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RÉTHY BÉLA (1862 -1935 )
LÁNG MIKLÓ S

110 évvel ezelőtt született a hazai gy6gycukor kagyártás
apostola, Than
úttörője, a gy6gyszerészhivatás
Károly és Rozsnya y Mátyás kivál6 tanítványa

*
Schlotterbeck Krist6f szabóse géd Németo rszágbó l
1805-ben érkezet t hazánk ba, s morva szárma zású
ifjú nejével Szarvas on teleped ett le. Egyikőjük sem
tudott magyar ul, de az asszony értette az ott élő
szlovák ajkúak nyelvét
A férfi - mesters égét feladva - vaskere skedést
nyitott, folesége pedig megyei szülésznő lett
Négy gyerme kük közül három fiú volt: a legidő
sebb nyomdá sz, a középső orvos (Pál, kinek nagy
érdeme voltz a békéscs abai kórház létrehoz ásában,
úgyhog y halála után a kórház utcáját róla nevezté k
el), és a legkiseb b Vilmos folytat ta apja mesters égét: ő is kereskedő lett .
A három testvér 1844--ben névmag yarosít ást határozot t el, s Vajda Péter költő - akkor szarvas i
tanár - tanácsá ra esett a választ ás a Réthy névre.
A fiúk közül csak a legkiseb b maradt Szarvason.
Ott alapíto tt családo t, s a Réthy--házban 21 év alatt
12 gyerme k születe tt; Béla 1862,ben, éppen karácsony estéjén„
A család súlyos anyagi gondok kal küzdöt t
A gyerme kek minden ben a célszerűséget, a takarékosságo t, az egyszerűséget látták. „Ifjú éveink
mostoh a körülm ényei megedz ettek az élet küzdelmeim. . " -írja Réthy Béla naplójá ban - „Általában az egész család életét a köteles ségtuda t jellemezte Minden ki nógatás nélkül végezte a maga
dolgát, jó példáva l járván elöl a szülők Így
szoktuk meg a munka szerete tét, így lett vérünké ,
hogy munkál kodni nem teher, hanem élvezet, kellemes időtőltés" - írja tovább [1].
Abban az időben a család fő táplálék a a kenyér,
szalonn a, főzelék és tészta volt. Ruháza tuk is igen
szegényes; az egyes ruhadar abok' test>én ől testvérre szálltak , amíg csak javítani , foltozni lehetet t
azokat . A játékok at - pigét, kóclabd át - maguk
csináltá k Két gyerek kapott egy pár fatalpú kmcsolyát, amivel azután „egylábaztak".
Ha a jövő esett szóba, a „mi leszel, ha megnősz"
kérdésr e már a kisdiák Réthy csak a gyógyszerészpályát említett e.
Az V gimnáz iumi osztály elvégzése után, 1877ben -- még 15 éves sincs ekkm - elhagyj a a szülői
házat Ismeret ség révén sikerül gyakor noknak be-jutnia Ternajgó Cézár új aradi gyógyszer tárába Itt
teljes ellátást kap csupán, de azért is havi 10 forintot
kell fizetnie.
Akkori ban a gyakor nok meglehetősen rabszol ga
sorson élt: kimenőt csak minden második vasárnap
délután kapott, akkor is csak 3-4 órától, amikm a
főnök hazatér t a kávéhá zból
1880-ba n vizsgáz ott gyakor nokkén t vett búcsút
első állómáshelyétől, hogy néhány hét múlva új

kondíci ót vállaljo n Varságh Béla békéscs abai
„SAS" gyógys zertáráb an, a Fő téren.
(A gyógys zertárt 1817-ben nyitott a Hamaliár
György; 1840-1 855 között Mudron y János, 1855-·-1868 között Laczay József, 1868-1 869-be n Varságh János tulajdo na volt . ) A fizetés: teljes ellátás
és 22 forint havonta . Az első pénzből egy öltöny
ruhát csinálta tott (10furin té1 t), és megvet te Petőfi
összes költemé nyeit (2 forintér t) .
1881-ben egy évre Rozsnya y Mátyás aradi gyógyszerészhez szegődött el, ahol 55 forint fizetést kapott, ellátás nélkül.. Szerény en élve ebből többet
tudott megtak arítani. A pénzre pedig nagy szükség e
volt az egyetem i tanulmá nyaihoz .
A kitűnő gyógyszerésztől igen sokat tanult Ez az
esztendő már későbbi laborat óriumá nak gondola tát is érlelte, így föltétle nül kihatot t egész pályájára
1882-ben megkez dte budape sti egyetem i tanulmányai t Megtak arított pénzét hamar felélte volna,
ezért anyagi fonást kereset t Így jutott el Schédy
„Gyógy szerészi Hetilap "·jához , mely akkor az
egyetle n gyógysz erészsz aklap volt.
A lapot már jól ismerte , sőt korább an Aradró l
dolgoza tokat, hozzász ólásoka t is küldött , melyek
nagyrés zt név nélkül jelentek meg . Egyik írásába n
(„Néhá ny szó a Magyar Gyógyszerkönyv"-ről [2])
élesen bíráljaa gyógys zerköny vegyes részeit: „ „ .. a
magyar gyógys zerköny vön javításo kkal segíten i
nem lehet,. hanem ott gyökere s reformr a van szüka magyar gyógys zerköny említet t
„
ség . "
része nagy 'i:észben nem egyéb, mint az osztrák
gyógys zerköny v gondos lemásolása, annak gyarlóságával , s a metriku s rendszer keretéb e semmik épp
be nen1 illő szá1narányaival együtt„" - „A magyar
gyógys zerköny v gyakor lati része magán viseli az
minek a szenunciák, drahmá k bélyegé t." - „
tudjuk,
mikor
ez,
nyeleth
a
adni
nát por alakban
mennyire undorító az; lehetne a szennát lefűrrázni,
s a derített foIIáza tot a nyeleth ez kevervé n azt besűríteni."

Munká ja a Gyógyszerészi Hetilap nál egyszerű
volt: német szaklap okból fordito tta a szerkesztő által kijelölt cikkeke t, péntek délután onként pedig
segített a lap expediá lásában (címszalagírás és ragasztás ), amiért Schédyéknél jó ebédet kapott„
A külföld i szaklap ok tanulm ányozá sa kiszélesítette látókör ét, s az így elraktá rozott gondol at is
termékenyítőleg hatott későbbi terveire .
De magába szívta az egyetem i előadásokat is.
Különö sen kedvelt e Than Károlyt
Az anyagi gondok azonba n egyre súlyosb odtak:
a puszta létfenn tartás mellett a ruhaneműt is pótolni kellett, amire viszont már nem futotta, bár
végtele n beosztá ssal, hihetele n igényte lenségb en
élt. Varságh Béla szívesen nyújtot t kölcsön t a komoly és szorgal mas fiúnak, ami lehetővé tette az
egyetem befejezését; Budape sten 1884-ben kitünte téssel végzett .
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Még ebben az évben - most már mint okleveles
gyógyszerész - Varságh Bélához tért vissza, hogy
adósságát ledolgozza. l\fost teljes ellátást és 40 fo.
iint fizetést kapott .
Bár ha111afósan foglalkoztatni J{ezdte az önállóság gondolata, erre egyelőre a legszig01úbb taka1ékossága mellet sem gondolhatott. Amikm tehát
1888-ban Kétegyházán gyógyszertárnyitási engedélyt kapott, azt Sailer Dénesnek adta át, maga
pedig évi 1000 forintos szerződéssel (és teljes ellátással) a Varnágh-patikában maradt.
Pénzt pénz mellé rakva 1891-re összegyűlt
annyi, hogy kibérelhesse a pásztói gyógyszertárt.
A nag,y forgabnú- „Sas" gyógyszertár után azonban
nem érezte jól inagát a csendes fészekben; ·az idegenben sem találta helyét, ezért inég abban az év-·
ben visszatért Varságh Bélához, aki kilátásba
helyezte, hogy két év után kibérelheti majd az ő
gyógyszer tár át
1892-ben megházasodott; niíül vette Vidovszky
Erzsébetet . (Har111onikus házasságukból nyolc gyermekük született!)
Az ígéretnek 1negf01el6en 1nég abban az évben
(1892-ben) bé1lőként átvehette a gvógyszertárt.

17. évfolyam 12. szám

1nillennáris kiállításon kitüntetesben részesült
A híressé vált Pemetefű cukorkához csatlakoztak a
legkülönfélébb gyógycukorkák: a szalmiák, ánizs.
hajócska, n1entold1 azsé, To1 ok őr; kiegészítette ezt
a vá.Jnszt.ékot a ke1eskedehni cukorkák, bonbonok egész sota„ Széles kö1 ű igén) t elégítettek k.i a
háztartási vegyicikkek is, n1elyek közül Iegisn1e1tebb a Papagáj ruhafesték, a Réthv eszencia és a
Vanil tabletta lett.
Mint pályáját hivatásnak tekintő és azt iagaszkodással szerető g,yógyszerész, szív-é11 viselte az
utódképzés üg:yét is G}'ógysze1 tárába11 állandóan
legalább két gyakomokot ..tartott, és velük sokat,
szeretettel foglalkozott Labmatóriumának sokoldalúsága mellett ezek a fiatalok az átlagosnál
jóval több szakn1ai is1neretet ~zerezhettek, Íg.Y a
gyakornoki ta11fOJyan1okra került> „Réthy-pi axik"
n1ind. elinéleti, n1ind gyakorlati vonalon kiváltak
társaik közül
Nyugtalan alkotó Hzellen1e 1nindig az újat, ·.a jobbat keleste Bár1nil:ycn jó is lett volna pl. a 'Pemetefű cukmkája, 11z aligha terjedt volna el a patika
körzetének_ szűk határain túl. Réthy azonban rájött: ne111 teljesen helytálló az a közn1ondás, hogy a
„jó bornak nem kell cégér" Az akkor még csak kibontakozásban levő ~eklán1ra gondolt, és élt is annak lehetőségeivel Ezzel elérte, hogy a Réthy-féle
Po1netef{í cukorka az akkori 1\-fagyaroi:szág egész
területé:p isn1e1 t és keresett köhögéscsillapító
gyógyszer lett

2 áln11 4 I'cn1ctefi'í. r11ku1ha húdctésc

Egy új ko1 szelle1nének f01isn1erése az úttörők
és Réthy Brla a hirdetés terén is úttörő
volt Magyarországon.
Rá1nulatos szorgaln1ából és munkaszeretetéb{-Sl a
gyógyszertár és laboratórium vezetése mellett futotta arra, is, hogy inás té1en is alkosson A századforduló táján a filoxéia elpusztította a hazai szőlők
nagy részét. Réthy egyike volt azoknak, akik első
ként telepítettek a filoxérának ellenálló, ún . ameiikai vesszőre oltott szőlőt A mintegy 10 holdas,
mintaszerűen kezelt szólőskert példaként szolgált a
környék gazdáinak
A jobb é8 rosszabb gazdasági esztendők váltakoztak a gyár életéhen, de a nehézségeken segített a7'
elő1elátó lai talékolás. Réthy a biztosabb, bár szerényebb hozan1ot igérő ingatlan \rásárlások:at helyezte
előté1Le akko1, amik01 mások főleg értékpapírokat
vettek A vesztett háborút követő infláció megsemjellemzője,

1 áln a Rlthy BÁlrt és aláI-1 ása

Az önállóság fokozta ambícióját A Than Káiolytól tanult elmélet, a Rozsnyay Mátyástól elsajátított
gyakorlat nagyszerű gondolatokat érlelt benne . Két
külföldi cikk hazai előállítását kezdte meg: az „Útifű" cukorkát „l:>emetefű" cukorkával; a „Pain
expellert" „Kámfo1 linimenttel" kísérelte meg pótolni - és nagy sikeHel Ezeket azután sona követték az újabb és újabb cikkek: többszáz féle galenikum, tablettázott gyógyszer és a jól ismert China·
vasbor stb A gyógyszerészi munka megkönnyíté·
sét szolgálták a töményített galenikumok, az ún.
„decemplexek" . Ezek bemutatásával az 1896. évi
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misítette az idős Varságh Béla hadikölcs önbe és
más értékpapf rokba fektetett tekintélye s vagyonát,
úgyhogy Réthy vette gondjaiba egykori fönökét és
jótevőjét; családtag ként istápolta, hogy semmiben
hiányt ne szenvedje n. Ez a cselekede te még jobban
kiemeli az egész életére jellen1ző n1ély hu n1anitását ,
emberi nagyságá t.
Réthy Béla nem temetkez ett el saját vállalkozá saiba - az addig bérelt gyógysze rtárat 19ll-ben
vette meg - ; élénken tevékeny kedett elsősorban a
gyógyszer észi közéletbe n, és példamut atóan kivette
részét a város gazdasági , kulturális és szociális életéből is. Csak a napipoliti kától tartotta távol magát .
Felkarolt, támogato tt minden egészséges kezdeményezést. Így lett elnöke
- a Magyar Országos Gyógysze rész Egyesület
békéscsab ai kerületéne k;
- a Vöröskere szt Egylet békéscsab ai fiókjának ,
- a Békéscsab ai Takarékp énztárnak ,
- a békéscsab ai Sakk körnek;
- tagja Békéscsab a község, majd város képviselőtestületének;

Békés megye törvényha tósági bizottságá nak;
~a gimnázium korrnányz óbizottság ának;
- a Múzeum Egyesület igazgatós ágának stb
Ösztöndíj akat, alapítván yokat létesített, így támogatta pl.:
- a Gyógysze részek Nyugdíjin tézetét;
- az Orsz. Közegészs égügyi Egyesület et;
- a Vöröskere szt Egyletet;
- a helyi Rudolf gimnázium építését;
- az Orsz„ Gyermeks zanatóriu1 not;
- az evangéliku s- szeretethá zat;
-- a Katolikus Nőegyletet;
- az Izraelita Kiházasít ó Egyletet stb
A háborús évek sok nehézsége, aggodalm a, katonagyerm ekeinek féltése, a megfeszít et munka idő
előtt aláásta egészségét. Már a húszas évek elején
-
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GYÓGYSZ EREK l3EVONÁS ÁHA
F'icka1d, .f 1!', J?,e<:;8, J. FJ .Pha11n Indust1 81,

R:~:~

(1912)
Lt\. bl-:\. ont tabletták olyan gyógys:-:ei l'(-Jndszf~1 ek,
an1elyeket főként biológiai nlf-!gÍontol ások sze1int kell
1negte1 vezni és összeállítan i. Figyele1nb e kell venni inás
tényezőket is (kérniai koinpatibil itás, feldolgozás i n1cgfontolások és organolcpt ikus-esztét ikai tulajdonság ok)
Bár1nilyen bevont típus alkahnazás a a sajtolt tablettában befolyásol hatja a hatóanyag biológiai hozzá.fé1hf! tÖségét, értéksíthetőségét. A tablettát csak akkor szabad
bevonni, ha ennek alapos indoka van
i\. bevonás célja lehet a hatóanyag felszabadu lásának
1nódosítása , védelern a fénytől, nE:dvességtől, inko1npabilitások elkerülése stb.
A sze1zűk különbözü bevonási 1nódsze1-ek et és berendezések et is1ne1 tetnek Különös figyelernn1c :l kísért.ék a fihnbevon atát
A gyógysze1e k filrnbevoná sá1a használhat ó polin1ernE_,k különleges feltételekn ek kell inegfelolnit J (rezisztencia a gyo1no1-bé l nedvekkel szen1ben, 1nen1b1á.ndiffúzió szabályozh atósága stb„). A legfontosab b fihnképző anyagok: a cellulózszá. 1rnazékok, a nagy n1olE:kula·
súlyú PEG-k, az akril··, 1netak1ilgy anták, a vinilszá1n1azékok és újabban ezek, \.a.larnint 1nás anyagok kopo··
lin1e1jei..
Végül 1övid áttekintést kaphatunk két új, 1nég kifejlesztés alatt álló be\onási eljá1ásról: az elekt1os:r,ta tikus
Gyartnathy Miklós
és bemártásos bevonásról (135)
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átadta a gyári méretű gyógyszerészi laboratóri umot gyógyszerész, ill vegyészm érnök-gye rmekeinek, s maga egyre inkább visszavon ulni kényszerült a közélettől is Türelen1n1el viselt sok szenvedés
után 1935. dece111 ber 22-én) 73 éves "ko1ábB:--n hunyt
el Békéscsab án
A felsoroltak mellett Réthy Bélának nagy érdeme,
hogy sohasem süllyedt bele a \idéki kisvá1os elpolgáriasodo tt, elkényelm esedett - vagy éppen elzüllött - világába. Elete éppen ezért is példamut ató
n1inden idők gyógyszerészei szá1ná1a; inéltó 11át,
hogy születésén ek 110 évfordulója alkalmáva l felvázoljuk puritán, 11en1es egyéniségét, azok elé is állítva, akik húzódozDii:Kavieléki gyógyszer táraktól,
és a vidéki életben „ne1n látnak fantáziát" Hiszen
a gondolkoz ó, alkotó, mindig újat kereső, a közélet
gondjaibó l részt vállaló diplomás emberekre ma is
nagy szükRég van az egész 01szágban ·
IHODAL01 1
1. lllÜ h.\ l~l'la naplója (kéziiata a lc·szá1 niazo{,tak bh··
tokálian). --2 _.G.:5-"_ógysz~,16szi Hetilap 20, 25, a85 (1881)
-- 3. Az 1806. cv1 _Bz1cde\-cs 01sz. Kiállítás á.U-alános katalógusa, l\T. csop Rgészségüg: ;-; „ lCos1nos"-k iarl1is,
l3ndapest ( 1896)
J1aH1 : Be.na P:JTnu (1852-1935 22)
Aa1op 3H3KOMHr irnTaTeJu1 e )l(H3HhlO u e rnopl!CCTBOJ \I
BbJJJ;aJOll(CfOC51 BCHrepcKor o QiapMal(CDTa , TIHOHCpa orcl!CCTBCHHOJ'O npOH3BOti;Cr Ba u;eneGHLIX l(QH(flC'JOD

l\"1.

?vf. L á D:g:

BélnRétl~y

(1862-195 /í)

~he ca11H~1 of a p1on11nynt Hunga1ian pha11nacis t is
reVH:~-..vcd -..vbo has been p1oneu1 oi p1-odllction of tncdi„

uatf-Jd canclies in Hunga1y
1VT. I~_ci.ng: Bélnl-féthy(l/:56"2-19~5)
l)ii:-> 1. cbf-·n~bahn cines hf;J voi 1ag0ndeu nnga1ische n
Apothcke1 s \\IJ·d d'.1'1~estellt, der· sich un1 dic erstni.alige
I-Ie1stE:llu11g \ on lT01lbonbon en in Unga.1n vc1dient ge··
11ntcht hal

Étkezett: 19i2. XII 28
STElULlT JS ELLENŐHZÉSE
AUTOKLA VBAN BACILLUS
RTEAlWTHI~mTOPH[LlJll SPÓJ{Á.JÁVA L
-/'ha11n.
R1ihlrnann, _,\_, Oay, .711, /;.,'r;hi!lei_, I
n„h

Af~ta

1s, 223-244 (1973)

A sturilitáH ullenö1zésÓH! biológiai indik1ito1n kat ír
lJ!Ő néhány inode1n gyóg~·szerkönyv (USP X\lIJT,
NF Xlff, Ph Noul. Add \r) Ezzel kapcsolatb an szá.n1os kísé1lf-Jtct vóge:ztek, 6~ n1egállapít ották, hogy a
ke1eskcdele 1nben kaphato indikátcnok 1Utalában nen1
alkalrnasak a ste1ilitás f1llf;llÖ1zésére A SZf-JJZÖk papücsík<;n1, ko1·ongon vagy_ a111pulláhan frngalon1ba n levő
J3ac1llus stea1otern1o ph11lussza.l készít ctt indikátoro kat
-.., izsgáltak . .l'dcghatár'O zták az clta1 tási inód, idő és hő1nér.séklct hatását az e1·edeti spó1aszá111 változá.s1a. Szá1nos tényez{í h~Jfolyásolja aL indikáto1 alkahnassá gát
A„ 1nagasabb hiÍrnérsékle t, a kiszá1adá.s a hel\.telcn eltart-ás és cso1nagohí.s jelentősen csökÍ,;_entheÜ az élő
spórák szá1ná.t LBg1ncgíelelőhhek voltak az an1pullá.ba.n E-1lta1tott indikát.orok . 1'.Iegállapít ották, hog,y a
szán1olást legjobb szuszpenzió ban végezni, de a szá1nolási inód 1nellett a szuszpenzió Lípusa és a len) C:sztési
1nórl is bf-JÍOl.) ásolja az ere:drnén.)-1 1\-lindc;i:ek alapján
javasolják a biológiai indikátorok hch-ett a ste1ilit.á.s
fizikai ellcn61 zl•sét ~1odc1n készülékekk el a hűn1érsék
let és 11.) 01nás ellen dt zéso aut.ornatiku s, g.) 01s és így
biztonságo sabb, 1nini a. biológiai indikáto1-ok hasz..,
nálata ( 84-)

Dr Szepesy Angéla

