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Baranya Megyei Múzeumok 
Igazgatósága muzeális gyûjteménye
A pécsi gyûjteményegyüttes igen értékes részét képezi a
gyógyszerészet- és orvostörténeti mûtárgyanyag, amelyet
a múzeum Új- és Legújabb Kori Történeti Osztálya, vala-
mint a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum ôriz (itt, Pécsen
található a szigetvári Zrínyi Miklós Múzeum egykori patika-
történeti anyaga is).

Agyûjtemény kialakulása hosszú folyamat ered-
ménye. Az 1950-es években SALAMON BÉLA

gyógyszerész számos (a pécsi
Sipôcz Patikából és a szigetvári
Magyar Korona Gyógyszertárból
származó) ritka és értékes dara-
bot ajándékozott a pécsi, illetve a
szigetvári múzeumnak, s ugyaneb-
ben az idôszakban a Baranya Megyei
Gyógyszertár Vállalat az államosított ba-
ranyai patikákból összegyûjtötte a
használaton kívüli eszközö-
ket, s ezekbôl a múzeum is
kapott ajándékként dara-
bokat. Az 1970-es évektôl,
a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum fôigazgatója,
ANTALL JÓZSEF és helyettese
VIDA MÁRIA szorgalmazták két
pécsi neves patika (a Gránát-
alma és a Szerecsen) mûem-
léki helyreállítását, valamint
egy Baranya megye és Pécs
gyógyszerészettörténetét
feldolgozó kiállítás
– a pécsi Sipôcz Pa-
tika épületében tör-
ténô – megvalósítá-
sát. E nagyszabású
tervek a Gyógyszertári
Központ támogatásával vé-
gül 1990-ben valósultak meg, s a
létrehozott reprezentatív tárlat
elômunkálatainak részeként
DR. ROMVÁRY FERENC szakmai
vezetésével és a Sipôcz Patika
akkori vezetôje, BRANDTNER

OTTÓNÉ gyógyszerész aktív segít-

ségével és közremûködésével új lendületet vett a gyûjtés az
1980-as években.*

Ugyancsak komoly gyûjtômunka folyt Mohácson is,
megmentve számos jeles patikatörténeti értéket.

A sokrétû gyûjteményben nemcsak tárgyak (a gyógyszer-
készítéshez használt eszközök, laboratóriumi felszerelések
tartozékai, az elkészült gyógyszereket, illetve alapanyagokat
tároló edények, kötszerek, gyógyszerek, gyógyszerkiadó üve-
gek, gyógyításhoz-orvosláshoz használt eszközök), hanem

iratok (kézirásos feljegyzések, oklevelek, patikussegéd
bizonyságlevelek, manuálisok, méregkönyvek),
aprónyomtatványok (számlák, receptek, receptzacs-
kók, gyógyszercímkék, gyógyszerzacskók, szóróla-

pok) és könyvészeti anyagok (német és latin nyelvû
gyógyszerkönyvek, orvosi szakkönyvek) is találhatók.

A tárgyi emlékek csoportjában a legkorábbi darabok
között említhetôk az 1644-es, illetve 1716-os évszámmal
jelzett mozsarak, méregmérleg, vörösréz kannák, gyógyfü-

ves dobozok a XVIII. századból, drogvágó,
tinktúraprés

Gyógyszerészeti emlékekGyógyszerészeti emlékek

1.

* Romváry Ferenc: A pécsi Szerecsen Patika. In Emlékkönyv 
Baranyai Aurél születésének centenáriumára. Szabó László Gy. 
és Vargha Dezsô (szerk.), Pécs, 2003. (Tartalmi idézet.)
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a XIX. század elejérôl, valamint állványedények a XIX. szá-
zad elsô felébôl. Néhány esetben a helyi készítésre is utal-
nak adatok. Így például a Zsolnay Gyár termékei az egy-
szerû, hengeres formájú, fajansz kenôcstartó tégelyek, s je-
les darabja a gyûjteménynek az a rézmozsár is, amely –

felirata szerint – WEINBERT PÉTER pécsi harangöntô
mûhelyében készült 1826-ban.

A fennmaradt emlékek a pécsi és baranyai, egykori
gyógyszertárak eszközkészletét, a patikák mûködését, a

készített és árusított termékek széles skáláját repre-
zentálják.

Az Irgalmasrend Gránátalma Patikájá-
ból porcelán állványedények, folyadék-
és porüvegek, fatégelyek, a Szerecsen
(késôbb Sipôcz) Patikából folyadéküve-
gek, porcelán állványedények, nyeles

serpenyôk, rézmozsár, pénztárkönyv,
manuális; a szigetvári Magyar Koronához cím-
zett gyógyszertárból XVII–XIX. századi szak-
könyvek, fa-, pocelán- és üvegtégelyek, görebek,
tapaszfôzô edények, mozsarak, mérlegsúlyok,

pasztillakészítô eszköz; a mohácsi
gyógyszertárakból többek között fara-
gott ajtóbéllet dombormûvek gazda-
gítják a gyûjteményt. S hosszan sorol-
hatnánk még a különbözô patikákból

származó, cégjelzéses gyógyszerdobozo-
kat, díszes fejlécû számlákat is. A pécsi Re-

mény Patika készletébôl pedig eredeti tablet-
tákat, az Arany Sas Patikából folttisztító port is ôr-

zünk, természetesen eredeti csomagolásában.
A gyógyszerkészítés alapanyagai között lényeges sze-

repet töltöttek be a gyógynövények. Fontosnak tartjuk
ezért külön kiemelni azt a tárgyi hagyatékot, amely a nö-
vényi hatóanyagok gyógyszerként való elôállítását szolgál-
ták: fából készült gyógyfüves dobozok, drogvágó, tinktú-
raprés, herbáriumprés tartoznak e körbe.

Érdekességként megemlítjük a „gilisztacukor” öntôfor-
mákat, s a XIX. század második felébôl származó, díszes
dobozban tartott ostyazáró készletet is.

Az orvoslás eszköztárát szemléltetô relikviák – pl. klis-
tély, tûsterilizáló, injekciós tû- és fecskendôkészlet – mel-
lett meg kell emlékeznünk egy érdekes, 1813-ban szüle-
tett, s a múzeumban ôrzött forrásról is, ez JOANNES RHABL

pécsi orvos-kirurgus hagyatéki leltára, amely felsorolja
azokat az eszközöket is, amelyeket nap mint nap használt:
3 kisebb ezüst, a „chirurgiahoz való eszközök”, 3 érvágó

fásli, 2 ezüst érvágó kés, 1 ón „krisztér fötskendö” – belvá-
rosi házában – egy kisebb almáriumban kapott helyet,
míg „egy béfalazott almárjomotskába” pedig mindenféle,
a kirurgiához tartozó eszközeit tárolta egykor.

Utolsóként, de nem utolsósorban említjük azokat a be-
cses emlékeket, amelyek neves gyógyszerészek személyé-
hez kötôdnek. Ezek közé tartoznak SIPÔCZ FERENC gyógy-
szerészeti (1830) és orvosi (1843) diplomája, SIPÔCZ IST-
VÁN gyakornoki bizonyítványa (1859) és a SALAMON GYULA

segédéveire vonatkozó, az 1850-es évekbôl származó bi-
zonyságlevelek.

Sajnos a gyûjtemény nagy része raktári anyag, a nagykö-
zönség csak néhány darabot láthat a Szerecsen Patika kiál-
lításán. A pécsi, illetve a mohácsi múzeumban ôrzött,

2.

3.
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több mint 200 év emlékanyagát felölelô relikviákról szól-
va nem feledkezhetünk meg arról, hogy a megkopott, so-
kat használt tárgyak, megsárgult iratok, gyönyörû kézírás-
sal kalligrafált számlák mögött mindig ott van az ember, a
patikus, aki szakértelmével, tudásával, aprólékos gondos-
sággal, odafigyeléssel készítette a betegségében kiszolgál-
tatottá, lelkileg is érzékenyebbé váló embertársai számára
a gyógyító szereket.

Megköszönöm DR. LÁRENCZ LÁSZLÓNAK a múzeum gyógy-
szerészettörténeti emlékeinek meghatározásához nyújtott
szakszerû és készséges segítségét.

Gál Éva
fômuzeológus, osztályvezetô,

BMMI Új- és Legújabb Kori Történeti Osztálya, 
Pécs

The Relics of Pharmacy
A most valuable part of the collections in Pécs is formed by the
relics of pharmacy and medical history preserved at the
Department of Modern and Contemporary History of the muse-
um, and also in the Dorottya Kanizsai Museum of Mohács (the
former collection of pharmaceutical relics of the Miklós Zrínyi
Museum in Szigetvár was transferred also to Pécs). 

In the 1950s, pharmacist Béla Salamon donated several rare
and precious pieces to the museum, and also in this period, the
Pharmacy Company of Baranya County collected the pharmacy
requisites, which were out of use, from the Baranya pharmacies
brought under state control.   

The earliest pieces in the section of small relics include phar-
macy mortars from 1644 and 1716 manufactured at the Zsolnay
Porcelain Works.  

4.

5.

7.
8.
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1. A gyógynövény-feldolgozás eszközei, XVIII–XIX. század. Válogatás 
a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának gyûjteményébôl

2. Ostyazáró készlet, XIX. század vége
3. Folyadéküvegek, XIX. század
4. Mozsár Weibert Péter pécsi mûhelyébôl, 1826
5. Alpakka állványedények, XIX. század vége

6. Címlap; Kräuter-Buch, 1731 (a Sipôcz Patika kézikönyvtárából)
7. Gyógyfüves doboz, Szerecsen Patika, XVIII. század
8. Fajansz állványedények, XIX. század elsô fele
9. Receptzacskók pécsi, Baranya megyei patikákból

Fotók: Füri István

9.



Az elsô magyar nyelvû 
orvoslókönyv, 1577, Erdély
475 éve született váradi Lencsés György (1530–1593), az
Ars Medica címû kötet szerzôje. A kötet a XVI. századi er-
délyi kódexirodalomnak felbecsülhetetlen értékû darabja,
melyet a marosvásárhelyi Teleki Tékában ôriznek. Ez az el-
sô magyar nyelvû munka, amely korának tudományos
színvonalán az emberi test egészének betegségeit és azok
gyógykezelését ismerteti.

Ahhoz, hogy a könyv tartalmát orvosi és gyógyszeré-
szeti szempontból helyesen értékelhessük, tud-
nunk kell, hogy az milyen céllal készült. Erre maga

a szerzô válaszol a kötet Prefatiójában: „Én ezeket nem bölcs
embereknek, akik énnálamnál sokkal többet tudnak, de a sze-
gény tudatlanoknak azért szedegettem sok munkámmal és fá-
radságommal összve, hogy vehesse-
nek ôk valami hasznot belôle” (Me-
dicina pauperum). Tehát a könyv
ismeretterjesztô szándékkal ké-
szült. Az ívrét (fólió) alakú, mint-
egy 940 oldal terjedelmû kéz-
irat, amely gyakorlott, egyenle-
tes és egy kéz által írt szöveg, hat
részre tagolt.

Az elsô és a legterjedelme-
sebb rész az Emberi testnek beteg-
ségeirôl való orvosságok címet vi-
seli. Ebben a részben a kor szo-
kásainak megfelelôen „de capite
ad calcem” sorrendben tárgyalja
a betegségeket, pontosabban többnyire a tüneteket, a tü-
netcsoportokat és a kezelésükre ajánlott orvosságokat és
gyógymódokat. Az egyes kórképeket igyekszik rendszere-
sen leírni, így „okai, jelei, orvosságok, eledelek, tanuságok”.
Latinul csak a diagnózisokat írja.

A második rész a Testnek ékesítésére való orvosságok kér-
désével foglalkozik, tehát fôleg bôrgyógyászati és kozme-
tikai vonatkozásokkal, így például: „fônek kopaszságáról,
varas és koszos fôrôl, fôben lévô tetûrôl és serkérôl, lapos tetû-
rôl, himlôrôl, rührôl, orca hogy piros legyen, orcán való szeplô-
rôl, csecs hogy nagy és aláfüggô ne legyen.”

A harmadik részben, melynek címe: Forróságokról avagy
hideg lelésrôl valók, a lázas állapotokat tárgyalja. Ha nem is
egy fejezetbe összegyûjtve, de részletesen foglalkozik a fer-
tôzô betegségekkel, a leprától a rühig. Korának egészség-
ügyi viszonyait ismerve ez nem meglepô. Többször is em-
líti, hogy ezek „el ragadásból” származnak.

A negyedik és az ötödik részben felsorolt betegségek a
„kézzel való gyógyítás” hatáskörébe tartoznak. Ezeket a Daga-
dásokról és annak sebeirôl valók, illetve Fegyver avagy egyéb

mia leth sebekrôl. És csiontbeli nyavalyákról címen tárgyalja.
Ismeretes, hogy az idô tájban a sebészet, a kézzel való gyó-
gyítás nem tartozott az orvos hatáskörébe. Azt szerencsé-
sebb esetben borbélyok és sebészek végezték, de gyakran
iskolázatlan mesteremberek vagy javasasszonyok igyekez-
tek a betegen segíteni. Ezért figyelmet érdemel a kötet szer-
zôjének a IV. rész Prefatiójában kifejtett haladó felfogása
e kérdésben, mely szerint „…az kézzel való gyógyításnak is
nem más törvényi vadnak, hanem ugyan azonok minth az Orvos-
lásnak”. Ezért könyvében részletesen és alaposan ismerteti
a kézzel való gyógyítás számos fontos tudnivalóját.

A hatodik, egyben az utolsó rész a Mérges Állatoknak
megh marásáról, és egyéb mérges dolgoknak ártalmi ellen cí-
men, növényi, állati és ásványi eredetû mérgezésekkel és
azok ellenszereivel foglalkozik. 34 növényi, 25 állati, 7 ás-
ványi és 1 emberi eredetû mérges anyagot sorol fel. Az ál-
lati és emberi eredetûek közt vannak olyanok, melyek ma
enyhén szólva bizarrnak tûnnek („bika vér, macskának agya
veleje, lónak verítéke, asszony állatnak havi vére”).

Az Ars Medicában ajánlott orvosságok túlnyomó része nö-
vényi eredetû (IFJ. SZABÓ T. ATTILA több mint 1100, LENCSÉS

GYÖRGY által használt növénynevet és tízezernyi orvosbo-
tanikai utalást számolt össze), de állati és ásványi erede-

tûek is vannak közöttük. Az ásványi
anyagokat rendszerint növé-
nyi komponensekhez keve-
ri. Az állati eredetûek gyak-
ran vivôanyagként szerepel-
nek, de hatóanyagként is ren-
deli. Orvosságai, gyógymód-
jai hatékonyságuk szempont-
jából hasznos, közömbös és
káros csoportba sorolhatók.
Kora szokásainak megfele-
lôen dominál a polipragma-
sia, például a fogfájásra 52
orvosságot, illetve gyógy-
módot javasol.

Az Ars Medica sorsáról
Ez alkalommal csak onnan induljunk el, hogy a kódex
megírása után mintegy 225 év elteltével, nagy kerülôt té-
ve, megcsonkultan jutott a Teleki Téka állományába. Ott
száz évnél még többet várt szomorú sorsának jobbra for-
dulására. A kéziratra elsôként a Teleki Téka akkori ôre,
GULYÁS KÁROLY (1873–1948) hívta fel a figyelmet. Végre
1943-ban az Erdélyi Tudományos Intézet kiadványaként
VARJAS BÉLA (1911–1985) betûhû átírásában, alapos beve-
zetô tanulmányával Kolozsvárt került kinyomtatásra. Erre
a kézirat befejezése után mintegy 366 évvel került sor,
ugyanis a kódex keletkezési idejét az 1570–80-as évekre
teszik. Önként vetôdik fel a kérdés, hogy a maga idejében
miért nem került sajtó alá a kézirat, hiszen nem vitás,
hogy ez volt a szerzô szándéka. Erre az akkori történelmi
körülmények elfogadható magyarázatként szolgálnak. A kö-
tet terjedelme ehhez szintén hozzájárulhatott. Sajnos a
VARJAS által kinyomtatott könyvhöz sem volt kegyes a sors.
Ismét háborús idôk voltak és a frissen kinyomtatott kötet
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példányainak nagy része Kolozsvár bom-
bázása során megsemmisült.

Említettük, hogy a kézirat már cson-
kultan került a Teleki Tékába. Ezért VARJAS

se szerzôjét, se címét, sem pontos kelet-
kezési idejét nem ismerhette. Így a kötet
XVI. századi magyar orvosi könyv címen je-
lent meg a szerzô nevének megjelölése
nélkül. Ez meglepô tény, hiszen majd-
nem egymás mellett ôrizték a Teleki Té-
kában a szóban forgó kéziratnak egy
XVIII. századi (1757), az erdôszentgyör-
gyi (Rhédey) másolatát, melyen mind a
szerzô neve: LENCSÉS GYÖRGY, mind a ké-
zirat címe: Ars Medica jól olvasható. Ért-
hetetlen, hogy GULYÁS miért nem hívta
fel erre VARJASNAK a figyelmét? A megle-
petéseknek ezzel még nincsen vége.

1972-ben DR. FÓRIS ZOLTÁN nagybányai fôorvos hozott
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) Orvostörténeti Tanszékére, SPIELMANN JÓZSEF

(1917–1986) professzorhoz egy vaskos kéziratot, amirôl,
mint ô maga is gyanította, kiderült, hogy az nem más,
mint az Ars Medicának egy XVII. században (1610) készült
másolata, ami erdôszádai (Dégenfeld) másolati példány
néven vált ismertté.

Jelenleg tehát az Ars Medicának három kézírásos válto-
zata ismert: 1. Az eredetinek tartott, 1577 körül készült
tisztázati példány, amit VARJAS 1943-ban kinyomtatott; 2.
a XVII. századi (1610) erdôszádai és 3. a XVIII. századi
(1757) erdôszentgyörgyi másolati példány.

Az Ars Medicával foglalkozva szerettük volna az erdô-
szádai, az 1610-es másolati példányt is megtekinteni, de
megtudtuk, hogy az nem került a Teleki Téka állományá-
ba. Így az Orvostörténeti Tanszéken kerestük, ahová FÓRIS

doktor letétbe helyezte. A kötetet ott sem találtuk meg.
Pontosabban utánanézve kiderült, hogy sem a tanszék,
sem az Egyetemi Központi Könyvtár nyilvántartásában
nem volt és nincsen regisztrálva. Feltûnt és újra eltûnt
(Habent sua fata libelli).

Jelentôs szolgálatot tett IFJ. SZABÓ T. ATTILA a magyar tu-
dománytörténetnek azzal, hogy 1975 és 1992 között a kü-
lönbözô fennmaradt kéziratok alapján az egész munkát
„újjáépítette”, mutatókkal, magyarázatokkal kibôvítve Len-
csés György Egész orvosságról való könyve azaz Ars Medica cím
alatt elektronikusan 1993-ban, illetve 2000-ben kiadta.

Az Ars Medica szerzôjérôl
Lássuk végül, mit tudunk a kötet szerzôjérôl. E monumen-
tális mû szerzôjének a szakemberek ma váradi LENCSÉS

GYÖRGYÖT tekintik. Életrajzi adatai hiányosak. Valószínû-
leg Váradon született 1530-ban. Ifjú éveirôl keveset lehet
tudni. Hogy végzett-e orvosi tanulmányokat, hol és mi-
kor, erre eddig csak feltételezések vannak. Ennek ellenére
az Ars Medica szövegének tanulmányozása során arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, miszerint LENCSÉSNEK olyan alapos
orvostudományi ismeretei voltak, ami elképzelhetetlenné
teszi azt, hogy valamilyen formában orvosi tanulmányo-

kat ne folytatott volna. Sôt szövegét fi-
gyelmesen olvasva azt is feltételezzük,
hogy szükség esetén orvosi gyakorlatot
is végezhetett. Hiteles adatok szerint
1577-tôl BÁTHORY KRISTÓF (1530–1581)
erdélyi vajda feleségének szertartásmeste-
re volt, majd a gyulafehérvári fejedelmi
udvarban magas tisztségeket töltött be.
Mint ilyen például 1583-ban tagja volt
annak a nemesi csoportnak, amelyik elkí-
sérte BÁTHORY KRISTÓF leányát, GRIZELDIST

Krakkóba JAN ZAMOYSKY lengyel kancellár-
ral tartandó esküvôjére. Késôbb, BÁTHORY

ZSIGMOND (1572–1613) uralkodása ide-
jén továbbra is a fejedelmi udvar szolgá-
latában maradt. Birtoka volt Bihar me-
gyében (innen a váradi nemesi elônév),
de késôbb még kapott a gyulafehérvári

hegyen, majd az udvarhelyszéki Karácsonyfalván is. Több-
ször vett részt külföldi utakon. Gyulafehérváron nemesi
kúriája volt, ahol 1593. május 6-án hunyt el.

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Szakosztálya (elnöke PROF. DR. KOVÁCS

DEZSÔ) tagjai és támogatói kimagasló szakmai eredmé-
nyeinek elismerésére „Lencsés György – Ars Medica 1577 –
Emlékérem” néven kitüntetést alapított és azt a 2005 ápri-
lisában tartott XV. Tudományos Ülésszak alkalmából elsô-
ként VIZI E. SZILVESZTERNEK, az MTA elnökének adomá-
nyozta. Ugyanezen alkalommal a Teleki-Bolyai Könyvtár
az állományában lévô orvosi és gyógyszerészeti könyvek-
bôl egy rendkívül értékes kiállítást nyitott meg Ars Medica
címen. Az igen gazdag anyag fénypontját maga a kódex
képezte.

Összegezve megállapítható, hogy a magyar tudomány-
történet, az orvos- és gyógyszerészettörténet, az orvosbota-
nika és a nyelvtörténet szempontjából az Ars Medica felbe-
csülhetetlen értékû mû. Az elsô olyan magyar nyelvû or-
vosló könyv, amely kora ismereteinek színvonalán a hu-
mán medicina minden fontosabb területét felöleli.

prof. dr. Péter Mihály,
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem,

Marosvásárhely

Ars Medica
The First Book of Healing in Hungarian Language 
György Lencsés (1530-1593), author of the book entitled Ars
Medica was born 475 years ago. The volume is the most pre-
cious piece of the 16th century codices of Transylvania, pre-
served at the Teleki Collection of Marosvásárhely. It is the first
book in Hungarian language to deal with all the illnesses of
human body and their medical treatments, on the scientific
level of the age,
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1. Lencsés György: Ars Medica. Eredeti példány, 1577
2. Ars Medica. Másolati példány, Erdôszentgyörgy, 1757. 
Teleki Téka, Marosvásárhely
Fotók: prof. dr. Péter Mihály
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Amegkülönböztetô elnevezés
abban az idôben arra szolgált,
hogy a PARACELSUS és követôi

által készített és alkalmazott – java-
részt kémiai alapú – gyógyszercsopor-
toktól elkülönítsék ezeket. Az akkori
osztályozás szerint a mintegy 300

galenikumot nyolc csoportba sorol-
ták: 1. organikus és szervetlen anya-
gok oldatai, 2. aromás vizek, 3. aro-
más szeszek, 4. elixírek, 5. zsiradékok,
olajok, tapaszok, balzsamok, 6. po-
rok, elektuáriumok, speciesek, 7. lab-
dacsok, pasztillák, 8. kötszerek. A mai

gyógyszerészek számára sem ismeret-
len fogalmakról lévén szó, térjünk
vissza az eredeti forráshoz: CLAUDIUS

GALENUSHOZ és a gyógyszerészeti
munkásságának lényegét tartalmazó
könyvhöz.

Szakirodalmi tevékenységét és ké-
sôbbi korokra gyakorolt hatását te-
kintve az ókor egyik legtermékenyebb
orvosa, CLAUDIUS GALENUS 129-ben
született Pergamonban. Késôbbi el-
mélyült tanulmányainak alapjaként
legfiatalabb éveiben apja oktatta.
GALENUS már 15 évesen a legjelesebb
filozófusok tanaival ismerkedett, 17
éves korában fordult érdeklôdése az
anatómia és a materia medica felé.
Orvosi tudását Szmirnában és Ale-
xandriában gazdagította tovább. 28
évesen tért vissza szülôvárosába, ahol
a gladiátoriskola orvosa lett. Ez a kö-
zeg korlátlan lehetôséget nyújtott az
orvoslás gyakorlására, elsôsorban a
sebészeti esetek (legkülönfélébb sérü-
lések, ficamok, törések stb.) megisme-
résére, lehetôség szerinti gyógyítására.
Késôbb két alkalommal is idôzött Ró-
mában, mivel MARCUS AURELIUS ud-
vari orvosának hívta meg, sôt COM-
MODUS idejében is Rómában tartózko-
dott, a legfelsôbb körök gyógyítója-
ként. Feltételezhetôen 200 körül
hunyt el, de halálának helye nem is-
mert. Hátrahagyott mintegy 400 írása
a matematika, a grammatika, a filozó-
fia és természetesen az orvostudo-
mány témakörében készült.

A könyvnyomtatás elterjedése utá-
ni idôben, a reneszánsz emberköz-
pontú szemlélete az orvosi tudomá-
nyok vonatkozásában is az ókori
mesterek munkáinak felidézését, azok
újraértelmezését, kiegészítését és az új
ismeretek birtokában való kommen-
tálását tartotta egyik legfontosabb
feladatának. A kor jelesei egymással
versengve tárták fel HIPPOKRATÉSZ,
GALENUS és a többi nagy ókori tudós
írásait. Híres kiadókat nyertek meg a
mûvek kinyomtatására. Közéjük tar-
tozott a velencei GIUNTA nyomdászdi-
nasztia is, amelynek mûhelyébôl a
legszebb GALENUS-kiadások kerültek
ki. Az 1500-as évek derekán GALENUS

írásainak összkiadását is nekik kö-
szönheti az utókor.

1565-ben, tekintélyes folióméret-
ben, pergamenkötéssel, gyönyörû ti-
pográfiával és mesterien megkompo-

KönyvritkaságKönyvritkaság
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Galeni librorum quinta classis… Velence, 1565
A galenusi készítmények fogalmát a XVII. század óta alkalmazza a gyógyszeré-
szet, értve alatta mindazon szereket, melyek növényi drogokból készülnek ki-
vonás, lepárlás stb. mûveletek által.

Címlap; Galeni librorum quinta classis, Velence, 1565. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Budapest. 
Fotó: Vékás Magdolna



nált címlappal került az olvasók kezé-
be GALENUS munkáinak ötödik része,
„amely az orvoslásnak azt a részét tartal-
mazza, ami a gyógyszerekre vonatkozik”.
Tartalmazza mindazt, amit a simplex,
a helyettesítô, a purgáló, a méreg elle-
ni és az összetett orvosságokról tudni
kell, továbbá megmondja, hogy egyes
testrészekre milyen gyógyszerekre,
mely fajtákra van szükség, közli azok
súlyát és mértékét. A címlap szövege
utal arra, hogy ez a negyedik, erôsen
javított kiadás, amely a görög kóde-
xek szövegét is figyelembe vette a mi-
nél nagyobb pontosság és hûség ked-
véért, abban viszont az elsô, hogy a
margón feltünteti a HIPPOKRATÉSZRE

való hivatkozások helyét.
A könyv azonban még többet tartal-

maz, mint amire a címlap utal, ugyanis
külön fejezetet szentel a purgálás alkal-
mazásának, annak javallatairól és ká-
ros hatásairól is értekezik, leír min-
dent, amit tud a theriakról és az anti-
dotumokról, azok használatáról, az or-
vosságok összeállításához is gyakorlati
útmutatást ad. A gyógyszerészeti részt

egy rövidebb fejezet követi, amely a
köpölyözéssel, a piócázással, az érvá-
gás gyógyító hatásával foglalkozik.

A kötet írásait a kor ismert orvosai:
BALAMINUS, GADALDINUS, TECTANDRUS,
GAUDANUS, ROTA, CORNARIUS, MACHEL-
LUS, ANDERNACUS stb. dolgozták fel,
látták el magyarázatokkal.

A kiadvány „valódi”, szöveg közöt-
ti ábrát nem tartalmaz, címlapja vi-
szont annál mozgalmasabb. A szö-
vegtükröt több apró képbôl álló met-
szetsor keretezi, amely GALENUS életé-
bôl vett jeleneteket ábrázol: ANTONIUS

betegágyánál, vita ALEXANDERREL, or-
vosai körében, GALENUS megállapítja
a krízis elôjeleit, diagnosztizálja a
májbajt, sertéseket boncol stb. Ha-
sonlóan kifejezô ún. fejezetkezdô vig-
nettákat is tartalmaz a kötet, az egyik
az akkori betegvizsgálat legismertebb
mozzanatait, a pulzus- és vizeletvizs-
gálatot mutatja be, egy másik a gyógy-
szerkészítés alapjául szolgáló növé-
nyek ültetését.

(Az ismertetés alapjául szolgáló
kötet: Galeni: Librorum quinta classis

eam medicinae partem, quae ad Phar-
maciam spectat… Venetiis, apud
Iuntas, 1565.)

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest

Book Rarity
Galeni librorum quinta classis… 1565
The fifth part of Galenus’ works was
published in a large folio size, with a
parchment binding, beautiful typogra-
phy and a mastery title-page, in 1565.
It treated ‘the part of medication which
concerned medicines’ and was pub-
lished by the Giunta printers’ dynasty,
in Venice.

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368 • Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H: 9.00–17.00 óráig,
K–Cs: 9.00–19.00 óráig,
P: 9.00–16.30 óráig.
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Belsô címlap részlete. Galeni librorum quinta classis, Velence, 1565. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Budapest. Fotó: Vékás Magdolna
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A nôk 100 évvel ezelôtti 
küzdelme a gyógyszerészi 
hivatásért

A 100 évvel ezelôtt Budapesten gyógyszerészoklevelet
szerzett elsô magyar nôre, Légrády Erzsébetre emlékezve
tekintsünk vissza arra a nehéz küzdelemre, amelynek foly-
tán a nôk elôtt megnyílt a lehetôség, hogy a gyógyításban,
a gyógyszerészetben egyre nagyobb szerepet vállalhas-
sanak.

Sokáig minden erre irányuló próbálkozás kemény el-
lenállásba ütközött. A hivatalos szervek részérôl sem
volt egyöntetû a nôk ilyen törekvéseire a támogatás,

de végül is bebizonyosodott, hogy ôk is alkalmasak a gyó-
gyítás, az oktatás, a tudományos kutatás területén végzen-
dô feladatok ellátására.

Történelmi visszatekintés
Mielôtt az egyetemi tanulmányok végzésének lehetôsége
valóra vált volna a nôk számára, már a XVI–XVIII. század-
ban érdeklôdés mutatkozott részükrôl a gyógyítás, az or-
voslás iránt, a rászorulók megsegítésére. E vonatkozásban
meg kell említenünk néhány esetet, mely igazolja, hogy a
nôknek a gyógyításban vállalt szerepe milyen régi keletû.
Már a XVI. századtól találunk példákat arra, hogy az akko-
ri Magyarország területén a fejedelmek feleségei, nemes
lelkû nagyasszonyok orvosoktól kapott tanácsok alapján
közvetlen környezetükben gyógyító munkát végeztek, és
ha szükséges volt, gyógyszerekkel látták el a rászorulókat.

KÁROLYI ZSUZSANNÁNAK (1585–1622), BETHLEN GÁBOR

erdélyi fejedelem feleségének házi gyógyszertáráról és an-
nak gyógyszerrel való ellátásáról a korabeli okiratok emlí-
tést tesznek.

Hozzá hasonlóan I. APAFI MIHÁLY felesége, BORNEMISSZA

ANNA (1630 körül–1688) orvosságos könyve is arról tanús-
kodik, hogy nemcsak tanácsaival, hanem gyógyszerekkel
is segítette a rászorulókat. A XVII. század kedvelt gyógysze-
rét, az Aqua vitae aurae-t így ajánlotta GRÓF TELEKI MIHÁLY-
HOZ írt levelében: „Rózsaecetben töressen egy csupor étekben,
valóny, jó féle bécsi sáfránt, egy kis szerecsendió virágot és szeg-
füvet, jól megtörvén keverjék jól ecetben s veres skállát posztót
minduntalan mártogassanak bele, tegyék ô kegyelmének a szí-
ve aránt.”

GRÓF TELEKI MIHÁLYNÉ köröstarcsai VEÉR JUDIT orvosságos
könyvében (1630 körül) különösen a szülést könnyítô sze-
rekrôl találunk feljegyzéseket, melyeket ô is eredményesen
használt, hiszen 13 gyermekének születésekor többször is
szüksége volt azokra.

TSÖMERY (CSÖMÖRI) ZAY ANNA (II. RÁKÓCZI FERENC buj-
dosótársának, VAY ÁDÁMNAK özvegye) 380 lapot tartalma-
zó kéziratos Orvoskönyv, mellyet néhai tudós és igen híres
Doctor Matthiolus Theh nyelvre fordíttatott és meg is bôvíttetett
1690-ben, herbáriumából, a nyavalyáknak rendi szerint:
Dantzkai  keserves hosszas bújdosásában maga, és Gyermekei
számokra magyar nyelvre fordított Néhai T. N Vay Ádám
Uram Árva Özvegye Tsömery Zay Anna címû orvosságos
könyve is fennmaradt, ami szintén a házi gyógyítás célját
szolgálta. Az akkori idôkben használatos 168 gyógynö-
vény javallatait mutatja be az általa összeállított
Herbarium.

Árva BETHLEN KATA (1700–1759) Erdélyben, olthévízi
otthonában a betegeknek vigasztalást és tanácsot nyújtott.
Mintegy félezer kötetet felölelô könyvtárában három kéz-
iratos orvosságos könyv is maradt hátra. Udvari papja,
BOD PÉTER így ír róla:

„Tudta sok jó fûnek hasznos erejét is,
Gyógyítást gyakorolt gyakran még maga is,
Kivált szem fájdalmát böltsen orvoslotta,
………………………………………………
Sokszor a’ betegek sereggel állottak,
Kik hozzája mentek, megorvosoltattak…”

A gyógyítás elsajátítását szolgálták TELEKI SÁMUEL feleségé-
nek, iktári BETHLEN ZSUZSANNÁNAK (1752–1797) saját
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1200 kötetes gyûjteményében levô több „orvosságos” és
„fûves” könyve, mely még ma is megtekinthetô Marosvá-
sárhelyen a Teleki Tékában.

A nôk óhaja, vágya, 
majd küzdelme egyetemi 
tanulmányok végzésére
Közismert, hogy a XVIII. század végéig egyetemi tanulmá-
nyokat nem végezhettek nôk. Bár Európa néhány államá-
ban az egyetemek kapui már megnyíltak elôttük (Fran-
ciaország 1863, Svájc 1867–1876, Belgium 1890), de az
Osztrák–Magyar Monarchia nemcsak elzárkózott, hanem
kimondottan ellenezte is a nôk egyetemi tanulmányait.
Magyarországon elôször 1872. január 12-én, a Természet-
tudományi Társulat közgyûlésén EÖTVÖS LORÁND tett in-
dítványt a nôi egyenjogúság mellett, javasolván, hogy a
társulat alapszabályában a „férfiak” szót helyettesítsék
„egyének” megnevezéssel. Azonban ezt a csekély változta-
tást is csak egy év múlva fogadták el, és akkor is 9 ellensza-
vazattal.

Az egyetemi gyógyszerészképzést megelôzôen nem is
merült fel annak lehetôsége, hogy a patikákban nôket al-
kalmazzanak. A nôknek a gyógyszerészi pályán való al-
kalmazásuk ellen a Gyógyszerészi Hetilap 1893. szeptem-
ber 17-i száma erélyes tiltakozást adott közre: „Idônként
elôfordul, hogy némelyek különös elôszeretettel szeretnek fog-
lalkozni azon eszmével, hogy a nôk alkalmaztassanak mint
gyógyszerészek, és pótolják azon hiányt, mely kétséget kizáró-
lag maholnap pályánkon bekövetkezhetik. Számtalan okunk
van, hogy a gyengébb bánásmódhoz szokott nôk alkalmaztatá-
sa ellen állást foglaljunk, de kénytelenek vagyunk beismerni,
ha a közegészségügy érdeke megkivánná, készek leszünk arra,
hogy utat nyissunk nekik pályánkhoz. A mi véleményünk az,
hogy a nôk alkalmaztatására még szükség nincs, és hisszük,
hogy ezentúl sem lesz.”

1894 novemberében LENGYEL ALAJOS Nôi gyógyszerészeti
tanfolyam címmel tartott elôadásában javaslatot tett egy két-
éves idôtartamú, külön nôi gyógyszerészi tanfolyam meg-
szervezésére, de ugyanekkor jelezte, hogy az itt szerezhetô
oklevél nem jogosíthatná fel a nôket gyógyszertár vezetésére.

1895. január 31-én a képviselôházi ülésen WLASSICS

GYULA, az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter a nôi
emancipációt képviselô Mária Dorottya Egyesület elnök-
nôje, GRÓF CSÁKY ALBINNÉ kérésére felvetette, hogy célszerû
lenne a gyermek-, a nôorvosi és a gyógyszerészi pályára
nôket is kiképezni. Kedvezô fogadtatásra talált javaslata, s
ezt követôen már 1895. február 14-én a minisztérium
65719. sz. alatt átiratot intézett az egyetemek tanácsaihoz
és szakvéleményadásra szólította fel ôket e kérdésben. El-
sôsorban a tudományegyetemek bölcsészeti és orvosi ka-
rához fordult, tegyék tanácskozás tárgyává, hogyan való-
sítható meg a nôk számára gyógyszerészi oklevél elnyeré-
se, milyen lehetôség van a nôk latin nyelvismeretének
megszerzésére.

A budapesti Tudományegyetem Orvosi Kara az 1895.
április 2-án tartott ülésén választ fogalmazott meg a mi-

niszteri átiratra, kifejtvén, hogy nincs szükség arra, hogy
orvosnôket és gyógyszerésznôket képezzenek. Ezzel egyér-
telmûen állást foglaltak a nôk orvosi és gyógyszerészi pá-
lyára bocsátása ellen.

WLASSICS GYULA miniszter 1895. március 10-én ebben
az ügyben a Magyarországi Gyógyszerész Egylet (MGYE)
elnökségétôl is szakvéleményt kért. Ezért az elnökség az
akkori 24 járás vezetôségéhez kiküldte a miniszter átiratát
és állásfoglalásra szólította fel ôket. A visszaérkezett vála-
szokat az 1895. június 7-én tartott ülésen értékelték ki:
5 járás mellette, 13 ellene és 6 nem nyilatkozott errôl a
problémáról. Ezek után az egylet igazgatósága megvitatta
a beérkezett válaszokat, négyen a javaslat ellen, ketten
mellette szavaztak és így elutasító válaszukat a
11248/1895. számú leiratban közöltek a minisztérium-
mal. Ebben állásfoglalásukat a következô „Argumentu-
mok”-ban adták meg, melyekbôl kitûnik az akkori kor
szemlélete, a nôk iránti elôítélet:

a) a nôk fizikai gyengesége, anatómiai és fiziológiai sajátos-
ságai;

b) erkölcsi aggályok (a férfi kollégákkal való együttlét, a fér-
fi nemibetegek receptjeinek kiszolgálása);

c) kimerültség, bágyadtság esetén veszélyeztetett a mérgekkel
való foglalkozás;

d) a recepttitok megôrzésére csak kevesen lennének képesek;

2.



14 Gyógyszerészettörténet  �
A

 g
yó

g
ys

ze
ré

sz
e

t 
n

a
g

yj
a

i

e) a pálya tekintélye csökkenne, sokan a szép gyógyszerésznô
miatt keresnének fel egy patikát, ez lealacsonyítaná a gyógyszer-
tárat a kávéház vagy a cukrászda szintjére;

f) a gyógyszertári munka elvonná a nôt az „igazi hivatásá-
tól” stb.

Ezzel egy idôben a szaksajtóban is számos cikk jelent
meg, mely pro vagy kontra véleményt fogalmazott meg a
nôk gyógyszertárban való alkalmazásával kapcsolatban.
MATOLCSY MIKLÓS Könyv- és irodalmi gyûjteménye szerint
1892 és 1908 között 23 cikk foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Ezek többnyire a Gyógyszerészi Hetilapban és a Gyógyszerészi
Közlönyben jelentek meg. Kis részük pozitívan vélekedett,
mivel a nôkben az olcsóbb munkaerô lehetôségét látták,
nagyobb részük azonban ellenezte, a nôk gyengébb fiziku-
mára, labilis idegrendszerére hivatkozva. Voltak, akik a
nôk iskolázottságában láttak akadályt, mivel a fiúgimná-
ziumok anyaga eltért a leányiskolákétól (pl. ez utóbbiban
latint nem tanítottak).

A szaksajtóban megjelent viták miatt 1895. június 27-én
az MGYE Közgyûlése ismét foglalkozott a nôk gyógyszeré-
szi pályára való engedésének kérdésével. Ekkor már bizo-
nyos engedményeket tettek, de még mindig megszorítások-
kal. A következô öt pontból álló javaslatot terjesztették elô:

1. A nôk gyakorlati idejüket csak családtagjaik körében
végezhetik.

2. A nôk is kaphatnak gyógyszerészoklevelet, de önálló
gyógyszertár vezetésére jogot nem nyerhetnek.

3. Családtagjaik elhunytával a gyógyszertár átruházható
reájuk.

4. Ha a családban levô gyógyszerész (férfi) elhunytakor
még nincs oklevelük, akkor nem kérhetik a jog átruházá-
sát, csak oklevelük megszerzése után.

5. Személyes felelôsségû mûködési jogot javasoltak szá-
mukra, de birtoklási jogosultság nélkül.

Végül ebben az ügyben 1895. december 31-én a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztérium 72039 sz. rendeletével
született döntés, amely így hangzott: „Ô császári és apostoli
királyi felsége, 1895. évi november hó 18-án, Bécsben kelt leg-
felsôbb elhatározásával elôterjesztésemre legkegyelmesebben
megengedni méltóztatott, hogy a nôknek bölcsészeti, orvosi és
gyógyszerész pályákra léphetése céljából – az illetékes felsôbb
tanintézet meghallgatása alapján – esetrôl-esetre engedély
adassék, és részükre, miután tanulmányaikat a fennálló sza-
bályok értelmében sikerrel befejezték, a képesítô oklevél ki-
adassék.”

Alig három nappal e rendelet megjelenése után már
három nô adta be kérvényét a gyógyszerészi tanfolyam-
ra, de a bölcsészetre és az orvosi karra is voltak jelentke-
zôk. Az elsô nô, aki magyar egyetemen diplomát kapott,
STERNBERG SAROLTA volt 1900-ban. Még ezután is sokan
ellenezték a nôk továbbtanulási lehetôségét. 1902. no-
vember 9-én Budapesten egy jótékonysági hangverse-
nyen hangzott el JÓKAI MÓR ironikus hangvételû verse
Bölcsészhallgatónôk címen:

„Bölcsészet a nôknek! Vakmerô nagy eszme,
Mely mindazt, ami csak nôi, ellenezne,
Hisz eddig a nôrôl azt hitte a világ,
Hogy az csak gyönyörre termett bájvirág,
Hisz a tudatlanság a nô legszebb éke,
Abban van a megnyugvás, abban van a béke.”

3.

4.
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Kolozsváron a Ferenc József Tudományegyetem (FJTE)
Matematika-Természettudományi Karára az elsô nô 1897-
ben iratkozott be, az Orvosi Karra pedig 1900 ôszén.
Ugyanitt, az 1902/1903-as tanévben kapott elôször nô
gyógyszerészoklevelet THINAGL SZERAFIN személyében. 
Ô 1880. október 21-én született Nagyszombaton, már
1901-ben, szintén elsôként, a gyakornoki vizsgát is letette,
majd Kolozsvárra ment tanulni. 1903. június 18-án avat-
ták gyógyszerésszé, miután szigorlatait kitüntetéssel tette
le. Ennek a szaksajtóban nagy visszhangja volt, a Gyógysze-
részi Hetilap, a Gyógyszerészi Közlöny is örömmel üdvözöl-
te, életrajzát is közre adta.

Budapesten, 100 évvel ezelôtt, 1905 májusában öt nôt
avattak gyógyszerésszé, közülük kiemeljük az 1874. no-
vember 15-én Budapesten született LÉGRÁDY ERZSÉBETET.
Ô az elsô magyar gyógyszerésznô, akit késôbb 1906. jú-
nius 2-án Budapesten doktorrá is avattak.

Az elkövetkezô években a gyógyszerésznôk közül már né-
hányan gyógyszertár-felállítási jog engedélyezéséért is folya-
modtak. Az elsô nô az országban, aki gyógyszertárnyitásra
engedélyt kapott, HALMÁGYI ILONA volt, aki 1909-ben Szilágy-
nagyfalu községben gyógyszertár-tulajdonos lett.

Visszhangok az elsô 
gyógyszerésznôkrôl
Lassanként kezdett megváltozni a közvélemény a nôk
gyógyszerészként való alkalmazásáról. Az 1900-as években
már a szaklapok több cikkben ajánlják ezt a hivatást és elis-
meréssel nyilatkoznak a nôk alkalmasságáról. DR. BUDAI

EMIL fôvárosi gyógyszertár-tulajdonos így írt: „A gyógyszeré-
szi pálya határozottan ajánlható nôknek, mert a hivatást sen-
ki jobban, senki tökéletesebben betölteni nem képes, mint a nô.
A nô vele született intelligenciájánál, tanulékonyságánál, tiszta-
ságra és rendszeretetre való hajlamánál fogva már a természet-
tôl is predesztinálva van e pályára. A gyógyszerészi munka
ügyességet, türelmet, éles megfigyelést kíván, mely sajátságok a
nôkben sokkal nagyobb mértékben qui vannak fejlôdve, mint a
férfiakban.”

Hasonló módon vélekedett DR. TORDAY FERENC orvos is,
aki 1907-ben a Pesti Hírlapban a következôket írta: „…jog-
talanság volt a nôket a férfivilágnak alárendelni s ôket nem
egyenjogú embertársaknak tekinteni. Igazságtalan volt az, hogy
nem adtuk meg a nôknek a jogot ahhoz, hogy szellemi munká-
val, tudásuk gyümölcsöztetésével keressék meg kenyerüket.”

Kolozsváron GENERSICH ANTAL, a FJTE rektora 1911. má-
jus 13-án a következôket mondotta: „2133 nôhallgatónak
az egyetemre való felvétele folytán semmiféle inconventientia
nem volt érezhetô […], a nôk szorgalma, tehetsége és elômene-
tele nem gyatrább a férfiakénál.” Azonban még mindig vol-
tak ellenzôk is. Az ellenvéleményt nyilvánítók között volt
RIGLER GUSZTÁV, aki 1917-ben rektori székfoglaló beszédé-
ben a nôk „egyetemre tódulása” ellen lépett fel, kijelentvén,
hogy „a nô mindig nô marad […] akinél az érzés az elsô és
azután jön az ész”.

Végül is beigazolódott, hogy a nôk is alkalmasak egye-
temi tanulmányok végzésére és megfelelnek a gyógyszeré-
szi pályán. Egyre több nô választotta hivatásának a gyógy-

szerészetet, az egyes évfolyamokon tanulók létszámához
viszonyított arányuk is növekedett, fôleg az I. világháború
idején, amikor a férfiak hadbavonultak és a nôi munka-
erôre egyre nagyobb szükség lett.

Összegezve az elsô gyógyszerésznô oklevelének elnye-
rése óta eltelt 100 évet, nyugodt lelkiismerettel megálla-
píthatjuk, hogy a nôk „térhódítása” a gyógyszerészet min-
den területén eredményes és sikeres volt. Ma már ezt a
szakmát el sem tudnánk képzelni nélkülük. 100 év alatt
nemcsak eltûntek a nôkkel szemben tanúsított elôítéletek,
hanem kivívták férfikollégáik elismerését, megbecsülését
és bebizonyosodott, hogy ôk is alkalmasak erre a pályára.
A magyarországi és az erdélyi példákon kívül a sikeres
gyógyszerésznôkre világviszonylatban is számos példát,
bizonyítékot találunk a szakirodalomban.

dr. Péter H. Mária adjunktus,
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

A Difficult Beginning
Women’s fight for the pharmacist’s profession 100 years ago
The first Hungarian woman, Erzsébet Légrády was graduated in
pharmacy at the Budapest University, a hundred years ago.

Before they were allowed to pursue university studies, women
had been interested in curing, medication and helping the poor,
already in the 16th-18th centuries.

It is known that women could not be admitted to the univer-
sity until the end of the 18th century. Before allowing them to
study pharmacy at the university, there was no possibility for
them to work in a pharmacy. 

At its meeting held on 2 April 1895, the Medical Faculty of the
Budapest University reacted to the minister’s written note, and
expressed in its answer that there was no need for training female
doctors and pharmacists. Nevertheless, the Ministry of Religion
and Public Education made a positive decision by his decree No.
72039 issued on 31 December 1895. Some three days later,
already three women submitted their applications to the course of
pharmacy but the faculty of arts and the medical faculty were also
favoured by female applicants.  The first woman to graduate at a
Hungarian university was Sarolta Sternberg, in 1900.

Thinagl Szerafin beiratkozási lapja az egyetemre, 1902/3. tanév. 
1–2. I. félév
3. II. félév
4–6. Részletek a vizsganaplóból a záróvizsga eredményeivel 

és a professzorok aláírásával. 1903. június
Románia Országos Levéltára Marosvásárhelyi Igazgatósága

6.
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Ez a megemlékezés a hazai analitikai kémia megalapítójá-
nak, kémikus- és gyógyszerésznemzedékek nagy tanítójá-
nak kíván emléket állítani, mivel az elmúlt évben ünnepel-
tük születésének 170. évfordulóját.

T HAN KÁROLY 1834. december 20-án született Óbe-
csén. Apja a királyi uradalom tiszttartójaként szol-
gált. KÁROLY a negyedik fiúgyermeke volt a család-

nak. Egyik idôsebb bátyja, THAN MÓR is bekerült a magyar
kultúrtörténetbe mint híres festômûvész. A család a polgá-
ri középosztály szintjén, anyagi gondoktól mentesen élt. 
A gyerekeket taníttatták. KÁROLY gimnazista volt, amikor
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitört. Há-
rom idôsebb fivérének példáját követve ô is beállt tüzér-
nek – 15 évesen – a honvédségbe. Végigküzdötte az erdé-
lyi hadjáratot BEM JÓZSEF seregével. A vízaknai csatában

könnyebb sérülést szenvedett. Hazaérkezve szomorú hí-
rek vártak rá: édesanyja meghalt, apja hazafias magatartá-
sa miatt elvesztette állását. THAN KÁROLY elhatározta, hogy
saját lábára áll. Belépett gyógyszerészgyakornoknak, letet-
te a gyakornoki vizsgát, késôbb a gimnáziumi érettségit is.
1855-ben a bécsi egyetemre iratkozott be orvostanhallga-
tónak. Sok magyar ifjú ment akkor Bécsbe tanulni, ugyan-
is a pesti egyetemen akkor német nyelven folyt az oktatás.
Ha meg már itt is, ott is németül kell a tudományt tanul-

ni, akkor miért ne Bécsben, ahol sokkal korszerûbb, job-
ban felszerelt volt az egyetem, mint Pesten. Csak 1 évig
volt orvostanhallgató, majd átment a bölcsészkarra, mert
e karon módjában volt 400 forint ösztöndíjhoz jutni, ami
megélhetését biztosította, és gyógyszerészi tanulmányokat
folytatott. THAN KÁROLYT 1858-ban szigorlatai sikeres leté-
tele után a kémia doktorává avatták. Kiváló tanulmányi
elômenetele és professzora támogatása révén 1000 forin-
tos egyéves ösztöndíjat nyert a bécsi vallás- és közoktatási
minisztériumtól, hogy ismereteit külföldi egyetemeken
gyarapíthassa. THAN Heidelbergbe ment, ahol matemati-
kát, fizikát és kémiát hallgatott világhírû mesterektôl. A fizi-
kát GUSTAV KIRCHHOFFNÁL (1824–1887) tanulta.

THAN KÁROLYNAK a legfontosabb tantárgya azonban a
kémia volt, aminek professzora pedig ROBERT BUNSEN

(1811–1899).
Nála dolgozott a laboratóriumában THAN KÁROLY. BUN-

SEN ekkor, 47 évesen, hírneve tetôpontján állt. Felfedezte a
jodometriát, tökéletesítette a gázelemzés módszereit, ami-
vel lehetôvé tette a kohógázok vizsgálatát. Nélkülözhetet-
len laboratóriumi eszközöket készített, mint pl. a nem
kormozó, szabályozható gázégôt (1855-ben), amit róla
neveztek el Bunsen-égônek, és napjainkban is használják
a kémiai laboratóriumokban.

BUNSEN találmánya a Bunsen-féle vízlégszivattyú vagy a
Bunsen-állvány is. Megszerkesztette az elsô praktikus gal-
vánelemet (szén- és cinkelektródákkal), amit róla nevez-
tek el Bunsen-elemnek. Egy barátjának szóló levelében
1859-ben ezt írja „pillanatnyilag KIRCHHOFF-FAL együtt
dolgozunk valamin, amitôl aludni sem tudunk”.

Ezen a valamin THAN KÁROLY ottléte alatt dolgoztak, és
1859 ôszén számoltak be róla tudományos cikkben. A „va-
lami” a színképelemzés volt, melynek eszköze a spektrosz-
kóp. Ennek segítségével fedezték fel a céziumot (1860) és
a rubídiumot (1861).

THAN elôtt Heidelbergben egy másfajta kémia tárult fel,
mint amilyent Bécsben látott. Ott fôleg természetes szer-
ves anyagokból izoláltak vegyületeket, itt elsôsorban
mennyiségi méréseket végeztek. BUNSEN a gázok elnyelési
együtthatóinak megállapításával foglalkozott intézetében.
Ilyen feladatokat kapott THAN KÁROLY is. A propilén elnye-
lését vizsgálta. BUNSEN abszorpciós adatai a korabeli ké-
miában alapvetôk és általánosan elfogadottak voltak. Való-
színûleg nem gondolta az ifjú THAN KÁROLY, hogy 30 év
múlva ô fog kiadni intézetében egy doktorandusnak egy
kutatási témát az oldott oxigén meghatározására, amely-
nek során a fiatalember, nevezetesen WINKLER LAJOS be
fogja bizonyítani, hogy a nagy BUNSEN professzor abszorp-
ciós értékei hibásak (egy metodikai hiba miatt), és általa
fogják (most már a javított módszer szerint) ezeket az ér-
tékeket, pontosan és máig is érvényesen megadni.

THAN KÁROLYRA visszatérve, nagy hatással voltak rá BUN-
SEN professzor élvezetes elôadásai, laboratóriumi gyakor-
latai, precíz kísérletei a heidelbergi tanulmányútja során.
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Than Károly (1834–1908)Than Károly (1834–1908) 
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1859 húsvétján THAN KÁROLY Párizsba utazott, ahol a
kémiai intézményeket kereste fel és vegyészekkel igyeke-
zett kapcsolatba kerülni. Ez a bécsi egyetem professzorá-
nak, REDTENBACHERNEK, valamint BUNSENNEK az ajánlóle-
velével sikerült is neki. Megismerkedett a világhírû CHARLES

WÜRTZ-CEL, a Sorbonne kémiaprofesszorával, akivel halá-
láig baráti viszonyt tartott fenn. Évtizedeken keresztül le-
veleztek egymással.

Tanulmányútja befejeztével visszatért Bécsbe, ahol 1859.
november 20-án tanársegédi kinevezést nyert REDTEN-
BACHER professzor mellé, a kémiai tanszékre. 

Néhány tudományos közlemény állt már mögötte,
amikor a körülmények kedvezô alakulása és korábbi pro-
fesszorai, REDTENBACHER és BUNSEN ajánlása folytán, 1860.
október 25-én az alig 25 éves THAN KÁROLYT meghívták a
pesti tudományegyetemre a kémia helyettes tanárának.
Két év múlva, 1862 júniusában nyilvános rendes pro-
fesszorrá nevezték ki. Ettôl kezdve megközelítôleg 50 évig
tartó egyetemi tanársága folytán, szüntelenül a magyar tu-
dományos és kulturális élet fejlesztéséért tevékenykedett.

THAN mûködését még a régi orvoskari épületben lévô
intézetben kezdte meg, amely egyre kevésbé volt alkalmas
az oktatás ellátására. Helyileg a mai Semmelweis és Kos-
suth Lajos utca sarkán volt az orvoskari épület.

THAN fáradhatatlanul sürgette egy új épület létrejöttét.
Kérelme csak EÖTVÖS JÓZSEFNÉL, a kiegyezés utáni kultusz-
miniszternél talált megértésre. Az új épület tervezése
1868-ban megkezdôdött. THAN maga is külföldi tanul-
mányutakat tett. Számos új, korszerû kémiai intézetet lá-
togatott meg, és az ott szerzett tapasztalataival aktívan
részt vett az új épület tervezésében. Az építkezés a Trefort
Kertben 1868 októberében indult meg, és 4 év alatt, 1872-
re készült el.

Ez a kémiai pavilon abban az idôben a legkorszerûb-
bek és a legjobban felszereltek közé tartozott Európában.
A grázi, a birgminghami, az aacheni, a római és a bosto-
ni egyetemek építôi idejöttek Pestre tapasztalatokat sze-
rezni kémiai intézetük építéséhez. Az épületben 1872-
ben kezdôdött a kémia tanítása és megközelítôleg 120
éven keresztül tartott. Amit helyette építettek Lágymányo-
son, már felavatásakor sem dicsekedhetett azzal, hogy a
legkorszerûbbek közé tartozna Európában.

THAN KÁROLY további sikeres élete ehhez az épülethez
kötôdött, ebben oktatott, kutatott, sôt ebben is lakott.
(Hétszobás lakása az épület Múzeum körúti oldalán, az
emeleti szárnyon volt. Lakásából közvetlen bejárat nyílt a
könyvtárnak is szolgáló professzori irodába.)

THAN kezdetben egyedül látta el a bölcsészek, a gyógy-
szerészek és az orvostanhallgatók kémiai oktatását. Fon-
tosnak tartotta a gyakorlati munkát és a laboratóriumi
foglalkozást. Ô maga is ügyes, biztos kezû kísérletezô volt
és számos célszerû készüléket is készített. A laboratóriumi
oktatásról tanárságának 40 éves jubileumán (1902-ben)
így nyilatkozott: „A laboratóriumban való gyakorlati oktatás
és foglalkozás tanárra és tanulóra egyaránt fontos. A tanításnak
ez a formája a valódi egyetemi tanítás, amely elôbb-utóbb vala-
mennyi egyetemi diszciplinát meg fog hódítani, ha az egyete-
mek nagy hivatásuknak teljesen meg akarnak felelni. A gyakor-
lati tanítás a tanárra nézve azért fontos, mert tanításának hiá-

nyosságait itt legközvetlenebbül ismeri fel, azokon okulhat és ja-
víthat. A tanulóra nézve pedig azért, mert itt ismereteinek hiá-
nyait közvetlenül észreveszi, azokat kiegészítheti… A gyakori
személyes találkozás folytán a tanár és tanítvány egymást job-
ban megismerik.”

Egyik tanítványa, késôbbi tanársegédje, EKKER LÁSZLÓ

így írt professzoráról: „Az ôt jellemzô elôkelô nyugodtsággal
és szelíd nyájassággal érdeklôdött munkánk iránt… biztatóan
mosolygó szemébôl, lényének egész varázsa sugárzott. Nem
érezte senki a szigorú professzor jelenlétét, mesterükként szeret-
ték és tisztelték valamennyien.”

THAN KÁROLY kora kémiájának minden ágát alkotóan
mûvelte, kivéve azt, amivel pályája indult, a szerves ké-
miát. Ez kétségtelenül érdekes tény, mert hiszen abban a
korban a szerves kémia volt a legrohamosabban fejlôdô,
legtöbb eredményt adó ága a kémiának.

THAN KÁROLY az analitikai, a szervetlen, az általános és
a fizikai kémia területén igen eredményes, sokrétû és je-
lentôs kutatómunkát végzett, mely a kor színvonalán állt,
s melynek jó néhány eredménye máig is érvényes. A térfo-
gatos analízis terén THAN KÁROLY maradandó faktorbeállí-
tó anyagot javasolt. A legjelentôsebb a kálium-hidrogén-
karbonát, melyet savmérôoldatok faktorának beállítására
ajánlott 1860-ban. Ez a vegyület máig is a legjobban szol-
gál savmérôoldatok beállítására és világszerte elterjedten
használják. THAN 30 évvel késôbb a kálium-hidrogén-jo-
dátot állította elô és javasolta jodometriás titeranyagnak.
A vegyület Than-só néven vonult be a szakirodalomba és
a gyakorlatba.

THAN KÁROLY, kora több kémikusához hasonlóan, több
hazai ásvány- és gyógyvíz elemzését is elvégezte, mint pl.
a margitszigeti hôforrás vizét, a szliácsi, a tata-tóvárosi ás-
ványvizeket.

Ô honosította meg Magyarországon a spektroszkópot,
amellyel BUNSENNÉL ismerkedett meg, szinte a feltalálás
idôpontjában. 1868-ban a Természettudományi Társulat-
ban „kísérletes színképelemzési bemutató estet” tartott.

Valószínû, hogy abszorpciós spektroszkópiával is THAN

foglalkozott elsônek hazánkban. E téren is közvetlenül
BUNSEN nyomában járt, aki a módszer alapjait 1866-ban
tette le.

Jellemzô THAN KÁROLYRA, hogy mennyire fogékony volt
a mindenkori új, a tudomány legfrissebb eredménye iránt.

2.
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Ez a tulajdonsága, az új iránti friss érdeklôdése késô öreg-
koráig jellemezte ôt.

THAN KÁROLY nevéhez fûzôdik a karbonil-szulfid felfe-
dezése 1867-ben. Még ugyanebben az esztendôben kimu-
tatta a karbonil-szulfid jelenlétét a harkányi gyógyvízben.
A karbonil-szulfid felfedezéséért THAN a bécsi Tudomá-
nyos Akadémiától 450 forint jutalomban részesült.

THAN KÁROLY megállapította azt is a Bunsen-láng égésé-
nek vizsgálatakor, hogy a láng külsô részén ózon keletke-
zik, amely azonban elbomlik a láng magasabb hômérsék-
letû részein. Ezen megállapítás szolgált késôbb kiindulás-
ként ILOSVAY LAJOS kísérleteihez, melynek során az ózon-
nak és a nitritnek új, máig is egyedülállóan specifikus rea-
gensét fedezte fel, amit GRIESS–ILOSVAY kémszerként ismer
az analitikai kémia.

A moltérfogat definíció szabatos megalkotója is THAN

KÁROLY volt (0 °C-on 1 atm nyomáson 22,33 l. Ennyi tér-
fogatban van molekulasúlynyi gázmennyiség jelen).

A fizikai kémia területén foglalkozott az ammónium-
klorid több kutató által észlelt rendellenes gôzsûrûség-
vizsgálatával. A kísérleti eszköz, amivel a vizsgálatot vé-
gezte, a Mûszaki Múzeum kémiagyûjteményében megta-
lálható. THAN megállapította, hogy az NH4Cl rendellenes
gôzsûrûségének oka az, hogy a vegyület ammóniára és só-
savra disszociál, amelyek egymás mellett vannak jelen.
Megállapította azt is, hogy a gôzsûrûség értékébôl a termi-
kus disszociáció fokára lehet következtetni. Kísérleti ered-
ményeit tudományos cikkben megírta, amit azután a híres
Annalen der Chemie und Pharmacie Lipcsében és Heidel-
bergben megjelenô folyóirat 1864-ben leközölt.

THAN KÁROLY 1862-tôl 10 évig alelnöke, 1872-tôl 8 évig
elnöke volt a Természettudományi Társulatnak, hazánk
természettudományos fejlôdésében oly nagy jelentôségû
egyesületének. A társulat tudománynépszerûsítô munká-
jában jelentôsen kivette részét, számos elôadást tartott. 
Ô vezette be a társulat ülésein a kísérletes elôadásokat.
Kezdeményezôje volt a folyóirat megalapításának, mely-
hez nem kis mértékben saját pénzébôl is hozzájárult.
1895-ben jelent meg a Magyar Chemiai Folyóirat elsô szá-
ma. Maradandó alkotásnak bizonyult, hiszen máig is
megjelenik és azt a szellemet képviseli, amelyet alapítója
sugallt.

A Magyar Tudományos Akadémia THANT már 26 éves
korában 1860-ban levelezô taggá választotta, 36 éves ko-
rában 1870-ben rendes tag lett, majd a matematikai és ter-
mészettudományi osztálynak negyedszázadon keresztül
elnöke, végül az Akadémia alelnöke volt. A XIX. század vé-
gén nemigen volt tudományos vagy társadalmi egyesület
az országban, melynek THAN KÁROLY ne lett volna tagja.
Számos kitüntetést nyert. 

Hirdette, hogy nemzeti létünk igen nagy mértékben tu-
dományos életünk önálló és erélyes fejlesztésétôl függ,
hogy a nemzetek boldogulásának fô feltétele a mûveltség.
Kultúránk és a természetbúvárkodás címû tanulmányában ki-
fejtette, hogy nálunk a tudományos kutatás (búvárkodás)
ügye lassabban fejlôdik, mint kellene. Szükségesnek tar-
totta a helyzet megváltoztatására hivatalosan kimondatni,
„hogy az önálló tudományos búvárkodás, valamint a tudomá-
nyos irodalom mûvelése nagy állami érdek, melyre hazai viszo-

nyaink között elsôsorban a tudományegyetemek, a mûegyetem
és a fôiskolák professzorai hivatottak,… minél fogva az állam-
nak semmiféle áldozattól sem szabad visszariadnia, annak biz-
tosítására, hogy a professzorok a tanítás mellett zavartalanul
kutathassanak is”.

48 évi professzorság után kérte nyugdíjazását és alig
1 hónap után, 1908. július 5-én hunyt el 74 éves korában.
Amikor meghalt, folyamatban volt bárói rangra emelé-
se, így ezt a címet már fiai nyerték el, az ô eredményei
alapján.

Befejezésül álljanak itt SZABADVÁRY FERENC akadémikus
gondolatai: A kémia mûvelôdéstörténete címû könyvében
így ír: „Than Károly amikor átvette a tanszék vezetését, a ma-
gyar tudomány, így a kémiai is jó fél évszázaddal el volt marad-
va a nyugat-európai állapotokhoz képest. Amikor meghalt, a ké-
mia bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe. Tudomá-
nyos iskolát teremtett. Gyakorlatilag a XX. század egész magyar
kémiatudománya Than környezetébôl bontakozott ki. Tudomá-
nyos iskolája még halála után további fél évszázadig hatással
volt a hazai kémiai életre.”

dr. Ijjas Gáborné
okleveles vegyészmérnök, fôtanácsos,
Országos Mûszaki Múzeum, Budapest

Károly Than (1834–1908)
By this article, we wish to remember the founder of Hungarian ana-
lytical chemistry and the master of chemists’ and pharmacists’ gen-
erations, Károly Than. After having graduated in pharmacy, he
worked with professors Kirchhoff and Bunsen in Vienna and
Heidelberg. At the age of 25, he returned to the University of Pest
to be its professor for almost 50 years. He created a scientific school
and laid down the bases of 20th century chemistry in Hungary.

1. Than Károly fiatalkori képe
2. A Pesti Tudományegyetem I. számú Chemiai Intézete a Trefort kertben,

1872
3. Than Károly (1834–1906)

Fotó: † Czierkelbach Vilmos
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A gyógyszerészi hivatás kialakulása
Ha visszatekintünk a történelmi régmúltba – és miért ne
tennénk, ha megtehetjük –, tapasztalható, hogy a száza-
dok során a gyógyítást végzô orvos munkájával, a gyógy-
szerekkel kapcsolatos mindenfajta tevékenység is kény-
szerûen, de egybeforrt.

Kialakult egy olyan gyakorlat, hogy az orvosok – a
még nem létezô nyilvános patikák hiánya miatt –
viszonylag jól felszerelt, úgynevezett házi patikát

tartottak fenn a maguk által készített orvosságokból bete-
geik részére. Az orvosok és seborvosok ilyen irányú tevé-
kenysége mondhatni szinte természetes volt, hiszen addig,
amíg az országban egyetlen nyilvános gyógyszertár sem
mûködött, nem volt más lehetôség. Késôbbi létre-
jöttük nagyon fontos mérföldkô
volt a gyógyszerészet történeté-
ben, de számuk a kamaraváro-
sok folyamatosan növekvô lé-
lekszáma miatt elégtelennek bi-
zonyult. Így, országos szinten
nagyon sokáig ezek a házi pati-
kák tették lehetôvé a gyógy-
szerhez jutást. A gyógyszerek-
kel és gyógyszerkészítéssel kap-
csolatos tevékenységek lassú
fejlôdési folyamat eredménye-
ként, a gyógyító orvos munká-
jától szakadtak le és váltak önál-
ló tevékenységgé, hivatássá. 

Mindez Magyarországon an-
no, a XII–XIII. században kez-
dôdött, majd a XVIII. század-
ban, annak elsô felében feje-
zôdött be. A folyamat lassú
volt, de eredményes, így
létrejöttek a gyógyszer-
tárak, melyek már va-
lóban az elsô intézmé-
nyei a gyógyszerekkel kapcsolatos tevékenységeknek.

Forrásként már oly sok helyen olvasható, hogy SZENT

ISTVÁN király korában, Pécsváradon, Pannonhalmán, Ba-
konybélen – az elsôként létrehozott kolostorokban – már
mûködtek kórházak, amelyekben a gyógyító orvos mellett
segéd, mondhatni „ôsgyógyszerész” tevékenykedett, aki az
orvos utasítására elkészítette a megrendelt gyógyszert. Ter-
mészetesen az elsô nyilvános gyógyszertár a XIII. század-
ban Budán nyílt meg.

A nyilvános polgári gyógyszertárak egy része úgyneve-
zett városi patika volt. Ezek elsôsorban a szabad királyi vá-
rosokban létesültek. Megjelenésük, létrehozásuk elsôsor-
ban pénz kérdése volt, ezért csak a gazdagabb városok en-
gedhették meg maguknak azt, hogy nyilvános, önálló

gyógyszertárat állíthassanak fel. Természetesen csak a fej-
lôdô gazdasági háttér tudta megteremteni az anyagi létala-
pot az ott mûködô gyógyszerészeknek is. A városok szaba-
don rendelkeztek a gyógyszertárak felett, ennek okán a
gyógyszerészeket is a hatóság választotta és fizette.

A háborúk és a gyakori idegen megszállás következtében
Magyarországon állandóan szükség volt katonai gyógyszer-
tárak fenntartására, ahol nemcsak gyógyszereket, hanem a
katonák ellátásához szükséges kötszereket és mûszereket is
tartottak. E patikákat általában állandó helyen, a hátország-
ban helyezték el. Ezek a patikák készenlétben voltak, hogy
bármikor a hadsereggel, illetve a hadsereg után vonulva
mozgó vagy úgymond szekérpatika formájában végezzék
tevékenységüket. A békeidôben való vagy a tartalékként hát-
rahagyott gyógyszerek hasznosítása a polgári lakosság szá-
mára nem bizonyított. Egyes elképzelések szerint ez a min-
denkori katonai lelkészen vagy a felcseren múlott.

1720-ban 16 patika mûködött az országban. Ezek a
BACH-korszak elôtt reáljogúak voltak. Tulajdonosuk nem-

csak gyógyszerész lehetett, örökölhették,
adhatták-vehették, s bérbe is ad-

hatták, amire igencsak sok
példa van. Ha a tulajdonos
nem gyógyszerész volt, ok-
leveles gyógyszerészkeze-
lôt kellett alkalmaznia. Az
orvosi és a gyógyszerészi
gyakorlat elkülönítésérôl
lényegében már az 1644-
ben kiadott Lex Sanitaria
Ferdinanda, majd a MÁRIA

TERÉZIA által 1770-ben
kiadott Generale Normati-

vum in Rex Sanitatis rendel-
kezett. Ez utóbbiban ô a

gyógyszerészi gyakorlatot egye-
temi végzettséghez kötötte, s kü-

lönválasztotta az orvosi és a
gyógyszerészi tevékenységet. Ezt
megelôzô, 1747-es dekrétumában
utasítást adott a magyarországi

gyógyszertárak összeírására is.
A meglévô adatok alapján ez idô-

ben hazánkban összesen 48 patika
mûködött közmegelégedéssel.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich János Múzeum Történeti Osztály,
Szolnok

Separation
The beginnings of the separate pharmacist’s profession
The activities related to the medicines and the preparation of
drugs were being separated from the doctor’s work, as a result of
a slow developing process, to become a profession on its own. This
process started in Hungary in the 12th–13th centuries and had
come to an end in the first part of the 18th century.

Illusztráció: A pécsváradi bencés monostor alapítólevele 
Szent István királytól, 1015. Pannonhalmi Apátság

Az önállósulásAz önállósulás
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Isteni Gondviselés 1779Isteni Gondviselés 1779
Az elsô, kígyóval díszített 
középület Szolnokon

M ÁRIA TERÉZIA az 1770-ben kiadott intézkedések
egyikében megparancsolta, hogy minden vár-
megye területén legalább egy patikát létesítse-

nek. A XVIII. század utolsó negyedében, pontosabban
1775-ben Szolnok város kiheverte, de inkább átvészelte az
elôzô évek természeti katasztrófáit, a járványokkal együtt
járó gyötrelmeket és egy nagy átmenô forgalmú és lükte-
tô életû, terjeszkedô mezôvárossá vált. Hogy milyen volt 
e pezsgés? A nyáron mindig poros és a tengelyt akasztó
ôszi sárral borított városban – pedig a statisztika szerint
4545 lélek élte szürke mindennapjait – meglepôen nagy
volt a jövés-menés. A város összes házának száma 500 fe-
lett volt, ebbôl a Katonavárosban 81 ház két század ma-
gyar katonával (huszár és hajdú), 80 mûhely, gazdák, tel-
kesek, zsellérek, szóval egy igazi mezôváros képét mutat-
ta. Ám patikája nem volt.

Talán a központi rendeletek, de legfôképpen a szükség
és az esetleges járványoktól való félelem folytán – 1775 és
1779 között – az egész környéken híre járt, hogy patika
nyílik Szolnokon, a Kamaravárosban. Úgy hírlett, hogy
nem kell már ezután Budára vagy Debrecenbe menni
gyógyszerekért, mint oly minden más, fontos dologért. Ha
a postakocsi egy nap alatt megtette ezt a mérhetetlen tá-
volságot, akkor az már jónak volt mondható, de a szegé-
nyebb ember inkább fuvaros kocsival indult neki ennek az
útnak, és az ilyen ritka fuvar néha napokba telt. Érthetô
volt tehát a nagy várakozás, kíváncsiság, amellyel az új pa-
tika cégtábláján nézegették az aranyozott kígyót. Ismerôs-
ként tekintettek rá, de eleddig ezt a kígyót a házak deszka-
oromfalára helyezték, hogy mindenféle rontástól védje a

bennlakókat. Hát ez is egy gyógymód volt. Az emberek
elôször kívülrôl mustrálták, talán kíváncsiságból nyito-
gatták az ajtaját, késôbb már tapasztalták, hogy az ott ka-
pott orvosságok hasznosak. Így rövidesen a város környé-
kérôl, sôt távolabbról is jártak ide gyógyszerekért. Az itt
lakóknak már igen nagy szükségük volt erre a létesít-
ményre, mert a sokféle betegség ellen a nép között szám-
talan babonás orvoslási mód volt ismeretes. Hosszú ideig
az egymástól kapott „én már kipróbáltam és hatott”
gyógymódokkal orvosolták kisebb-nagyobb testi bajai-
kat, vagy szóltak a „füvesnek”, hogy hozzon már valami
szert a bajaikra. Késôbb e gyógymódok még könyvecské-
ben is napvilágot láttak. Ha valakinek például fájt a sze-
me, nem kellett mást tennie, mint két ólomtányér között
eldörgölni egy kis cukrot, hogy az megkéküljön – termé-
szetesen az ólomtól. Ezt rózsavízbe kellett tenni, hozzá
egy kis sáfrányt, kámfort és egy pár darab székfüvet. A ha-
tás nem maradt el. Megjegyzésként talán csak annyit,
hogy ez az elegy igencsak hasonlít a mai ólomecetes bo-
rogatáshoz.

Az elsô szolnoki gyógyszerészrôl a jászok és kunok
megtérítésére a seregekkel ideérkezô Ferenc-rendiek
Historia Domus III. kötete – pontosabban az 1844. októ-
beri bejegyzése, a 13. oldalon – tesz említést. Ekkor tör-
tént ugyanis, hogy a Ferenc-rendi fôgimnázium nyilvá-
nossá vált. Az ünnepséget követô díszebéden, idézem:
„Végre tudós AGNELLY FERENC helybeli gyógyszerész, több tu-
dományos társulatok tagja által elôrebocsátott üdvözlet kísére-
tében DUBECZ TAMÁSNAK, a szerzetrend érdemült tanácsosá-
nak, helybeli házfônök- és lelkésznek, a gimnázium körül ta-
núsított fáradozásai, áldozatai és érdemei öröklô emlékéül
felajánlott egy gyönyörû, mûvészileg kidolgozott ezüstpoharat,
gazdagon megaranyozva…”

A szolnoki gyógyszertár elsô írásos – nem éppen hízel-
gô – megjelenése, ugyancsak a Historia Domus 1731. I. kö-
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tetébôl 1779 augusztusában, a rendházban történtek leírá-
sa közt található.

„1779. augusztus 8-a körüli vasárnap, itt voltak reggelire a
mi nagytekintetû bíráink. [Feltehetôen egyházi személyek-
rôl van szó.] Ezt követô napon lejött konventünkhöz a nagytu-
dományú DR. MARKHOT FERENC egri doktor és meglátogatta a
patikát, ahol sok gyógyszert rossznak nyilvánított.”

De ki is volt ez a DR. MARKHOT FERENC, aki ily bíráló vé-
leményt alkotott a helyi patikáról?

MARKHOT FERENC 1718-ban született, Vittencben, és
1796-ban hunyt el Egerben. Hivatására nézve orvos, ám
egyben bölcsész is volt, szóval a kor polihisztora. 1744-
ben szerezte diplomáját a bolognai orvosi karon. 1746-tól
Nagyváradon, 1758-tól Egerben volt városi orvos. És hogy
mi köze a városnak a parádi víz gyógyító hatásának felfe-
dezôjéhez, vagy inkább neki Szolnokhoz? Heves és külsô
Szolnok megyének és Eger városának tisztiorvosa volt. Er-
go, a megyében létesített gyógyszertárak és kórházak leg-
fôbb ellenôre, vigyázó bírája.

Ám talán térjünk vissza a már ellenôrzött patikához,
mely a Gondviselés nevet kapta, méltón az ott folyó mun-
kához. A gyógyszertár épülete, a Patika a róla elnevezett
Öreg-patika utcában volt, közel a Zagyva és Tisza hídhoz,
a Katonavároshoz és a várhoz, valamint alig 200 méterre
a Piac tértôl. (Az Öreg-patika utca – egyidejûleg használ-
ták a Katona elnevezést – Szolnok belvárosának egyik leg-
régebbi utcája, volt Verbôczy, ma a Dózsa György nevet
viseli.) Az utcát valószínûleg az ott lévô Katonavárosról,
illetve a patikáról nevezték el.

Sajnálatos módon az elsô név szerinti gyógyszerész, aki
üzemeltette, mûködtette a patikát, nem ismert. Tudván
azonban, hogy MÁRIA TERÉZIA ide vonatkozó rendelete nem
is oly rég jelent meg és annak végrehajtása akkor sem tör-
tént egyik napról a másikra, feltételezhetô, hogy kezdetben
egy, a Katonaváros ispotályának hozzáértô orvosa vagy va-
lamely alkalmazottja – borbély vagy felcser – mûködtet-
hette. Ezt követôen hosszú évtizedek teltek el, míg fellelhe-
tô az elsô ténylegesen névvel is illethetô szakmabeli.

Mint már említettem, a gyógyszertár üzemeltetôje és
bérlôje – az 1830-as évektôl – AGNELLY FERENC gyógysze-
rész volt, aki 1850-ig, haláláig vezette a patikát. (AGNELLY

FERENC, mint a halotti anyakönyvekbôl kiderült, római ka-
tolikus volt, 1806-ban született, elhunyt 1850. augusztus
28-án, 44 éves korában. Felesége HOFFMANN ANTÓNIA volt.)
AGNELLY ízig-vérig tudós ember volt. Tájékozott a tudomá-
nyokban, a gyógyászatban, hivatása magaslatán állt, a vá-
ros közmegbecsülését élvezte. Jártas volt az ôslénytanban
is, amit mi sem bizonyít jobban, mint a Magyar Nemzeti
Múzeum 1850. július 27-i régi leltárkönyvébe történt be-
jegyzés.

„Az itt jegyzett 32 tárgyú ajándékokkal gyarapítá végren-
deleténél fogva intézetünk gyûjteményét, hamvaiban is
tisztelt volt szolnoki gyógyszerész boldogult Agnelly Ferenc
úr, kinek természeti osztályunk s jelen ôslénytárunk kü-
lönben is sok és szép adományokat köszön. Köszönet és
hála a derék férfiúnak!”

Halálát követôen a gyógyszertárat az 1850-ben Mezôtúr-
ról Szolnokra települt SCHEFTSIK ISTVÁN (szolnoki
SCHEFTSIK ISTVÁN, 1830–1900) vásárolta meg és azt azon-
nal a gr. Apponyi Albert utca (akkor Német utca) és
Gorove utca sarkára helyezte át. Ez a mai Táncsics Mihály
út és a Kossuth tér sarka, a város fôtere, az akkori Piac tér
egyik szeglete, közvetlen a Városháza mellett.

Az Árva megyei Námesztóból Jász-Nagykun-Szolnok
megye területére költözött SCHEFTSIK GYÖRGY és neje ÁRVAY

KATALIN házasságából származó ISTVÁN mint gyógyszerész
kezdte pályafutását. A szolnokit megelôzôen Szarvason és
Mezôtúron is volt gyógyszertára, késôbb földbirtokos, majd
tíz évig Szolnok város polgármestere volt. 1884. évben kap-
ta a magyar nemességet és 1885-ben a szolnoki elônevet.

Egy kis kitérô a SCHEFTSIK-családfa irányába; a nemes-
ségszerzônek SZKICSÁK KAROLINNAL kötött házassá-
gából még Mezôtúron, 1851-ben született ISTVÁN-
MIHÁLY nevû fiának nemes HAJDU ERZSÉBETTEL kötött
házasságából származnak: 1. KAROLIN (ÁDÁMFI JÁNOS-
NÉ), 2. ISTVÁN, a szolnoki központi járás fôszol-
gabírája (neje újvárosi VIGH BORISKA, fia ISTVÁN), 3.
KATALIN (nemes MÉSZÁROS BÉLÁNÉ), 4. ERZSÉBET (elsô
férje IFJ. NERFELD FERENC, második férje koronghi
LIPPICH ISTVÁN), 5. GYÖRGY, vitéz, dr., vármegyei fôle-
véltáros, szolgálaton kívüli fôhadnagy (neje volt
udvardi és kossuthi KOSSUTH IBOLYA), 6. JÁNOS pusz-
tapói földbirtokos (neje JURENÁK KATALIN, gyermekei
JÁNOS és GYÖRGY).

SCHEFTSIK ISTVÁN 1850-tôl 1860-ig vezette és kezelte a
Gondviselés Gyógyszertárat. Az ôt követô tulajdonos és ke-
zelô horai HORÁNSZKY ISTVÁN (1819–1881) ugyancsak ne-
mesi származású gyógyszerész volt, a SCHEFTSIK család kö-
zeli barátja. Liptó megyébôl származott és nemessége az
utolsó összeíráskor Bars és Szepes megyékben volt kihir-
detve, ezt követôen 1842-ben, Heves vármegyében. Külsô-
Szolnok megyébe, illetve Szolnokra 1814-ben elôször az
apai testvér, HORÁNSZKY JÁNOS költözött (fia, NÁNDOR

3.
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Magyarország kereskedelemügyi minisztere volt, akirôl
Szolnokon utcát neveztek el). A másik ágból 1860-ban
ISTVÁN, a gyógyszerész származott át Szolnokra; utódai a
család jelenleg is itt élô tagjai: BERTA és GIZELLA.

A jobb érthetôség végett a HORÁNSZKY családról rövi-
den. HORÁNSZKY JÁNOS (1814. V. 19.–Szolnok, 1876.
X. 14.), fia HORÁNSZKY NÁNDOR (Eger, 1838. I. 15.–
Bp., 1902. IV. 19.). JÁNOS testvére HORÁNSZKY ISTVÁN

(1819. VIII. 4.–Szolnok, 1881. I. 29.). ISTVÁN gyer-
mekei: IRMA (1861–1924. Bp., de Szolnokon van el-
temetve), férje ELEK DÁVID szolnoki polgármester,
ISTVÁN, gyógyszerész (1862–Szolnok, 1920), BERTA

(BERKI JÓZSEFNÉ), GIZELLA (HUBAY MIKLÓSNÉ).

HORÁNSZKYNAK nagy érdemei voltak a második szolnoki
gyógyszertár felállításában, mely 1879-ben nyitotta meg
kapuit Vörös Kereszt névvel. Ennek érdekében írott ajánlá-
sait, érveit a városi tanácson túl egyenesen GR. SZAPÁRY

GYULA belügyminiszternek címezte. HORÁNSZKY ISTVÁN

(más szakmai társulás nem lévén) az ipartársulat válasz-
tott tagja (1874. május 25-tôl 1884. január 31-ig.), majd
1878-ban már a város közegészségügyi bizottsági tagja
volt. HORÁNSZKY ISTVÁN 1881-ben bekövetkezett halálát
követôen a Gondviselés Gyógyszertárat KECSKÉSSY TIVADAR

okleveles gyógyszerész vette ki haszonbérbe és mûködtet-
te egészen 1884-ig. Aztán megint egy új bérlô neve jelent
meg, aki nem más, mint FINY BÉLA gyógyszerész, aki mind-
össze egy évig tevékenykedett a patikában. A tulajdonlás-
ban ekkor a fiú, horai HORÁNSZKY ISTVÁN következett a sor-
ban, 1886-tól egészen 1899-ig. HORÁNSZKY 1896-ban mint
virilis, a Szolnok Városi Tanács tagja lett. Közben, eddig is-
meretlen okok miatt, kisebb-nagyobb megszakítások kö-
vetkeztek a tulajdonosok sorában és a patika új címe, de
azonos helyen a Gorove u. 13. lett.

Elôször BOÁR GYÖRGY neve bukkant fel (1893–1894) –
nevéhez a szolnoki Vörös Kereszt Gyógyszertár elindítása

is fûzôdik 1879-tôl –, majd 1895-tôl özv. HORÁNSZKY IST-
VÁNNÉÉ, egészen 1903-ig, és ezzel a HORÁNSZKY család neve
végleg eltûnt a patika tulajdonosi palettájáról. Innen szá-
mítjuk a patika új nevét: Isteni Gondviselés.

A kezelôi státusban is változások történtek. 1895 és 1898
között horai HORÁNSZKY ISTVÁN volt a kezelô, majd ôt 1899
és 1902 között KERTÉSZ GYULA váltotta, aki egyben bérlô is
volt. FARAGÓ ÁRMIN tulajdoni joga mindössze egy évig tar-
tott, 1904-ig. A SZOBONYAI család két idôsebb tagjának tulaj-
doni joga 1904-ben kezdôdött és 1912-ig tartott (SZOBONYI

KÁLMÁN 1904–1905, ôt követôen felesége 1912-ig). Idôrend-
ben elôször KôHALMI MIKLÓS bérlôként jelent meg, 1905-tôl
1909-ig.

Steinfelsi KôHALMY MIKLÓS gyógyszerész 1897-ben,
Szinérváralján született. A család nemességét II. ENDRÉTôL

nyerte. Középiskoláit Beregszászon, az egyetemet Buda-
pesten végezte. Szolnokon az Isteni Gondviselés Gyógy-
szertár bérlôje volt 1905 és 1909 között. KôHALMI 1903-
ban gyógyszeráru-kereskedelmet folytatott, amire 1904.
október 1-jén iparigazolványt is váltott. E tevékenysége,
valamint a gyógyszertár mûködtetése 1908 novemberé-
ben csôd miatt megszûnt. Ekkor gyógyszerész-szakirodát
nyitott Budapesten. Gyógyszerészetre vonatkozó törvény-
cikkek szerkesztôjeként, szaklapok munkatársaként dol-
gozott. A világháborúban mint gyógyszerész fôhadnagy
vett részt. Felesége CZITÓ IRMA, gyermekei: KLÁRA (DR.
EBERS KORNÉLNÉ), MIKLÓS (gyógyszerész), BÉLA (mérnök),
LÁSZLÓ (gyógyszerész) és MÁRTA. Mindennek ellenére az Is-
teni Gondviselés új címe, de továbbra is azonos helyen a
Piac tér. A következô két év jogi procedúrával telt, de
KôHALMI volt a patika kezelôje.

A jogi és gazdasági procedúrák után SZABÓ ISTVÁN

gyógyszerész (az ifjabbik SZABÓ, apja nyomdokaiba lép-
ve ugyancsak a gyógyszerészhivatást gyakorolta) 1910-
tôl volt tulajdonosa a patikának, egészen 1914-ig, mi-
kor is a Szegedi Takarék és Hitel Rt., három éven át tu-
lajdonosi státust gyakorolt a csôdbe ment gyógyszertár
felett (1914–1917). Ebben a zûrzavaros idôszakban és a
következô öt évben a patika kezelôje SÁMUEL BÉLA volt,
azaz 1910 és 1917 között. Az ekkori cím természetesen
még mindig ugyanaz a hely, a Kossuth tér–Városház-ut-
ca sarok.

„Legújabb bôrápoló, szépítô-finomító Sugár-féle 
Gyöngyvirág – Créme,

a Nestlé-féle gyermekliszt, Szent László szappan. 
Egyedüli beszerzési hely.”

Ilyen és hasonló reklámokkal indította el útjára az Iste-
ni Gondviselést új tulajdonosa, SUGÁR ANDOR gyógysze-
rész. A szakmai teendôk mellett SUGÁR értett a kereskede-
lemhez és a reklámhoz is. A patika szempontjából áldásos
mûködése 1918-tól egészen 1926. március 4-ig tartott.
Természetére jellemzô volt, hogy még az 1925-ös évet is
úgy nyitotta és zárta, hogy reklámja mindenki tudtára ad-
ta a gyógyszertár készletét. 1926. március 4-tôl a volt He-
ves Gyógyszertár tulajdonosa, MARTOS GYULA átvette „Su-
gár Andor Isteni Gondviseléshez címzett gyógytárát”, amit
1928-ig vezetett.

Mindeközben zajlottak a szürke hétköznapok, az em-
berek élték mindennapjaikat. Ezt tette ifj. SZABÓ ISTVÁN

P
a

ti
k

a
tö

rt
é

n
e

t

4.



III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2005. NOVEMBER 23Gyógyszerészettörténet  �

gyógyszerész is, megteremtve egzisztenciáját, eljegyezte 
dr. BOZÓKY ÁRPÁD ügyvéd leányát, MARGITOT. A város
felvette a nemzetközi Speyer-kölcsönt, fel-
épült a Tisza Szálló és Gyógyfürdô, az
azt övezô versailles-i park, az-
tán jött SZABÓ LAJOS és tu-
lajdonosa lett a gyógyszer-
tárnak, egészen 1938-ig.

A bérlô ebben az évtized-
ben GUNST IMRE gyógyszerész
volt, aki 1907-ben született Ti-
szavárkonyban. Az egyetem el-
végzése után Szolnokon lett gya-
kornok. 1933-tól bérelte az Isteni
Gondviselés Gyógyszertárat. Egy ko-
rabeli családi megjegyzés: „Atyját,
Gunst Sándort az ellenforradalom meg-
szervezése miatt a vörösök kivégezték.” Ôt
1935-ben HERCZEG FERENC követte 1941-ig,
majd BALSI BÉLA és DR. KAJÁRY ZOLTÁNNÉ

1944-ig mint kezelôk ténykedtek a patiká-
ban. Közben újabb bérlôváltás következett
be 1939 és 1941 között. A tulajdonos
HESS MÁRIA lett.

Ezt követôen egy testvérpár, DR. GE-
DEON GYULA és testvére, VALÉRIA (TIHANYI

LAJOSNÉ) voltak a tulajdonosok és keze-
lôk 1942-tôl az államosításig.

GEDEON VALÉRIA 1942-ben végezte
az egyetemet, amit 3 év gyakorlat kö-
vetett, majd a szakvizsga. Apja, DR.
GEDEON GYULA (1883) Gömörön
volt gyógyszerész, testvére, LÁSZLÓ

(1884) Budapesten, majd Gömör
megyében. Az apa Tornaalján vett patikát és lett elhiva-
tottja a szakmának. Az Isteni Gondviselés Gyógyszertárat
ô vette 1941. december 27-én a két gyermek nevére. A bu-
dapesti DR. KôVÁRY LÁSZLÓ gyógyszerész (a Magyar Királyi
Gyógyszertárban dolgozott, és övé volt a Kôszegi Küttel
Patika) javaslatára vásárolta mint befektetést HESS MÁRIÁ-
TÓL 130 000 pengôért. VALÉRIA DR. VÉGH ANTAL professzor
tanítványa volt az egyetemen. Ô így emlékezik vissza
azokra az idôkre.

„Az egyetemen 130 hallgató volt és ebbôl mindössze 3 lány.
Egy alkalommal VÉGH kihívott a katedrához és azt mondta ne-
kem hangosan: »Hallottam, hogy ön vezeti a szolnoki Öreg Pa-
tikát.« Ott mindenki elôtt, borzalmas volt. Az a Végh, akinek
igen sok köze volt Szolnokhoz, mivel a családja az Angyal
Gyógyszertár alapítója és tulajdonosa volt 1903-tól. Az államo-
sítás elôtt testvérem lemondott patikarészérôl a javamra. Aztán
jött az államosítás. Megjelent egy zsidó ügyvéd, meg egy szenes
ember. Az ügyvéd folyamatosan beszélt, amit szinte fel sem fog-
tam, a szenes ember, az pedig folyamatosan csak bólogatott és
állandóan azt hajtogatta: »Érti, elvtársnô. Érti, elvtársnô.«
Amikor apám megvette a patikát, a bérlô BARSI BÉLA volt. Ôt
egy asszony követte. A nevére már nem emlékszem, de a férje
rendôrtiszt volt. Bérlô volt még NEUGEBAUER TECA is, úgy 1946
körül. Emlékszem a bútorra az 1790-es évszám volt írva és az
egyik korpuszon észrevettem, valahogy egy betét olyan furcsa.

Egy intarzia mögött rejtett üreg volt, ami egyenesen a
pincébe vezetett. Ide csúsztatták le az értékeket, az ék-

szereket, amikor razzia volt. Midôn az épületet
lebontották, rengeteg ékszert találtak a pincének
ebben a zugában a munkások.”
A gyógyszertár utolsó címe Kossuth tér 10. 
A hely maradt, a cím változott.

Oly sokszor leírtam, hogy a cím válto-
zott, de a hely maradt. A mai Táncsics

Mihály utca a város legrégebbi ut-
cája, a mai Kossuth tértôl a Sóház

utcáig vezet. 1863-ban és 1874-ben
Német utcaként, 1894-tôl már mint
Városház utcát ismerték. 1926-tól

1950-ig Apponyi Albert utca, majd 1950-
tôl Táncsics Mihály volt a neve. A névvál-
tozások idôszakában többször elôfor-

dult, hogy egy-egy gyógyszerész, bérlô vagy
kezelô a régi és az új címet egyszerre, illetve fel-

váltva is használta reklámjaiban. A Kossuth tér el-
nevezés 1892-tôl él. Elôtte Piac tér
volt. A tér e sarki épületét az 1960-as

évek második felében bontották le.
Helyén honvédségi bérházat építet-
tek. Ezzel a Gondviselés, majd az Is-
teni Gondviselés, de a mindenki által
oly kedvelten használt Öreg Patika
épülete, tevékenysége végleg bevégez-
tetett.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich János Múzeum 
Történeti Osztály,

Szolnok

Divine Dispensation, 1779
The first public building decorated with a serpent in Szolnok
In one of her measures taken in 1770, Maria Theresa ordered to
set up at least one pharmacy on the territory of each county. 

It is supposed that this pharmacy was established following
this order. Unfortunately, the first keeper of the pharmacy is not
known by name. He might have been a competent doctor or other
employee – a barber or a medical orderly – of the hospital of the
Soldiers’ Town.  

The first known keeper and hirer of the pharmacy was phar-
macist Ferenc Agnelly, in the 1830s, who ran the pharmacy
until his death in 1850. The building of the pharmacy was
demolished in the second half of the 1960s when the activity at
the pharmacy had come to an end for ever. 

1. Patikaportál, Isteni Gondviselés, Szolnok.
A kép elôterében Gedeon Gyula, mögötte Gedeon István, 
jobboldalt Gedeon Valéria, 1941. december

2. Officina. Gedeon Valéria, 1941. december
3. Officina. Balsi Béla, hátul Gedeon Valéria
4. Officina. Gedeon Valéria
5. Horánszky István súlykészlete

1–4. Archív felvételek
Az illusztrációk magántulajdonban, ill. a múzeum tulajdonában vannak.
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„Reszelj meg négy lat /7 dkg/ tsokoládét, tölts arra fél
meszely /kb. 2 dl/ tejet forróan, kavard a fôvés közben
szüntelen: habarj el két tojás sárgáját benne, s azzal
hadd fôjön tsendesen, kavard szorgalmatosan, de ne
hagyd sem igen meg-sürüdni, sem igen meg-hígulni.”

(Úri és közönséges konyhában megfordult 
szakáts könyv. Pesten és Pozsonyban, 1801)

Az aztékok „xocolatl” (keserûvíz) nevû ôsi italát a
Mexikót meghódító HERNANDO CORTEZ fedezte fel
Európa számára 1519-ben. A mesésen gazdag

Montezuma király palotájában kóstolta elôször. A meg-
pörkölt, héjától megtisztított kakaóbabot megôrölték, pu-
ha tésztává gyúrták, hideg vízzel habosra keverték és fûsze-
rekkel ízesítették. A spanyolok forró vízzel készítették. Va-
níliával, fahéjjal, szegfûszeggel, késôbb cukorral tették él-
vezhetôbbé.

Franciaországba 1615-ben érkezett a spanyol király lá-
nya, AUSZTRIAI ANNA hozományával. Pályafutását gyógy-
szerként (frissítô és erôsítô) kezdte. LINNÉ botanikus rend-
szerében a „Theobroma cacao” (istenek eledele) elneve-
zést kapta. Reggeli és társasági italként a Napkirály, XIV.
LAJOS udvarában talált igazi otthonra. A jó modor és a lu-
xus szimbólumává vált. Tudományos és irodalmi mûvek
divatos témája, találkozni vele MOZART operáiban is.

A XVIII. század végéig kizárólag italként (az 1730-as
évektôl tejjel is) fogyasztották. Készítésével a gyógyszeré-
szek mellett az olasz ún. csokoládékészítôk és a kolosto-

rok foglalkoztak. (A papság a csokoládét kezdetben elle-
nezte, élvezetét „érzékinek” tartotta.) Franciaországban a
Spanyolországból elûzött, Bayonne városában megtelepe-
dett zsidó csokoládékészítôk alapították meg az új ipar-
ágat. Angliában a bristoli Fry cég létesített elôször csokolá-
dégyárat 1728-ban.

A szilárd étcsokoládé a XIX. században született. Gyár-
tásának egy holland vegyész, COENRAAD VAN HOUTEN adott
lendületet 1828-ban szabadalmazott találmányával, a ka-
kaópor és a kakaóbabból sajtolt kakaóvaj elôállításával. 
A gyári technológia a gôzgépek munkába állításával telje-
sedett ki. Új gyárak sorát létesítették, elsôsorban cukrászok
és gyógyszerészek. PHILIPPE SUCHARD svájci
cukrász világhírû gyárát 1826-ban alapította
Serrieres-ben.

GRÓF TELEKI PÁL egy rotterdami kávéház-
ban ismerte meg a „csukulátert” 1657-ben.
Magyarországon az elsô olasz csokoládéké-
szítôk a XVIII. században jelentek meg. Ita-
lukat (ciocolata, tsokoláta, csukolada,
csokuládé, Schokolade) idegenkedve fogad-
ták, „melegített német sernek” csúfolták. Fo-
gyasztásában a „bécsi módi” megrontását
látta GVADÁNYI JÓZSEF az „Egy falusi nótárius
budai utazása” (1796) c. mûvében, és CSO-
KONAI VITÉZ MIHÁLY is, diákkori verseiben.

Az elsô, a külföldi verseny miatt tiszavirág-
életû magyar csokoládégyárat DREMMEL MÁ-
TYÁS alapította Pesten a XIX. század közepén.

CsokoládéCsokoládé
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Az általános iparfejlôdés eredményeként 1900 körül  mint-
egy 60 gyár mûködött. Budapesten a Stühmer, Gerbeaud,
Hunnia, Wikus, vidéken a Schmidl (Gyôr), Weiss (Sopron),
Fischer (Nagyszombat) Wieder (Zsolna), a Fiumei csokolá-
dégyár stb. A külföldiek keleti piacaikhoz fiókgyárakkal
igyekeztek közel kerülni. A bécsi Schmidt Viktor és Fia cég
Budapesten, a német Stollwerck Testvérek Pozsonyban ala-
pítottak csokoládégyárat. (Ôk helyezték el az elsô csokolá-
déautomatákat Budapest utcáin.)

A bonbont az egyediség varázsa lengi körül. PRASLIN fran-
cia herceg cukrász-szakácsa készítette elôször a regensburgi
birodalmi gyûlés résztvevôinek a XVII. században. Az akkor
divatos cukrozott mandulát csokoládéba mártotta. A bon-
bonkészítés legnagyobb hazai mestere GERBEAUD EMIL

(1854–1919) udvari cukrász volt. PESTI GIZELLA (ma Vörös-
marty) téri fényûzôen berendezett cukrászdája mellett 1886-
ban csokoládégyárat rendezett be. A millenniumi kiállításon
sikerrel mutatta be a korszerû gyártást. 1909-ben megvásárol-
ta a Fiumei Csokoládégyárat. Üzemeit az I. világháború után
a Dohány utcai gyártelepen egyesítette. A Párizsban tanult
cukrász francia ízlést hozott magával. Újdonsá-
gokkal lepte meg az édességkedvelô közönsé-
get. Ô készített elôször konyakosmeggyet Ma-
gyarországon. Különleges bonbonjai kereset-
tek voltak külföldön is.

A XIX. század végére a csokoládé élveze-
te általánossá vált a polgárság körében. 
A tejcsokoládé megjelenésével (1875) a
gyerekek is megkedvelték. Az I. világhá-
ború után az egykor luxusnak számító
csokoládé szinte máról holnapra köz-
szükségleti cikké vált. A korszerû gépek-
kel felszerelt hazai gyárak (Stühmer,
Gerbeaud, Koestlin, Manna, Meinl,
Kabata, Phönix. Cadeau, Boon, Szent
István, Szerencsi, Dreher Maul, Stoll-
werck, Hindu stb.) ellátták az orszá-
got és nagy mennyiséget exportáltak.

A legnagyobbat STÜHMER FRIGYES

(1843–l890) mecklenburgi szárma-
zású cukrász alapította 1868-ban
Pesten, a Szentkirályi utcában. Kü-

lönös gonddal terve-
zett fióküzleteivel, jó
minôségû, mûvészi
csomagolású árui-
val európai színvo-
nalú kereskedelmi kultúrát képvi-
selt. Kiváló építészeket (KENDE FERENC, SZÍVÓ

PÁL) és iparmûvészeket (KAESZNÉ LUKÁTS

KATÓ, JEGES ERNÔ, MALLÁSZ GITTA, SZIRMAI ILI)
foglalkoztatott. Munkáikat közölte a szaksaj-
tó, külföldi kiállításokon arattak szép sikere-
ket. 1943-ban elkészült az új, modern gyár
(ma Stollwerck) a Vágóhíd utcában. Elôcsar-
nokát MATTIONI ESZTERNEK a cukorka és a cso-
koládé készítését szimbolizáló, az alapító
arcképét is megörökítô, monumentális
hímeskô faliképe díszíti.

Az államosítás (1948) után feleslegesnek ítélték a ki-
sebb gyárakat. A szocializmus idején öt nagy csokoládé-

gyár mûködött: Budapesti (Stühmer), Duna
(Dreher-Maul) Csemege (Meinl)
Szerencsi és a Diósgyôri. Ma már
nem készítenek kakaóbabból
csokoládét Magyarországon.

S. dr. Nagy Anikó
igazgató, muzeológus,
Magyar Kereskedelmi 

és Vendéglátóipari Múzeum, 
Budapest

Chocolate
The ancient Aztec drink called ‘xocolat’
(bitter water) was discovered by
Hernando Cortez, conqueror of Mexico, in
1519, for the people of Europe.

It reached France in 1615,  through the
marriage portion of  Austrian Ann, daughter
of the King of Spain. The chocolate started its
career as a (a refreshing and bracing) medi-
cine. In the botanic system of Linné, it got the
name of ‘Theobroma cacao’ (food of Gods).
Until the end of the 18th century, it was a drink
exclusively (also mixed with milk from the
1730s).

The solid bitter chocolate was first made in the
19th century. Its production was enhanced by a

Dutch chemist, Coenraad Van Houten who discovered the cocoa-
butter pressed from cocoa-powder and cocoa-bean, patented in
1828.

1. Kakaósdobozok, 1900 körül
2. Csokoládéscsésze és bonbonosdoboz, XIX. század második fele
3. Bonbonosdoboz, 1938. Tervezte: Lukáts Kató
4. A Gerbeaud bonbonosdobozai, 1900-as évek
5. Reklámképecske, 1930-as évek

Fotók: Nagy Géza
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120 éves a budapesti 
Tûzoltó utcai gyermekklinika

Fennállásának 120. évfordulóját ünnepli a budapesti Tûz-
oltó utcai gyermekklinika. A klinika jogelôdje a Fehér Ke-
reszt Gyermekkórház, amely kezdettôl fogva az elesett,
szegény sorsú beteg gyermekek gyógyítását végezte,
1885-ben kezdte meg mûködését. Az intézmény létrejötte a
XIX. század végi gyermekvédelem és gyermekegészség-
ügy kiemelten fontos eseménye volt. 

T ISZA KÁLMÁN kormányfô 1885. október 12-i elnöki
körrendeletével ajánlotta a törvényhatóságok figyel-
mébe a mûködését megkezdô Fehér Kereszt Egyle-

tet, amely „a szegény és beteg gyermekeket ingyenes orvoslás-
sal, orvossággal, táplálékkal, a szegény sorsú anyákat pedig a
szülés utáni ápolással és anyagi segélyezéssel” volt hivatott se-
gíteni, az egylet alapítója, DR. SZALÁRDY MÓR hitvallása sze-
rint. A Fehér Kereszt Egylet mûködésének elsô félévében
353 beteg gyermek részesült orvosi segélyben és kapott in-
gyen orvosságot. Az egylet korabeli hiánypótló szerepét
jól jelzi, hogy tagjainak száma már az alapítás utáni évek-
ben elérte az 5000 fôt. Két magánszemély ház- és telek-
adománya tette lehetôvé azt, hogy az 1896-ra kialakított
Tûzoltó utcai épületcsoportban az egyesület megnyissa
gyermekkórházát, amelynek alapkôletételén maga az ural-
kodó, FERENC JÓZSEF is megjelent.

A mûködését mindössze 10 osztállyal, egy orvossal és
5 nôvérrel megkezdô Fehér Kereszt Gyermekkórház már a

harmincas évek elejére Budapest egyik legfontosabb gyer-
mekgyógyászati intézményévé vált és napjainkban is nél-
külözhetetlen szerepet tölt be ezen a területen.

Ez elsôsorban az olyan neves igazgatóknak volt köszön-
hetô, mint például a csecsemô- és gyermekkórtan szakér-
tôjének tekintett DR. BEREND MIKLÓS (ig.: 1908–1919), a
kiváló és megfontolt diagnosztikai és terápiás gyakorlata
miatt tisztelt DR. PETÉNYI GÉZA (ig.: 1937–1965), valamint
a sorvadt csecsemôk korszerû kezelésének kidolgozásával
sok ezer gyermek életét megmentô DR. KERPEL-FRONIUS

ÖDÖN (ig.: 1967–1976) professzorok. Az intézmény to-
vábbi szakmai kompetenciáinak kialakítása szempontjá-
ból kiemelt szerepet játszott a csecsemôhalálozás csök-
kentése terén jelentôs eredményeket elérô és a gyermekko-
ri leukémiák korszerû hazai gyógyítását meghonosító DR.
SCHULER DEZSô (ig.: 1976–1994), valamint a jelenlegi
igazgató, aki az elsôk között hozott létre hazánkban gén-
szintû diagnosztikai központot.

A klinika alapítójának és késôbbi igazgatóinak, vala-
mint orvosainak kimagasló szaktudására alapozva itt in-
dult el hazánkban elôször a modern csecsemô- és gyer-
mekgyógyászat több szakterületének mûvelése. Így pél-
dául a Tûzoltó utcai gyermekklinikán nyílt elôször gyer-
mek szívgyógyászati és szívsebészeti osztály, létesült cito-
genetikai diagnosztika, gyermekonkológia és -hematoló-
gia, és itt vette kezdetét több gyermekkori anyagcsere-be-
tegség molekuláris genetikai vizsgálata. A Semmelweis
Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájaként mûkö-
dô intézmény ma 4 gyermekgyógyászati szakterület tekin-
tetében országos központ szerepét is betölti.

Az 1946-tól a budapesti egyetemi II. számú Gyermek-
gyógyászati Klinikaként mûködô intézmény tehát nem-
csak a fôvárosból, hanem az ország egész területérôl, bizo-
nyos betegségek tekintetében pedig a környezô országok-
ból is fogadja betegeit.

„A Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinikája az
utóbbi évtizedekben mind a gyógyítás, mind az egyetemi okta-
tás-továbbképzés és tudományos kutatás területén az ország
egyik vezetô intézménye” – mondta az intézmény jelenlegi
igazgatója.

Ezt a tényt támasztja alá az, hogy az évente mintegy
85 000 gyermeket ellátó Tûzoltó utcai gyermekklinikán
összesen mintegy 250 orvos és ápoló dolgozik folyamato-
san a gyermekek mielôbbi felépüléséért. A klinikán 15, az
adott gyermekgyógyászati terület szakmai élvonalát képvi-
selô osztály mûködik, összesen 165 betegággyal.

A klinika országos központ szerepét tölti be a gyermek
leukémia- és daganatos betegségek ellátásában, a zsíranyag-
csere- és érrendszeri betegségek korai megelôzésében, egyes
veleszületett anyagcserezavarok és endokrinológiai (hor-
montermelés zavarai) kórképek kivizsgálása és kezelése,
valamint a gyermek-ideggyógyászati kivizsgálás és kezelés
területén.

Magyarországon a Tûzoltó utcai gyermekklinikán ve-
zették be elsôként a beteg gyermekek szüleinek egész na-
pos bentlétét és az ún. baba-mama kórtermek kialakítását
is. A 120. éves jubileumra a Tumor-Leukémiás Gyermeke-
kért Alapítvány a klinikai ambulancia épületében két új
emeletet, ebben pedig 7 új baba-mama kórtermet, torna-
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termet és liftet hozott létre. Az épületek homlokzatainak
felújítása több alapítvány, a Semmelweis Egyetem és a IX.
kerületi önkormányzat együttes anyagi támogatásával való-
sult meg. Az új ultrahang-diagnosztikai laboratórium ter-
vezési és építési költségeit az Ablon Caritas Alapítvány fe-
dezte.

„A munkánkat segítô figyelem és sokoldalú támogatás a jö-
vô évtizedek legnagyobb értékének alapja. Ez a nagy érték a
súlyos betegségek gyermekkori megelôzése és sikeres kezelése,
melynek nyomán a mainál egészségesebb lehet a felnôtt nem-
zedék. A klinika modern orvosi infrastruktúrájának megte-
remtésében kiemelt jelentôsége van klinikánk alapítványai-
nak, vállalati és magántámogatóinak, akik önzetlen felaján-
lásaikkal segítik intézményünk mûködését ma csakúgy, mint
120 évvel ezelôtt” – ezzel zárultak a megnyitó ünnepi gon-
dolatai.

A 120. évforduló alkalmából tartott ünnepi eseményen
a Tûzoltó utcai gyermekklinika vezetése a klinika kiemel-
kedô támogatóinak és dolgozóinak is jubileumi elisme-
rést nyújtott át.

prof. dr. Fekete György
igazgató,

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika,
Budapest

For Children
The 120 year-old Children’s Clinic in Tûzoltó Street
The White Cross Children’s Hospital – the foundation of which
was also attended by Francis Joseph – started to function with
only 10 hospital wards, one doctor and 5 nurses in 1885.

By the beginning of the 1930s, it became one of the most
prominent institutions of pediatry in Budapest and has remained
of primary importance since that time.

1. Ferenc József a Fehér Kereszt Egylet lelencházának felavatásán,
1897. szeptember 23.
2. A dolgozók. Archív felvételek

2.

IX. Gyógyszerészettörténeti Konferencia 
Dobogókô, 2005. október 20–21.

AMagyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT)
Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya 2005. október
20–21-én Dobogókôn, a Hotel Pilisben rendezte meg

soron következô konferenciáját Gyógyszerészettörténet a XXI.
században címmel, amely mindvégig jó hangulatban, élénk
beszélgetések között zajlott, nemzetközi részvétellel. A színvo-
nalas elôadásokat 58 regisztrált résztvevô hallgatta meg. 

Az ünnepélyes megnyitóra október 20-án 13 órakor került
sor. A Himnusz eléneklése után FERENTZI MÓNIKA szakosztály-
elnök köszöntötte a jelenlévôket.

Ezután PROF. DR. VINCZE ZOLTÁN, az MGYT tiszteletbeli el-
nöke mondta el köszöntôszavait. Hangsúlyozta a Gyógysze-
résztörténeti Szakosztály szerepét abban, hogy segítsen eliga-
zodni a gyógyszerészi múltban és mintegy lelkiismeret gyanánt
segítsen méltónak lenni a nagy elôdökhöz. A tudomány mûve-
lése által vegyen részt az oktatásban, a továbbképzésben és mu-
tasson rá a hiányosságokra, a megoldandó feladatokra is, ami-
lyen például a patikamúzeumok helyzete.

DR. KLAUS MEYER, a Német Gyógyszerésztörténeti Társaság
(DGGP) tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Gyógyszerésztör-
téneti Akadémia tagja az általa képviselt társaság nevében is
köszöntötte a jelenlévôket.

A megnyitó legemelkedettebb pillanataiban PROF. DR. NYI-
REDY SZABOLCS akadémikus, az MGYT elnöke köszöntötte az
egybegyûlteket és különös figyelemmel DR. SÁGI ERZSÉBETET,
szakosztályunk alelnökét. Megköszönte fáradhatatlan kutatá-
sait és azt a munkát és figyelmet, amellyel a szakosztály törek-
véseit támogatja, továbbadva tapasztalatait. WEÖRES SÁNDORT

idézte: „Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy
érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindeneknek javára legyél.”

Ezután átadta DR. SÁGI ERZSÉBETNEK az Ernyey József-emlékér-
met, szakosztályunk legnagyobb elismerését. Az ünnepelt meg-
köszönte az elismerést és arra biztatta a jelenlévôket is és azo-
kat is, akik most nem tudtak eljönni, hogy levéltári kutatások-
kal tárják fel a múlt értékeit és látni fogják, hogy kincseket ta-
lálnak. Szakosztályunk nevében szívbôl gratulálok DR. SÁGI

ERZSÉBETNEK és további jó egészséget kívánunk.
Ezután következtek a kiadott program szerinti elôadások.
A második nap délutánján került sor a fórumra, melynek

moderátorai PROF. DR. KATA MIHÁLY és DR. SZABÓ SÁNDOR, a
Magyar Gyógyszerész Kamara tiszteletbeli elnöke voltak. 

FERENTZI MÓNIKA vitaindítójában felvetette, hogyan is lép-
hetne elôre a gyógyszerészettörténet, mi a célja, hogyan lehet
ezeket a célokat megvalósítani, milyen anyagi lehetôségek áll-
nak rendelkezésre, milyen a képzés és a doktori képzés, melyek
a publikáció lehetôségei. Külön célként említette a külföldi
szaklapokban való publikálást is, mivel jelenleg magyar szer-
zôtôl nem jelenik meg tudományos dolgozat gyógyszerészet-
történeti témában. 

A kutatások költségeinek fedezésére új lehetôségként nyújt
segítséget a Pharmacia Alapítvány, pályázat útján. DR. SZABÓ

SÁNDOR tájékoztatta a jelenlévôket arról, hogy pályázataikat
nyújtsák be az alapítvány kuratóriumának, és a testület ezeket
a pályázatokat idôrôl idôre elbírálja. A szakosztály tagsága és a
magam nevében ezúton is köszönöm ezt az értékes segítséget
a Pharmacia Alapítványnak és személy szerint DR. SZABÓ SÁN-
DOR elnöknek. Ez a lehetôség hathatós segítséget nyújt abban,
hogy a gyógyszerészettörténet kilépjen abból a korlátozott
helyzetbôl, amikor is kizárólag a tudományág mûvelôinek sa-
ját anyagi lehetôségeire számíthat.

A konferencia résztvevôi értékes, eredményes és élménydús
két napot töltöttek együtt a Pilis kellemes környezetében.

Ferentzi Mónika,
az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztályának elnöke
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175 éve
• 1830. X. 2-án született FÜZY SZANISZLÓ (†1903) gyógysze-
rész, irgalmas rendi tartományfônök. Pozsonyban 1849-
ben lépett be az irgalmas rendbe. Itt végezte a teológiai ta-
nulmányait és szentelték pappá 1859-ben. Pozsonyban,
Budán, majd Szatmárnémetiben volt gyakornok. A bécsi
egyetemen 1861-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Elôbb
a temesvári rendi gyógyszertár gondnoka volt. Itt 1863-ban
létrehozta a Maros–Tiszaközi Gyógyszerészek Kebelezetét.
A grázi Gránátalma Gyógyszertárat 1864-tôl vezette. Majd
a temesvári rendház perjele volt 1874-tôl, de 1 évvel ké-
sôbb már pozsonyi perjel lett. Amikor 1875-ben önálló
tartománnyá alakult az irgalmas rend, ôt választották meg
tartományfônöknek.

• 1830. X. 14-én született DR. SAY MÓRIC (†1885) gyógy-
szerész, gyógyszerészdoktor, fôreáliskolai tanár és igaz-
gató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Apja (SAY

RUDOLF) székesfehérvári Szentháromság nevû gyógyszer-
tárában volt gyakornok. A bécsi egyetemen 1854-ben
gyógyszerészi, majd 1855-ben gyógyszerészdoktori ok-
levelet szerzett. A pesti egyetem kémiai tanszékének ta-
nársegédje volt. A pesti fôreáliskola tanára lett 1860-
ban, késôbb pedig az iskola igazgatója. Sikerült elérnie,
hogy magyar nyelven taníthasson. Nagyon hamar, 1862-
ben jelent meg elôször A vegytan alapjai címû tanköny-
ve. Nevéhez fûzôdött még, hogy elsôként vezette be az
oktatásba a kémiai gyakorlatokat. Meghívták még a Ke-
reskedelmi Akadémiára is a kémia és a fizika oktatására.
A Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagjává vá-
lasztották 1869-ben. Olyan nagy hírnevet szerzett a mun-
kásságával, hogy 1884-ben a budapest-vidéki tankerület
fôigazgatójává nevezték ki. Tudományos munkássága a
forrásvizek, a magyar búzafajták elemzésére és a minô-
ségi kémiai analízis körére terjedt ki.

150 éve
• 1855-ben született TÖRÖK SÁNDOR (†1931) gyógysze-
rész, gyógyszertártulajdonos, üzemvezetô. Apja, TÖRÖK

JÓZSEF (1824–1899) budapesti Szentlélek Gyógyszertárá-
ban volt gyakornok. A budapesti tudományegyetemen
1877-ben gyógyszerészi diplomát kapott. Több európai
országban, de még Indiában is tanulmányozta a gyógy-
szerészetet. Hazatérve a családi gyógyszertárban dolgo-
zott. Gyógyszertári jogosítványt szerzett 1887-ben Buda-
pesten. Egy évvel késôbb nyílt meg az Andrássy úton
Opera nevû gyógyszertára, melyet haláláig mintaszerûen
vezetett. Apósával, SEITZ FERENCCEL alapította meg 1904-
ben a Galenus Gyárat. Így mindkét vállalkozását irányí-
totta. Itt volt fôvegyész 1910–1915 között KAZAY ENDRE.
A Király utcai nagykereskedését 1915-ben részvénytársa-
sággá alakította át. Majd ennek részvényfeleslegét jól el-
adva a német Bayer I. G. céget vezette. Sírja a budapesti
Fiumei úti temetôben van.

125 éve
• 1880. III. 14-én született DR. FILLINGER FERENC (†1923)
gyógyszerész, orvosdoktor. A budapesti tudományegyete-
men 1902-ben gyógyszerészi, majd 1909-ben orvosdokto-
ri oklevelet szerzett. Az egyetemi Közegészségtani Intézet-
ben kezdte pályáját. Majd 1914-tôl a fôváros szolgálatába
lépve a Fertôtlenítô Intézetbe került. Ennek aligazgatója
lett 1921-tôl. Tudományos munkássága a kémiai analízis
és a közegészségügy körére terjedt ki. Új eljárásokat dolgo-
zott ki a vas(III)-ionok, a foszforsav és a szénhidrátok
meghatározására. Újszerû megállapításokat vont le a vö-
rös vértesteknek a különbözô vérsejtekben történô elvál-
tozásairól. Számos dolgozata jelent meg a szaklapokban.

100 éve
• 1905. IV. 12-én született DR. VÉRTES IMRE (†1986) gyógy-
szerész, gyógyszerészdoktor, a Fôvárosi Gyógyszertári Köz-
pont igazgatója, Budapest vezetô fôgyógyszerésze. A strass-
bourgi egyetemen 1927-ben gyógyszerészi, majd 1928-ban
pedig gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Hazatérve a
nagykárolyi Angyal Gyógyszertárban dolgozott. A II. világ-
háború idején, 1942-ben a frontra került. Egy év múlva át-
szökött a szovjet csapatokhoz és a magyar partizánszázad
parancsnoka lett. Hazatérve belépett Debrecenben a de-
mokratikus hadseregbe. Majd 1951-tôl ezredesi rangban a
Hadtörténeti Levéltár parancsnoka lett. A személyi kultusz
idején koholt vádakkal 1953-ban letartóztatták és börtön-
büntetésre ítélték. De 1954 júliusától a Teleki téri gyógy-
szertárban már dolgozhatott. Rehabilitálták 1956-ban és a
Fôvárosi Gyógyszertári Központ fôgyógyszerészévé nevez-
ték ki. Majd 1960–1967 között a központ igazgatója volt.
Az utolsó évben ellátta a fôváros vezetô fôgyógyszerészi
feladatkört is. Az ENSZ Kábítószer Bizottságában a magyar
delegációt vezette 1958–1962 között. De tagja volt az
ENSZ Kábítószer Ellenôrzô Bizottságának is.

• 1905. VIII. 9-én halt meg DR. SZABÓ GYULA (1833) gyógy-
szerész, kémiai doktor, borász. A bécsi egyetemen 1855-ben
gyógyszerészi, majd 1856-ban pedig kémiai doktori okleve-
let szerzett. Leskó Somától 1859-ben megvásárolta a mis-
kolci Fehér Kígyó Gyógyszertárat, melyet 1893-ig kezelt.
Apjának, SZABÓ JÓZSEFNEK elsôrangú szôlôje volt Tállyán,
ezzel sokat foglalkozott. Elsôként vezette be Magyarorszá-
gon az akkor még ismeretlen pasztörözési eljárást, ezért ab-
ban az idôben csak ô tudta a borait az Egyenlítôn túlra jól
eladni. Sírja a miskolci Deszka-temetôben van.

75 éve
• 1930. V. 31-én halt meg DR. HÉDERVÁRY HUGÓ (1869)
gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, a Budapesti Gyógysze-
rész Testület választmányi tagja és a Magyarországi Gyógy-
szerész Egyesület pénztárosa. Eredeti neve Hadl volt. Apja,
DR. HÉDERVÁRY SOMA fôorvos az újpesti járványkórház ala-
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Események – Kiállítások – Rendezvények

Hírek, események
Az Országos Mezôgazdasági Kiállítás egyik látványossága
az Uralkodók virágai címmel sajnos nagyon rövid ideig,
2005. augusztus 25–28. között várta látogatóit. WOHLNÉ

NAGY ÁGOTA DR., a Magyar Mezôgazdasági Múzeum fôosz-
tályvezetôje írta, képanyagát válogatta, és szervezte az ötle-
tes bemutatót. Az ÁRPÁDTÓL IV. KÁROLYIG terjedô idôszak-
ból kiválasztott tíz uralkodó, ill. államférfi kedvelt növé-
nyeit a virágokhoz, a kertekhez való viszonyát mutatta be
a gyûjtés, végigvezetve a látogatót a növénykultúra legko-
rábbi emlékeitôl kezdve a gyógynövények alkalmazásán át
a fôúri kertek kialakításáig.

Az inventáriumok (leltár, jegyzék) bemutatása a fûvíz-
vevô vagy virágvízvevô szerszámok, a vízégetô házak és a párla-
tok: a lómentavíztôl az útifûvízig mind-mind olyan érdekes-
ség volt, amivel csak a tematikába illô élô növények be-
mutatása vetekedett.

DR. VARANNAI GYULA születése 100. jubileumi évében emlé-
kezéseket tartottak. Az Orvostörténeti Könyvtárban 2005.
április 9-én az éremtan körében végzett munkásságát idéz-
ték, miszerint többek között megalapította a Magyar 
Orvostörténelmi Társaság numizmatikai szakosztályát.
HUSZÁR LAJOSSAL, a legkiválóbb numizmatikussal együtt
közreadták Medicina in nummis címmel az orvosi, gyógy-
szerészi és egészségügyi érmeket tárgyaló alapmûvet.
VARANNAI mecénásként 400 darabos gyûjteményt adomá-
nyozott az Orvostörténeti Múzeum éremtárának, megkö-
zelítôleg nyolcszáz érmét pedig az intézmény megvásárolt.

pítója volt. DR. HÉDERVÁRY HUGÓ a kolozsvári egyetemen
1890-ben gyógyszerészi, majd a budapesti egyetemen
1903-ban gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Alkal-
mazotti évei után az erzsébetfalvi (ma Pesterzsébet) Arany
Sas Gyógyszertárat vezette 1898-tól. Majd 1904-tôl a halá-
láig vezette a budapesti Szent Lajos Gyógyszertárat. A Ma-
gyarországi Gyógyszerész Egyesület pénztárosaként sokat
fáradozott az egyesület segélyalapjáért. Amikor 1921-ben
kilépett a Budapesti Gyógyszerész Testületbôl, azt köve-
tôen a „disszidens csoport” élére állt.

50 éve
• 1955. április 24-én halt meg KARLOVITZ ADOLF (1872)
gyógyszerész, szakíró. A budapesti tudományegyetemen
1892-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett. Ebben az idô-
ben az édesanyja, TECHET MÁRIA volt a pápai Megváltó
Gyógyszertár tulajdonosa. KARLOVITZ 1899-ben vette át en-
nek vezetését, melyet a Dunántúl egyik legjelentôsebb
gyógyszertárává fejlesztett. Korszerû laboratóriumi gépe-
ket vásárolt a nagybani gyógyszerkészítéshez. A város köz-
életében is élénk szerepet vállalt. Munkái közül a legjelen-
tôsebbek voltak: A magyar gyógyszerészet gazdasági minog-
ráfiája, Pápa, 1922.; Szinonima visszakeresô szótár az

V. Magyar Gyógyszerkönyv gyógyszerneveihez, Bp. 1957
(posthumus kiadás). Ebben még népies gyógyszerneveket
is közzétett. Sírja a pápai Kálvária temetôben van.

25 éve
• 1980. XII. 19-én halt meg DR. VELCSEY (LÉVOLT) ISTVÁN

(1904) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, szakfelügyelô,
kórházi gyógyszertárvezetô-helyettes. Nagybátyja, VELCSEY

ISTVÁN (1866–1937) egri Szent Anna Gyógyszertárában volt
gyakornok. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1927-
ben gyógyszerészi, majd pedig 1930-ban gyógyszerészdok-
tori diplomát kapott. Elôbb DR. ANDRISKA VIKTOR pesterzsé-
beti Viktória Gyógyszertárát bérelte, melyet 1944-ben le-
bombáztak, majd nagybátyja egri gyógyszertárát vezette az
államosításig. Azután ismét gyógyszertárvezetô és szak-
felügyelô lett Heves megyében. A megyei Gyógyszertári
Központ fôgyógyszerészének nevezték ki 1956-tól. Családi
ok miatt 1959-ben Budapestre költözött és a János Kórház
gyógyszertárának vezetô helyettese lett az 1973. évi nyugdíj-
bavonulásáig. Szakmai tapasztalatait jól kamatoztatta a
kórházi gyógyszertár újjáépítésében. Újszerû megbízható
mûszeres analitikai módszereket dolgozott ki a kórházban
készült gyógyszerek vizsgálatára. Szmodits László
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Híradás
Szigetváry Ferenc-emlékérem. A Magyar Gyógy-
szerésztörténeti Társaság a gyógyszerésztörté-
net mûvelésében kimagasló eredményeket
nyújtó belföldi és külföldi személyek és in-
tézmények munkásságának elismerésére em-
lékérmet alapított. Az emlékérem névadójá-
nak DR. SZIGETVÁRY FERENCET (1926–1998)
választotta, aki a magyar gyógyszerészi múze-
ológia és szaktörténetírás területén maradandót
alkotott. Az emlékérem elkészítéséhez a társaság
DR. SZIGETVÁRY FERENC saját magáról és a „unikornis
a mozsárral” motívumról saját kezûleg készített érméit
használja. Az érem leírása: 107 mm átmérôjû, 7 mm ma-
gas, 604,50 gramm tömegû, mindkét oldalán domború
bronzöntet. Egyik oldalán SZIGETVÁRY FERENC mellképe,
szájában pipájával. Szélein körirat: F. Szigetváry Apoth.
Hist. Pharm. Másik oldala: két lábra ágaskodó mondabeli
egyszarvú állat, a patikacégérek kedvenc figurája, az uni-
kornis látható. Mellette fémmozsár, melynek hosszú szá-
rú törôjét mellsô lábaival fogja. A motívum a kôszegi

Arany Egyszarvú Patikamúzeum falfestményén lévô uni-
kornist vette alapul. Körirata: Magyar Gyógyszerésztörté-
neti Társaság. Alsó részébe pedig a kitüntetett neve és a ki-
tüntetés évszáma lesz gravírozva. Elsô alkalommal, 2005-
ben a következôknek adták át ünnepélyesen a kitüntetést:
DR. SZIGETVÁRY FERENC (posztumusz), DR. DÖRNYEI SÁN-
DOR, Kôszegi Patikamúzeum, Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum Könyvtár és Levéltár.

Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kongresszus. A Nem-
zetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (IGGP) a 37. kong-
resszusát Skócia fôvárosában, Edinburghban tartotta
2005. június 22–25. között. A közel 400 fô résztvevô har-
minc országból érkezett, Új-Zélandtól Finnországig, Ar-
gentínától Japánig. A kongresszuson nyolcvan elôadás
hangzott el. A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság tag-
ja az IGGP-nek, a társaságot DR. GRABARITS ISTVÁN elnök,
DR. DOBSON SZABOLCS titkár és RÉVÉSZ JÓZSEF, a Kôszegi Pa-
tikamúzeum igazgatója képviselték. A kongresszus idején
ülésezett az IGGP tisztújító közgyûlése, ahol új elnököt,
három alelnököt, fôtitkárt, pénztárost és két vezetôségi ta-
got választottak. Az új elnök a párizsi egyetem professzo-
ra, OLIVIER LAFONT lett. A vezetôség egyik tagjának DR.
DOBSON SZABOLCSOT választották, akinek ezúton is gratulá-
lunk.

dr. Grabarits István elnök, 
Magyar Gyógyszerésztörténeti Szakosztály

Egyesületi hírek
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