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Gyógyszerészettörtén,eti közlernények
Gyö&r~urbut

JG. 27-JO. 1991..

ANNO ... GYÓGY SZERÉS Z ÉVFOR DULÓK 1992-BEN
Dr. Vondra Antal születésének centenár iumára
Dr. Kósa László
Életútja nagyon tömören úgy írható le,
miként ez 1967. márciusábnn a „Gyógyszerészet'' hasábjain megjelent: „Dr. Vondrn
nyugdíjas
Antal
1966.
gyógyszerész
december hó 2-án 75
. éves korában elhunyt.
A jogtudomá nyok
Joktora és a párizsi
Sorbonne cgyctc1ncn
az orvosi faL-ultás hallgatója volt. Mintszal:író is múködött. Studény társszerzővel írt
„Hfnwres gyógyszerészek" címú n1urikáján kívül n1intcgy 250 tudományos és

gyakorlati közleménye jelent meg. Hivatásának tekintette
szakmáját. példát mutatottkartársainal<. 1965-ben betegsége miatt nyugdíjaz{isát kérte, azóta Pécsett élt haláláig." [1]
Születésének: 100 éves évfordulója alkalmat kínál a fentinél részletezőbb biográfia összeállítására. Múködésének
mind sokoldalúsága, mind pedig vúltozatos helyszínei miatt
több szálon is lehetne élelú!ját nyomon követni, ám ha az
időbeliség fonalára illesztjük: a szálaloat, áttekinillet6bbé vúlik mozgalmas és eredményekben kivételesen gazdag élete.
1892.januúr 22-én született Búrtfán, tiszteletben álló és
vagyonos családban. Édesapjának erd6birtoka volt a Felvidéken. Féléves volt, amikor elvesztette édesanyját; 4 éves
korában teljes árvaságra jutott. Mohácsra került édesapja
hugáékhoz. A gyermektelen házaspár nem értett a gyermekneveléshez, nem is igyekeztek a gyerekhez közelebb
férkőzni, kapcsolatuk rideg maradt. A cslliádi fészekb61
kényszerülten kipottyant kisfiú bszolgáltatott lctt, a szeretet hi{tnya kis vadóccá tette.
Amikor a nevcl6szü16kt61 elkerült, a k:is k:osztosdifü;: a
középiskolákbnn sem talált megértésre. Gimnúziumi tanárai-Mohác son, Szegeden, Baján és Zomborban - beilleszkedésre alkalmatlannak, renitensnek: tartották. Végül Zomborbnn szerezte meg 1911-bcn az érettségi bizonyítványüt.
Szúkös anyagi helyzete a pályaválasztót a gyógyszerészet
inmyába terelte. A gyógyszerészképzés akkoriban k:ét éves
patikai gyalrnrlattal kezd6dött, s ez bizonyos gondtalanságot biztosított, hiszen a legtöbb helyen a llli;:ásra és kosztra
nem volt gondja a „pra,inak". Mohácson, majd Kassán
dolgozott az 1911és1914 közötti esztend6kben.
1914. janu(U"jábnn beiratkozott az eperjesi joglli:adémiára. A Felvidékre nemcsak a szülőföld tájának: szépsége

vonzotta, hnnem édesnnyja els6 házasságából született féltestvére iránt érzett őszinte ragaszkodúsa is, aki ebben az
id6ben Szedliczén (Sáros megye) volt plébános.
A háború kitörése után nem sokkal bevonult és csak a
háború végeztével szerelt le gyógyszerész-gyakornokként,
ami a katonai rnngsorolás szerint hadapród6rmestemek: felelt rncg. l(atonai szolgálata alatt sem érezte fölmentve

magát tanulmányai folytatása és vizsgakötelmei alól: 1916ban n1cgszcrcztc a „ testünonilun tirocínale" -t, a gyógyszcrész-gyakomold végbizonyítványt, 1918-ban pedig utolsó
eperjesi jogi vizsgájával az abszolutóriumot a jogi fakultáson. (Ajogal:adémiánal;:teljesjogú oktatási lehet6sége volt,
ám csak az alapvizsgáztatásra terjedt ki a minősítés; szigorlatoztalni, doktorátust adni k:izórólag az egyetemek voltak
jogosultak.) Még ugyanezen évben beiraL1'ozott Budapesten a gyógyszerészképzés cls6 félévére, s rövidesen az
orvoskaron meghirdetett 1918/19-es nyári pótfélévreis. (Ez
utóbbit az 1918 őszén leszerelt k:atonaviseltek érdekében
tették lehet6vé.) Ami ma-és jónéhány évtizede- elképzelheteLlen: Vondra Antal egyetemi leckekönyvében [2] egyn1is utáni oldala..l::on, id6rcndbcn félévenként a gyógyszerészeti tanfolyam és az orvos~r tárgyai szerepelnek. A
szorgalmi és a kötelező kollokviumok melletti bejegyzések
arról tanúskodnak, hogy a mind a két szakon mind agyakorlatokon, mind az elméleti órükon részt vett. Ezt nem
lehetett könnyen 1ncgszervcznic, hiszen szükségképpen sok
volt az egybeesés. Ha pedig lliTD gondolunk, hogy mindezek
mellett megélhetésén (llli;:ás, élelmezés, ruházkodás, stb.)
kívül a tandíjról ún. patikai „kiscgítésck.l.:el" kellett gondoskodnia, akkor teljes lesz a kép az embert próbáló teljesítményét illetően.
Indexében a n1áig scn1 feledett nevek sokasága található:
!Jugarszk.y, Buchböck, Hlfnklcr, \lánzossy, Afatolcsy professzorok, a gyógyszerészoktatás hazai történetének elismert nagyjai, a gyógyszerészeti t:írgyak oktatói. Az orvoskarial.: közül másoké mellett az iskolateremtő Bárso11y,
Hiiill,.T c11drassik, Korányi, Nékám, Vámossy, Verebély professzorok aláírásai szerepelnek. („Szorgalmas", „igen jól
kolloquált" bejegyzésekkel ékesített indexének: egyik: oldala láillató az 1. ábrá11.)
Eredményekben gazdag cgyetcrni évei közül az 1920-as
évet feltétlen külön is meg kell említeni. Ebben az évben
ugymlis márciusbnn az államtudomány doktorává avatták,
májusban pedig helytállt a gyógyszerészi „el6vizsgálatok" on. így júliusban a gyógyszerészi diplomát is kezébe vehette. f-légy é\'i katollai szolgálat e!lellére 27 éves korában
tehát két diplomája volt, on·ostanltailgatóké11t pedig folytatta tanulnu:inyait.
Az eseménydús 1920-as év történetéhez az is hozzátartozik, hogy az év elején az eperjesi jogakad6n1ián ügyei
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intézése cl'.lj~ibüi in,_:g, t:'-;lL:ll}::l:.:n1Ji,_: (tal~~ll (:ppl.'.11 ::
küs~-:i_i
bön {Llló bucl~1pc~;ti
c16k0s;-jt~s . .'- célj:l\:i(ji).
azonb~u1 u rn~ir c!tiz\J (:\·h::..:n Eperjesre:
b~\·onuil s?.ltr:úl:
hatós:tg ügy h:H:':rozon, i1ogy (nc.n1 n1agy;u·
l!~1ngz.rísü ~s
crcdctú neve. tov~U1bj búnl':ü l!l·.:.tö~;.~.gc cllcn6re) kiut:is
ítj~:k
Cschszlovúkia t::.:rületér6l. 1nc:rt inagyar ncrnzctisc:.g
únel:
vallottfl n1agát [31. i\Iindcz jó fél\~vvc! ann:ll: clúttc tOrL:1H
,
hogy Tri~inonban egyáltn.lún c1.:;zt:11l1ot: ültek voina.
1920. köz:2p~16I l:c;:.Jv·c külünbOzCi bud~tfK'-SlÍ gyögy
szcrt{1.rakba11 dolgozott.;\·;: 19~~2-23-as években <l l\'Iagy
a.r
Gyógyszerész Egyesület titk:íraként tevékenykedett
és
szcrkcsztctlc az cgycsUict '.:1pjöt: a (J_y6gys::.1.."r{s::.i Értcs(
tÖ!.
I\:üzbcn készült a g)·ógyszcrtúrvczr.:té.src jogo.sítcj gyako
rl;iti
és clrnélcti (ún. approb:.ísi6s) vizsgjra. t\fcrn szabad clft:l'2
jtkczni arról scrn, hogy ezen pénzi:cres() szaJ:n1:J.i tevéke
nység mellett szorg:1!111asan l:ítogatja nz orvoscg~>'ctcnii clöaclásokat, gyakorlatokat. és franciüul i:.; tanul. l 922 ny~!f{J,
n
vizsgúzotl nz „I. orvosi szigor!at"-n:ü: rh:':·~',t'.cH. sol: t{irgyból ;illó rncgmércttctés alk:ilrnával [2J.
A.lig félév n1úlva gyógyszcr6szi oklevelén az approbiciös vizsga ut{u-1 Pc'.·;i-Pilis-Solt-1Ciskun yúrn1cgyc :ilisp{u
1j:i
ígazolja a gyógy:·:zcrt:!..r\·cz:·:tl:sr,: sz.öiö jog,osul\;;~lgoL
1923-ban Frunci:~or:;7.:_ígha u!:.1.:-.ott. ,,/i Pári:::shan íü!rütr
hároni éi· él c!cn1 !c);s::.cbh cpf :::ódjaf k()':.i! Earío::.ik.
! f alaf111a.1·
ron:6 erővel i·oi! rárn Pári:..\', ;u;;z_yiro,
f;;-l 111:m: cpj!Cii
ncn1, gycz!og is c!rnr..·ntc;n 1·0/na oda. A Pdri:s ci'rncr
{hcn

1992. január

s:tTeplö jclig1Ji: f'fucruat ncc nzcrgiíur a nu;garn rés:.ér
c is

f:is~Ij('iíi'/oiia1i1 cg_v kic:;i1." - írta 19ól-bcn leányá
hoz írt

egyik lei·ck~hcn. Gyúri n1unkúskénL, rn:~d 1Jboratóriur1
1okb:tn dolgozott. közben b·c.iraü:ozott az Unircrsiré de Paris

Faculíi.5 de i•fcdic inc-bc . Ennek az előírt rizsga
kötclczclt:;~gct

tcijcsltve rendes hallgatója volt négy féléven üt, (2.

tff,:ra) !·~J.

1926-ban haz~tjött. f\Tegnósült. l(ét éven át budap
esti
gy<igy;;zcrtürakban dolgozott. n1ajd az 1928-29-cs évekb
en
s1.akl:i.p-szerkesztési nnn1k{iját is folytatta. 1927. elején
újból beiratkozott a budapesti orvoskarra, án1 a több évnyi
kihagy{J,<; n1iatt f~l~vvcs:.tésscl sújtottúk, dc pádzsi
lanulrn{u1yait a ncn1 nündcnn~1pi ügyet Uirgya!ó kari ülés figyclerribc, Yettc. 1927 .júniusában rnegkapta leckekönyve
utolsó bcjcg yzésc képpc n az abszolutóriumot: „1818
119.
pórs::.cn1cs::.1crtő! a: 192ól27 tanév II.
s:akának végéig r.::
orrostudonzán.Yi tcnfolyanzot bc·:ége::.tc (Js a fennálló körcntindcnbcn eleget tea" [2].
/\klin ikai, kórházi gyakorlat (~Lz ún. csclédkönyvesség
)
ideje lJivetkezett volna, {un ncr11 lctt volna rnib6l megé
lnie,
így li~it nc:n hajlama, hancrn a 1chelöségck irányftottrík
toY{1bbi 16ptcit. 1929 nyarútól kezdve <u1nak a vértes
acsai
gyógys-1.erttlrn:i.k lt:tt a b~rl6jc, an1c!y k:orúbban néhai Ka:.ay
I~ndrc tulajdona voit. \i ondra :\ntain ak
is búven jutott ideje
fö!halrnozott isrncrcteinck írúsba foglal(Lstlra. Számos publik{1ci(Jj~1 \.:hh01 nz id/íbú! s1::ím1azotL
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2, ábra: \'ondra Antal párizsi „ Ccrtiflcat" -ja
érdeklődésének nagyszerű

kezdve nem az írás foglalkozta tta, hanem a gond, hogy
honnan szerezzen pénzt az új patika, cl6írásokna k megfelelő berendezés ére, felszerelésé re, n1elyct Pécs védőszent*
jér61 Szent Mór gyógyszert árnak nevezett cl. A kés6bbiekben a bankadóssá g törlesztése, visszafizeté sének
gondja is nyomta. Szorongása i, addigi mcgfcszített tempójú
munkája bizonyára ok-okozati összefüggé sben lehettek
gyomorfek élyével. Meg is kellett operfüni.
A Baranyába beözönlő csapatok 1944-t61 Pécsett is életforma változást okoztak, f6ként a megyeri kertváros lakói
sínylették meg a kiszolgfütatottságot. El voltak zárva a
városközpo nttól: sem közlekedés , sem üzlet, sem orvos „.
Patikai munkája végeztével Vondra dr. hítta cl az egészségügyi teendőket, vígasztalt, gyógyított, így gyakorlatba n
is hasznosítha tta orvosi tanulmányait.
.4. lassan nonnalizúlódó kürüln1énycket néhány év elteltével a gyógyszert árak úllamosítása követte. r\ volt tulajdo*
nosoknnk patikájukat , majd lakhelyüke t is el kellett hagyniuk. Elveszett egy élet munkájána k gyümölcse. Az 58 éves
embert ez testileg, lelkileg nagyon 111cgrcndítctte. Dc dolgoznia kellett tovább, mert nyugdíjra csak 10 évi állami
szolgálat jogosított. I-Iúséges t{!.fSJ, felesége segítségével
Mágocson, majd Bükkösdön teljesített szolgóbtot . 1965bcn nyugdíj3Zták. r\ „nehezen kiérdc1nc\t'' nyugdíjat scn1
élvezhette sokáig, szcmn1útétjét követően 19ó6-ban elhunyt és véget ért páratlan szorg0Jon1n1al. tanulni-, tcnniakarüssal telített élete, amely ma is példa.képű! szolgál. A
h-1ngyar Gyógyszerészet Panthcon bizottsága joggal javasolta dr. i.rondra Antal felvételét. ernlékének n1egörökítését
[13]. Ezen utóbbi c~lt s7.olgúljajclcn üsszc{1llíüi-> is.

bizonyítéka a földolgozott té-

1nák változatoss ága és a n1úfaji különböz6ségek. Miután ez
az életút-ismertetés nem vállalkozhat az idézett 250 publikáció taglalás:íra (án1 összegyűjtése és bibliografu si földolgozása dicsérend6 munka lenne). a fentiek illusztrálás ára
álljon itt néhány tárgykör és közlési hely. A világ egyik
legrégebbi tudo111ányos isrncrclterjeszt6 lapjában. a Tcrmészcttudo"mányi Közlönybe n („A tem1észct vilúga" el6djc)
két értekezése a tcrn1észetcs és tenyésztett gyöngyökr61,
ezek mcgkülönböztctésér61 szól [5, 6]. Ugyanitt „Da1-y''r61 i~ közöltek t61e tanulmányt [7]. A ,.Magyar Gyógyszerész" -ben a szerves kémia fcjl6désér61 adott útlekintést [8].
„A Pesti Hírlap vasárnapja " című lapban mesélő kedvvel,
nagyon olvas1nányos:m fogalmazott cikkeket írt a gyÜngyökkel kapcsolatos lcgendáhó l, mítoszokró l, stb. (9, 10.
11 ].

Kös:iinönz \londra Ilajna!ka gyógys:er{s:ncJ:, a Pfi:cr
1'udon1ányos f(ö:pont budapesti i'c:ctöjénc!:, hogy a: dcfcsar1Jára 1'()/l(Zfko:ó adatokar, ira:okar rcndclkc:éscn;re horsátotta

W!N!iLEh~

LA

O.'i

Studény .!ónos gyógyszeré sszel közösen Vértesacsán
fejezte be élete méltán jclcnt6s művének tartott „Hlrncrcs gyógys:crés:ck" - még Budapesten elkezdett - vaskos könyvének mcgírás:ít. Ezt mint hitelesnek tartott
forrásmunkát ma is forgritjúk a tén1ával foglalkozók ..4.z
értékes kézirat sokaknak tetszett, :ím kiadására nem volt
vfülalkozó. Ezért Vondra dr.-nak, Studény elhunyta utár1
egyedül kellett magára v[tllalnia az cl6fizet6k toborzásának feladatát is. Ennek sikeres végrehajtá sa után a
300 oldalt meghaladó terjedelmű könyv a „szcrz6k saját
kiadásában " jelent meg. Ma jobbára könyvrilka ságnak
számít (3. ábra) [12].
17 gyógyszeré sz közül Vondra dr. nyerte cl 1932-bcn a
Pécsett fölfülítandó új gyógyszert ár jogosítvány át. Ett61

], ábra. Studéri_y János és Fondra Antal dr. „ lf írnc•·cs gyóg_vs::crés::ck" e. könyninck cfrnoldala
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Visszapillantás a szerveskémia egy évszázados fejlódésé
re. Magyar

1. ln memorian1 ... Gyógyszerészet 11, 119 (1967) - 2. Vondra
Antal 5459 sz. egyetemi leckekönyve - 3. Zupansl)' Úrad,
PrcSov,

1920.
február 28-án kelt levél - 4. Certificnt de scolarité (Doctorat
Universitaire) - 5. Vondra A.: A gyöngykagylótenyésztés és igazgyön
gytermesztés. Természettudományi Közlöny 104-108 (1928) - 6. Vondra
A.:
A termész etes és tenyészt ett gyöngy megkülö nböztet ése.
Tenné-

szettudományi Közlöny 572-578 (1928) - 7. irondra A.: Davy.
Természettud ományi Közlön y 358-36 2 (1929) - 8. Vondra
A.:

Gyógyszerész 2, (50), 7-9 (1929) - 9. Vondra A.: ?\.iítoszo.
.\ és legendák a gyöngyr6l. Pesti Hírlap Vasárnapja 1929. március
17, 10. Vondra A.: A gyöngy. Pesti Hírlap Vasárnapja 1929.
április
28. - 11. Vo11dra A.; Arab mesék a gyöngyr61. Pesti Hírlap Vasárnap
ja
1929. május 5. - 12. Swdény J., Vondra A.: Hírneves gy6gysze
Wizek.
Budapest, a szerzők saját kiadása, 1929. - 13. Hegedfls L., Szmodits
L.: A Pantheon Bizottságról ... 471-472 (1983).

L. K. ó s a: The centenary ofthe birth of Antal Vondra

(Budapest, Attila út 107. -1012 )

Érkezett: 1991. augusztus 23.

Tová bbi gyógyszerész-évfordulók 1992-ben
Január 18.
50 éve halt meg dr. Baradlai János (1873-1942) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, gyógyszerésztörténész, a
„Gyógyszerészi Közlöny" segédszerkesztője. Kiváló gyakorló gyógyszerész. Előbb vidéken működött, majd 1932bcn Budapest belvárosában patikajogot nyert. Főműve a
Bársony Elemérrel közösen írt ,.Magyarországi gyógyszerészet története", mely ma is értékes forrásanyag.
Január 29.

100 éve halt meg Wolf Gábor (1811-1892) gyógyszerész, botanikus. Előbb kolozsvári, majd tordai gyógyszertártulajdonos. !Gváló flórakutató. Több erdélyi növényfajt
neveztek el róla. Több hazai és külföldi természettudományi társulat tagja.
Február 14.
75 éve halt meg Filó János (1852-1917) gyógyszerész.
A Budapesti Gyógyszerészsegédek Betegápoló Egyesületének 12 éven át gondnoka, a Budapesti Gyógyszerész
Testület alelnöke, majd elnöke volt. Egykori „Szent Keresztély" patikája ma a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Ernyey József Gyógyszerésztörténcti Könyvtáránalc
otthona.
Február 15.
75 éve halt meg dr. Felletár Emil (1834-1917) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, egyetemi magántanár. Az Országos Bírósági Intézet vezetője. A törvényszéki vegytan
és toxikológia egyik nemzetközileg is elismert múvel6je.
Munkái közül a legismertebb a dr. Kátai Gáborral közösen
kiadott 3 kötetes „Gyógyszerészeti tudományok alapvonalai" címú munkájuk.
Április 11.
50 éve született dr. Kócúá n Géza (1942-1987) gyógy-

szerész, n1ez6gazdasági egyetemi doktor. nagyatádi járási
a népi orvoslás és népgyógyászat egyik
kiemelkedő kutatója. Több hazai és külföldi kongre
sszuson
vett részt. Számos dolgozata jelent meg a szaldapokban.
főgyógyszerész,

Augusztus 23.
100 éve halt meg Csurgay Kálmán ( 1858-1892) gyógyszerész, lapszerkesztő. Dunaszekcs6n patikatulajdonos.
Előbb a „Gyógyszerész Hetilap" muIL\:atársa,
majd 1885-

ben megalapította és szerkesztette a „Gyógyszerészi Közlöny"-t. Két kötetes „Gyakornoki Tankönyv"-et adott Id.
Számos dolgozata jelent meg.
Szeptember 29.
175 éve született dr. Kayser Gusztáv (1817-1878) nagyszebeni gyógyszerész, bölcsészdoktor, botanikus. Erdély
flóráját kutatta. A Nagyszebeni Tennészettudományi Egyesület egyilc vezetőségi tagja. Számos dolgozata jelent meg.
Október 10.
100 éve születettSludény János (1892-1929) gyógyszerész, gyógyszerésztörténész, laboratóriumvezet6, szakíró.
Több budapesti patikában dolgozott. Az Országos Egészségügyi Anyagraktár analitikai laboratóriumát, majd a Theriaka gyógyszervegyészeti laboratóriumot vezette. F6 múve a dr. Vondr a Antall al közös en írt „Hírn eves
gyógyszerészek" című könyve.
Október 31.
75 éve halt meg S1riJcker Alajos (1852-1917) gyógyszerész, laboratóriumvezető, a Budapesti Gyógyszerészgyakornoki Tanfolyam vezető tanára. A Kochmeister cég Budapest-óbudai laboratóriumát 25 évig vezette. GyiJry
Is1vámial és Schilberszky Károllyal közösen „Gyalcornoki
Tankönyv" -et adott ki. Dr. Deér Endrével szerkesztette a
Ill. Magyar Gyógyszerkönyv Galenusi részét.

100 éve halt meg Kramolin Alajos (1810-1892) gyógyszerész, fényképész. Résztvett az 1848/49. évi szabadságharcban. A budai krisztinavárosi „Segítő Szűz Mária"
patika tulajdonosa, a fényképrögzítés egyik elismert hazai
m úvelője volt.
150 éve született dr. Molnár Nándo r (1842-1912)
gyógyszerész, bölcsészdoktor, lapszerkesztő. Dr. Than Károly gyógyszerész-professzor egyetemi intézetében tanársegéd, majd a budapesti „Csillag" patika tulajdonosa. A
„MagyarChemiai Folyóirat"-otszerkesztette. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Vegyvizsgáló Állomásánalc
vezetője. Az Egyesü let tirkáraként jelent6s közéle
ti munkát

végzett.

Dr. Zboray Berlalan és Szmodits László
a Magyar Gyógyszerészet Pa111heon Bizottsága

