Békéscsaba városának gazdasági, kulturális és közéleti tevékenységében. 
Réthy Pál egyik lánya, Etelka Sztraka Ernő városi főmérnök felesége lett, akinek nagy 
szerepe volt a város fejlesztésében. Számos középületet tervezett és kivitelezett a megyében. 
A csabai kórház és szegényápolda is az ő tervei alapján készült. Réthy Pál Mária lánya 
Sztraka György főszolgabíró felesége lett.  
 
Id. Réthy Béla (1862-1935)  
 

 
5. kép: Id. Réthy Béla arcképe 

 
Réthy Vilmos nyolcadik gyermekeként született, 1862 karácsonyeste. A család súlyos anyagi 
terhekkel küzdött, a gyerekek egyszerűségben, takarékosságban nőttek fel. Béla már 
kisdiákként is gyógyszerész szeretett volna lenni, 1877-ben, az V. gimnáziumi osztály 
elvégzése után gyakornoknak került Ternajgó Cézár újaradi gyógyszertárába. 1880-ban 
vizsgázott gyakornokként, és Varságh Béla békéscsabai „Sas” gyógyszertárába került: 
fizetése teljes ellátás és havi 22 Ft volt. 1881-ben Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszerészhez 
szegődött el, ahol 55 Ft fizetést kapott, ebből egyetemi tanulmányaira tett félre. Feltehetően ez 
az év alapozta meg laboratóriumi munkásságát, dolgozatokat, hozzászólásokat küldött a 
„Gyógyszerészi Hetilaphoz”. 1882-ben kezdte meg budapesti egyetemi tanulmányait, emellett 
a Gyógyszerészi Hetilapnál német szaklapokból fordított, ezzel látókörét kiszélesítette. 
Végtelen beosztással kellett élnie, Varságh Béla nyújtott neki olykor segítséget, így lehetővé 
vált, hogy 1884-ben befejezze az egyetemet, kitüntetéssel. Még ebben az évben okleveles 
gyógyszerészként tért vissza Varságh Bélához, hogy adósságát ledolgozza 1891-ben gyűlt 
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össze annyi pénze, hogy kibérelhette a pásztói gyógyszertárat. A nagy forgalmú csabai 
gyógyszertár után azonban nem érezte jól magát, így még abban az évben visszatért 
Békéscsabára, és Varságh megígérte, hogy 2 év után bérelheti patikáját, így lett 1892-től a 
gyógyszertár bérlője.  
 

          6. kép: A Sas patika mai arculata               
              
 

 
7. kép: A Sas patika egykori tulajdonosai 

 
Az önállóság fokozta ambícióját. Than Károlytól tanult elmélete és Rozsnyay Mátyástól 
tanult gyakorlata meghozta gyümölcsét: két kedvelt külföldi cikk hazai előállításával 
próbálkozott meg - sikerrel. A híressé vált Pemetefű cukorka mellett gyógycukorkákat 
valamint vegycikkeket állított elő. A pemetefű első elismerésér a millenniumi kiállításon 
kapta: oklevéllel jutalmazták. 
A pemetefű cukorkához először cukorból és keményítőszörpből szirupot főztek, a masszát 
márványlapra öntötték, majd rászórták az aromaanyagot, amelynek összetétele titkos volt: 
ennek receptjét a gyógyszerész úr, majd később fiai ismerték csupán. 
  
Id. Réthy Béla gyógyszertárában állandóan legalább két gyakornokot tartott, nagy gondot 
fordított a fiatalok nevelésére. 1911-ben megvette a patikát, közvetlenül mellette pedig gyárat 
alapított az első világháború után, de nem csupán a saját vállalkozásának élt, aktívan 
dolgozott Békéscsaba fejlődéséért - csupán a politikától tartotta magát távol. 



 6 

A háború után az idős Varságh Béla elvesztett tekintélyes vagyonát. Id. Réthy Béla humánus 
gondolkodására vall, hogy családtagként gondoskodott volt főnökéről. 
Id. Réthy Béla a 20-as évek után visszavonult, és 73 éves korában hunyt el Békéscsabán.  

 
8. kép: Emléktábla a mai Sas patikánál 

 
Id. Réthy Béla 1892-ben vette feleségül Vidovszky Erzsébetet, s a házasságból 8 gyerek 
született.  
 

 
9. kép: Id. Réthy Béla és felesége a 19. század végén 

 
Két fiú lett gyógyszerész, egy pedig vegyészmérnök, aki később szintén megszerezte a 
gyógyszerészi oklevelet is. Az 1920-as évek közepén a gyógyszertárat, a laboratóriumot és a 
cukorkagyárat e három fia vette át: Réthy Béla (1893-1986), Réthy Károly (1895-1965) és 
Réthy István (1897-1984). 
1940-ben, mivel a Réthy testvéreket behívták katonának, a gyárhoz került még id. Réthy Béla 
legelső lányának, Erzsébetnek a fia, Láng Miklós is, aki üzemvezetőként és cégvezetőként 
dolgozott.  
 

 
10. kép: A Réthy testvérek: balról Imre, Károly, Béla és István 
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A 40-es években fellendült a gyár termelése, de a háború miatt 1943-ban egyes alapanyagok 
szállítása már akadozott. 1944 szeptemberében bombatámadás érte Békéscsabát, és 
elrendelték a város ipartelepeinek kiürítését. Ekkor a gyár is leállt, bezárt átmenetileg a patika 
is, Láng Miklóst is katonai szolgálatra osztották be, ő amerikai hadifogságba esett. 1946-ban 
tért vissza Békéscsabára, de nagybátyjai még ekkor is orosz fogságban illetve 
internálótáborokban voltak. 
1946. augusztus 1-jén nyitott ki ismét a cukorkagyár, 1947 pedig már mind a gyárban, mind a 
patikában viszonylag sikeres év volt.  
A Réthy család azonban nehéz helyzetbe került: Réthy Bélát börtönbe zárták, Réthy István 
pedig jobbnak látta, ha nem tartózkodik Békéscsabán, így csak egy-egy hétvégére utazott le 
Budapestről, elvégezte a laborálási munkákat, ilyenkor kapott a gyár a következő hetekre a 
gyártáshoz elegendő ízesítő és színesítő esszenciát a Pemetefű cukorka gyártásához. Mivel 
ennek receptjét soha nem adták ki, ezért nem hasonlít a ma kapható cukorka az eredeti Pemete 
ízére.  
 

                
                    11. kép: A gyár épülete                            12. kép: A pemetefű cukorka doboza 
 
1948 és 49 körül bár nőtt a rendelések száma, de a Réthy család tartott az államosítástól, így 
megpróbáltak továbbra is kisüzemi keretek között, 20 fővel dolgozni. Láng Miklós szervezte 
meg, hogy családtagjai a hivatalos munkaidő után (sokszor reggelbe nyúlóan) éjjel is a 
gyártósorok mellett dolgoztak. 
 
1949. július 30-án államosították a gyárat és a patikát is. Leltároztak 4-5 napon keresztül 
mindkét helyen. A munka augusztus 8-án újra megindult, de a pemetefű cukorka gyártásához 
már csak néhány hétre való aromakeverék állt rendelkezésre. Réthy Istvánt először 
fenyegetéssel akarták rávenni, hogy adja át a receptet, de miután ez nem sikerült, így 
megegyeztek vele, hogy minden hónapban leszállít egyhavi aromaanyagot. 
Szeptemberben már világossá vált, hogy a cukorkagyártást az állam összevonja a fővárosban, 
s a kisüzemek sorsa kezdett megpecsételődni. A gyógy- és kereskedelmi cukorkák gyártását a 
Réthy üzemnek át kellett adnia a Kőbányai Cukorkagyár Nemzeti Vállalatának – gépestől, 
receptúrával, doboz- és nyomtatványanyagokkal. 
Októberben mondták ki a gyár halálos ítéletét azzal, hogy megszüntették a vegyi cikkek 
gyártását is. A dolgozóknak végkielégítést, vagy budapesti állást ígértek, ez utóbbival szinte 
senki sem élt. Október vége felé teherautók jelentek meg, hogy teljesen kiürítsék a 
gyártelepet, s mindent elvigyenek a Vegycikkeket Kiszerelő N. V.-nek. 
Ezután Láng Miklós is elhagyta a gyárat: minden nyomtatványból eltett néhányat, majd 
később ezeket a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak ajándékozta. A 
dosszié pedig lezárult.  
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                       13. kép: Reklámhirdetés          14. kép: Levélnehezék Id. Réthy Béla asztaláról 
 
Réthy Károly életét is végigkísérte „gyáros” volta. Nem maradhatott Békéscsabán, munkát 
nem kapott, gyerekeit nem vették fel az iskolába. 1956 tavaszán a Veszprém megyei 
Gyógyszertári Vállalat idénygyógyszertár létesítésével bízta meg Alsóörsön. A barátságos, 
nagy bajuszú gyógyszerész rövidesen kedvelt polgára lett a falunak. Nemcsak a lakosság 
egészségmegőrzését tekintette szívügyének, hanem szívesen vállalt közérdekű teendőket is, 
munkálkodott a falusi élet jobbításán 1965-ben bekövetkezett haláláig. Alsóörs segítette 
hozzá, hogy diplomáztathassa 3 lányát. 
 
A Réthy család emlékére Magyar Sándorné Réthy Erzsébet díjat alapított 2003-ben. Ezt 
minden évben az a Szegeden végző hallgató nyeri el, aki Békés megyéből származik, és a 
legjobb tanulmányi átlagot érte el. Az elismerést ünnepélyes körülmények között a 
gyógyszerészavatáson adják át.  
 

 
15. kép: Réthy díj 2004-ben 
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Irodalomjegyzék: 

1. Népújság (1989. január 28.) 
2. Gyógyszerészet (1973. december, 469-471.) 
3. Gyógyszerészet (1989. november, 596-605.) 
4. B.M.K Megyei Levéltára /Gyula, Petőfi tér 2./ Békés Vármegye alispán iratai IV. B. 

407. 
5. Alsóörsi feljegyzések (1997. november 28.) 

 
Ezúton szeretném megköszönni Magyar Sándorné Réthy Erzsébet segítségét. 

 
Molnár Zsuzsa 

 
 

 
Publikálva: Gyógyszerészet történet, 2008. május 
 
A Réthy család elágazásai: 
 
1. Réthy Pál ∞ Maier Róza 

1) Etelka ∞ Sztraka Ernő (városi főmérnök) /Békés-Csaba/ 
2) Nina 
3) Mária ∞ Sztraka György (főszolgabíró) /Békés-Csaba/ 
4) Elek (negyedéves orvostanhallgató) 
5) Titusz 
6) Vilma ∞ Jung Károly (gyógyszerész) /Kun-Madaras/ 
7) Pál 
8) Berta; első ∞ Báthory Bertalan (gyógyszerész) /Karcag/  

második ∞ Igaz Károly (földbirtokos) /Nagy-Károly/ 
 

2. Réthy Lipót ∞ Hoske Josefin 
1) László (tisztviselő) ∞Tokaji Nagy Irén /Budapest/ 

1. Margit ∞ Uary József (törvényszéki bíró) /Arad/ 
2. Aladár 

2) Viktor (könyvnyomdatulajdonos) ∞ Berényi Kornélia /Arad/ 
1. Jenő 
2. Sarolta 

3) Etelka ∞ Simon Jenő (ügyvéd) /Arad/ 
1. Margit 

 
3. Réthy Vilmos ∞ Gyurkovics Erzsébet 

1) Gyula 
2) Vilma ∞ Krebsz Ferenc (jegyző) / Békésszentandás/ 
3) Lajos 
4) Károly (ügyvéd) ∞ Berényi Paulina /Makó/ 

1. Kornélia ∞ dr. Beczner Imre (orvos) /Püspöklele/ 
2. Bella 
3. Paulina ∞ Galamb Sándor (ügyvéd) /Makó/ 

5) János (mérnök) ∞ Géber Márta /Budapest/ 
1. René 
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6) Sándor (kereskedő és gyáros) ∞ Simon Irén 
1. Erzsébet ∞ dr. Sárkány Lóránd (tanár) /Dés/ 
2. Mária ∞ dr. Sziráczky János (ügyvéd)  
3. Irén ∞ Sándor Jenő (m. k. kincst. Főerdész) /Kolozsvár/ 
4. Vilmos 
5. Szidónia 
6. Gizella ∞ Bohnert József (takarékp. főkönyvelő) /Békés-Csaba/ 
7. Ella 
8. Sándor 
9. Margit 
10. Ferencz 

7) Ilona 
8) Béla (gyógyszerész) ∞ Vidovszky Erzsi 

1. Erzsi 
2. Béla 
3. Károly 
4. István 
5. László 
6. Irén 
7. Imre 
8. Dezső 

9) Dezső (hírlapíró, majd kereskedő és iparkamarai titkár) /Nagyvárad/ 
10) Mária 
11) Erzsébet 
12) Emil 
 

 


