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Az erdélyi Hintz gyógyszerész család történctébiil
f-fi1110

Érn és pro( d1: Zalai /\úroh·

Gyógyszt:részi.:t-történctünk több hazai gyógyszi.:részdinasztiúv:ll büszkélkedhet. ainclycknck tagjai ic.ltirö! idörc incghatúrozó szi..:111élyiségei voltak tudo1núnyos- illetve
közéletünknek. Ezen dinasztiúk közé sorolható a szúsz
szúnnazúsú erdélyi Hintz csalúd is. <:Hnclynt.:k négy gcncrúciójút kö\\:thctjük 11yo1non. Pú!yújuk fonto:->abb életraj\Í adatainak !\:!idézése hasznos <.H.lalékokJ:;il ;.;zolgú!hal
gy('igysz...:résZL'l-tllrté111.:tünkhtiz, egyrészt azén. 1ncn
l:\h.3-l()-ilJ küzö!l a cs<-ilúd tu!ajdonóban volt az 1573-ban
alapított kolllZS\'Úri .. Szent (iyürgy„ patika, a1nc!y 1nost
gyógyszcrésztón0nc1i 1núzt:uin. 1n~isr0szt az0rt. Jtlt.Tt a
l lintz csalúd tagjain<1k 0lctútj'1 hü 1likr0t ~idja az clinúlt
in(is!Cl l:\·s1.;'u;1d tl.)nl:nl:sci11ck.
1. /)1: /-li11t: Ciy/i1:'!..1·
.l<i:stj. ( !. ábra)
1R-10. szcptcinbcr
-L~l:n szülctt:ll l"'-_o!1Jt:s\·úron. l~dcsap
ja luthcrúnus !c!kl:sz.
édesanyja
( !\ lauksch :\uguszta !\lathi!da) a kolozs\·úri !\'lauksch
gyl"1gyszcrész lt.'únya. Ciy("1gyszcr0szi
diploinúj:it a B0csi
Lgyt.'tCllh.:n szt.'rzi
tnt.'g. gyógyszt.'r0sz
duktll1T:'1 ! ~(1). jú!i!. úhnt. f/r. lli111~ (i~riirgy .lri~.. I<'./
US 21.-0!1 'l\'<llj:H.:..
i/S./0-/SfJO;
!\:!ég l.'bbl.'n az 0\'bl.'n
Út\·cszi az
l 573-han a!apÍ\\1t1 .. Szent (iyörgy" patikút. a1nit n<-1gyapja inúr 1K5l-tö! birtokol.:\ gyógyszerészi közL·lt.'t klízisrncrt szc1110!yiségc. akit l SSJ-ban cgyctc111i 111agóntanórrú
habilitúltak a kulozs\·úrí t.'gyctcn1c11. TudlllllÚnytfirténcti
jclcnr(isl:gü. hogy a n1onarchia tcrí.ilctl:n .:lslinck \'t:Zt.'ltC
bt.' a gyt')gyszcrés:.:.i n1Üt<-U1. a gyl1gys1.crkészítésta11 cgyctcnii oLta!ÚSÚL 111i.:ly11t.'k t<.U1<ll1)-'Ugút Jll<tga :'d!ítolta Ü:iSZL'. s
irúsban is ll1l:gadta. (J vDlt a vúrus gyl1gyszt.:részgyakor11oki úllandt'i lé1nfol;'arnainak kczdcn1ényczlijc. inajd
\·czetl'1jc. Jclt.'nt(Js \'olt a szcrcpc a \'{1ros gyl1gyszcrészcti
közél.:tébcn: a J(ulozs\·;iri Ciyógyszl'rl:sz Tc::;tüh.:t
clrliiké\·é \·ú!aszttin<'ik. s ! 0S~l-hcn egyet cini 1n<1g,·1ntanúrr<·! h~1bi!itéi!t:ik.
! .SlJll. t'chruúr 211-(111 hckli\'t:tkczctt \·úr;1t!<1n halúlúva!
<lZ t:g)'t.'lcn1i túrgy t."!li;1dúsa 111t:gsz;1k•1dL cs:1k d1: íssckut:
l !11::;1í h:1hililc°tci(i_i:1 u1c"1n foly!atód(itt. „\ gyt',igyszt.'részi kctr
n:igy hal11tljúr S:t;f.:y ,\/ik/ris gyi1gyszcr0s?.. Széki Tibur
t:gyc1i.:111i ianúr édesapja húL·súztatt<i a húzsungúrdi
tt.'111t.'tlibt.'n. En1!0két ()s1·,írli .\lúrru últal 1981-ht:n
készítctl bronz cn1lék 0s jutal\l111 ér111t.' (irzi.

2. Fia. d1: !Iinr:
(iyc°irKr Í\·Úroly (2.
ábra) 1~74. s1.t:p1c1nbcr 6-ún szüle~
tett I-.::.oltlZS\·ón„111.
ahD!
l 89ó-b:u1
gyligyszcrl:szi tik-

n1ajd gy·l1gyszt.'r0sz
dok1orrú '1\'<il!Úk
1 S97-bcn ..-\ csa!c'1di gylJgyszcnúr<it
\ l.'Zt:il

l'.0!(11'.S\ ;'1-

Ll\'l:gcztc ;1
J(ulDzs\·úri Egyt:"' úhra. l>r. lli11r:. (1~\"Ül"N..J" /úír11ly
lt.'111 :\!hun l:s .lt1g(!S:'./~i 15fiJ
1udo1núnyi
J(ar
1an;1ny'agú1 l:s \·izsgúii is . .-\ 0.lagyarors1.c.1gi Ciyt'1gys1:crés1, Egyi..:sülct .\Ill.
!(uk1zsi kcrü!c1011ck c]niikt.' is \'Olt. l:s tagja a ko!ozs\'úri
\'Úrusi tÜr\·L·nyhatlJsúgncik. l 95ú. 111újus 5-Cn hunyt L'.l szü!()\·úrus~iban. allo! a h:.11st111gúrdi tc1nc1()bcn tc1nc110k cl.
J'(Hl.

1

Fi;i I /inr:
(3. ábra)
l 9 ! 2.
dt.'CC!l1bt.'r
1-l-én szült.'!t.'il l(Ph1zs\·úrun. (iyC:1gyszcrészi diplo1nújú1
) l)J6-ban szcrczlt:
ugyarH1t1. ! lJ.39-bi:n
apprt1húciC:1s \·izsgút tcsz. a .. Szt.'ni
(iyörgy·· patika \·ct:ctL-sL-rc j\J.i7. (lku.'1ht.'r ! 6-<in kap j(1gusitvúnyl. a111i ;1
kli\'Cll·:czti 0\'bcn a
1ul:ijdli11[th<l kt.'rül.
3. dhra. //int~ (,~riirgy (/!JJ~-/~I,~'(/)
dc ! 9-f9. úprilis -!0n úlla1nosi1_júk . .:\
gyógys1,crtúr ina is úl!<1111i tulajdonban \'an 0s 1nirn gyüg;iszcrésztörtt:ncti 1núzcu111 1nüktidik. 19-f.2-bt.'n duktnrútusi
dulgozatut kt:zd a I<.okJZS\"Úri C!yógyszt.'rCs?.t.'ti Egyt.'tc1ni:n. a111it a h~"1ború 1niatt nc1n tud bi.:fcjczni. :\z. úlla1nosítúst ki)\'ctÚt.'n aikalinaz(lttként du!g<.11.ik a kuluzsvúri
gy<'1gyszi.:núri kijzpontban. ! 95-l-bcn fúgyógys1.cr0szi ci111ct kap 0s l 973-as nyugdijazúsc'~ig (! ktdozs\·úri (1. S/.
g;'t\gyszcrtárban dolgozik. :\ 11é1nct\1r...:1,Ú!!.Í E!1\·i!!L'bt:11
hunyt el l 9S9 rnújus ! K-ún. si1j;1 [(u!nzsy,·~·un a hié'.song:irdi tctnetö csalúdi sírboitba11 \'éUl.
:L Fia rl!: flint: Cly/iJgy .fú:.\·L.f ! 93(). 110\·crnht.'r 26-<'in
'
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született K.olozs\·úron. iV!arosv<ís:.irhclycn 1960-ban
g)'Ó gyszcn'.:sz- tcch11 i k usi vl:gzetts~gct
szerez. 1965-bcn
gyógyszerészké nt
végez K.olozsvúron. J 966-tól tanúrscgl:d a gyógyszerkén1iai intt'.zctbcn.
l 969- 70-bcn doktor! dolgozatot készít szcr\'t!S ké1niai
túrgykörbcn. 1977 .
../. úhru. D1: lli11t: (,~n·ir,!.IY ./ti:.H:/
febru<\r
.26-ún
(!1)31J-/1J!J!)
gyógyszcrl:sz duk1uri dip\01nút kap.
1970-bcn cgyctc1ni asszisztcnssl: ll:pt1.?tik clli. 1979-ig n 3.
és -L l'\'eS gyógyszr.:rl:sz hal!gntúk oktatús~íban \'l'SZ rl:szt.
Bekapcsolódik a ko!ozs\'Úri „Tcrapia„ gyógyszergyúr daganatcl!cncs kutatúsi te\'l:kcnys0gl:be. ahol 7() új a!apanyagut úl!ít e!ti. Hazai l:s kü!ri.ildi szaklapokban pub!ik{tl.
jegyzetet kl:szít. szabad<.lltnai vannak. tudo1nú11yos dolgozatai szún1a 111cgközelíti a 20-at. 1979-ben fl\kl:111ikuské11t
a K.olozS\'ÚrÍ \'órközpontban alk2l1nazzúk. n12jd 198().
szeptcn1bcr 6-ún ki\·úndorol Né111ctorszúgba ..;\ gyúriparban ht:lyezkcdik e!. aho! a 1nikrobiológia 1t:rületén szép
crt:d1nényckt:t cr e!.
198 l. Ccbru{1r 2-1-én
111egkapj•1 a dc rer.nal.
cíinet. ! 9~ 1-~2-bt:n a
frciburgi gyúgyszerl:szcti cgyetein gyógyszerké1niai intézetL'beu
dulgozik. 1najd l (_) é\'en
út L'.!t\'illébcn a Stella
cég
a!ka!1nazn!!,ia.
l 'J92. ja11uór 25-l:n hall
1neg E!tvilll'ben, siija "óscihez hasun!li.:111
kolozs\'<iron :1 Hintz
csal<'idi kript<'1ban \''-\!l.
Fc!esl:ge
(]-lintz
l~\·a. sz. !\..01n!ósy f~\·a)

l5l

szintén gyógyszcrl':-;z. aki 1(J-~3. !~hr:1•Ü .2-;·ui szüktctl a
·re1ncs 1ncgyci Lugoson. !!11u::. Lit1 l!\ll!!\:-i,e1t:s,1
diplu1nújú1 K.oloZS\'Úron l t)(l) SZl"pie1nht.:rl:bcn szerzi
111cg. csalúdut alapít. l\..olozs\·:in1n és ki..1rnyl'kl:11 1ninll'g)
tíz gyúgyszcnúrban dolgclzik. az \'. é\·es h:illgai1'1k gyakorlati kiképzésé\'t:I !s foglalkozik.
J 980 szcptL'n1bcrébcn a csalúd kivúndorol :\L:1netorszúgba. ahol a diploinúja clisn1crtL'tl'st: utún Elt\·i]]e-bcn.
1najd iV!ainzben gyógyszcrt~\rakban gyógyszerl:szkén1
dolgozik. l\..ét fia :-;zü!e!t:tL /)1: G'co1g Ciotlich lli11r::.
( l 968) orvosként dolgozik. i/1: f\'Ecr ffinr::. ( 196\JJ fizikus.
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(1. l':>:dúdi okn1;i11yt•k. k\·.:kk.
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