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Neves pécsi k.utató gyógyszerészek.
D1: Szabó László C-".
Nendt~·iclz

Tauuís (1 i82-!858)

l782 nove1nbcr 15-én K.és1nárkon született. :\pja

:\iendti·ich Kristc!(késn1árki vúszonkereskcdö volt [ 1]. /\z
angol (nonnandiai) szúrn1azúsú csa!úd több t:vszúzados.
francia- és szúszorszúgi tanózk(Jdús utún. több hugenotta
túrsukkal együtt. a Szcpességbcn 1alá!t otthonra. :\z il]ú
Ta1núst 111ég isko!ús korúban hozta össze a sor:; J'1011ksch
f(1111ás nag)'Szalóki cvangl:likus !clkésszt'l. aki 111úr akkor
isn1ert botanikus volt. Fiatal tanítványút n1agúval \'itte a
-rútrába botanizúló gyüjtöútjaira [2J. Tanulinúnyait szülövúrosa prott:stúns gin1núziun1úban kezelte. n1ajd a híres
debreceni Refonnútus Kol!égiun1ban fejezte be kitü1i\.i
en::dn1énnyel. „\ tcnnésze1tudon1ányok érdekelték, ezért a
gyógyszerészi púlyút \'álasztott<.L J)ebreccnbcn és K.olozsv{Jrott gyakornokoskodott. 111ajd beiratkozott a pesti 1\1clon1únyegyeten1rc. ahol 1800-ban gyógyszerész okle\·ek:t szerzett.
1Ve11df\·ich Ta11uís ! 80..J.-ben Pécsn: került. ! 806-ban
1ncgvásúrolta az „1\rany Sas" patikút. 1nelynek 18~it-;-ig
volt a tulajdonosa.
Botanika irúnti vonzalinút c!n1é!yítc1tc az a tény is.
hogy 1nintaképe Kiraibel Pál volt. Így nen1 csoda. hogy
Pécsre érkezve azonnal a !Vlecsekrc indult kutatóútra.
A patikún kívül Pécsett házat vett. n1ely·nek ho111lokzatún kis túb\a hirdeti ina is: ..Itt lakott. élt és 1nüküdö1t
Nendtvich Tarnós gyógyszerész. a !\,leesek növényvilúgúnak tudós kutatója.'' Egyik unokája volt Pécs kieinclkedö
szen1élyiségc. ch: 1\lendn·ich ,-/11do1: aki 1906-tól 1935-ig
volt a \'Úros polgúnncstere.
:Vcndfl·ich ll1111ús 111ecseki kutatúsai 111c!!ctt hatal!nas
gyün1ölcsöskerteket is létcsitett Pécs tvlccsek tl:lé cs(i területein. Nagy részük füvészkcrtül szolgúlt. aho! gyün1ölcsfr1-ne1nesítCsscl is foglalkozott. 1845-bcn egyszerre
n~gy Crtekezése látott napvllúgot: ,.PCcs és kürnyék2:nck
vírún.ya" (1100 növényl~1jt sorol tCI. !(itaibel Pú! nyoindokain ez a leggazdagabb 1necseki úttörö botanikai inü) .
.. Pécsnek lepkéi és viclékökhczi viszonyaik'" (795 faj !i.:1-

sorolúsa), „Baranyának fr1nc1nci" ( 102 faE1jról einlékezik
n1eg). ,J\ gyi.hnölcsf~1tenyésztés jelen állapotja Pécs-környékén'' (206 gyün1ülcsf~1j leirúsa és a kúnevt1k részletes
isn1crtetése).
Botanikai inunkússúgúval valúsúgos iskolút alapított.
Legnevesebb fia (/,: ,Vendn·it:lz l\.ároly orvos
( 1811-1892). aki később a pesti Iv1üegyetc1n veg:ytan tanára lett. 1836-ban botanik<ibó! készitette doktori értekt:zését „Dissertatio inaug. historico-natura!is cxhibens enu111erationen1 pl<.intarun1 in territorio Quinque-Ecclcsiensi
sponte cresccntiu111. praen1isso tractatu generali de natura
gcognostica rnentiu111. dcquc situ. cli1nate et vegetatione
ejusden1 rcgionis'' cinuncl. ,;\ inunka Budún jelent n1eg . .L\

szerzö énekezését apjúnak ajánlotta. Ez a gesztus nen1csak a szokásos fiúi tiszteletből f::ikadt. hane1n így akarta
kift!jezésre juttatni azt. hogy n1üve apj<inak segítségével,
tú1nogatásúval jelent 1neg [3]. Vagyis I(ároly, apjúnak a
jegyzeteit és gazdag florisztikai adatait felhasználva készítette el orvosdoktori disszcrtúcióját Sadler Já::se,,r
gy·ógyszerész. botanikus. pesti egyetc1ni tanár intézetében.
l<„úroly fi{111 ki\·ü! 111t'.:g gy·ógyszerész fia, Vi/111os, azu!Ún gyógyszerész-segédje. Balek Rudo{I,' tovúbbá A!c~jcr
i\Iúric. neves pécsi ciszterci tanúr voltak a helyi botanikus
iskola tagjai.
.1Vc11dt1'ich fl1111ás Pécs közéletében is nagy szerepe!
jútszott. 1'-ivívui. hogy a vúros evangélikus ten1plon1ot
építsen [4]. \'i\n1os fia. aki a gyógyszertár vezetését vette
át l 8-t8-ban. a pécsi evangélikus egyhúz n1cgalapítója
volt.
Neves pécsi gyógyszerész-botanikusunk 1858. augusztus 3-ún hunyt el Pécsett. ;\z ö kutató útjai nyon1ún
alakult 111cg a Í\'lccsck Egyesület, rne{ynek jelvénye közepén ina is díszlik annak a zergcvirúgnak a képe. an1elyet
(i l'cch:zelt !Cl a l\·lecseken. s an1elye1 Sadler Jú::.'>·L-'.f'annak
idt:jén róla nevezett el (Doronic11n11\lcndtl'ichii Sadler. ina
érvényes neve: D. orie11rale 1-loflin„ n1ccscki zcrgcvirúgJ.

Cholnoky László (1899-1967)
1999. rnájus 20-án ünnepeltük születésCnek 100. évEbből az alkalon1ból tisztelői en1\éktúblút
avattak a Pécsi Orvostudo1núnyi Egyetern au\újában.
C'holnok_y Lós::lá \ 9:2~i-ben került Pécsre, az akkori
Erzsébet Tudo1núny'egycte1n K„énlia Intézetébe. ahol élete
végéig, 43 éven át dolgozott [5-1 ü].
1899. 1nújus 29-én született a ·rulna 1negyei Ozorún.
Cii1nnúziu111i éveit \leszprétnbcn töltötte. [(atonaévei után
a kun1nadarasi. később Budapesten. a v·úci úti Janicsúrip<itikúban dolgozott gyógy!"izerCszgyakornokként. Egyeten1i tanuhnányait az akkori Budapesti l(irályi f\,lagyar
·rudon1únyegyete111en (a későbbi Púz111úny Péter Tudo111únycgyeten1en) kezelte 1neg 19:20-baiL n1int gyógysze·
ré!izhallgató. I(itünö szigorlatai és a laboratóriun1i 111unka
éhnénye arra az elhatúrozásra késztették. hogy a gyógyszerészet tudo1nányos 1nüvelését tüzze ki életcélul. 1-\z
t:gyete1ncn 111aratlt doktoranduszként és \Vinkler Lajos
prol'csszor irányitúsúva! elkészítette disszertúcióját
(„Szerves vegyületek jódtartaln1únak tneghatúrozúsa'').
Ennek sikt'.'res 1negvédése alapjún 1924-ben avattúk
gyógyszcrészcloktorrá. Erre az évre esik pécsi pályafutúsúnak kezdete is.
1923-ban grc!J'd1: Klehclshcrg 1\.11110 va!lús- 2:s közokfordulój~ít.
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tatúsügyi nliniszter 1negnyitotta a Pécsi l\,lagyar Királyi
Erzsébet Tudon1únyegyctc111et, ahol az Ür\'osi I(aron
1negalakultak a szakintézetek. így a l(étniai Intézet is . .i\z
ifjú Cho/11oky doktor Zccl1111eis1er Lás:::./ó intézetvczetö
prof'csszor irúnyítúsúval bckapcsolüdott a szerves ké1nia
izgahnas. új ágába. a karotinoid kén1iúba. 1930-ban a pécsi egyctcn1cn n1egszcrczte a bölcsészdoktori cí111et is.
1-iainarosan 111agún1anárrú habilitúlt ,.1\ tt:rn1észctcs szerves vegyületek biokén1iája'' túrgykörböl. /\z új cín1ct ünnepélyes keretek között. az 1933/34-es tanév rnegnyitójún
acltúk út \'ÍIC:::. Cholnoky Lás:::./ónak ffá11u1n Búli111 vallúsés közoktatásügyi n1iniszter jelenlétében.
Ezutún rövidebb tanuhnúnyúton vett részt Jénában a
Zeiss 111üvcknél. ahol optikai n1érön1üszcreket tanuln1ányozott. 1najd Cirazban. Prcgl professzor vilúghírü intézt:1ébe11. ahol a szt:rvcs iníkroanalízis új inódszcr.:ivc! is1nerkedett 1neg.
:\z J 939/-~0. tanév 1ncgnyitójún 1'/'nklcr Jú11us rektor
bi.-:jelentette. hogy Zcclz111cistcr Lás:!ót a 2. félévre .:\111crikúba hívtúk 1ncg ekíadúsokra. Ennek kapcsún Zcch1neistcr kérte a kart. hogy „tú\·ollétc alatt a che1niai intézt:t igazgatúsúval bízza 1neg !-\:kár .\filhi~\·t (az Élettani
Intézet vezető egyctcn1i tanúrát). az elöadúsok tartúsúva!
pedig 1·ité: C'ho!nok.i· Lús:::.!á t'.gyetc1ni 1nagún1anúr adjunktust''.:\ kar egyhangúlag tún1ogat1a a kérési.
19..J.O-ben Zech1ncister az USi\-ban. Pasadenúban 1naradt végleg. (Ugyanebben az évben \'Ú!asztották n1cg az
l\ lT;\ rendes tagjúnak.) i\Z új hclyzi:t 1n!att C'ho/11oky
Lús:/ár. 1nint intézet! tanúrt 1negbíz1úk a K„é111iai Intézet
vezetésével. l 9~16-ban i.:gyctcn1i nyilvúnos rendkívüli tanúrrú. 19.:1-i:-:-ban pedig egyctcn1i nyilvúnos ri.:ndi:s tanúrrú
nevezték ki. 1952-ben az i\:rr1\ -rudo1núnyos i\linüsí1lí Bizottsúga a ké1niai tuclon1únyok doktorúvú nyilvánította a
karotinoidok kutatúsa terén elért crcdn1ényciért. 1959-bi.:n
a l\.ossuth-dij 11. fokozatút kapta 1neg. ! 960-ban pedig a:::
\lT.-\ levclezö tagjúvú \'Úlasztottók.
.'\ kutatús és az oktat{1s n1cl!ctt kivi.:tti: részét a Pécsi
()rvos1udo1núnyi Eg~yetcn1(ekkor1núr ez vnlt a nevel \·e~
zi.:tésében is. l 957~bt:n rektorhel)-'ettes lett. 1najl.l ! 961-rlil
196..+-ig rektorként irúnyítotla az intézn1ény1. .-\!!a1ni ki1ü111etéssel isn1crték cl aktívitúsút. 1966-ban a \!unka i':rdt!n1rend .:\rany fokozat{1ban részesítették. 1967. június
! 2-én. 6X éves korúban hunyt cl.
'.\lunkússúga cl\·ú!aszthatatlan Zuchflzcistcr Lús:lcíi•f()/,
hiszen több inint 15 évig szerencsés és gyü1nö!csüzlJ
cgyüt1n1üködés rnnnájúban alapíton:ik n1cg :1 ina is vitúghirü „pCcsi karotinoid ískolút". ;\kkor, a 20-as é\'Ckben a
vi!úgon elsök között is1nerték f'el a kro1natogrúfiás {akkor
rölcg oszl0pkro1natogrú!iús) 1nódszer hallatlan nagy lchc~
t(iségcit. Ennek jele. hogy \ 937-ben 1ncgirtúk több kiadúst incgért. nagysikt.:rü könyvüket „Dit: Chro1na1ograph ische
;\cisorpt ionsn1t.:thode „
e! 1n1nc 1
(Springer- \it.:rlag. \Vien). 111ajd 19-13-ban a „Princip!cs
and Practicc of Chro1natography" (Chapn1~111 and Hall.
London) ciinü köny\'ct. K.orún kifejlesztették a karo!Ínoidok katalitikus hidrogl:nezését is, ezúltal sorra szült'.ltck ne1nzctközilcg elisn1ert eredn1énycik: a krístúly·us
kapszantin t.:!óúllítúsa a paprikúból. kapszorubin. !ikotiL
líkoxantin fclfcdezL:st: és szcrkezetigazo!úsa. karotí-
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noidok fo101nctriús és kolori111e1riús 1neghatúruzúsa. különbözü tt'.nnések és virágok (pl. tnadúrcsucsor. piritógyökér. ördögcérna. pitypang. körön1virúg) karotinoidanalízise stb.
:\ húbnrús évek hútrú!tanúk 1nunka1úrsaiva! v~gzett
kulatúsi lt'.\'ékcnységé!. .'-\z ! 950-cs évcktöl azonban újra
nagyszerü ercdn1én_:iek sora szüli.:tctt. C'/zo/noky inár ekkor li:lisn1ene. hogy a karotinoidoknak nllvényélettani
szerepük \'an. \'í.llószínüsilette. hogy a fotoszintézis sorún
a karotin-epoxidok oxigénköz\'etitök . .'\zóta igazolódott,
hogy karotínok nt.:1ncsak a fotuszintézis rt'.akcióccntnunaihan !útnak el rontos szerepet. hanc1n a .\;.11110!11!-ciklus révén nagy jelentlis~gük van a kloroplasztisz \'édclinébi.:n is
(karotinoidok: zcaxantin. anteraxan1in. vio!axanti11 egyinúsha al~1ku!ása teszi !chetÖ\'l: a fény- és l1xidath
strcsszorok ki Yédését ).
C. 'ho/11oky úttiir(i n1un]-;ússúg<t tcltt.: !chi.:iÚ\'l:. hogy a
pécsi karotinoid kéinikusok (a 111ai Pécsi ·1·udo111ún:vegyetc1n Ür\·osi K.é1niai Intézetében) fo!y1assf1k azokat a sztereoké111iai és egyéb e]1né!cti szerves ké1niai kutalúsokat.
a1nt'.lyi:k a kial;_1kit(lt1 külföld! kapcsolatok kiszl:lcst.:désé\·1..d egyre i.:ri.:dinl:nyi.:sebht'.k.
:\gyógyszerész C.'110!11oky l.iis:/1i. !(l1ssuth~díjas akadéniikus igazi laburatóriu111i tudós \'Dit. lntl:zl'tvi.:zt:t(lk~nt
azonban 1ni11díg hannóniút. (iszinte. jó légkört tudott ti.:re1n1eni 1nunkatúrsai és tanÍl\'Únyai kiirl:ben.

lú·resl' /s11·á11 (/9/í-/9S/J
1\·CrL'SL' !srni11 P~cst'.t! szüli.:ti.:tl. lhidapt.:s!i.:11 l '.·)~~3-han
szerzett gyl)gyszi.:r~·szi ok.li.:,·c]ct. Ez.l Lö\·ctócn 0 é\'L'll ;'u a
pé.:si Pe1öri gyógyszi.:núrban d(llgozott. Eklizbi.:n. 193 7ben a pécsi Erzsébet Tudo1núnyi.:gyt.:tc111L'n bi1.1lligi:1 l'l"1iúrgyból bi.ilcsészduL1or(1tust tett. f)issz.:núci(\i~·u1ak l'iinc:
„\.ita1ni11lia1úsol: e: par;.1111l:ciu111ukon" ( !lJ31-hcn (fur!:d
,\'ú11dor vult a hiu\1'1gia L'gyi.:tcn1i tanúra. 11ii11dcl!1t:!lcti éppen rl'ktur L".)
l ()_f l-H'_il L-:\udapL'Slt:!L <l !{icllicr (icdcon Vcgyl:.'::L'.ll
(iyúrban dolgozuil J 0vig. inajd 2 l:\·ig újra a pécsi Pet('ifi
patikúban tc,·é\..:enykedett.
! ()-!h-tól ! 9-!K-ig a P0csi Egyt'.tc111 ( Jr\'llStU(hnnúnyi
!(,lJ':'\ll. <l (Jy(°igyszcrt<.l!lÍ Intézetben \'Cili .\ft/11.';j~'/,/ c;,··:::.u
far111al;oh'1gus profc;;szur. akadé1niLus 1an<'1rscgédjl'..
(!'din! is1ncr.:tl'.S. l\lans!t:ld (iéza 111<:ir ! 93-l-hcn n:kturi
szerepet t1:)]tiitt hL'. J t)-1-~l. tnúri:iusban -'\usch\\'it:...·.ha \'Ítt~L.
ahonnan ! 9-15. júniusban \'issza tért Pécsre. az l q-i5-'-!(1-os
tané\'bt.:n dékún li:tt. ! 947-ben Budapestre J.;('il!lizött.
i\lansl'cld akadt'.:rnikust ! 9-10-ban .\h'./zcs C.ly11/o egye1er11i
!anúr köYi.:tte a Fannako!úgiai Intézet 0!0n.)
J\.L'l't'SC f.\·11·ú11 l 94X-tl1l a Pécsi Btírgy<'ir laboratúnu1n\·cze1öjc ]t'.ll. Nagy tisztclüje \"O!t T1J1h c;t:':ll cgyc1c1ni n1<.!gún1anúrnak. a kén1iai 1udo1núnyuL doktorúnak.
aki Zccl1111eister-ta11Ít\·únyként. a barany~!i vcgyL:szcl-:
ne\·t:s szcl!i.:1ni irúny'ítójaként \·011 isincn. ivlinl a Pécsi
Börgyúr tccl11H1lllgtts-ta11úcsaclója szÚlllPS eljúrús és szabada!o1n kido!goz~i~a rC\·én a hüripari ké1nia t.:!isn1en
:;zaku.:kintl:lyének szú1nitlllt. A"cresc sokat tanult tölt:.
Ezl'.n is kerülhctt.:11 l 956~ban a budapesti Biíripari !(uta-
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tó Intézetbe. ahol 1 ! l:Yet töltött. Eleinte tudon1únyos
n1unkatúrs. inajd 9 éYcn Úl az izot6p-laboraióriun1 vezctöje volt.
1959-bcn a Ncn1zctközi ;\to111cncrgi:.1 Ügynlikség ösztöndíjáYa] fél é\·ig ivlünchcnbcn. a Tcchnischc

Hochschulc Radiokén1iai Intézetében ro!ytatott racliokéiniai és !l::héijcana!itikai tanulinúnyokat.
1960-ban clnyt.:rtc a 1nüszaki tudo1nányok kandidútusa cín1c1 bórípari technológiai túrgykörből (,.f\ n1eszezés
hatúsa a pöre duzzadúsi feszességére". 1959). 1967-töl

l 971-ig. nyugdijba \·onu!úsáig az l\llatorvos1udo1núnyi
Egyctt:1n Takannúnyozús1ani Tanszékén tudo111únyos
1nunkal<Írsként bevezette a korszcrü 1akarn1únyl~hérjc
analitikai értékelést. !~nékcs tanácsadói runkc!ót !útott cl
K.apc1s\·áron, az akkori /dlattcnyésztési Föiskulún. lo\·,ibhú Bicsérden. az akkori Takann:inytcnnL'sztési J(u1at(1 !11tézc1 :·d!tH11úsú11 is.
! <J(Jl)-1(.il kL'Zd\·L' a szegedi .kizscr r\ttila Tudo1núnycg)'etcin Biokéniiai Tanszékén - néhai ;\/atko1·ics Bl;Ía
ranszékYezt:t(i professzor 1neghh·úsóra -· speciúlko!légiu11101 tarto!l fehé1jc\·izsgú!a1i 1n(1dszerek t;_irgykürbti!.
197~!-ht:n t:zen az egycte111cn kapott ci1nzctcs egycten1i
dl1ci.:nsi clisrnerés1.
t l/i\ J. inújus ] l-én, /l) 0\'CS kor;_"i11an hunyt cl Budapesten.
Í\.l'l"t'SC /sii\i11 büripari kuta!Ótevékenységén kivü! kicrnelkedö 111unkút \"égzctt a iúplúlék- és takí_1nnúnyt\.:hérjék in \'Ítn1 leb(1nthatósúgún;_1k \'Ízsgúlata terén. Több
rnint ]() tudon1úny(ls kiiz!en1ényén kh·üi szerkesztésében
jclent 111t:g a „Fchérjc\·izsgúlati 1nódszt.'rek" e. könyYt:
(i'düszaki J(ünyvkiadú. Budapest. 1')75). .:\praktikus öszsze:illítús ina is 11é!külözheti..:tle11 ::dap1nunkúnak SZ<Ín1ít.

Baranyai .·lurél (/903-1983)
Horo11yui .·lurl;Í J~Hl3. janu<'1r S-ú11 I:::széken .-.;zületctL
:\paÍ nagyapja ilC\"eS katOll<lZC!léSzként kt:rÜI! (:sehor;:z,igb{°ij Pécsrc. f~desapja f(1tro/ia (\\.(ltruba) J1í:scj.
gyligyszerész \-nll. aki a baranyai C)nnúnsúgba. I\lagyarini:cskére került gyúgyszerés1:nek. J(és{íbh ti.:!\"cttc a Baranyai \'t:ZctékneYcl. lt! l l/25-ig laktak. 111<.~jd Pécsre költöztek ..'\Z ilJú .'\uré! itt \·égezte iskol:1í tanuhnúnyaít a
S1:cpessy utcai népiskoloihan. 1najd a pécsi cisztcrciek
gi1nn:iziu1n~·1ha11. Klizépiskll!ai 1anu!n1únyai1 a dn1nb(1vúri
gl11111úziu1nban l"ejezte he. aho! 192 l-ben érettségizelt.
Édesapja hi\·atúsút \"Úlasztotta. a111ikor (iyörben a Stinner
patikában. PCcsett pedig az .-\rany' Sas patikúban gyaklll"ntil;(lskock1t1. .-\ gyak1...11·nokl 1anfo!ya1n eh·égzése u!Ún Budapestri:. a Púzinúny Péter TuLk1111únyegyete1nrt: kt:rü!t, s
lltt Si'.erzi:tt gyl1gyszerészi oklt:\"ele!.
Egyi:1en1i évei alatt szinhúzi statisztaként 1naradandó
kulturúlls éhnén)-'t:kct szerzett. az így 1negkerese!l zsebpénz lchctö\·é tette sz<irnúra a rnÜ\"clödést. Fellépett a1na1(ir színjútszóként. kitünöen sza\·aii. irodalinúrk(idott é:-;
egyi:tenli pro!\.:sszorairúL dláktúrsairl1l nag;.-'szerü karika!Úrúkat rajzolt. S(1koldalú tehi:tségével. inü\·cltségéve!.
cinheri tu!a_idonsúgaiv;d szeri:1et;;t és tisztelclt:l vívnu ki
111agúnak kés1:ibbi pú!yafutósa sur<.in is l 1.2 J.
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iV!Liköclését a kun1nadarasi gyógyszertárban kezelte
(akúrcsak Cholnoky Lúszló). 1najc\ 1926-ban hazakt:rlilt
Pécsre, s közt:! 20 évet F"ridriclz 5'ándor ,.Petőfi" patikújában tültött (itt kczdtt: pú!yájá1 l\erese /st1·á11 is). 1945-bcn
négy hónapig v·eszpr01nbcn gyógyszertúr-tulajclonos.
1946-tól 1950-ig a Cit:igcr-félc ívlecseki Likörüze1n gyártúsvczctö ital\'cgyészc. 1950-től az ;\rany Sas gyógyszer1úr alkahnazottja. 1najd úl\a1nosítüsa után vezetője. l(ésöbb néhúny évig a ,J(cresztény" gyógyszcrtúrban volt
vczctö. 1najd 1958-túl l 977 végéig. nyugdíjba vonulásúig
a Szécht:nyi t0ri :\rany· Sas gyógyszertúrban dolgozott beosztott gyúgyszi:részk0nt.
.:\ gyógyszerészi hivatús 1nin1ak~pt: volt. Púr 1nondattal búrkiv;;! ~ aki arra 0rdc1nesnek lútszott ". úgy tudou
kapcsolatot teri:1n1i:ni. 1nintha a tanúcsén vagy or\"ossúg0n hllZZÚ fnrdulli r0gi is1ncrlis lett volna. J(itünl"lcn értett
<I nép nyeh·én. t:zén is tudott 111cg 1ö!ük annyi izga!inas és
0rt0kes l.isí tapasztalatu! l ! 3j.
! 91\3. 111:\rcius 23-án Pécsett, alig púr hónappal i\O.
szCdetésnapjút követöen hunyt el.
l\lunkúss~·1ga több rétü s húro1n Uí té111a köré csoportosul: gyógynü\·ényck. gyógyszerészettörténet és népi
gyl'1gyúszat. l\-!indcgyik túrgykörböl tartoll llrszúgos szinil'1 elliadúsokat. s publikúlt dolgozatokat a Gyógyszerésze!. a Herba Hungarica l!4_]. az Egészs<!gügyi Dolgozó
és a Dl:iriu1n lapokban. Pécs napilapjúh;1n, a f)unúntúli
Naplóban is rendszeri:sen jelentek rneg olyan irodalrni értékü esszéi. karc<.llatai. an1elyekben a gyúgynövény és az
cn1ber kapcsolata úllt központban.
l Y77. deci:n1ber l h-ún - .·J ug11sri11 Bé/u szült:tésének
l lHl. é\·fordulój:1n ~az e!sök között kapta 111eg ajubilcun1
alka!111úból alapított .'\ugustin-en1lékénnet a 1nagyar és az
egyete1nes gyógynö\·ényügy szo!gú!atúban végzett ki-:1nelkcdl'l rnunkújúén.
.-\z !. 0.lagyar (iy(igy„nö\·ény Szi1npozionon (Pécs.
ll)(1!. 111:\ius ~7-én) elhangzntt clöadúsúban („:-\ gyógynü\·ényügy [:hirany:'1ban··) összcgi:zte Baranya 111egyc gyógy11l'i\·énylk1rú_i<-'1nak értékeit és ezzel együtt e kincs tudo1nú11yos !Cllúr~ísúnak tiinénetét. .ifur.';ig/i .·lhy«Jsúíl k;;zd\·c
.ift{fcr .\/riricig. Ugyancsak jelent{_ís írása a !\-!agyar Ciyógy:-:zerészt:ti ·r:írsasúg kic111e!1 díj{n·~d jutahnazott pú!yannink'l. „Pécs vú1\1s és kön1yékének gyógynövényei" ( 1956).
Buzglisúgú11;1k kiiszönhetli. hogy ! 97-2-hen a Pécsi
:\kadé1niai Bizllttsúg székhúzúban került sor az elsti hazai
nl:pgyógy;·isz~ni érték.:!ü t'111úcskozúsra. 1ne!y.:11 Rúc::: Gúhor 111aros\"Úsúrhe!yi prof;;sszor is elóad:'1st tartott. (i\'la fe~
!cségl:\·el együtt Pécsett és l\.eszthi:!yL'n élnek és végeznek
ukt~Hli te\·0kcnysl:gct l. ! 975-ben ugyanitt újabb ctnobulanikai tanúc.:;koz{ts zajlott le Baranyai .-\url:l szL:rvczéséb;;n.
Kü!tin ki kell t:inclni. hogy gyúgyszerészettönéncti
1nunkússúgút urszúgosan elisincrték. Púr fontos. itt idézett
! l ~. 1(1 l Lkilgozata példúzza. hogy írásai hiteles doku1ncniunH11-: rnc!radnak ut(:ldaink szún1úra is.

!Jari Zsign1ond ( 1900-199./)
\!l:g életi.: u1o!sl1 é\·ciben is teljes szclleini és flzikai
frisscssl'gnek lirvendctt. Rendszeresen júrt „haza". !\-larusvúscú·he!yrc 9U-cs éveiben is.
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Bari Zsig111ond 1900. január 31-én rvtarosvúsárhelyen
született kilenc gyennekes baczka1nadarasi nc1nesi csalúdban, hetedik gyennekként. Édesapja l(őrösfőn volt refonnátus lelkész, 111ajd a n1arosvásúrhelyi Refonnátus
K.ollégiun1 és Fögiinnáziu111 gazdasági igazgatója lett

[!

[ 17].
Szülővárosában végezte iskoláit. Érettségi után lh:
Hints Zoltán Arany Szarvas gyógyszertárában volt gyakornok.
A trianoni békediktátun1 után a kolozsvári Ferenc József Tudo111ányegycten1 átn1cnetilcg Budapestre keriilt,
így a gyógyszerészgyako111oki vizsgát 1nár itt tette le
1920-ban. Végül, 1921-ben a kolozsvári egyetcn1 Szegedre helyezésével a gyógyszerészi oklevelet 111ár ebben a
városban szerezte 111eg 1923-ban.
Szegeden az cgycte1ni gyógyszertárban tanársegédként kezelte cl tudo1nányos és gyakorlati púlyafutüsát.
1925-ben kiváló crcdinénnyel védte rncg gyógyszerészdoktori értekezését. Itt ch: Dái·id Lajos intézetvezető rnel!é került gyógyszertári vegyész beosztásba.
1923-ban a Pécsi tvlagyar l(irályi Erzsébet -rudon1únyegyctcn1 1negalakulásakor fclállítottúk a gyógyszertárat is [ 18]. A \ 1itéz utcában (késöbb Szendrey Júlia lL
7.) kapott otthont az Egyctcn1i Gyógyszertár. Első vczctöjc a Debrecenböl idekerült ch: Sieg!er János lett, aki
gyógyszerészdoktori értekezését Budapesten készítette.
111ajd Debrecenben 1926/27-ben orvosdoktori. késöbb
1nagántanúri képesítést nyert. Pécsről han1arosan Budapestre került nlinisztériu1ni beosztúsokba.
.i\z Egyetc1ni Gyógyszcrt<ir vezetője ! 930. október l töl ( 1961-ig) a Szegedről 1neghívott ch: Bari Zsignunul
lcrt. Először adjunktusi beosztást kapott. 1najd az
l 939/40. tanévben Pécsett cgyeten1i n1agúntanúrí képesít~sbcn részesítették. I·Iabilitúciójúnnk tétnúja: „Gyógyszcrkészítrnények és azok vizsgúlata".
i\ gyógyszertúr vezetésével júró ezernyi gond 111cllctt
kutatásra is szakított időt. ;\ Pécsett végzett tudo1núnyos
1nunkússúga is elsősorban galeniku1nok (főleg tinktúr~ík,
oldatok) elöú!lítisára, eltartásúra és analitikai ké1niai
vizsgálatára irányult. ahogy néhúny példa ezt érzékelteti
r19-21]. E túrgykörböl rnintegy 20 közlen1én)'e jelent
n1eg. részben az akkor vezető vilúg\apnak szún1ító Pharn1azcutische Zcitungban.
ivtint cgyetc1ni 1nagúntanár speciálkollégiutnot hirdetett orvostanhallgatóknak az l 942/43. tanévtől kezdve.
hcti két órúban. a gyógyszertan t<irgyon belül ,.Gyógyszcrkészitn1ények és vizsgálatuk„ cünn1cl.
1948-ban az \ 1• ívlagyar Gyógyszerköny\· Szerkcsztö-

bizottsúgában szakbizottsúgi tagként szerepelt. 1962-ben
vonult nyugúllon1ányba. Nyugdíjasként 1993-ig a POTE
Gyógyszcrtárúban és a pécsi f\rany Sas gyógyszertárban
dolgozott. 1993-ban a szegedi egycte1nen rubin dip!otnút
kapott. \lúratlanul. 1994. dece1nber 24-Cn. l(arácsony
küszöbén csendesen elhunyt.
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