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A kecskeméti Szentlélek gyógyszertárban volt gyakornok. Tirocinális vizsgáját letéve  → Fördös Lajos 

Szent László gyógyszertárában volt segéd. Gyógynövénybeváltóként működött 1940-től.  

A szőlőmaggal végzett kutatásait már nem szabadalmazhatta, mert behívták katonának. A II. világháború 

után nem alkalmazták, mert nem volt szakszervezeti tag. Az államosítás után a Bács-Kiskun megyei 

Gyógyszertári Központ leltározó gyógyszerésze lett. Munkája közben felfigyelt a patikákban a múlt 

értékeire, ezért ellenezte a nagyobb selejtezéseket. Így kezdte meg a régi állványedények, fatégelyek és 

eszközök gyűjtését. Hosszú munkával elérte, hogy 1966-ban az anyagot kiállították a Gyógyszertári 

Központban (Jókai u. 14). Ezt 1973-ban áthelyezték a Batthyány utca 7. alá,  → Katona Zigmond egykori 

gyógyszertára helyére. Gyűjteményével sokszor foglalkozott a helyi sajtó és a média. 

Gyógyszerésztörténeti kutatásokat végzett 1968-tól, tagja volt az MGYT Gyógyszerésztörténeti 

Szakosztályának és a Nenzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaságnak is.  

A múzeumi munka mellett Lóránd Nándor rengeteg népszerűsítő előadást tartott, számos tudományos 

dolgozatot írt és több tucat cikket publikált a gyógyszerészet és orvostörténet különböző témaköreiből, a 

megye híres gyógyszerészeiről, a gyógyszerészszakma és az egészségügy történeti vonatkozásairól a 

Gyógyszerészet, a Gyógyszerésztörténeti Diárium, Orvostörténeti Közlemények, valamint a napilapok, 

hetilapok hasábjain. 

Lelkes szerteágazó munkássága, látványos kiállításai országosan is elismert, népszerű, mindenki által 

szeretett kutatóvá tették, mégis nehéz küzdelmet kellett vívnia gyűjteménye megmentéséért, hiszen 

1981-ben megszűnt a kiállítás lehetősége és a múzeumi anyag a Rendőrfaluba került raktározásra. 

1983-ban súlyos betegen kapta a jó hírt, hogy a patikamúzeum ügye mégis megoldódik, s gyűjteménye 

méltó elhelyezést kap a város központjában. 1984-ben a Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság 

hivatalosan átvette Lóránd Nándortól a 2504 db tárgyat, 560 db könyvet, 151 gyógyszerészeti folyóiratot 

számláló szakgyűjteményt, s 1985-ben megnyílt az anyagából rendezett állandó kiállítás. 

Magánéletében is rendkívül sokoldalú és tevékeny ember volt, többféle sportot űzött. 1938-ban 

kezdeményezője volt a vitorlázórepülés megteremtésének, állandó résztvevője volt az autó- és 

motorversenyeknek. Több mint 15 évig vezette a Gyógyszertári Központ fotókörét, több száz fotót 

készített előadásaihoz, cikkeihez, kiállításaihoz. Nyolc évig tanított a gyógyszerészasszisztens 

tanfolyamon, tagja volt több tudományos társaságnak. 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság 1971-ben Than Károly, 1975-ben Katona Zsigmond, 1978-ban Kátai 

Gábor, 1983-ban Ernyey József emlékéremmel tüntette ki. 
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