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Ki is volt dr. Issekutz Hugó?
D1: Minker Emil
Be1•e:.etés
Lh: !ssekut::: 1-/ugó egycte1ni 1nagúntanúr. a kolozsvúri egyeten1i gyógyszertár e!sö vezetője. va\a1nint lh:
/ssckut::: Béla n gyógyszertan és gyógyszcrisincret

ban pedig feltünö, hogy Issekutz 1-Iugó n1arosvúsárhclyi, Issekutz Béla pedig erzsébctvilrosi e\önévvel szerepel.
Ez a kérdés nen1 hag)'Otl nyugodni.

cgyetenii nyi\vúnos rendes (ny. r.) tanúra Szegeden
1najd Budapesten a n1ag:yar orvos- és gyógyszcrésztör-

ténet két olyan nagysúga, kikkel kapcsolatban - szinte
inin<lenkiben - f'e\111erül a kérdés. vajon csak névrokonsúgról, vagy csa!údi kapcsolatról lehet szó.
.~ koluzsvúri. illetve késöbb a szegedi cgyete111i
gyógyszc-rtúr történetével kapcsolatos n1unkúkban f 1.
2. 3, 4], tovúbbú az id. !ssekul:: Béláról, lssekut: Lil'iárál szóló n1éltatúsokban. n1cgcn1\~kczésckbcn. söt legújabban Zalai KároZv: :\ 111agyar gyógyszerészet nagyjai e. kivú\ó n1unkúj{tnak 50. o\dalún scn1 talú\unk utalúst erre a kapcsolatra [5. 6, 7, 8].
~vlindczckkcl szcn1bcn nz 1981-es Iviagy'ar ~letrajzi
lexikon III. kötet 332. o!dalún az Issekutz I·Iugóva!
kapcsolatos szócikk így kczdµdik: ,.Issekutz I-Iugó
(Székelyudvarhely. 1855. jún. 19. - Kolozsvúr. 1915.
júl. 23.): gyógyszcn~szdoktor. cgyctc1ni n1agúntan~ir.
Issekutz Béla apja" [9].

.„\ki tüzeh::sebbcn útvizsgúlja a kulozsvúri Fcrcncz József Tudo111ányegyctcn1 l'cnn111aradt tanrcndjcit. a!n1anachjait és últalúban az ,.:.\cta kiadvúnyait. valan1int a
C'songrúd !Vlcgyei Levéltúr iratanyag{tt, lúthatja. hogy
19 l 0 é:-i 1915 között a d1: L6tc Jó:s\/'Ígazgatúsa alatt úlló gyógyszertani intézet. és a gyógyszertani intézettel
kapcsolatosan létesített egye1e1ni gyógyszertúr (.::z \·olt
akkoriban az egyctcini gyógyszertár hivatalos neve) tudon1ányos szeinélyzcténck sorában egy idöbcn két
Issekutz szerepel: a korosabb Issekutz 1-Iugó ( 1855) és a
fiatal Issekutz Bé!a ( 1886 ). .i\ kettejük közötti korkü!ünbség olyan. hogy ak{tr apúról és fiúról !ehet szó. I·Ia a R.évai lexikont is !igyelen1be \·esszük. szerepel egy lssekut::
C~rii::ő is. aki ugyancsak 1855-bcn született, inint
Issekutz l-Iugó, s ezzel a ta!úny csak fokozódik [ 1O].
.A.z Issekutz Bélúrúl szó!ü életrajzokban. n1éltatúsokban Issekutz i"Iugóról. rokoni kapcsolatról nc1n esik
szó.
!(ét dolog viszont elgondolkoztató.
I-Ia apa és fiúról lenne szó. n1iért nen1 szerepelnek
egyetlen közös közle111Cn~/bcn sen1? /\z a!n1anachok-

:lfit lzo;.ol! a t•életle11:
.~\ Csongrúd rvlegyei Levéltúr anyagát tanuln1ú11yozva talúltan1 egy iratcson1ót. 111cl~:l a kolozsvúri
cgyetc1n alkal111azo1tainak 1940--4-+ közötti idöszakúból szárn1azó katonai nyilvúntanúsi lapjait tanaln1azza
[ l I ]. Rengeteg isn1crtős névvel talúlkoztan1. közöttük
d1: JV01·ák.Er11/j nevével is. Dr. Novúk Ernő annak a di:
1Vo1 ák fsfl'ánnak a testvérbútyja. aki 1953 és 1977 között a Szegedi Orvostudon1únyi Egycten1 Ci,yógyszcrésztudon1únyi I<..ar Gyógynövény- és Drogis111ereti Intézetének tanszék\·ezetö tanúra. és hat é\·en út a kar dékónja volt. Dr. Novúk Ernö nyih·óntanúsi lapjr.:'111 szerepel n1indkét nagyszülő neve. ahol olvasható \·olt az
anyai nagyanya nc\·c: lsscku1:: A/ária . .~\zonnal !~lke
rcstcn1 néhai dr. Novák Istvún fiát. c/i: i\iorák .-Íkos nyugaln1azott künyvtúrigazgatót. aki a szegedi ünneny közösség egyik vczetö szen1élyiségc. és tennészctcscn
gyüjti a csalúdn.1 vonatkozó doku1ncntun1okat. l'alúlkozúsunk alkal111úval útadta111 a csalúdra vonatkozó irat
inúsolatút. ő viszont rendelkczéseinrc bocsútotta G11de11us János Jó::s1.::t:" Önnény eredetü 1nagyar ncn1csi csalúduk genealógiúja e. könyvé! [ l 2].
ldöközbcn 1nás is történt.
1

,4 111egoldás

(/iuhh lssek1a: Bélo, id. Issekutz Béla K.olozsvúrott
1912-ben született fia (édesanyja neve: Jakahlzá::y AfáriaL aki a Szegedi Tudo111{u1yegyctcnL késöbb a Szegedi Orvostudo111únyi Egyetcn1 élettani intézetének ny.
rk. tanúra. n1ajd tanszékvczctö cgyeten1i tanúra. feleségével valan1int két fiúval clöször az 1\.111crikai EL:yesült
.:.\Jian1okba, késöbb J(anadúba költözött, és l-laliÍ~1xban
lett cgyctcn1i tanár. Ilj. Issekutz Béla 1999. 110\·cn1bcr
6-ón elhunyt, dc felesége (Knii11101111 .·l1111an1ária) 1110!.!
éL niindkét fia (!. András és Tanzás) or\·os és I·Iali~
!~1xban cgycten1i tanárok.
r\zt n1ár könnyií volt kideríteni. hogv SzeL!cdcn tübbcn is kapcsolatban ú!!tak és állnak ifj. lss:kutz Bél~1
feleségével valarnint fiaival, így többek küzütt d1:
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Bla:só Gáh(n; a Szegedi Gyógyszerésztudo1nányi I(ar
Gyógyszerhatústani Intézetének egyeten1i docense is.
I<.érésen1re levélváltás történt dr. Blazsó Gúbor és i!J.
Issekutz Béla felesége között. aki az Issekutz csnlúdról
rendkívül hasznos inronnúciókat közölt.
Id. Issekutz Béla nyugdíjazúsa utún n1egtanulta a gépírúst. és tncgírta az Issekutz csnlúd történetét. Ennek Cb,1)-'
leirata ifj. Issekutz Bélúné J(nü1nann ..:.\nnan1úria birtokában van.
Ekkor egy csapásra 111inden tisztúzódott. l(ét oldalról is. inégpcdig hitelesen.
Itt 111utatjuk be az Issekutz csalód egy részének szúrn1azúsút. arnelyen keresztül Issekutz I-Iugó valainint
Issekutz Béla rokoni kapcsolata tisztúzható ...\z Issekutz
csalúd inforn1úciója vala111int Gudcnus J{1nos József
n1unkúja alapján a csa!úcl 111eglchctliscn karón elhagyhatta Örn1ényorszúgot és telepedett le Erdélyben.
A.z eddigi forrúsok szerint az clsö utalús /ssckur:
.\/ihú~r erzsébetvúrnsi polgúrrú! beszél. kinek fog!alkozúsa kercskcdö. felesége pedig :\lúrton Doro!!ya.
Ez egy nen1ességükröl szóló adon1ánylcvéL an1cly
Bécsben 1758. dece111ber 12-én kelt. a111i arra utal.
hogy hosszabb idönek kellett eltelnie addig. an1íg a
csa\úd 1758-ig olyan közéleti és foglalkozúsi érdcn1ckct szerezhetett. aini a ncn1csség adon1únyozúsúhoz vezetett.
Issekutz ~vlihúly és 1vlúrton Dorottya húzassúgúból
hat Jiú született: .·igos!, J,ínos-:l!árk. Zokariás, 1\/árton.
:\lik/ás, S:ih·cs:rci:
Issekutz ;vfihú!y és :vlárton l)oroltya elsöszü!ött fiúnak .'\gostnak és nejének. Lás:h?/b· i\láriának gy ern1ekei: ..lntul ;"\/ihú~r. E111a1111cl. János l.vt1·lí11. F'ercnc
.!akah. !Jorottyu. ;\fLÍriu, A·at(.l. Anna és l"i_'roniko.
J(özülük Einanucl (szli!. 1749.) és !\.hel 1\/úrio
gyern1ckének Issekutz .-1 dcudar (szül. 1770.) !saúk A/ária húzassúgúból eredö leszúnnazási vonalút követjük.
l-lúzassúgukból négy gycrn1ek \'itte tovúbb a nevet:
ifi.!..·ldeodal (\81\-1880). / . .·l111al (1815-1884). !.
Imre 11818-19061 és !. Sándor ( 1821-'').
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Ezen a helyen a négy !IJú közül ifj. 1. :\dcodat Cs 1.
lesz::irn1azottjait követjük: In1re lcszúrn1azottjaira később n1ég J,.:ülön kitérünk.
Ifj. L Adeodat és f~leségc Plocsinrár Vero11iko
( 1827-1899); húzassúgúból húrom fiú született: /. A urél joggyakornok (1851-1875) és !. f{ornél
.~\ntal

( 1853-1876) szerpap (mindketten korún elhaltak). valan1int Jsseku1: 1-!ugá .Jó:sL:f. A!óric (1855-1915)
gyógyszerész doktor. egyeten1i n1agúntanáL a kolozsv[iri gyógyszertúr elsö vezetője. Öt kerestük tchút. és
n1eg is talúltuk. L f~Iugó József lvlóric feleségül vette

li(>{{( Lz~j:át. iVo{{( János kolozsvári gyógyszcrtúr tulnjdonos leúnyút. Gyern1ckük nen1 született. így ez az
úg kihalt.
/\. tovúbbiakban id. 1. .-\deudat 111úsodszülött !ia. !.
.-\nta\ és f'cleségc. 1\/edgyesi Rebcku hózassúgúból született!. Gyula ( 1853~-]9] 7) szúrniazúsi \'Onalút követjük .

Issekutz Cfyula és Zukari1.ls !r111u (szül. ! K60) e!slí
h(1zasságúból 111ósodik g:ycrn1ckként született Jsse/::.ut:
Bl;lo A lher1 ( 1X86- l 979 ). aki a szegedi. n1ajd a budapesti cgye1en1. késöbb or\·oscgyetcn1 gyógyszertangyógyszerisrncret proresszora lett.
.~\ keretes részben n1utatjuk be az egyszerüsített
szúnnazúsi vúz[atot.
\ii\úgosan lútható. hou\ !s:-.ckutz f !ugo biztosan
ncin Issekutz Béla apja. n1int ezt rentebb az l~lctrajzi
lexikon szócikke ú!!ította. Egy·ébként a Ré\'ai lexikonban szcrcp!ö Issekutz Gyözü viszont id. Issekutz Béla
l:des~1pjúnak, Issekutz Ci)-'Ulúnak az öccse.
l\'Iindcbböl lútszik. hogy id. Issekutz .-\dcodat a
közös fe\111cnö. an1ennyiben id. Issekutz /\dcodat
Issekutz l·lugó nagyapja. id. Issekutz Bé!únak pedig

1

dédapja.

Id. lssckckutz Béla és .Jokohhcí:y ;\Iáriu húzasságából húron1 gycnnck született: {Ii. BL:la. :\-lário Cs Lh·ic1.
! !j. Issekutz Béla. nlint azt n1úr cinlítcttük. Szegeden. n1ajd l„Iali!~1xban az élettan professzora lett.
Issekutz l\:lúria /Vi>lsky Súndor Cc!csége lett. \Volsky

Issekutz l\-„lihúlv és i\'lúrton Dorottva
.

-

1

.

Issekutz .Aeuston és Lászlóffv ivlárin
-

lss~kutz

1

.

E111anuel és l(hcl i'vlária

Issekutz 1\dcodJt és lsaúk i\'lúria
1

l. ;\dcodat és Placsintúr \ 1cronika
(1811-18RO)
(1827-1899)

l. ;\ntal és JVIcdgyesi Rebeka
(IRl5-IRR4)
(1821-18951
.

.

1

1

1. Aurel ( 1851-18751
!. K„ornél (1853-1876l
!. Hugö Júzsef!V!óric (1B55-19\5J

l. Gyula t':s Zakariús Inna
( 1853-1917) 118611--1939)
.

1

1d. Issekutz Béla 1\lbert
( 1886-1979)
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Sándor \'Olt az első n1agy·ar biológiai lexikon szerkesztője. egyidöben n tihnnyi biológiai intézet adjunktusa.
késöbb igazgatója f 13]. ,\ >.··Iagyar Tudon1ányos ,1\kadémia Almanachja 2001 szerint (115. oldal) az MTA
tagja Wolsky Súndor (sziil: Budapest. 1902. aug. 12 ..
lakik: Quebec. Canadn). aki az idézett .t\ln1anach 455.
oldalún az iVITA V[Jf. Biológiai Tudomünyok Osztályúnak rendes tagjai között szerepel [14].
lssekzu:: Lh·ia élete és pályafutása a gyógyszerész
túrsadalon1 előtt közisinert.

;\'éluíuy 111epjegy-:.és a csa!át(flílui';..

Issekutz Béla nag:'apJa Issekutz i-\ntal
Jogi doktor, okl. n1érnük. hites ügyv.:d.
n1cgyci ti\rvényszéki ü!nök.
Id. lssck111z Béla apja lssckut;- C!yu!a ( l S5~- 1q17)
,ingi dnktnr. kuriai bíró.
/\ 1nagyar ncn1csség. ci111cr é,..; ,.111arl)Svúsúrhelyi"
clöné\· ado111ányozása ls,..;ekutz ,-\deudaL \'Oll
1nnrosszéki tlirvtl:nyszéki cln<ik Cs neje Placsintúr \ 1crnnikn. va\an1int fiai Kornél Cs l·lugli részére Budapesten
! 876. januúr 11-én kelt.
.'\z „crzsébctvúrosi·· clliné\· adon1únyozús régi rnagyar nen1css0gük és ci111crük épségben 1ari~·1sa n1c!lct1:
lcgrclsöbb clhatúrozús (Bécs. 191-J.. 1núrcius 2R. (iyula
dr„ íté!ötúblai biró. kl1lozs\·ári. Hugó dr. cgy'ctcn1i 111.
tanúr kolozsvúr!. GyözD dr. országgyülési képvisclli
b11dapcsti ..'\uré\. Krassú-Sztirény \'Úrn1cg;/e alispúnja.
lugosi lakosok részére).
'.Vfint a fcntickb(i\ lúthntó. az Issekutz csa!úd Erdély·
egyik legnagyobb és le~ncvczctcschh ürn1ény szórn1az~'tsú
csa!údja. :\ kiterjedt
Issekutz csa!úd
gcncalógiújúról részletesen Ciudcnus J;'111(1s .József
2000-ben kiadott n1livébcn a 16~-· l K3 oldalakon oh·ashatunk.
Id.

1 ISl5-1~8-l)

l·la nz itt nen1 közölt részletes csalúdff1t vesszük figyc\e1nbe. akkor id. Issekutz Bé ln ( 1886) pólyavá\asztúsút két nagyb.útyja c1n!éke befolyásolhatta: Issekutz
f~Iugó ( 1855-1915), va\an1int a korún elhunyt Jssekut::
Os:kár ( 1859-1881) egyaránt gyógyszerésznek tanult
a kolozs\'úri egyeten1en.
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