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A szerző f eZ.iclézf S e h a ln s l? e r e n. e csehorszúgi
szárniazású, de rnagát n1ayyarnak ·ralló gyógyszcrés::, 
k·iváló aln11clalóg·us 1 szőlész-borús:;;, a hazai- szől6n1ü
vclés elBó tuclonuínyos Ul'Íivcl~je é8 a szőlőiskola első 
s:~crve:~őjénck enllékét, 8::::ülctésénck 200 él'es évfor
dulója alkalmából. 

1\. széJU)tern1esztés teriiletl-n elért nagvszerü 
cred1nényei n1úig ís időszerííck s a II. viláuli.áliorú 
lttáni sz6Iö ter1~Íüterült:t újratelepítés1~he~- irán)'-
1nutatóul szoh.:áltak. 

Ii.étszúz é\'='c, 1780. dccc1nbcr 2-ún született 
/)chan1.8 J1\~rcnc I..„eit1neritz-ben (1na Litnn1crice) 
[1, 2, 3, 7, 8, 10, 11]. c~sehorszúgban, szudéta-nén1et 
polgári családban. Elenli isknlúit szül6Yúrn.c:{LlJan 
végezte, rnajd gyógyszeré;.;'.!. gyakornok lett a vidt,k 
legfejlettebb ipari góepontjúban feky(í lleichen
bergben. A prúgai nérnct eµyctc1nen vizsgúzott elö
tanuhnúnyaílJól, 111ajd 1808-ban a gyógyszerészi 
oklevelét 1nár ]3écsben szerezte n1cg [8]. 

l\Iinthog:y a. XIX. szúzad elején 111ég tartott a 
nyugatról hazúnk földjére történő bcte1cpii1{s, új 
otthonok nlapítúsa, !3chauis Ferenc ís a bcvúndor
lókkal érkezett 111ég ISO:J-ban. li szcré1nségi Pé
terváradon telepedett le és nyitott gyógyszertú
rat. - C~salúdot alapított s rüvidesen a ·rúrns küz
n1egbccsülésnck örvendő polgára lett. C~yógyszer
túra volt n. helybeli értcln1isé!! ta!ú1kozúhclvc s a 
nagy t(>rténcln1"i n1últtal rcnd~lkczG -;;úros v~zetői
V('l kötött barútsúLi;ot haláláit.>: fenntartotta. 

Ez azért érderno.fkicn1elést<".n1ert nüntcgy 1núsfé! 
é\ctizcclcs gyógy.o.;zerészi n1üküclés után 1817-be11 
felhagyott eddigi hivatúsával s új Ü:;111crc·tek szer
zése utúni Yúgy kC'ritcttc hataln1ába. - .q_ szerén1-
ségi túj ltntúsa alatt érdeklődése egyre inkúlJJJ 
a szGUítc•rH1csztés ús borászat felé terelődött s 
ininthuu:Y !!vóuyszerl~szi 1núköclése 111ellctt ncn1 fou
lalkozh~ll:(';tt. 1:.eliéí rnért:l~kl.Jcn a ter1nér-:zettud~-
1núny új terliletci vel - eladta gyög.·yszertárút fi 
1818-ban :Pestre kültüzött. 

:Pedig gy('1gy;:;zerésznek sen1 lehetett inindenntqJi 
egyénis(·g, hiszen a Szentp<~tcr\-úri (~yógyszerészL;t:i 
Eg_ylet: tiszteletbeli iagjávú vúla:-:ztotta s ez arra 
enged kijvctkeztetni. l-Íogy kollégúink hnzúnk ha~ 
túrain túl i~ isnH:rtr!l.: [8]. 

1\,st alJba11 az idöbcn ktzdet t a 1nauvar r:~Iet 
küzpnntjúvú lenni, Jiúr az uteúkon nH~g"'inagyar, 
né1net, szlo>:t.'.·n~ .uörü!! stb. n\·elvck zűrzrrvara ha1u::~ 
zott, de 1núr kiillak{iló\Ja11 ·\,olt a refor1nkor nniJ
Cf!\"t~niséueinek küre. 
--:Schan;S ebben a kiirn\·ezt:then nlinden szelle1ni és 

anyagi crcjl~vcl új !iazúJa szfílőtcrn1esztésénck incg~ 
újítúsú-;;al kezdett f(1J_dalkozni. __;\ (~schorszúgLan 
született. 13{ic-sbe11 di1iln1núzott· s :Pt~tcrv{tn.l<lou 
gyógyszer{:szkcdctt ,S'chan1.s ]?crcnc, szóln1n és írús-

ban n1i11dig n1agyarnak vallotta n1ngút annak elle-· 
nérc~ hogy n1agyarul türve beszélt s nevezetes~ Ina 
is forrúsn1unkúnak szún1ít.ó 111úveit nén1et nvclven 
írta [8, 12). · 

f3chanis l?crc11c Hauy clhatúrozúf'úhoz tudni kell, 
hou1" a nu1uvar sz{))Ószet és Lorászat - 111cly a 
n1c""z.őgazdas?(g jC'k·nttís szúzall~kút képviselte 1;1ár 
akkor j~ - a XIX .. szúzacl elC'jén nag>·o11 C'lhanya
uolt helyzetben yo]t. ?\c111zetuazdasúuu11k szen1-
T;ontjúbÓ1 oly fontos Lorh:.'rlnl·IJsünk n1;ir a korúlJbi 
f'zázndokLan hanyatlásnak indult a tokaji Lorvi
dék kivc:teléYel. - J\ török 1ncuszúllús alatt a sz{)
lőket JHtu:vrészt kiirtottúk. ]évé~1, ho.u;; a .. :Pr6fétan 
tanítása '-t:iltotta liíveinck a szc::::zcs ·Ú:al ·~l\·t:zetéf:, 
de a x·y·111. szúzadban tovúbli is ru1nlnl t a helvzet. 
_~\ hétéves húború után 11auv arúnvban 1nef..d1~dult 

e~ ~- , 
az n;.;ztrúk s.zúléite:lepít.és s 11 inagyar bor(lk vún1-
külfüldre vall> vitelét csak aLban az esetben e1111e
délyeztc a kan1ari1la, ha a kercskcd{í cgyidcjú'l~·g 
ugyanannyi oszt:rúlt bort is cxportúlt. - Nagy h:e
lendősége lett ;;o]na a Jnagyar lJoroknak a napoleoni 
háborúk alatt. c1n1L'k ellent:rc 1. Jr\0 rcuc L';:;Lu:;zúr 
nP1n jtírult hozzá n n1agyar liornk kivitL·](:hez. ]~z nz 
évE"zúzados hútt(:rtie ;.:zorítuttsúg rontntf:a a n1inli
S<~get, a tr:rrneJL'.:-i c"rclekc·Itséget. 

·,,..!\. reforr11korln111 n1ez<'.Jr..::azc1a;.;ágnnk helyzete is 
napirendre kerll]t s fcjlesz,tése érdek{~hen ó';:échr:nyi. 
javas1ntára Dcc8ényi l:iál a Ne1nzeti l{aszinóban 
100 arannyal jutaln1ttzott púlyúzatot írt l·:i 182b 
júniusában egy u1agyar gazclasúgj taJlÚ('sacló 1neg
írásúra - 1nelyre /]cluuns is beküldte 1n1111kújftt [3]. 
Ezt 1830-ban az alábbi cÍ1111ncl adtúk ki: , 1:Bet:rach
tung über Ungarns \VciniJau, odl'r aufE·rfahrungcu 
ge,uriindete J3C'lehrnnge11 zur n1ügliclien "\"c·rl.Jl'sse
rul1g clicscs ;,yioht:igcn T.Jand\\'Írlseliafts-Z\veigen. 
l 8:lÖ. Pest." \8). lllajcl 1832-1833-lHm újrn ki-
adtúk. . 

ó'chani.s ezzel tcr1nészetcscn nc111 nvert:e el a 100 
aranyat, hiszen a 1nezőgazdasúg egy ;:észCnck üjjú
éle;:;zÍ·ésérf)l siólt csal;: a 1nunkúj~}, Yiszn11t. felhívta 
111agára kora nagy t'gyénist~geinck 1 /S':~échenyinek, 
1Vcssclényinek l~S a töLbieknek f'igyeln1ét. 8zú1nns 
s;;;akkön\.-"vet írt a sz6lGtern1eszh};.;r6l. lieutazt:a. ha
zánk ne~·ey,eteseblJ sz(jl()tern1esztő tájait, tapaszta
latokat :-:.zc-rzet t, 1naj<1 üs:-:zeh~:snnlítoi tn ('.·.-.; tanú
csokat ndott. {T!!y is1;u:rte lu:J..zúnk RzG]()t:ern1t·H5 tá
jait. mint dőttt~··senki mits [:J]. HeI,·türt<"neti mü
vekt~t alkotott s ininthouv né1nctü! írt, hazúnkról 
;;,zóló tájékoztatásai 11c~Í;zcf.közi érdeklődésre is 
::z{unot tartottak, ezcklJtJI is111erték. 1ncµ hözeleLlJ
rf.JI a külföldi<'k 1?t:sü.'t, :Budút, J?éterYln·adot stb. 
](Lilfüldi szakfolyóiratokban publikúlt s egyik eijá
rúst nH.:i! Illa is .. 1niranvtli zi.ild-(1ltú:/'-ké11t:. is111erik 
!' 1 :r). N6~'énvtru,ii, k<~n1Íni is1nereteit a borúszatl.i:tn 
f1ai'.z11osíLva'ta11Úc'iokal <ldott a Hd11Dség ja„„ítúsúra, 
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az erjesztés, eltartás tisztaságára, n1ely n1unkássága 
átn:yúlik nz élelnüszer ké1nia területére. Tapaszta
latait ré~zbcn öná11ó 111unkaként - pl. „I(ritikai 
vizsgúlóclások a 111agyarorszáui szőlötcrn1csztés 
gánc,sai és fogyatkozúStli körül",_1834. Pest. [4] e. 
n1unkája - részben az últala alapított és Bzcrkesz
tett, rnagyar l~S né111ct nyelven n1egjelenő, hazánk
ban clstí, szólészeti és borászati szakfolvóiratban 
jelentette 1ncg, 1nelynck círne: ,,l\-Iagyaroi.'.szág bor
termelését és készítésöt tárgyaló folyóírás". I(o
rán cl!~un:vt s íg>~ a lap csak: háro111 évfolya1not ért 
inog. Orikölt:ségi úron hozta fnrgalon1ba [1"1]. 

Segítő túrnai is voltak, többek között Jlaje1Jfy 
.... Ya1:ér Ferenc budai polg1l1\ aki inegvásúrolta (iö
rög l)en1eter híres szőlő fajtagyííjtc1nényét, n1ely 
iclővcl átkerült. az Qj\f({IB gondozásúba, n1ajd 1857-
bcn dr. fL:;it;: l 11crcnc {tt:telepítettc a I-Ccrt:észeti ..::\ka
dé1nia, a inai J(ertészeti ·:Egyef:c1n területére [ü]. 
- _Patrf\nusai ;;:C';„dtségóvt·l /)cfnuns a Sasheg-y lan
kú.in G linld fiJlclhüY. jutott kísérleti é~ ta111il;núnyi 
feladatok Vf~Urehajtús{1ra [8]. J~z \colt az C'ls{} szöllí
iskola hazánkban, az ún. „venvh.:e-iskola", n1t•lv-
Jl{_'k ré-uics nPvc> i:-: önn1auúért be~qz~!l. · 

..:-\:;;, 18:1:)-IH:n rueualakult J.-ía!!yar Ch1zdasá!!i 
l~~yesület- Yáli1sztr11únyi tagja, sz'ií..1nos kitüntet6s 
birtokosa. T„onclnntól Szentpötervúrig n kiilönliüzl) 
ii1ez(íu1tzdasáui trirHt1lások, ü!.:;VCsiiletek, i11t\~zn1(:
nyek v<dósúg.Os va.uy levelező 't.D.gja - a sok ntazús 
közben :.;zcrzett ineuhüléslJcn 1839-ben, cgyjk útja 
nlkahnúvnl. a Baranya n1c'gyci IAtkipnsztún ineg
lutlt [:l, 7, 8, ü, 10], 

-:'.\Iint a reforrnkor 1111gv egyéniségét. a szől6ter-
1ncszi<~:::hcn az illPtékcs sZ'aknlfti körök nvilvúntart
júk, e1nl{:két úpolj<'1k. Nekünk gyóuysz~:részck.nck 
se111 s:;i;ab:u1 e1nlékét a feledés ho1núlvúnak úldoza
tául cn~J.:C'dni, Inert a n1agyar rne;.:;Ggazdnsúg en1c 
szektora iránti érdeklődése a szcrén1séui gvó~yszc
rés;;;kc(1ésben uvökcre;;;ik s avóuvszeré~zi-·1;ot~i1ikai 
képzettséu J1(~1J(HI aligha t1lClott ·,-olna olyan hatás
sal lPnni a sz6lészet szakiroclahnúra, ho;..rv 11 n1úso
dik világh{d)nrú vusztítúsai után idlís~Crü sztíléí
ter1ncló::·d újjúópítésnél is inint:aként. szolgálhas
son. 

llWDAU)}! 
l. /)',:rzt/i r1uíry Lrí„yzl,): l\Ingyur Gyúr.;yszerúsztudoi nányi 

~[\ixsnsriu }:rt.ec~ítöjc. 7. é\·L 271-272 1. (lflill). - 2. 
ó'chulcl ( 1'rArlz1) f!'cn;1<c ~~.<,· l ~ i.iriis111urty J[ ihály: _Fi_~yeln1;_;z(j 
l S:l!l. :~nn. 1. - :-;. .Uapaics li'ay1nunrl: l\Tngyar gylin1ölcs. 
JL kir. T(:J'!nr'::'ZC'i.tud01núnyi 'f~irsulnt 187., lS!l., 190„ 
22.~., 22D., 2fi~L 1. J]p. l f!,10._:_4. Schuurn li"crcnc: lh1gnrns 
\"Veinbau in ::;cincn _gnnzr~n l.Tinff1nr;:o lf;~~2-1S:l:1. Pe;:;L 
\Yiunnd Ilruck Lnndi:rnr. - 5. ó'ch;_Í111s F'crcnc: I(dtikni 
viz::;gtik1(11isnk n irlHf!\"Hror~zúr:d sz6hJtor1ncs:d.l~s gúncsui 
l•s fngyalkoztisni kiJrÍil 1834. ~PcsL - H. Ert;; l•'ercnc: 
J\.ert:úSzoti ll'li:t~etek 1857-IS59. 'Rp. - 7. J(cnycrcs .1fr1~ 
ne._~: ::\Ingynr J~letrnjzi I.t•xikon TI. k. flSI-582. lD()\J. 
::\f'Tc\. - S. ,S':;i nn 11-:;i .Ttí.:.'!cf_: }Inuvnr ín'1k r:lot.oös innnkúi 
::\. j f. J.:. J \)()~, :J~()-:\2:2. • ff(!!'fl\~ÚnS:r.k\· \TiktOt' I3ttdn
jl\'Si. -- D. Oaiy(Jc.:y I\~drr!l}!: 7\rngyar Gi~:t.(11tsúgi Eg~vesü
lnt. Einh-;kkiiny,·r• Bp. 1R7D. 1:1R 1. - 10. Pallrrn .:.Ya;1y 
Lc:ri/,'.1Jl1 :\.:v·r. !!'.:!7. - 11. Dr. (icrla11 G1rn:::l<Ív: I\.er!.í!U7.-
'1',.„;„„ -,,„1 l'l-1'' l , -f •) -- -9 ... ;,. l'' l'Jr G'~·r 
--,'~".-'. -.' _ '.:-·''."'. ·:::·~z; '--:-'dP·-:-·- . rvay 

(rl/,~.:ti!L': l\„nrtc•sznt. p,; i':'zoleszer. l nso. o0-;1 I. sz. -
J:-l • .Tr:s:;;;ns::k.11 ..:fr1;ád: Oliiis, SZéTncz1':s, dug\-ányozüs. 
}Iczrignz<l11:-;iígi kiitdó Bp. 1\17;"'), - l·L l\c7eni~n 5'ándor: 
.:\grárind1H11úny XIT. úvL 12. st:. IDGO. 

.0-p 4. l-{ 0-11 o rn: rbcpen11 llla.uc (1i80-1839) 
A.nTop ncno:.111uaeT (jJap.\\a~enTa <l>epenu.a WaMca po

no.\1 113 L!exnn 110 Ct!l1Tan111ero ceún oeurpo.-.1, 0T,11111noro 
a_\tnconora, Bll!!OJíC.'Ta, ncpooro uayquoro acffre;151 o 06-
.r1acT11 ocnrepcKoro a11Horp<L1apcTna n nepnoro oprau113a
Topa 1Ul\0-11bI n1111orpanapcTna, no c.11y 11a10 200-neT11elí ro
JlOBllll!llbl co JU151 ero püih'..I!,CHH51. 

Dr. Cs. I\.: o 1 o zs: Ferenc Schanis-lije and tvork 
~I:he life und "·ork of F. Scha1ns, un excellcnt Ilunga

rian phurrnncist of Bohe111iun origin (1780-1839) is 
reculled. :\(Lcr obtaining his pharn1acist's qunlificution 
ut. tho \'ienna University, ho estuhlished a pharrnucy 
in J?étervárad, \»here hc \Yorkecl fron1 1803 to 1817, 
-when he rnoved lo l)cst. ln nddition to his professional 
t1et.ivitics, ho \VHS nn cxccllent oenologist und uinpelolo
gist, the first sc;ient..ific \Vorkt\t' o( both urts in 1-Iungury . 
l·fe foundcd, edit:ied und pub\ishcd on non-profit huse 
n j11r11nl of \Yinc-culturo nnd estnblishccl n ~'\'ino-shoot 
Sc•hool". \\·hich hccuino lnler thn bnsc of Lho •:1-rorti
c11lturnl L'ni\·ersiLv''. ITonotH'e(1 ])y nuincro11s rlislinc· 
ti(Jns, 111(_:1nb1~rslii1'is of differcnt, a~t:;Tic·1ili.11rn.k srwietics 
fruni Lunclon to J'ei.ersbun:d1, he dit:~d lin l fl:l!l in Lnki
puszt1t (Connty of B11rnnya~ H11ng111·y). 

1J1'. Cs. }\:_ o 1 o z ~: ]i'crcnc Schr:tril8 (1780-!S,'~9) 

\-t~rfrtSSüt' brinc;t den !l\lS der rl'schechosJo\\·ukei st111n-
1nenden. sieli idíet· nb ungurn bek1~nncnden l 1'erenc 
~elinins (17-SO-lS:Hl) nn]ü„slit•h dcs 200 jiihrigen Zcnte· 
1Lt!'Ít1rns sciner GchurL io Erin11cn1nu:. \}ennntlt.c'!' \VHl' 
t·i11 ausgezcichnuter :\ inpc:lolo~l;, \\TeÍnhnuer- \V cinkun
dir_;er, der l~ri1i.c der tlün einhciinischen \Veinhn11 \visson· 
scf1af1.-lich ku!ti\·ic~rt.u und cr \\'H!' der t:rste On!nnisni:or 
der \Veinbausclnde. Suin :\poi-hekcrdiplon1 cl·\rllrh er 
in \Vien itn ,Jahrc 1803. Noch i111 sclbcn .Tnhr eröffneto cr 
eine .·\p(Ji:huke in J?6t:i..~1·vfirnd, in \\'i.~lcher cr· his 1817 
nrh;·itcte .. Ah 1818 lcbt. er i11 Pest, \\'O er ::il:inc Q"anzc 
Zt:ii., seine ganze J~nergie der \'crlie::iserung deni" her-
11ntu1·ucko1nrncnen 11nunri~clu~n "\VcinlJuu \vi1l111eie. Er 
schn:fbt, znhlreiehu r:n'(·h1:1·, grlindet eino Zeit.schrift fiir 
\YPinbun, diP l'i' sclhcr rcrliuiert, in nngnrischcr nnrl 
d1:ut.sehvr SpraC'he ptdilizit·rt und Ztl!ll Sclb.stkoslen
p:·eis in (len \'t!rkchr bringt.. :\111 „Sashegy'' grUndet er 
eine \V('i11l1nuscl111\f), \YO u!t'i(·l1zvit.ig unLerricht.ei. \Vird 
uc1il di1::-ie Schnh· hil;let. rl;t'nn ;.;pii.Li:Í·~ 1li(; Basis (lt:r lTni
ver~itii.L für G11ri.e11ba11. ~\ls i~iu:entün1t;r znliln)ichcr 
A11szeicl1nungen 1111rl 1tls \\·irklichCs korrcspondiererHlcs 
Jíitulio(l ,-crscl1icdenu1· l1~nd \\'irLschnf Llichen Gesullscl1nf
t<.•n \.·on Snnkt l'f'tcrshuru liis T~ondnn, st.nrh er Íl11 .Tnhre 
1S39 in l,f1kipust:ta í1n l\.7,1r11itnt-1311ranyn ft!l <.)inur ErkE!
tnng, dio cr sich "'itlircnd sciil('t' \Ynn•lcrnn::r durch dns 
ganZc J,ant1 zugezogen hnL 

-;; R'>Ju1110 en !Dspcrantri: 
D-ro Cs. !\:: o 1 n zs: F\:r~::nc S'ch„un„„ ( i;··su.~JS:Ji!) 
La nütoro elvnkH~i ln nwrnuro11 de !a fannaeiisto Fc-

rr:nc ,')clunn<'I (l7S0-1S:~n), ok11ze dt;; ln 200-j11r1l datre· 
V•}tJU du lin 111tsldúo. Li d1:v·-.::ni::; ul Cehio. St>d sin knnfL•:ús 
!H11l!!t~n1, li e::;ii~- clslnn; n1npclologn, .vi11l1erk11!turisto 
k:tj \·inkulluristo, ln 11uu1~ ;:;cir)ll(.'.!l kulli\·nni.o de 111 vin
b,;rkult.1u·1~do krti or~1init:untn de vinberkullttrejo. Li 
a:ciris sinn fnrn11t(:ii;-;t.fln díplor1H1n 1_\!l ln jaru l:SO:~, knj en 
la sn1n1> jnrn li n11dü:n11i:.; ~;íun iq1oi.ckut1 t'!! Pl~t.ervárurl. 
Li l11borí~ t.ie ['.is ln juru l S 17. l~kdü ln jnro 181 S Ji vivis 
cn Pest, knj <h:dif:is sian i.!lt11n tcrnpon knj cnergion ul le 
plihnnigo de ]a 1nn!l1onifri11ta lu1ng11ra vinhor1nastru-
111ndo. 1_,i \·0rkis r1nilh; rla !ibroj, fondis ftckrcvuon pri !11 
vinhurkullut'1Hlo. t.iun (·i J'j;1;1ttHl li n1P111 reduktis kaj 0l
d·-<11i~ ;_·11 !1ungílr1L knj g'.l~!'!lHUlH lin!,;'\·oj, erH'irkulignntu 
ű:in je 11ro1n·nko:::t.1L prozo. Li fondis „vinhcrkulturejon" 
en SnsheC";,-, kie stu11l1~111pe oknt:is 11nk11ú instrundo, kaj 
kiu poste fndgis hnzu dc ln (j11nlenknltnrn l 7nivursitato. 
Li rnnri.iB t•n ln jnro 1 s:1n cn Lnkipuszüt (_!\'nrnit.nto Bn~ 
rnnyn), !del posednnío dt~ phirnj honol'igoj knj kicl. nor
nudn knj knrt~::;ponda 1neo1bn1 dc· di\"i.•r:'Jaj agrokulturnj 
nsocinj :1c 8zcnt.p61.c1·\-1Í1· L::i::: Lnndon. Li forpn~--;i:1 pro 
rnnlvnn1n1rno nkii·itn .-Ja1i1 rnnd\·,_ijuúo en 111 pn1vinco. 

(Dorsnd-_4l;aúj-Zrn1.plén 1ncyyci :I1anács Ciyóg,11s::,crfci1·i [(ö;;poi1t !.9f.3fJ. s:::. (!.1.fÓf!!f8Zfriára, Jí-iskolr:, 
Széchenyi u, 76, - 3530) 

Érl;.:ezett: 1981. \l. S. 


