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KATONA JOZSEF NAPLOJA 
A MÚLT SZÁZAD VÉGI 

GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSRŐL 

LÓRÁND NÁNDOR 

Kecskemét Városi Levéltárban Katona József gyógyszerész élete és munkás
sága után kutatva érdekes leletre bukkantam. Kezembe került saját kézírású 

naplójat amely színes önélet
rajzán kívül számos érdekes 
adatot tartalmaz édesapjá
rólt id. Katona Zsigmond
rólt a családrólt életkörülmé
nyeiről és koráról.* Így tud
hatunk meg személyes élmé
nyei .alapján érdekes részle
teket az éppen megreformá-
1ás alatt álló gyógyszerész
képzésről ist mint egyik első 
hallgatójától az akkor létesí -
tett gyógyszerészgyakornoki 
tanfolyamnak. 

De beszéljen erről inkább 
maga Katona József. 

t1• .• Alig fejeztem be te-
' hát a hatodik osztálytt vizs-

a 
ga után pár hét múlvat 1885 
jún. -ban már beálltam 
gyógytárba gyakornoknak ••• 

. A gyakornoki korszak volt 
.életem legkeservesebb ideje. 
Ezt ismét nem nehezteléssel 

határozottan el hi-
, 
.zrom 
bázta édes Atyám. Bármi 
panaszat elégedetlensége volt 

1. ábra. Katona József gyógyszerész naplójának egy 
oldala 

Kecskemét Városi Levéltár. Katona 
irat. 29. fasc. 1 706. 

József gyógyszerész levelei 
, 
es naplója. Ké~-
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a gyógytárban, ha tudta is, hogy nem én vagyok a hibás, mindenért engem vett 
felelősségre, persze azt gondolta hogy a ·ki érzi hibáját majd jelentkezni fog, de ·ez 
nem történt, ellenkezőleg, a gyenge jellemű segédek ezt nagyon kényelmesnek talál
ták magukra nézve, sőt teljesen félre értve a Péternek szólok, Pál is értsen belőle 
közmondást, engem megtettek bűnbaknak s minden hibát rám hárítottak. Az életem 
meg volt keserítve. Bár mennyire igyekeztem, nem volt elismerve s ezért elcsüggedtem, 

2. ábra. A Katona József elnök által 
szerkesztett és kiadott qyógyszerészet
tan hallgatók Segély és Önképző Egye-

. sületének Évkönyve címoldala 

elvesztettem egészen önbizalmamat. Édes 
Atyám szigorúan meghagyta a segédek
nek, hogy engem foglalkoztassanak s ta
nítsanak. Ezek ezután úgy iparkodtak vég
rehajtani a rendelet első részét, hogy he
lyettük is minél többet elvégezzek, tanítani 
pedig azért sem tanítottak, mert jórésze 
maga sem tudott. , 

Én nem úgy voltam nevelve, hogy a sé
relmek miatt panaszkodhattam volna, 
mert Atyám szigorúságához tartozott, 
hogy a panaszt gyengeségnek, gyávaság
nak vette volna, így hát tűrnöm kellett a 
sokszor tűrhetetlen helyzetet. Ha Atyám 
saját maga tapasztalta a segédek éretlen
ségét, azt persze keményen megtorolta; de 
némelyiknek ez sem sokat használt. 

Azért mégis voltak segédek, akik nem
csak szeretettel, hanem szakismeretükből 
kifolyó tudással és mindenre kiterjedő fi
gyelemmel foglalkoztak velem. Különösen 
ki kell emelnem Csorba Árpádot, aki iga
zán kitűnő tudású, izig-vérig való j6 gyógy
szerész volt. Édes Atyám nagyra becsülte, 
nagyon meg volt vele elégedve. Őtőle ta
nultam d legtöbbet, alaposan foglalkozott 
velem s ő iránta hálás is voltam mindig. 
Mint tanítóm szintén nagyon jó volt hoz-

•• • 

zám Gerber Odön is, később szinyérváral-
jaigyógyszerész. Őreá édes Atyám haragu-:

dott, bár tudását szif!,tén elismerte. Bizonyára meg is volt rá az oka, de az én előmene
telemmel, haladásommal igazán lelkiismeretesen foglalkozott. El emlegette hogy ••• ha 
én mellettem volna három évig Jóska fiam, olyan gyógyszerészt nevelnék belőle hogy ••• 

Ha nehéz küzdelmekkel és sok kes_erűséggel is, lassanként mégis haladtam. 1888 
júniusában készültem a gyakornoki tanfolyamra, bizony nem nagy önbizalommal, 
tekintve hogy kevés elismerésben, inkább korholó lekicsinylésben volt eddig részem ••• 

A gyógyszerészek kiképzésének egy nagy reformját próbálták ki ·rajtunk. Ekkor 
létesült az egyetemi évek előkészítőjéül a gyakornoki tan/ olyam. Mi voltunk az első 
cursus hallgatói. Az ország minden részéből felsereglett mintegy 60 gyakornok több-
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kevesebb készültséggel. Ez a tanfolyami élet nagy változást képezett életemben. 
Hamarosan kitűntem képzettségemmel. A tanárok (különösen a kitűnő Győry~ 
István) már egy hét alatt felismertek minket, nagyon is kisszámú komoly készült
ségűeket s bár nem bíztam el magam, önérzetemet hamar kifejlesztette a méltó el- · . , 
zsmeres. 

1888. június 21-én írt édes Anyám kedves szeretettel minden otthoni dologról, . 
édes Atyám is buzdít, szeretné ha az új 
rendszer s~erint fel juthatnék mindjárt az 
egyetemre, de ez még akkor csak olyan 
kívánatos reménynek látszott. 

Szeptember elején meg volt a vizsgám, 
ami kitűnően sikerült s nyomban be is 
iratkoztam az egyetemre, amit édes Atyám 
is nagy megelégedéssel vett tudomásul. 
Azután haza mentem rövid szünidőre s bol
dog megelégédésben telt el szabadságom 
a családi körben. Majd felmentem az egye
temre s bár a komoly munkában volt leg
inkább részem, új élet, az egyetemi polgá
rok szabadabb levegőjét szíttam ••• 

Karácsony felé írja édes Atyám, hogy 
számít reám a vakátióban, mert az irodai 
rendezést másra nem bízhatja ••• Az egye
temen a különböző fakultások köreiben 
van a legmozgalmasabb élet s bár a gyógy
szerész segély és önképző egylet csak ezen 
céljait szolgálja, mégis, mint az egyetemi 
olvasókörnek is képviseletileg része s a he
vesebb vérűek révén sokszor bele sodródik 
a nagy politikába. 

A mi segély egyletünkben általános bi
zalommal Kudar Lajos 11. éve.s lett az el
nök, egy kis pöttöm ember, nálam fél fejjel 
kisebb. Én voltam a jegyző s szép csendben 

3. ábra. Az Évkönyv egyik belső oldala . 

lelkiismeretes munkával vittük az ügyeket köz megelégedésre. Bár távol állottunk
a politikai mozgalmaktól, a véderő vita akkori időben volt s ez annyira felkavarta 
a kedélyeket, hogy sokszor a legbékésebben az utcán haladó ember is bele sodródott · 
az áradatba. Néhány kollégánkat is letartóztatták tüntetés közben, akik közül külö
nösen Auber Vilmos, egy különben szelíd lelkű, de francia származása daczára igen 
hazafias érzelmű ifjú elég okot adott is rá s védő ügyvéd kellett a segítségére •• • t' 

A napló további részében családi jellegű feljegyzések következnek, majd egy 
atyai levél részlete ismét ide kívánkozik. 

,, ••• igyekezz fiam Eiszdorfer úrnál előzékeny modorod, szorgalmad, kitartásod _ 
által a megelégedést kinyerni. Ne várd hogy dolgot adjanak, magad keresd azt. 
Dolgozz tisztán ügyesen, gyorsan, fogadd a netaláni útbaigazítást köszönettel • •• "~ 
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Katona Zsigmond atyai tanácsai, úgy vélem, mind a mai napig érvényesek. 
Fia pedig naplójában a következőképpen folytatja: . 

,,A szünidőt tehát Pesten töltöttem Eiszdorfer úr budai gyógyszertárában s a se
. gély egyletben is megválasztottak szünidei elnöknek, így félnap ezt a hivatalomat 
láttam el ••• Pár napra haza rándultam . .• de letellt a rövid szabadság, mennem 

. kellett vissza Pestre. Itt pedig nagy kavarodásba kerültem, ami nagyon fel izgatta 
érzékeny kedélyemet. A segély egyleti választásról volt szó. Az egyik párt engem 
akart elnöknek, az előző évi tiszt viselők és egy jó része a hallgatóknak. A másik 

. párt, alig ismert s igénytelen megjelenésemmel nem volt megelégedve, egy mutatós 
szakállas csinos embert, aki nálam idősebb is volt, óhajtott diadalra juttatni. Annyira 
ment a pártoskodás, hogy beillett volna kisebbszerű képviselő választásnak s én 
már legjobb szerettem volna belőle szabadulni, elengedtem volna a dicsőséget ... 
mégis meglett az az elégtételem, hogy az év végén a közgyűlésen Than professzor 

. jelenlétében az ellenfél leghevesebb harcosa, Krebsz Géza indítványozott elismerést, 
köszönetet működésemért. Egyébbként is az ellentábor tagjai többen is igen jó bará

. taimmá váltak. 
Az egyetemen rajongva szeretett tanárunk volt Lengyel Béla. Than, bár szintén 

. szépen magyarázott, tudtuk, tapasztaltuk nagy tudását, de nem szerettük úgy, 

. mint Lengyelt.** Nem is lehetett, mert nem olyan kedves egyéniség volt, mint Lengyel 

. s nem éreztük a szívét, lelkét úgy, mint ennek ••• '' . 
Az egyetemi diákélet hivatalos része mellett szól Katona naplójában a szóra

: kozásokról is~ Nála azonban e.z sem. volt zavartalan örömök forrása, amint írja: 
,,. • • Gyógyszerész bálra készültünk s nekem, mint a segély egylet elnökének, 

: illett hogy azon részt vegyek a rendezőségben. Eddig még nem volt frakkom, most 
. kellett tehát róla gondoskodnom • •• árát conditioskodásom alatt törlesztettem. So
. kan a segédi fize~és mellett is adósságot csinálnak, -5n pedig kezdtem az önállóságomat 
teherrel, de nem volt lelkem az édes Atyámat pumpolni ••• A gyógyszerészbál fénye

_ sen sikerült. Volt a honvédelmi minisztériumban egy Cserhalmy nevű tábornok, aki 
valamikor a gyógyszerészi pályán kezdte pályafutását, ezen a réven volt az ő fele

. sége régi időtől fogva a gyógyszerészbálak elnöknője .•. az idő halad tovább, las
sanként a vizsgákhoz is közelebb jutottunk. Nekem kétszeresen is nehéz volt, mert 

. a segély egylet ügyeinek rendezése becsületbeli kötelességem is volt s szinte háttérbe 
szorult saját tanulmányom. Tiszt viselő társaimat pedig már kötéllel sem lehetett 
meg fogni egyleti dolgaiknak végzésére. Igazuk volt, nekik első volt a saját vizs
gájuk. Megkértem tehát négy elsőéves hallgatót s nekik diktáltam le egyszerre az 

. elnöki, · titkári, pénztárnoki és könytárnoki jelentést. Minden jól sikerült s még egy 

. kis könyvet is adtam ki évi működésünkről, ami eddig nem történt, s bár segélyt is 

. szépen osztottunk ki, az egylet pénzügyeit rendben hagytuk •.. 
Érdekes és édes Atyám szigorú következetes felfogására valló két lepelet kaptam 

. május 20-iki kelettel. Amint a borítékokra néztem, tisztában voltam tartalmukkal. 

·**Megítélésem szerint ez Katonának szubjektív véleménye lehet, mert dr. Zalai 
Károly kutatásai Than Károllyal kapcsolatban azt igazolják, hogy Than volt a 
népszerűbb, ami mellett szól az is, hogy a segélyegylet tiszteletbeli elnökének is 
őt választották meg. 
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Az egyik T. Cz. címzés, a másik már Tekintetes címzéssel érkezett egyszerre, de az 
elsőt a vizsgámról való értesítés előtt, a másikat utána írta ••• 

Egy nagy gondtól minden esetre megszal;Jadítottam szüleimet is és magamat. 
Okleveles voltam, illetőleg a két évi gyakorlat kitöltése után elnyerendő oklevélhez 
a vizsgáim meg voltak. Haza jöttem tehát rövid szünidőre •.• szeptemberben Debre
cenbe mentem conditióba Mihalovits István gyógyszertárába, akitől május 25-től 
kaptam bizonyítványt, mert édes Atyám kérésére beszámította az ő nála töltött 
segédeskedést is ••• " 

Munkahelyeivel kapcsolatban írott feljegyzéseinek néhány sorát befejezésül 
még azért idézem, mert bár közvetve, de kihatással voltak a . segédi idők is a 
gyógyszerészképzésre. 

,, ••• hogy mi volt a régi conditióskodás a maihoz képest, elég csak annyit felem
.lítenem, hogy sehol sem volt valamire való segédszobám, ahol nyugodtan egyedül 
tartózkodhattam. volna olvasva, vagy másként magamnak élve. Debrecenben is a 
gyógytár melletti kamara volt a segéd szoba is, ahol meg állni sem lehetett s így ne-
. kem, bár nem volt természetem, rossz időben egész időmet a kávéházban kellett el
töltenem s így kénytelen voltam keresetemet kelletlenül elkölteni. És mégis szerettem 
s nagyra becsültem főnökömet, míg a mai viszonyok között a tizedrésze is elég volna 
az elégedetlenségre. Persze akkor még volt belátásunk s magunk kárán is a mások 
helyzetét, viszonyait is felfogni •.• a pozsonyi conditióm minden kritikán aluli volt . . 
Hosszú lenne leírni az ott kiállott kellemetlenségeket s csak röviden vázolom. Ke-
mény iskolában nevelkedtem, nem lévén soha elkényeztetve ••• édes Atyám folyton 
maradásra buzdított ••• Mikor szóval előadtam neki a történteket, az ő pedáns fel-
fogását is felháborította az ott történtek csúnya sorozata, sajnálta hogy három hó
napos conditióra voltam kénytelen, de nem okolt érte többet ••• f gy újra haza ke
.rültem ..• " végezte Katona naplójának gyógyszerészképzési vonatkozásait.** 

• 

. 
**A napló eredeti szövegén mindössze annyit változtattam, hogy a családi és magán-

jellegű szövegben szétszórtabban található és a tárgyra vonatkozó idézeteket ki
emelve kissé tömörítettem. 

• 

• 
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