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MAGYAR GYÓGYSZERÉSZ SZEREPE A BOLGÁR GYÓGYSZERÉSZET
ÉS KULTÚRA FEJLESZTÉSÉBEN
TELBIZOV RÁSKÓ ÉS DR ZALAI KÁROLY

A közlemény a magyar-bolgái politikai, kulturális
és ipari kapcsolatok rövid összefoglalása után, rá11t'l(,tat a két nép kötöiti gyógyszerészeti kapcsolatokra,
melynek megalapozója Szilágyi György magyar
gyógyszerész volt
Szilágyi Baján született, Pesten szerzett gyógyszeiészi oklevelet 1859-ben Nyugtalan terrnészet{J,, jorradalrni felfogású, energikus egyéniség volt. Részt
vett a lengyel, az a1nerikai és az olasz szabadságharcban, majd a török uralom alatt levő Bulgáriában telepedett le. Sunienben 1868-ban megalapította az első
európai ,jellegű gyógyszertárat, aktívan részt vett a
kulturális életben Munkásságával beírta nevét a bolgár gyógyszerészet és Sunien városa kultúrtörtérietébe
is

*
Közis1nert az a kölcsönös vonzalom és rokonszenv, a1nely a n1agyar és bolgár 11ép között fenn"·
áll A barátság történelmi múltra tekint vissza, s a
kapcsolatok különösképpen a 7O ezer lakosú Su1nen városához fűződnek.
A nagy inagya.1 hadvezé1, I-Iunya'1.i János, a leigázott
Balkán felszabadítására, a törökök Európából való kiűzésére több hadjá1-atot vezetett, s többek között Sun-ien·
nél is megütközött a tö1ökökkel Surnen várát 1444-ben
elfoglalta és leromboltatta A most folyó ásatások bő
séges anyaggal szolgálnak errc'.Sl az eseményről
A 1nagyar szabadságharc bukása után 1849. nevein··
ber 21-én érkezett kísé1etével Sumenbe Kossuth Lajo8.
A teljesen keleties, sok n-iina1·etű vá1osban a magyar
szabadságha1·c lánglelkű vezetőjt' kétségtelenül ·élete
legnehezebb hónapjait töltötte. Su1nenből Kossuth Ame1ikába távozott, de ott maradt a magyar emigránsok
nagy tábora, akik fo11adalmi érzületükkel, életszern·
!életükkel, élet1nódjukkal és tevékenysé-gükkel kitörölhetetlen nyomokat hagytak a vál'OS és vele az egész,
akkor már csaknen1 fél évezredes török elnyomásban,
elmaradottságban t.a1tott bolgá1 társadalom történelmében [l]
Az en-iig1ánsok Eg1e~1:1y Gábo1nak, a kor nagy magyar sz;ínészének közr·eműködósével be1nutatták 1850.
március 13-án Szigl-igeti · Szökevény e. darabját. Az
előadáson nagy számban jelentek meg sumeni polgárok
is. Iiatalmas érdeklődést váltot.t, ki és sokáig mint egye·
dülálló eseményt e1nlegették. Ez volt Bulgáriában az
első színielőadás, inelynek hatásá1a 1856-ban Sumenbcn n-iár bolgár darabot játszottak, bolgár szereplőkkel
[2, 3]. Egy inásik inagyar e1nigráns, Sáfrányi 2\{ihály
megszervezte az első bolgár sziri-ifonikus zeneka1 t. A kultmális élet inellett befOlyást gyakoroltak a magya1ük
az ipar kialakulására, fejlődésé1e is: a bolgá1ok a magyaroktól tanulták el a sörfőzés meste1ségét, ezt fejlesztve alapították meg Sumenben az első, napjainkban
is egyik legjobb bolgár sörgyárat.
A felsoroltak közül [{ossuth alakja fén-ijelzi leginkább
Sumenben a inagyar-bolgá1 kapcsolatok kultuszát
A magyar szabadságha.r o vezér· ének lakóházát 1933~
ban e1nléktáblával jelölték meg, 1949-ben pedig Kos8uth Sumenbe érkezésének 100. évfordulóján a házat 1nagya.1 tö1téneti múzeum1ná nyilvánították
Kossuth emlékét ezenkívül a főutoán felállított szobra
és egy utcanév is őrzi [l]

Kevesen tudják - még gyógyszerészi körökben
is -, hogy az előzőekben röviden összefoglalt politikai, kulturális és ipari magyar-bolgár kapcsolatokon kívül gyógySZ!l[észeti vonatkozásban is jelentős ese1nény fűzi öss-ze a két népet: több mint
száz évvel ezelőtt, n1ég a török félhold ötszáz évig
tartó uralma alatt egy magyar gyógyszerész alapította n1eg bolgár földön a Inai értelen1ben vett
gyógyszerészetet
Szilágyi György gyógyszerész egy évszázaddal
ezelőtt (1868) alapította meg Sumenben - mely
abban az időben a bolgár megújhodás és kulturális
élet legnagyobb központja volt - az első, az európai követelményeknek megfelelő gyógyszertárat és
ezzel meginditott_a a bolgár gyógyszertári hálózat fejlődését Ő volt az első gyógyszertár-alapító, aki oklevelét európai egyete1nen szerezte
Megérdemli tehát, hogy megemlékezzünk életéről,
úttörő pályafutásáról. A török fezes, szakállas,
merész tekintetű fédit fénykép mutatja be.

1 ábra Szildgyi György .sunw!ii gyógy8zeré8z

Szilágyi György Baján született 1832-bcn ágostai e\rangélikus vallású iparos család gyer1nekeként [4] A bajai evangélikus egyházközség 1840ben alakult, így a születési anyakönyvi adatok nem
voltak fellelhetők [ 5]
Szilágyi György alap- és középfokú iskolai tanulmányait szülővárosában végezte [4] Ezután a
gyógyszerészi pályát választotta és oklevelét a
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pesti Tudományegyetem en szerezte meg Az Egyetem gyógyszerészi _szigorlati jegyzőkönyveinek
nyilvántartási adatai alapján az utolsó szigorlatát
az 1858~59. tanévben, július 27-én tette le, amikor is farmakOgnózjából, kén1iából gyóg:yszerészi
kémiából és törvénytanból vizsgázott Seidl, Wertheiinei és .Mülkr prnfesszorok, ilL a felsorolásból
szereplő utolsó tárgyból Gebhardt dékán előtt
A szigorlati jegyzőkönyvben 49. sorszámmal bejegyzettek szerint mind a négy vizsgát elégséges
eredménn·yel tette le, összesített ered1nénye: elégséges. Az eskütétel és a diploma átvételének napja
1859. július 27 [6]
Szilágyi György - az akkoriidőbill származó források sze1il1t - n1inden tekintetben érdekes, nyugtalan ter1nészetű, f011adaln1i felfogású egyéniség
YOlt [ 7] Ezt igazolja rendkívül változatos, mozgalmas életpályája Részt vett a lengyel szabadságharcban (1861-62), mint a magyar ezred önkéntese Utána An1erikában harcolt az északiak
oldalán n1int huszártiszt, a déliek elleni háborúban
(1864). Tevékenységét Lincoln elnök is megemlíti
emlékirataiban [8] Vissztérve Európába, Olaszországba ment, ahol Garibaldi oldalán harcolt, majd
nemsokára Konstantinápolyba került, s n1int katonagyógyszerész belépett a török hadseregbe.
Ilyen Jninőségben került Bulgáriába, a Duna
menti Ruszéba Itt megnősült: bolgár nőt vett feleségül. Két évi szolgálat után áthelyezték a sun1eni
helyőrségbe, ahol rövid szolgálat után kilépett a
hadsereg kötelékéből, és mint civil, 1868-ban megalapította saját gyógyszer tárát, egy füves bolttal
szemben [8]
Szilágyi gyógyszertárát európai n1intá1a iendczte be, művészi kivitelezésű állványzattal, edényzettel és a legkorszerűbb gyógyszerekkel Gyógyszertára jó hírnévnek: örvendett és gazdaságilag is
felvirágzott. Bulgária felszabadulása után elhagyta
Sument, Rázgrádban dolgozott egy ideig, onnan
ismét Ruszébe költözött, ahol személyjogú gyógyszertárát 1921-ben bekövetkezett haláláig vezette
_!\. gyógyszerészi tevékenységen túlmenően általános kultu1ális téren is aktívan tevékenykedett, és
ezzel j<>lentős érdemeket szerzett a bolgár közéletben is
Sumeni tartózkodása alatt közeli kapcsolatban
állt a bolgár nemzeti hőssel, Panajot Volovval, aki
abban az időben a helybeli bolgár forradalmi bizottság elnöke volt (1873-74), s akit kardvívásra is
tanított A helybeli Művelődési Egyletben vezető
ségi tag volt, melynek keretében részt vett annak
felvilágosító és művelődést terjesztő munkájában
Sokszor rendezője _is volt a Művelődési Házban elő
adott színielőadásoknak, amelyeken egyúttal a
díszleteket tervezte és kivitelezte. Kulturális tevékenysége szorosan kapcsolódott ahhoz a társadahni
haladást elősegítő munkához, melyet bolgár földön
Kossuth emigránsai kezdtek el Fáradhatatlanul
harcolt a város és a bolgár nép kultúrájának növeléséért. Nagy n1űveltségű, zeneszerető, művészi ·különösen színmű vészi - érzékkel megáldott és
köz becsületben álló polgára volt Sumen városának
Háza.sságából öt gyermeke született: két lány és
három fiú Utóbbiak közül a legidősebb a bolgár
hadsereg tűzérezredese, a 1násodik Ruszéban fogor1

15. évfolyam 7 számi

vos, a harn1a.dik ugya11csak R-Üszéban gyógyszerész_
volt. Szilágyi 1921-ben halt meg Bulgáriában,
Ruszéban Egy unokája él Szófiában [4].
Szilágyi Gyö1 gy gyógyszerészi és közéleti tevékenységével beírta nevét nemcsak a bolgár gyógyszerészet, hanem Su1nen vá.ros kultú1tö1té11etébe is
Mindezeken túln1enően a n1agya1-bolgár g,yógyszerészi ka.pcsolatok 1negte1en1tője volt, a1nely kapcsolatok a két baráti nép gyógyszerészei között ina
is fennállnak

1. }..'agy K . . Ben1utatom Bulgáriát. Bpest ( 19 70) Dobri Voinikov ~/[fivelődési Ház 100
2 Sztánc.r;eD, Sz
éves története. Jubileumi kiadás (1958) - 3„ Dzsumaliev, G. Színpadi élet a régi sumeni olvasókörben a rnúlt
század 50-es éveiben Jubileumi kiadás (1958). - 4
Sumen Szóbeli közlés - 5. Kernény
Dz8umaliwv, G
G Bvangélikus lelkész esperes írásbeli közlése. - 6.
Sem1nehveis 01 vostudon1ányi Egyetem, gyógyszeré7.
szeti szigorlatok jegyzőkönyve 1854-55-Lől
Dzsu·maliev, G. Szilágyi György színpadi és kulturális
tevékE::nysége Sumenban a. bolgár megújhodás korában
Kola.rovgrádszka borba 62 sz. (154) \TII é'\'Í. (1956). 8. Zahárie-c:, Z. Az első sun~eni gyógyszertá1 rnegalapításának 100 évfordulójára Fa1mác.:ija (Szófia) 15, 2, 64
(1965)
P. T e 11 6 H 3 o s H )l-p l{ 3 a JI a 11: Po/lb ee1-12ep„
cK020 if!api11aqeema e pa"!eumuu 60A2apC1coi1 rflap.Maquu u
KYAb1nypb1

DOCJie KpaIKOfO H3JIO)J{eHH5I BCHrCpCKO-ŐOJirapCKIIX
nOJIHTHqCCKHX, KYJibrYpHbIX, npoMbTUIJieHHblX CB5I3CÜ,
CB5I3H
Ha <flapMalJ,eBJH'-JCCKHC
Y1(33h!Baer
coo6~eHHC
MC)J{,IlY .U:BYM5I Hapo,rr:aMH OCHOBa1·eneM KOIOpb!X C'-lHTaCIC5I
BCHr·epCl{HH qJapM3l{CBf ,!l,bep,n:b C1v1a,LJ,H
C11.11a;iJ,:i1 po.a;ttJIC5I n r. 5a5I, (Eerrrp1151) ,n:HnJJoM QJapMau;eB1a OH TIOJIY'-JHJI B Dernre B 1859 IO)lY. ÜH lIMCJI ŐCCOO
KOtíHbití xapax1ep, peBOJIIOU,HOHHOC MHpOB03pCHHe, 3Hep-fl1'IHOC'Ib. ÜH Y'-laCrBOB3JI B nOJibCKOH, aMepHK3HCKOH lI
H'J3Jlb.51HCKOJ16opb6ax OCB060)1{,r:(CHHTI, 33'ICl'II OŐOCHOBa.JIC.51
B EoJ1raptt11 H3XO,r:(5Ill{CJ':íC5l no.rr: TYpCU,KHM rocno,r:i;CTBOM.
B lliYMette ott 06ocHosaJ1 nepsYIO aureKY esponeiícKoro
rttna, aKTHBHO Y'-IaCTBOBaJJ B I\YJJbrYpHoH »<H3HH. CBoeii:
,[lC.51ICJlbHOCJblO OH BrIHCaJI CBOC HM}'! HB 11croptti0 60JirapCKOtÍ ipapMaU,HH H HCTOpHlO KYJlbTYpbl ropo;::i:a lllYMCH

R. Te 1 biz o v and Dr. I{ Z a 1 a i: Oontributions of a Hunga-1 ·ian pharmaGÚ:Jt to the dC'&elopn1er1..t of
pharmacy and cultu1·e in 13ulgaria
After a brief ievie"\V of Hungarian·-Bulga1ia n cultural, industrial and trade ielations, the pharn1aueutical
connections inic.:iated in the XIX centu1y by Gyö1gy
Szilágyi, a Ifungarian pharmavist born in Baja (Hun„
gary), a1·e 1_elated Tui1 S;i;ilágyi reccived his degree in 1859
in Budapest. He "\Vas a pesr'Onality of revolutionary fer„
vour, a pa1 tieipant of th8 JJolish, Arner iean and Italian
"'a1s of independece. As he setteled do'\\·Il in l~ulga1ia.,.
the country'\vas still under Turkish ocoupation He established the füst EuI"opean type pharrnacy in Snn~en in
1868 and contiibutf;<l aetively to the cultulal develop„
n1ent of ihe countrv Both thfJ to'\\-n of Sun1en and theBulga1ian pharmac)· has preser \ ed the n1ernori0s of his.
valuable activities
R. Telbiso-..,·-Dr. K. Zalai: DieRolleeines
ugna1i.sche·n Apothekei s· úi der Entu;icklung de1 bulga.ri8chen Pha1 'ln.a.zie und ](ultu1
Eingangs \vird eine kurze Ube1sioht über die Entlvicklung der ungariseh-bulgarische n politischen, kulturtllen und indusüiellen Beziehungen gebotcn, sodann
lve1'den die Beziehungen itn BeTeich der PhaTmazie erörtert deren Suhrittmacher György Szilágyi, ungarischer
Apotheker •var.
Szilágyi'\\ u1de in Baja (Ungarn) gebo1en, das Diplom
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in de1 Pha1ma.zie e1warb er in Pest 1859 Er war rnit
seiner un1uhige1 Nat.m und revolutiona1e1 Besinnung
eine p1ofilierte Persönlichkeit. Er nahm teil in der Freiheitskan1pfen :von Polen, A.me1ika und Italien und spiite1
übersiedelte er nach.~~lga.rien damals unter 'Lü1kischer
(Gyógyszer-elleriőrző
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Herrschaft. 1862 f::,>TÜndete er in Sumen die erste Apotheke von europii.ischen1 Format; er nahm auch irn kulturellen Leben aktiven Teil. Mit seiner T·atigkeitmachte
e1 sjch einen Nan1en in der bulga1ischen Pharmazie und
de1 Kultu1g8schicht.e \·On Bulga1ien

Laboratór·iu1n Su1nen, Bulgária és Se·1nmelweis Orvo.studorná1iyi Egyeteni Gyógyszer-.
tára, Budapest IX, Hőgyes Endre u 7.)
:Érkezett: 1971. III 19

Gyógyszerészet
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A BUDA-VÁRI „FEKETE SAS" GYÓGYSZERTÁR
HOZZÁSZÓJ,ÁS CZAG.iNY ISTVÁN HASONLÓ CÍMŰ DOLGOZAT•.ÍHOZ
DR TÁPLÁNYIENDRE

Czagáriy István rnűen1léktörténeti, n1űvészcttör
téneti, valan1int gyógyszertár történeti szen1pontból
értékes munkáját néhány gyógyszerészeti vonatkozású adattal egészítem ki
A szerző által említett Beer J ózsej Kajetán gyógyszerész 1761. okt.. 23-án folyamodványt nyújtott
be a Városi Ta11ácshoz a Várban levő, eladásra kerülő tábori gyógyszertár megvételére. A vételt
megelőzően polgárjogot kért a várostól, mivel polgári üzletet, adás.vételt csak városi polgár folytathatott abban az időben. A jogmegadás biztosítása
céljából Beer felajánlotta, hogy a városi kórház
szegé~yei ~ész~re a szükség~es gyógyszereket ing,Jren
~zolgaltatia ln. Ebbe a varos könnyen belement,
igy Beer a polgárjogot 1 i62 jan 11-ével meg is
kapta [1]
A város élt a felajánlott lehetőségekkel, és a vá··
rosi kórh~z részé1e iendelt nagy 1nennyiségű gyógyszerrel szinte tönk1etette a tulajdonost Beer 1negbánva ajánlatát, egy év múlva beadványt adott a
Városhoz és kérte, hogy mentse fel a kötelezettsége alól ~ ';";gy legalábMs a sz,állítandó gyógyszerek felet ter1tse 1neg (1111vel egeszen ingye11 ne1n
adhatja) - , különben anyagilag teljesen rninálódik. Kérelmét a Tanács elutasította [ l]
1763 ápr 7-én ~M~ária Terézia latin nvelvű leiratot intézett a Budai Tanácshoz, 111~lyben a
Bee1 J Óz.sej Kajetán nevére szóló cryóayszertár
adásvételét jóváhagyta. A tulajdon.;'s (;: Tanács
1763 okt. 27-én kelt elutasító határozatát megfellebbezte a legfölsőbb helyre, és erre a Tanács
1764. márc 8-án, illetve 14-én kelt hatá10zatával
Beert minden kötelezettség alól felmentette, s így
a Vá10s a gyógyszer felétől is elesett [1].
Mária Terézia leirata az a.dásvételi jóváhagyáson kívül biztosította a gyógyszertár IT\'ilvános
pol12ári jellegét is. A gyógyszertár ekkor ·„f!'ekete
Sas''-néven 111-űködött a Várban, a volt Dísz téren.
Később az 1800-as évek első felében (1834-ben)
Gronberg Fere1ic utá11 - aki ,,Udvari g:yógv-szerész''
címe~ ~apott - :' „Császári Királyi Udvári Gyógyszertar elnevezest vette fel [4J A későbbi tulajdonosok n1indegyike folya1nadott a cín1ért, an1it

meg is kaptak A gyógyszertár reáljogosultságát
a Budai Tanács a 27 051-1856. számú rendeletével ismer te el [4] Erről a Fővárosi Levéltá1 ban
található, Grünberg Ferenc nevére szóló, német
nyelvű leirat tanúskodik
A tulajdonosok változásával a reáljogosultság is
változott. A reáljogot 1857-ben J!fajláth Rudo(f és
felesége, 1859-ben Bakács Sándor, 1868-ban PichlM Győző, 1872-ben pedig dr Telkessy Iván kapta
meg 1906-ban az akkoli B lli. 131. 391. -1906
sz. rendelettel a Dísz téren_ levő gyógyszertárat
a VIII ker. Baross utca 44. szám alá helyeztette
Az áthelyezéssel együtt nevét is megváltoztatta a
gyógyszertár: „Szent Szív" elnevezést vette fel [lJ
Eredetileg a rendelet a Szcitovszky térre való áthelyezésére szólt, de ott alkalmas helyiség nem volt,
ezért az akkori 1niniszte1 a VIII ker„ Mária utca és
VIII ker. Baross utca sarkán levő házba való elhelyezéséhez hozzájárult [4] (Ez a gyógyszertár
felújított állapotban ma is működik Murányi Dénesn~ vez~tésével, a J?őváro.si Tanács 807-es gyógyszertarakent.)
,
Di Telkessy Iván után örökösei kapták meg a
„Szent Szív" gyógyszertár reáljogát 1919jg; ekkor
Bartha Endre és felesége (Hoffmann Magdolna),
majd Weöres Gyula és felesége (Gayer Sarolta)
1933-ig, utána özv Spergely Imréné és fia, utánuk
dr. Görgő Tibor, ezután Ember Elek, 1943-ban pedig Remesák Miklós, ill 1947-ben Réthelyi Károly,
dr Réthelyi Jenő, végül Németh Edit voltak a reál-.
jogosítvány utolsó tulajdonosai [2J
IRODALOM
1 Dr Baradlay J., Bá1 c;ony E.: A magyar gyógysze-.
részet t-örétenete. Budapest (1930). 2„ Faragó S.,
ll1árkus D., Somogyi S.· Gyógysze1·észek Naptára
(1947). - 3. Dr Szász T
Gyógyszerészi Almanach
(1942)„ - 4„ Dr. Sztankay I
~<\._ gyógyszerészetre és a
budapesti gyógyszertá1ak1a vonatkozó adatok Buda·
pest (1933)

( f!'őváro8i Tanács Gyógyszertári Központja,
822-es Gyógyszeitá1)

