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A pécsi Remény gyógyszertár reklámtevékenysége és rcklámérmci század elején
l?a)ínzan .János
Pécs s:ahad királyi vúroshan {fj. Antal Gyula s::.er:::elt 1895-hen új gyágys:::ertár lé1esítésére jogot. E::t a::: Jigalnrasok ll. 18. s::. alatti lelken JC!épitett kéterneletes !akólzázának fblds:::in(ién heZve::te el. 1897-ben Kerecsényi Ferenc, 1905-ben Stankóc::y Lc!jns
hérelte a patikát, de nlindkelten a várt haszon ehnaradása nliatl váltak 111eg tőle. 1905ben Szigethy Frigyes s::ere:::te 111eg a gyógys:::erlúrat és néhány év alatt. kitartó, céltuda!os 111u11káral a \'Óros egyikjáljövedelu1e:::6 l'Ó{/alko::.ásává teffe.

Szigethy kiváló reklá111s::akértele111111e! irányitotta hirdetési ka111pcínyait. Rends::erint
egv-egv tern1éke1 kivú/as::to/t, /egtöhbs:::ör egrik sc~ját kés::iln1é11yét. és arrá! hánapokon át, 11upunta oh·ashattak a pécsiek. Például i~ve11 1·0/1 a:: Albio11jhgkrén1, a::: !lo11a
nerc/ 1·ise//i fl'rll1éksoro::af (púde1: kréu1 slh). a Phenolat neFz'í i::::adásgátlú és a
1\lecselfff'í cukorka. E::t a klihó'gés elleni gyógrcukorkát JY07-hen rcklánuJrnzcn is néps::erüsítctle. 1-/asonló rek/únu}rcn1 kés::iilí o „ f!elios "j(Jgcseppről is. A::: i~vcn reklú111ér111ck eléggé s::okat!a11ok. /)e ked1·e::nuh1y hárcakénti has::nálatuk 11c111 1·alás::i11ü.
Pécs. szabad királyi vúros. 1894. noven1her J 9-én a
143. szán1ú hatúrozatában nyilatkozott, hogy a vúrosban
Lü gyógyszertár fclállítúsa egészségügyi szcn1pontból célszerü, Cs a 111ár 111cglévők 111üködését nern veszélyezteti.
{fi. Antal Gyula gyógyszerész folyan1odott a gyógyszert:1ri jog 1negszerzéséért. a111elyet a belligyrniniszter
2157/\!J. b. szán1ú határozatúban engedélyezett. ;\z új
gyógyszertór helyét a Citron1 utca sarkútól a Siklósi útig
(111a R.ákóczi út), a Siklósi úton, vagy a iVlajlúth téren (111a
K.ossuth tér) jelölte 1ncg. /-\z engedélyben felhívta a fig:;..relrnet arra is. hogy egy év leforgása alatt a g:yógyszcrtúrat az cngcdélyczeu tartozik fc!úllítani, inert a jogosítványa egy év inúlva elévül. 1\z engedélyt ! 895. !Chruúr hó
3-ún úllitottúk ki fll.
D1: Antal Gyula, budapesti jogtanúr. Pécs Irgéllrnas u.
18. szún1 alatti telkén. a pécsi városi tanács 15777/!896
szú111ú engedélye alapján 32 OOO forintos költséggel
kéte111eletes lakóházat építtetett, ainclynek f'üldszintjén fia.
[{jahh Antal Gyula gyógyszerész részCre gyógyszertúrat létesített. t\ifivel az lrgaln1as utca páratlan o\dalún. a 18-as
szá111111al szcinben nyílik a Majláth tér, ezért a iVIajláth térre kiadott engcdCly volt a !Ctesítés alapja. (Esetenként a
gyógyszertúrat a fvlaj!áth téren ]evönek is hirdették.)
i\z épület terveit és kivitelét Schluuch !n1rc pécsi épitész vú!!alkozó készítette cl r21. i\ keran1ittég!a burkolatú
hon1lokzat idestova száz esztendeje dacol az idövcL ennek ellenére 111a is kiCogástalan ú!lapotban van. 1\ Yúros a
hasznúlatbavétcli engedélyt 1897. augusztus !-jé\\;] úllitotta ki.
/\rltal C:iyula gyúg_yszcrészeti te\·ékcnysCget nern. vagy
alig folytatott, inert gyógyszcrtúrút n1ég l 897-hcn bérbe
adta KerecsCnyi Ferencnek ['31. l 905~ben n1~1r 5Jta11kác::y
Lcy'os a patika bérlöje. Ugyanakkor. ch: L1uhri~ F·erenc
kerületi röorvos szerint az újonnan létesített gyógyszcrtúr.
111ég n1inclig a kezdeti nehézségekkel küszködik. Söt Stankóczy feln101HJta bérletét is a szüküs bevétel rniatt. dc
n1ég új hér!ö nen1jelcntkezett [41. Ekkor Stankóczy. Pécs.
lrgahnas utcai 18. szá111 alatti R.einényhez chnzctt gyógy·szcrtúrának az éves jüvedcln1e az alóbbi volt:

Kil/(lás:

Gyógyszenúri bér
Lakbér
;\ru
Sze111C!yzet
Világítás
Fütés
;\dó

5000 korona
3800 korona

5200 korona
1200 korona
276 korona
186 korona
365 korona

(]ss::csen:
:\z évi..:s forgalo111:

l 6 027 korona
l 7 280 korona
1253 korona [51

·nszta haszon:

Stankóczy túvozúsa után. 111ég ! 905-bcn S::igcíhy F·ri,gres gyógyszerész szerezte n1eg a g_yúgyszertárat. Neve
több helyen Szigeti alakban is szerepe!. de bélyegzöjCn Cs
alúírúsún a Szigethy vúltozatot találjuk(/. ábra).
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.. /\ gyógyszcrtúré!t. an1cly jelenleg a tvhühith tCren ~í!I.
tehút négy épület vú!asz~ja cl a R.ákóczi úttól.. 100 OOO
koronáért vettern, túltizctve azt, inert a gyógyszertár tcljescn elhanyagolt úllapotban volt és csak keserves 111t1r1káva!. szen1élyes összcköttetései111n1el sikerült olyan rorgaln1at teri..:111teni. hogy ina a bef'cktctett tökének a hasznút
valahogy n1eghozza és a niegélhetéshcz éppen csakhogy
elég ... " ['61 nlvnshatú egy levelében. Szigethy valóban
nagy buzg:.:ilo111111a\ lútott n1unkához. hogy gyógyszertárát
bevezesse, a vásárló közönség kegyeit clnyc1jc. ;\ Pécsi
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Naplóban 1906-ban egész oldalas hirdetésben n1ár így kínálta gyógy- és egészségügyi készítményeinek széles választékát: lv!indenféle híres hel- és kiil}Oldi orvosi és
,'S.,Vógyszerészeti különlegességek, kötszerek, toilette cikkek, angol ésji·ancia illatszerek, cognac, tnalaga és nzindennenu'i gyógyhorok, állatgyógyszerek, gvógy- és pipereszappanok, orvosi tniíszerek, óvszerek, arcz- kéz é.v hajken6csök, haj- és arcvizek, j'óg-, száj- és 111osdóvizek gyára
és lerakata
Majd a többi pécsi gyógyszertártól eltérően, szabályos
rcklán1kan1pányt indított. Egy-egy terméket kiválasztott,
többnyire saját késziunényét és azt hónapokoÍl keresztül,
nlindcn áldott nap hirdette. Ilyen volt az Ilona crétne,
a1nclyröl azt tarlotta fontosnak közölni, hogy sen1 higanyt, scn1 óhnot, scn1 111ás káros anyagot nen1 tartalrnaz!
Dc az llonúról c!kcrcsztc!t készitrnény-család, krérn, púder {hölgypor), szappan l(lnnában is n1egjelent. Ugyanez
évben Szilárd iÍrlllÍJTnal közös szabadaln1at nyújtott be
csukarnájolaj-készítn1ények clöú!litására fS]. Ekkor a hazai csukainájol<:~j-piacot 11''. lvfaager bécsi csukan1ájolaja
uralta./\ szabada!orn célja talán éppen az ismert csontcrösitöszer bécsi 111onopóliun1ának tncgtörésére irányulhatott.
! 907-bcn elöször az Albion elnevezésű saját készítésű
higiénikus fógkrérnct rcklán1ozta f9']. Majd a fogkrérnreklán1ot összevonta a rnár korábban útjára bocsátott l/011akús:::í1111ényckkel és együtt hirdette azokat I 1O]. 1907 nyarán újabb tern1ékct vetett be, an1elyct JJfzenolat néven lábés kézizzadás el!en ~jánlott négy hónapon keresztül a Pécsi Naplóban [ 11 [.
l)e rnég ugyanebben az évben, szepten1hert6l új hirdetéssel, egy új tennék hírverése kezdödütt Incg. Köhögés
ellen <~iúnlotta a biztos hatású és kellemes ízű f\1ecsel~fi.i
cukorkáját (2. ábra), an1clyel szintén rnaga készített és
111eglepö rnódon azt küzülte róla, hogy kapható niinden
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gyógyszertárban és drogériában. I,Iogy valójában milyen
mértékben tartotta készleten cukorkáját a konkurencia,
azt nen1 tudjuk. Minden esetre a reklámszöveg egy jól bevált, bevezetett termék benyon1ását keltette az olvasóban
[ 12]. A fölcg tölgyesekben b'Yakori mecsckfű, más néven
n1éhfú (Melittis grandíjlora) illatos, nagyvirágú, ajakos
növény. Megszárított virágos leveleiből már évszázadok
óta gyógyteát főztek, amelyet köhögés ellen ajánlottak és
napjainkban is mecsekfű tea, vah'Y csak mccscktca néven
ismert. A mecsekfú et,'Yébként ma is egyik n1cghatározó
illat- és zamatanyaga a Mecseki Gyógyítóka nevű édeskés-keserű !ikörnck is, an1clyct eb'Y másik pécsi gyógyszerész, Geiger Kábnán receptje szerint készítettek az
;\rany Sas patika pincéjében, csak már valarnivel késöbb

113[.
(_iyógyszcrtára prosperitásának növelése érdekében
S=igethy f'r(g.yes t\jabb ötlettel állt elö. Ncn1 elégedett
rneg a sajtúkan1pányok hírvcrésévcl. Ezért két tennékénck a reklámozására és a1nit talán jobban kell hangsúlyozni - gyógyszertárának nu;gis1ncrésére, két kis érrnet
veretett.
/\ reklán1érc1n .szokatlan ebben a szakrnában. A 1nagyar orvoslás és gyógyítás összeföglaló éremkatalógusában, a I luszár-Varannai-fé!c kötetben csak egy gyógyszer
rcklámércn1 található Szigethy 7_<;ctonjain kívül; egy
/\ntidol nevü készítrnényé, dc az érmen scn1 a helységet,
sen1 a gyógyszertárat nc1n tüntették fel, ezért nen1 tudjuk,
hogy kinek volt a reklámérn1c r14].

,)zigetlzy 1'„ri,!.{]1es reklúnzéruzei
1 . Alecsel~fli cukor
Eléilap: körben LEGJOBB KÖllÖGJ:s ELLENI
/\,
rn:.~jd középen két sorban szöveg: „íVIECSEKFÜ'./CZUKOR.
llátlap: fölül ivcltcn SZIGETI FRIGYES: középen
i"cnt
alatta két sorban szöveg „IZEfVIÉNY"/
CiYÓGYSZERTÁRA: alul ivcltcn PÚCSETT (3. ábra).
:2. íleliosJ(igcsepp
El6lap: IClül ívelten
LE(J,)()1313 /\
középen Jlf'
alatta ,J IELJ()S", ez alatt
n1ajd alul is111ét ívelten
HJGCSEI'.
llútlap: telül ivclten SZIGETI FRIGYES; középen
l"cnt -k: alatta két sorban szöveg .. R„Efvl(~NY"
;c;vöGYSZEIUÁRA: alul iveltcn 1'1:csETT (4. ábra).
i\z énnek anyaga sárgar6z, percrnük sirna, átn1éröjük
21,45 illetve 2L40 r111n. (/\ tizedesek 111cgadüsa azért
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.szükséges, mert a 1-luszár-Varannai-ban 23 mm-rel szerepelnek, amely alighanen1 pontatlan). A két zseton egyrnásnak édestestvére. Azonos elvek alapján szerkesztették
és hátoldalát talán ugyanazzal a vcrötöve! is verték. 'l'chát
vagy egy idöbcn, vagy egymáshoz nagyon közeli idöben
készültek.
tvlint a 2. ábrán láttuk, a MecsekJü cukor rcklán1ját a
Pécsi Naplóban sikerült n1egtalálni. 1907-hcn csakne111
három hónapig naponta megjelent, szeptcn1bertöl novemberig. A n1ásik zsetonon olvasható l lelios fogcseppckröl
viszont nen1 sikerült hirdetésre bukkanni. Annyit talán érdemes 111egjegyezni, hogy ezidötájt volt a sajtó rendszeres
.szcrcplöje egy l lclios nevű bécsi fchérncn1ügyár, an1ely
gal!é~jait és kézclöit kínálta. A vakító rchér ingn1cllckct és
gallérokat jelentő I-lclios adhatta az ötletet, a vakító fehér
fr>gakat crcdrnényczö fogtisztító szernek, talán a I-lelíos
l(1gcscppnck. fVlive! a f\11ecsekfű cukor egyértelműen
1907-bcn keletkezett tcrn1ék, a két éren1 pedig nagy valúszinűséggcl egy idöben készült, aligha tévedünk nagyot,
ha úgy véljük, hogy niindkét ércn1 1907-böl szúrn1azik.
Ezt rnég alátán1asztja az a tény, hogy Szigethy hirdetései
1908-tól szünetelnek a sajtóban. '!"ehát a kan1púny az érn1ckkcl és a reklám.sorozattal hcfejezödött. Nyilván eredrnénycsen, 111ert Szigethy a húború kitörésekor 1nár arról
szú111olt hc. hogy a bcfCktctctt tökéje rnegtérül és 1923ban rnár a tizezcr koronán fC\ül adózó száz legnagyobb
üsszegü adót fizctö adózók listújún a 31-ik helyet érte cl.
Ez az ercdn1ény a szorgos kitartó rnunka 111ellctt, a jó érzékkel vezetett reklán1hadjáratnak is az crcd1nényc.
'I"chút Szigethy rek!{unkarnpányának részét képezték a
leirt énnek. i'vlivcl 1907-bcn került rncgrcndczésrc a
nag:yszabású Pécsi ()rszágos J(.iállitús és Vú.sár, an1ely
n1újus ! )-töl októbt.:r 15-ig tartott nyitva és ez az idö
nagyjúból egybeesik a f\llccsekfli cukor rck!ún1sorozattal,
úgy véljük. hogy a rcklún1ércn1 éppen a kiú!lítós hatúsüra
és alkaln1úbó! készült.;\ vúsJri sokadaloin indokolta rncgtcrcnitését, hiszen azoknak aligha kellett reklátnozni, akik
a gy(1gyszcrtár hatósugarúhan laktak. J\ rek:lán1ércn1 a távolabbi. a vidéki vúsárlút is· tnegcélozta, hiszen ekkor
1nég a vasútúlloniús és a belváros között a Rcrnén~y
(iy·ógyszertár volt, arncly leginkább útba esett. ·rchút ncn1
lchetelt haszontalan a hcutaZ( Jk, valaniint a !\-1ajláth téri
vúsározók küzt is vcvöket toborozni. \,/an olyan vélcrnény.
0
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hogy a Sempronia zsetonhoz hasonlóan ez is tul::tjdonképpen kedvczménybárcaként szolgált. E szerint a megvásárolt áru mellé adott zsetont legközelebb valamilyen mértékű árkedvezmény beszámításával lehetett visszaváltani.
Ez természetesen ki nem zárható, dc semmi bizonyítékot
nem találunk rá. Viszont a kissé bővebben folvázolt, fejlett üzleti érzékkel is rendelkező t,iyógyszerész tevékenysége alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy ha Szigethy kihasznált volna ilyen üzleti lehetőséget, akkor ennek a zsetonon is nyoma lenne. Legalább valamilyen utalással. E
nélkül, minden egyes érem átadásakor cl kell mondani a
kedvezn1ény lehetőségét, vat,iy külön szórólapmelléklctct
adni, amely helyett nyilván sokkal jobb, ha ezek a zsetonon már megtalálhatók. '['ehát a zsetonra a kedvezmény
rávezetése nélkülözhetetlenül föntos.
Ezért az az álláspontunk, hogy a R.emény Gyógyszertár zsetonjai reklám célból készültek és nlegjclenésüket
az éppen akkor nyitva tartó Pécsi Országos K.iállítás csen1ényci segítették clö.
.JEGYZET (~S FORRAS
1. !Ylagyar Királyi Bdügyminisztcr 2157/V!.b. szám, Pécs s1~1b. kir. v:íros közönségének ~ Baranya Megyei Lcvéltúr 362/1933 po\gúnnestcri
iratok. (Tovtlbbiakb:m B!\:11.) -- 2. tvladas Jó?.~cf: Pécs-belváros telkei Cs
hú:r~1i. Adatgyűjtemény. Pécs. 1978. Janus Pannonius tvlúzcum kiadása .
74. -- 3. IH'vll. 11736/1897 polg. mest. iratok. 4. Dr. Lud\vig Ferenc
Péi.:s sz. kir. város kerületi fliorvos;ínak 249/1905 sd1mú jelentési.:.
B!\ttl,. 5. Stankúczy Lajos jövedcle1n kimutatúsa 1905. múrcius 20-ún
kdt leYclében. BfvlL.
6. Szigethy Frigyes gyógyszerész bcadványa
Pécs polg~irmcst1.:réhe1„ az újonnan fcl:illítandó 9-ik pécsi gyógyszertár
ellen 10·113 sz. 1913. április 2. B!\tlL. 7. Pécsi Napló. 1906. március
l ! . 8. Szigethy Frigyes és Szilárd Armin: Eljúr;ís csukamájolaj készítmények clö:illit:ísa. Szahadalmi lt'irások 37706. 1906. július 13. - 9.
Pécsi Napló, 1CJ07. janu:ir 1. és 3. l 0. PCcsi Napló, 1907. január 6. és
!Cbruúr 2. küzütt naponta megjelent hirdetés. 1 l. Pécsi Napló, l 907.
június ú. és szeptember 26. között naponta megjelent hirdetés. l 2. Pécsi Napló, 1CJ07. szeptember 27. Cs november 30. küzütt naponta mcgjdcn! hinlctt'.s. 13. Dr. L~1rencz L{1szlú pécsi gyógyszcrt'.szkutatú s1J\'C!i kiizlt'.sc. amelyért köszi:indet mondok.
14. Husz::ir, L. and
Varannai, Gy.: 1vlcdicina ín nummis. l lungarian Coins ami !Vledals
Rc!atcd to iVlcdicinc. Budapest. l CJ77. Semmelweis t'vlüzeum kiadv;h1y~L
Antidol: No.: 1760 és ! 761. Szigethy-zsetonok: No.: 1762 és 1763.
.1 • Ra)· ma n: .·ltú·ertiso11c11t actfrity and tufi·ertisemcnt cairz of rhc
phar11u1cy „Rc1111Jny" („llopc") a! PJc.1· at the bct.:i1111i11g of thc .YX.
CL'llfllry.

ln l f1 1)5 Gyula Antal junior acquin.:d a tit le to thc f(1tmdalio11 nf a new pharat thc frc..: royal l0\\'11, Pécs. lt was !ocatcd on the ground tloor ofhis
hous..: with two ;;torcys, l B ,Jrg;dmasok" strcct. ln 1WJ7 Ferenc
Kcrccsényi. than in 1905 L:~os St::mkc"iczy lcased 1he plrnrmacy, but hoth
<1l"thcm got rid ofit hccause ofthc lack of"prolit. ln 1905 Frigyes Szigethy
:1cquircd thc ph:irmacy aml aftcr somc years as a result of"his pi.:rsistcnt :md
purpo;>dl1l \\'ork i1 bccarne onc ol"thi.: bi.:st cntcrprise tifthc town.
Szígethy was an outs!anding ex pert of" advcrtiscmcnt. ;\s a ru!c, hc clmsc
onc o/" his c1w11 products and hc mJvertised it evcry day in a ncwspaper
o!" the town Pécs during Sc\·eral months. Fcir cxamplc thc „:\!bion"'
toothpaste. a productserics (pt1wd..:r. crcme etc.) namcd ,.Ilona".
,.l'h..:nolat'" a rcm..:dy against sweating and a candy namcd ,Jvlccsdd\.i".
rhis medicina! candy again;;t cough hc popularis..:d by an advcrtiscment
coin 100. A similar ad\'crtiscmcnt coi11 has bccn made í"or the tonlildrop
.. 1ldius"· too. Tho'.;i.: c<>Íns arc rathcr lllltlSua!. lt is unlikcly thai th..:y
could be utiliscd for pud1asing at a ri.:duccd price .
m:!C)'
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