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Kolozsvár

Az Erdélybe látogató turisták nagy része útba ejti Ko-
lozsvárt, hogy a valamikori „kincses város” mûem-
lékeiben, templomaiban, szobraiban, történelmi

nevezetességû épületeiben gyönyörködhessen. A város
központjában levô téren minden turista megcsodálja a
ZSIGMOND király építette Szent Mihály-templomot, a szom-
szédságában 1902 óta álló FADRUSZ JÁNOS alkotta Mátyás
király szoborcsoportot, ami ma már a város jelképe lett, a
városi múzeumnak helyet adó barokk építészeti remekmû-
vet, a Bánffy-palotát, a Rhédey-házat, ahol jelenleg az Erdé-
lyi Múzeum-Egyesület székháza mûködik, a címerrel díszí-
tett WASS OTTÍLIA házat. A fôtér közelében levô MÁTYÁS ki-
rály szülôháza is sok érdeklôdôt vonz. Akik egy nagyobb
sétára is vállalkoznak, szívesen megnézik az 1872-ben ala-
pított Ferenc József Tudományegyetem 1900-as évek elején
épített központi épületét, az egyetemi könyvtárat, sôt a
Házsongárdi temetôbe, az erdélyi magyarság talán legré-
gibb sírkertjébe is ellátogatnak, neves tudósok, orvosok,
gyógyszerészek nyugvóhelyét is felkeresik.

Gyógyszerészeknek ajánljuk a fôtér és a vasúti állo-
másra vezetô út sarkán álló egyemeletes sarokházat, a
Mauksch–Hintz-féle házat, ahol ma Gyógyszerészettörté-
neti Múzeum mûködik.

Ez az épület adott helyet a XVII. század második felétôl
az egykori Szent György Gyógyszertárnak. A város legré-
gibb gyógyszertára, a városi patika 1573 óta mûködött.
Késôbb, az 1700-as évek elején nyilvános polgári patika
lett, elsô tulajdonosa SCHWARTZ SÁNDOR, aki 1750-ig, halá-
láig vezeti a gyógyszertárat. Unokaöccse, MAUKSCH TÓBIÁS

(1727–1802), aki Szepességbôl jött, nála inaskodott,
segédeskedett, majd mint a gyógyszertár örököse átvette
annak vezetését. Ô a MAUKSCH gyógyszerészdinasztia
megalapítója. Halála után a patikát fiai, M. TÓBIAS SÁMUEL

(1769–1805) és M. JOHANN MARTIN (1783–1817) gyógy-
szerészek vezették. Ez utóbbi halála után az özvegy SLABY

DÁNIEL (1783–1835) gyógyszerészt alkalmazta, akihez ké-
sôbb férjhez is ment. Halála után az elsô házasságából
született leánya, M. MATILDA AUGUSTA (1815–1863) lett a
patika örököse. Ô késôbb férjhez ment GEORG GOTTLIEB

HINTZ evangélikus lelkészhez (1808–1863). Így került az
egykori MAUKSCH család tulajdonát képezô gyógyszertár a
HINTZ család kezébe. Fiúk, HINTZ GYÖRGY (1840–1890)
természetesen a gyógyszerészi pályát választotta, ô lett a
késôbbi neves kolozsvári gyógyszerésztanár. Fia, HINTZ

GYÖRGY KÁROLY (1874–1956), unokái, IFJ. H. GYÖRGY

(1912–1989) és H. GÁBOR (1918–1992), dédunokája, 
H. GYÖRGY JÓZSEF (1939–1992) szintén gyógyszerészek
lettek. A gyógyszertár a HINTZ család tulajdonában volt
1948-ig, az államosításig. Ezután már nem mûködött to-
vább, hanem patikamúzeummá alakították. Ide kerültek a
kolozsvári egyetem gyógyszerésztanára, ORIENT GYULA

(1869–1940) és felesége, KERESZTESSY SÁRA gyógyszerész-
nô (1887–1982) által gyûjtött tárgyak is, oklevelek, köny-
vek, gyógyszeres edények, melyeket még 1902-ben az Er-
délyi Múzeumnak adományoztak. Az adományozott mú-
zeumi tárgyak leírását 1918-ban az Erdélyi Múzeum c. kiad-
vány hasábjain ismertették.

Az épület elôterében Erdély térképe látható, melyen
fel vannak tüntetve az itt mûködô gyógyszertárak a
XVI–XVIII. században. A következô helyiség az officina.
Falát barokk falfestmény díszíti, melyet 1766-ban az ak-
kori tulajdonos, MAUKSCH TÓBIÁS rendelt. Az északi boltív
díszítése az életfa, a délié pedig egy, a csôrében követ tar-
tó darumadár. A nyugati és a keleti, szív alakú faliképben
két, egymást keresztezô szarv, felettük korona.

Az officina bútorzatát egy 10 fiókos szekrényke, recep-
túraasztal és 3, empire stílusú üveges szekrény alkotja. 
A vitrinekben kerámia-, porcelán- és üvegedények láthatók.
Ugyancsak az officinában található a tordai VELITS csa-
lád elsô, Erdélyben letelepedett gyógyszerészének, VELITS

SÁMUELNEK a gyógyszerészsegédi oklevele, amit 1776. ápri-
lis 14-én kapott Baján RETTIG ANTAL gyógyszerésztôl. Ké-
sôbb, 1784-tôl Tordán az Arany Szarvas Gyógyszertár tu-

Gyógyszerészettörténeti MúzeumGyógyszerészettörténeti Múzeum
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lajdonosa lett és a dinasztia gyógyszerészei négy generá-
ción keresztül ott dolgoztak.

Az „anyagraktárban”, üveges szekrényekben több mint
200, a XVIII–XIX. századból származó faedény található,
melyben a hajdani gyógyszerészek ásványi, növényi és ál-
lati eredetû porokat tároltak. A két barokk stílusú szek-
rényben a drágább szubsztanciákat tartották. Az egyik
szekrény ajtajának külsô részére az emberi élet szakaszait
festették, a másik virágmotívumos. A falon 2 diploma lát-
ható, az egyiket I. RÁKÓCZI GYÖRGY adományozta egy cot-
nari (Moldva) orvosnak 1644-ben, a másik 1807-bôl szár-
mazik és a szamosújvári HROBONY gyógyszerészé volt.

Érdekes a XVIII. századi „hordozható” gyógyszertár és a
két homeopátiás ládikó.

A ház pincéjében rendezték be a középkori patika labo-
ratóriumát. A kemencét régi képek alapján rekonstruálták.
Láthatunk itt még korabeli desztillátort, perkolátort, prést,
nagy kômozsarakat. Ugyancsak itt állítottak ki két kerá-
miaamfórát, melyben olivaolajat tároltak. A kiállított tár-
gyak a XVI–XIX. században készültek és koruk technikai
színvonalát tükrözik.

A kolozsvári patikamúzeum hétfôtôl szombatig 10–16
óra között látogatható. Megéri, hogy legalább egy órára
szakítsák meg útjukat és nézzék meg.

Keresztes Éva,
Marosvásárhely

Museum of the History of Pharmacy – Cluj 
From the second half of the 17th century, the former Saint
George Pharmacy had been located in the building of the muse-
um which was later owned by the Mauksch dynasty and the
Hintz family, until the nationalization. Then the building was
converted into the museum of the history of pharmacy where a
rich collection of items from the 16th to the 19th century is pre-
sented to the visitors. 

Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény
Piata Unirii No. 28.
Cluj-Napoca
Románia
Nyitva tartás: H–Szo.: 10.00–16.00 óráig.

3.

5.

6.

4.

1.
2–3–4.

5.
6.

A múzeum nyugati boltívének falfestménye
A középkori patikai enteriôr a pincében
Az egykori anyagraktár ma az üveges tárlóknak ad helyet
Kerámiaedények
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Szent István Gyógyszertár

Amindszenti Helyismereti Gyûjtemény egyik ékessé-
ge a Szent István Gyógyszertár bútorzata, mely egy
külön szobában lett elhelyezve KATONA ÉVA gyógy-

szerész útmutatása szerint. Mindszenten SCHMIDT GYULA

alapította az elsô patikát 1864-ben. Halála után SCHWARTZ

LIPÓT mint tulajdonos vezette a gyógyszertárat. 1909-ben
IDÔS KATONA ISTVÁN okleveles gyógyszerész vette meg a pa-
tikát, melynek tulajdonjoga a Magyar Királyi Belügymi-
niszter 5927/1910. sz válaszirata szerint: „Tárgy: A Szent
Istvánhoz címzett mindszenti gyógyszertár átruházása.
Csongrád vármegye alispánjának Szentes, Schwartz Lipót
okleveles gyógyszerészmesterrôl Katona István okleveles
gyógyszerészmesterre átruháztassék.” (1910. január 12.)

IDÔS KATONA ISTVÁN (1866–1953) és felesége, PATYI

ETELKA (1872–1960) fiatal házasként 1909-ben Mindszen-
ten telepedett le, három gyermekkel: MARGIT (1899), IBO-
LYA (1900) és ISTVÁN (1903).

KATONA MARGIT tanulmányai befejeztével elôször édes-
apjával együtt Mindszenten, majd házasságkötése után
Szarvason lett gyógyszerész.

KATONA IBOLYA Mindszenten alapított családot, férje DR.
DEÁK LÁSZLÓ, fiuk DR. DEÁK LÁSZLÓ szintén Mindszenten
lett körorvos.

IFJ. KATONA ISTVÁN az egyetem elvégzése után Vasváron,
Siófokon, Biharugrán volt gyógyszerész, majd miután nô-
vére, MARGIT férjhez ment, hazajött Mindszentre, hogy
édesapjával együtt dolgozzon.

1936-ban akkor korszerû, modern gyógyszertárat alakí-
tott ki.

1938-ban házasságot kötött WAGNER ÉVA gyógysze-
résszel, majd 1940-ben ÉVA nevû kislányuk született.

KATONA ÉVA általános iskoláit Mindszenten, a gimná-
ziumot a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban, majd
egyetemi tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyete-
men végezte.

1944. május 30-i keltezéssel közös kérvénnyel fordult
IDÔS KATONA ISTVÁN és IFJÚ KATONA ISTVÁN a belügyminisz-
ter úrhoz, hogy a Szent István Patikát írják IFJÚ KATONA IST-
VÁN nevére.

Így 1950-ben IFJÚ KATONA ISTVÁNTÓL államosították a
patikát.

IFJ. KATONA ISTVÁN ezt követôen Szegváron, Szentesen,
Hódmezôvásárhelyen, majd 1956-tól haláláig, 1961-ig a
Szent István Gyógyszertárban (13/39. Gyógyszertár) dol-
gozott.

KATONA ISTVÁNNÉ az államosítást követôen Szentesen
dolgozott, majd a 13/38. Gyógyszertárba (Hubacsek-féle
patika) került. 1956-tól újra a Szent István Gyógyszertár-
ban dolgozhatott férjével együtt. Férje halála után egy év-
vel, 1962-ben lánya, KATONA ÉVA is a volt családi gyógy-
szertárba került, így együtt dolgozhattak.

1984-ben 1 Ft, azaz egy forint névleges összegért a
Gyógyszertári Központ átadta a bútorzatot a mindszenti
Helyismereti Gyûjteménynek.

1991. január 15-i keltezéssel KATONA ÉVA már mint gyógy-
szertárvezetô megkapta az 1950. évben állami tulajdonba
vett gyógyszertárra vonatkozó kárpótlási igényhez szol-1.

2.

Helyismereti Gyûjtemény, Helyismereti Gyûjtemény,
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gáló adatokat a Csongrád Megyei Tanács Gyógyszertári
Központjától.

1996. január 15-én a gyógyszertárat privatizálták. A pri-
vatizálás után az eredeti nevet megtartva Szent István
Gyógyszertárként tartják nyilván.

A múzeumban látható, 1864-bôl származó bútorzat vé-
gigkíséri a patika életútját.

A bútorzat 4 db nyitott corpusból, 4 db üvegezett szek-
rénybôl, 2 db fekete márványlapos tárából, 1 db íróasztal-
ból, 1 db tükrös méregszekrénybôl, 2 db kiegészítô sarok-
szekrénybôl áll.

A patika helye többször változott, de a bútorzat meg-
maradt eredeti állapotában, mely ma megcsodálható a
múzeumban.

A Szent István Patika helyei Mindszenten, idôrendben:
1. Az 1910-es évek végéig Kossuth u. 17–19.
2. Pallavicini tér 1.
3. Bankpalota
4. Pallavicini tér 1.
5. Szabadság tér 1.
6. 1984. december 14-tôl Köztársaság tér 4–6.

Forrás: Mindszenti füzetek

Local Collection, Mindszent
Saint Stephen Pharmacy
The furniture of the Saint Stephen Pharmacy ranks among the
finest pieces of the Local Collection of Mindszent. It was taken to
the museum from the first pharmacy in the town and is exhibit-
ed now in its original state. 

The pharmacy was founded in 1864. From 1909, the Katona
family owned it for long decades, until the nationalization. Later
– in 1996 – Eva Katona, their grandchild privatized it.

4.

3.

5.

Keller Lajos Helytörténeti Gyûjtemény
6630 Mindszent, Köztársaság tér 25.
Tel.: (62) 526-091
Tel./fax: (62) 526-6090
E-mail: keller@vnet.hu
Levelezési cím: Keller Lajos Városi Könyvtár 
6630 Mindszent, Köztársaság tér 5.
Nyitva tartás: kedd–péntek: 8.00–12.00 és 13.00–17.00, 
szombat: 8.00–12.00 óráig.
Elôzetes egyeztetés után más napokon és idôpontokban 
is fogadnak egyéni és csoportos látogatókat.

1. Id. Katona István és Katona Margit 1925 körül. Archív fotó
2. Katona István 1937-ben. Archív fotó
3. Helyismereti Gyûjtemény, Mindszent; a Katona Patika bútorzata
4. Katona Istvánné Wagner Éva és Panges Piroska szakasszisztens 

1979-ben
5. Arany János mellszobra az egykori patikából

Mindszent Mindszent
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A Végh dinasztia szerepe 
az Angyal Patika történetében

Az elôzô századfordulót követô évek viszonyla-
gos nyugalomban találták a hídvárosként vagy a
Tiszántúl kapujaként emlegetett és KLUDIK GYULA

polgármester által vezetett Szolnok városát. Mûködött a
Scheftsik-féle kôszínház és éppen PESTI IHÁSZ LAJOS és szín-
társulata kápráztatta el a nagyérdemût, a kor kedvenc da-
rabjaival. SZIGETI HENRIK, a méltán közkedvelt fotográfus
udvari fényképész címet kapott és felemelte az árakat. 
A gr. Szapáry úton korzóztak a leányok, mások a Kádár
cukrászdában a messze híres süte-
ményeket majszolták, este pedig az
Adler-féle kinematográfban múlat-
ták az idôt gavallérjaikkal. Közben a
vasutasok sztrájkot szerveztek, a sza-
badkômûvesek ingyen búzát osztot-
tak a víztorony lábánál az egyre sza-
porodó külvárosi szegénysorúaknak.
A 25 000-es lélekszámot meghaladó
város polgárainak egészségére a helyi
orvosok, a kórház és a három gyógy-
szertár vigyázott.

Egy igencsak gyorsan fejlôdô ma-
gyar város élte mindennapjait a kül-
városi „bô gatyás” korcsmákban
ugyanúgy, mint a fôtéri úri kaszinó-
ban. A mindennapok apró-cseprô
személyes gondjai mögött az egész-
ségügy szorgos „hangyái” tették a dol-
gukat.

Részlet egy, a város polgármeste-
rének címzett hivatalos levélbôl:

„Hivatkozva 1900 évi 17405. szá-
mú jelentésére értesítem, hogy a m.
kir. Belügyminiszter úr 115800/VI.b.
számú leiratára a Szolnokra kérelme-
zett IV.-ik gyógyszertár személyes üzleti jogát Végh Gyula
okleveles gyógyszerésznek adományozza. […] Szolnok.
1902. december 30. Bakosi sk.”

A már meglévô Öreg Patika, a Vörös Kereszt és a Marton-
féle gyógytár mellett újabb gyógyszertár nyitotta meg ka-
puit a város nagyközönsége elôtt.

Az 1687. november 14-én nemesi címeres levelet nyert
BALKÁNYI VÉGH MIHÁLY ôssel büszkélkedhetnek a leszárma-
zottak, de az ôs is – ha tudta volna – megtehette volna
ugyanezt, mivel egy gyógyszerészdinasztia nevelôdött ge-
nerációkon keresztül e név alatt. A nemesi levéltôl számí-

tott ötödik generációs VÉGH GYULA gyógyszerész mester
1834. április 23-án született Tokajban, elhunyt 1884.
augusztus 6-án Fegyverneken. Diplomáját 1860-ban Pesten
szerezte. Elôször Fegyverneken, majd Törökszentmiklósra
nôsülvén ott bérelt gyógyszertárat. Az ottani gyógyszerész,
SZÉKELY ALAJOS leányát, a 17 évvel fiatalabb ANNÁT (1851. I.
2.) vette el feleségül. Az 1879-bôl származó gyógyszertári
hivatalos vizsgálati jegyzôkönyv a következôket írja:

„A Török-Szt.-Miklósi gyógyszertárnak 1879. december 30-án
megejtett évi hivatalos vizsgálatáról szóló jegyzôkönyv.

Felvétetett Török Szt Miklóson 1879. december hó 30-án
alulírott tanuk jelenlétében a következô eredménnyel.

1-ször A Gyógytár fekszik a piacztéren a város legszebb he-
lyén nap keletnek e célra berendezett épületében.

2-szor Czíme a Megváltóhoz.
3-szor Tulajdonosa a Kúti örökösök,

bérlôje Végh Gyula oklv. gyógyszerész
oklv. 1860 a m. kir. Buda-pesti egyete-
men.

4-szer Gyakornok Hrbek Kálmán
prágai születésû 4 latin osztályt végzett,
felvétetett szeptember 1-én, 1879.

5-ször A gyógytár boltja elég világos
és tágas, az állványai puhafából készül-
tek, az üvegek bele égetett csinos betûk-
kel vannak jegyezve. A faedények olvas-
ható fekete betûkkel, a fiókok zománco-
zott betûkkel ellátván, a gyógytár helyi-
ségét kiegészíti a közvetlen mellette lévô
szerelvény kamra, amelyben a napi szük-
séges szerek bôven feltalálhatók.

6-szor A gyógytárban lévô szerek mind
vizsgálat alá vétettek és azoknak nagy
része vegykisérleti úton is megvizsgáltat-
tak; valamennyien szabályszerûen elké-
szítve, illetôleg fertôzetlen és tiszta álla-
potban találtattak.

7-szer Az erôs, drasztikus szerek kü-
lön elzárható helyeken rendben találtat-
tak.

8-szor A mérgek külön ládikában zár alatt tartatnak, ugyan
ott számukra külön kanál, és mérleg, mozsár ôriztetik.

9-szer A laboratórium tiszta, és a forgalomhoz képest elég tá-
gas, mindenféle szükséges eszközökkel bôven ellátva.

10-szer A pincze száraz, elég világos jól berendezett.
11-szer A füves padlás igen tágas, elég szellôs, a füvek, virá-

gok igen friss és üde állapotban találtattak.
12-szer Az érvényben lévô kormány, és szabály rendeletek

mind megvannak.
13-szor A gyógytár bérlôje általában mívelt egyéniség, minek

a közönségre semmi panasza nincs; a közönség pedig szintén

Angyal Patika, Szolnok, 1903

„Angyal” szállt le Szolnokon„Angyal” szállt le Szolnokon
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teljes megelégedéssel és az ôt megilletô tiszte-
lettel viseltetik iránta.”

Aláírták: SZÛCS GÁBOR másodbíró, DR.
KALAVSZKY LÁSZLÓ megyei tiszteletbeli fôor-
vos, DR. SCHLESINGER LAJOS városi orvos és
CZAKÓ GÁBOR megyei járási orvos.

(Csak a pontosítás végett említem meg,
hogy maga a gyógyszertár épülete még az
1930-as években is állt és tette szolgálatát,
ám akkor már a „Szentháromság” nevet vi-
selte, mivel a teret abban az idôben e név-
vel illették. Az épület a tér egyik sarkában
helyezkedett el. A hosszú utcafrontú épü-
let jobb oldalában, az egy ajtajáról és egy
kirakatáról már messzirôl fel lehetett is-
merni a benne lévô gyógytárat.)

Az, hogy a VÉGH család ISTVÁN-ági leszármazott – aki
1728-ban nemességérôl bizonyságlevelet nyert – volt az
elsô gyógyszerész a családban, egyelôre nem tudni, de az
biztos, hogy VÉGH GYULA gyógyszerész és felesége, ANNA

frigyének gyümölcse az 1870-ben, Törökszentmiklóson
született GYULA, aki apja nyomdokaiba lépve 1892-ben
okleveles gyógyszerész lett. Diplomáját ugyancsak a fôvá-
rosban szerezte. Öccse, ANTAL, aki 1872-ben született ugyan-
csak Törökszentmiklóson, 1893-ban szerzett okleveles
gyógyszerészi diplomát. Sajnos a család – késôbb született
– harmadik gyermekérôl, JÁNOSRÓL nincs adatunk. A két
fiú feltehetôen az apai patikában szerezte a tapasztalatot
és töltötte a gyakornoki, majd a gyakorlati idôt. A már a
címben is említett szolnoki gyógyszertár-létrehozási enge-
dély tehát GYULA, az elsôszülött gyermek nevéhez fûzôdik,
ám ennek ellenére testvérével ketten vezették.

„[…] Errôl azon felhívással értesítem, hogy nevezettet ide
mellékelt kérvénye s mellékleteinek
kézbesítésével figyelmeztessék, hogy a
gyógyszertárnak a hivatkozott minisz-
teri leiratban megjelölt helye a Lakta-
nya körúton egy év leforgása alatt fel-
állítani köteles, mivel ellenesetben jo-
gosítványa elévülnek. Végül felhívom,
hogy a gyógyszertár felállításának nap-
ját hozzám elôzetesen oly idôben je-
lentse be, hogy a gyógyszertár megvizs-
gálása iránt intézkedhessem. […]”
(BAKOSI sk. aláírással)

Így az „Angyal”-ra keresztelt,
Szolnok város negyedik gyógyszer-
tára 1903-ban megnyitotta kapuit.
Azt azért tudni kell, hogy az eredeti
gyógyszertári épület a Laktanya kör-
út 2157 hrsz.-on volt található, a
majdani József A. és Hunyadi utca
sarkán. 1903-ban meg is állapítot-
ták a gyógyszertár körzetét, mely a
vasutas kolónia majd egész terüle-
tét foglalta magában, ideértve a
szolnoki öreg víztorony környékét
is. A római katolikus neveltetésben
részesült GYULA és ANTAL számára a

család és a szakma szent volt. VÉGH ANTAL

KUDELKA MÁRIÁVAL kötött házasságából
1903-ban, a gyógyszertár alapításának évé-
ben született ANTAL fia, majd 1905-ben
LÁSZLÓ nevû gyermeke. A ’10-es évek elején
kérvényezték a gyógyszertár áthelyezését,
ami 1912-ben meg is történt, így a patika
új címe Laktanya krt. 2226 hrsz., azaz, a
Laktanya krt. és a Baross út találkozási
pontján volt található az épület (késôbbi
nevén Horthy Miklós u. 2.), mely – kisebb-
nagyobb átalakítások után – még ma is áll,
és ha már a gyógyászatot nem, a kultúrát
szolgálja.

Egy, az 1916-ban keltezett miniszteri ta-
nácsosi határozatból megtudható, hogy

VÉGH GYULA és testvére, ANTAL, kérvényezte a gyógyszertár
személyes jogú átruházását ANTAL nevére, ami 1917-ben
meg is történt. Neve haláláig – mely 1937. augusztus 2-án,
Budapesten következett be – fémjelezte a gyógyszertárat. 
A városi képviselô-testület tagja volt, elismert szakember
és a város tisztelt polgára.

VÉGH ANTAL idôsebbik gyermeke – a késôbb DR. VÉGH

ANTAL professzor – elôször a papi pályára készült a szolno-
ki gimnáziumi évek után. Két éven át az innsbrucki jezsui-
táknál tanult, ám ezt követôen – öccsével együtt és egy
idôben – 1925-ben, a gyakornoki idôt követôen gyógysze-
részi diplomát szerzett Budapesten. 1929-ben Winkler La-
jos professzor Kémiai Intézetébe került, ahol 5 éven át volt
a professzor személyi asszisztense. Az önállósult Budapes-
ti Orvostudományi Egyetemen 1949-ben megalapította az
önálló Gyógyszerészi Kémiai Intézetet, aminek igazgatója,
egyetemi tanára lett. A Gyógyszerésztudományi Kar déká-

ni tisztét 1962 és 1972 között töl-
tötte be. A Magyar Gyógyszerészeti
Társaságnál fôtitkári, késôbb elnöki
funkciót töltött be 1954 és 1968
között. Dr. VÉGH ANTAL professzor
1995-ben, Budapesten hunyt el.

Az öccs, VÉGH LÁSZLÓ a nagy hírû
szolnoki Verseghy Ferenc Gimná-
zium, majd az egyetem elvégzése
után maradt a család alapította
gyógyszertárban. A kötelezô gya-
kornoki idôt 1925. július 1-jétôl
szeptember hó 1-jéig legnagyobb
megelégedésre teljesítette a szolno-
ki Korona Gyógyszertárban, SZELE

BÉLA gyógyszerész irányítása alatt,
majd kézhez vette az igazoló irat
után az alábbi szövegû diplomát.

Szele Béla gyakornoki hitelesítése:
„Hitelesen bizonyítom, hogy
Végh László gyógyszerészgyakornok-

nak – szül. Szolnokon, 1905 év április
hó 4-én, rom. kath. vallású, gyógyszertá-
ramban mint gyakornok 1925 év július
hó 1-tôl, 1925 év szeptember hó 1-ig a
legnagyobb megelégedésemre szolgált.

2.

3.
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Kelt Szolnokon 1925 év szeptember hó 1-én. Szele Béla
gyógyszerész.”

A diploma szövege:
„Tudatjuk valamennyi kar doktoraival és más mindenkivel

egyenkint és összesen akiket illet, hogy Végh László […], mint
bölcsész/gyógyszerész tudománykari rendes hallgatót egyete-
münk anyakönyvébe szabályszerûen beiktattuk; mit aláírá-

sunkkal és kisebb pecsétünkkel ellátott jelen okmánnyal bizo-
nyítunk.

Kelt Budapesten, 1925 évi szeptember hó 16-ik napján.”
Az okmányt aláírásával látta el a kir. Magyar Pázmány

Péter Tudományegyetem rektora, valamint a Bölcsészettu-
dományi Kar dékánja.

VÉGH LÁSZLÓ 1951-ben hunyt el Szolnokon.
Miközben a történelem fogaskerekei tovább forogtak,

és a város élte mindennapjait a kor történelmi, politikai
hatásai alatt, megszûnt egy gyógyszertár, melynek valósá-
gát már csak a gyéren megôrzött írott dokumentumok, a
megtalált fakó képek, megritkult emlékezetek tanúsítják.
Sok tíz év telt el azóta, hogy az Angyal Gyógyszertár meg-
nyitotta kapuit a város lakossága elôtt. Tulajdonosai vallá-
sos, puritán tanúi a család és a szakma elhívatottjainak,
akik a szellemi tudás birtokában a tára mögül szolgálták
egy város minden egyes polgárát.

4.
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A patika személyzete
Egy, a család által megôrzött dokumentum alapján nyo-
mon lehet követni a gyógyszertárban megfordult bérlôket,
segédeket, gyakornokokat.

Tulajdonosok:
VÉGH GYULA 1903–1916
VÉGH ANTAL 1916–1937
VÉGH LÁSZLÓ 1937–1950
Gyógyszerész alkalmazottak (gyakornok, nem okleve-

les, okleveles, approbált):
BREUER MIKLÓS 1924–27 között bérlôje volt a gyógy-

szertárnak, amíg a fiúk az egyetemet végezték, illetve a
gyakornoki idôt töltötték.

VÉGH LÁSZLÓ tulajdonos (Szolnok, 1905), dipl.: 1928.
III. 20., Bp.

1927. VII. 1.–1938. XII. 30.
NAGY ALBERT segéd (Dicsôszentmárton, 1909), dipl.

1930. VI. 2., Szeged
1934. V. 1.–1940. IX. 20. Helyettes felelôs vezetô 1940.

VII. 5-tôl.
RÉDIGER BÉLA, gyakornok (Kevevára, 1916) – 6176/

1936
1935. V. 1.–1936. II. 29.
1936. VII. 1.–1936. IX. 12.
1936. XII. 23.–1937. I. 23.

DRUGA J.-NÉ, (Kádas E. Alice) segéd (Pincéd,
1914), dipl.: 1939. I. 24. Bp.

1937. VII. 1.–1941. I. 25.
GYURKICZA M. gyakornok (Szolnok, 1920),

1979/1938.
1938. X. 1.–1940. II. 27.
1940. VII. 1.–1940. X. 30.
Az akkor és ma is közmegbecsülésnek örvendô

GYURKICZA MÁRIA családja Krassóvárról származik.
Édesapja 1882-ben született Krassóvárott. Tanítói
oklevelet 1902-ben szerzett Budapesten. Tanított
Brestyén, Karánsebesen, 1919-tôl Szolnokon.
1914-ben bevonult a 43. gyalogezredhez, harcolt a
szerb és az olasz fronton, mint tartalékos hadnagy
szerelt le. Szolnok városában az Erdélyi férfiak egy-
letének választmányi tagja, az összes tanítóegylet és
több helyi társaság rendes tagja volt. 1924-ben vo-

nult nyugdíjba, ekkor a Magyar–Hollandi biztosítási intézet
szolnoki fôügynökségét vezette. Felesége SCHMIEDT MÁRIA

volt. Gyermekei: ANDRÁS, aki vármegyei tisztviselô, BLANKA

(DR. DURST JÁNOSNÉ) orvos lett, míg MÁRIA gyógyszerész.
TÓTH ELEMÉR segéd (Köröstarcsa, 1905), dipl.: 1930. V.

17. Bp.
1940. IX. 20.–1941. VI. 21.

SZMODITS LÁSZLÓ így foglalja össze RÉDIGER BÉLA életét
és munkásságát. „1916. augusztus 10-én született a Temes
megyei Kevevárán. Apja, dr. Rédiger Aladár ügyvéd, a fia
születését követôen elesett az I. világháborúban. A hadiöz-
vegy édesanya Szolnokra költözött és a dohányárudája jöve-
delmébôl nevelte fel a 3 gyermekét.

Iskoláit Szolnokon végezte. Elôbb Pécsett, Abrudbányay
Ödön Szent István gyógyszertárában volt gyógyszerész-gya-
kornok. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1938-ban
gyógyszerészeti diplomát kapott. A fôvárosi Gyógyszerész-gya-
kornoki Tanfolyam laboratóriumának vezetôjeként kezdte
pályáját. A Budapesti Gyógyszerész Testület gyógyszervizsgá-
ló laboratóriumában is mûködött 1939-tôl. Közben 1942-
ben közegészségügyi témájú értekezésével gyógyszerészdoktori
diplomát kapott. Hivatásos katona volt 1942–1946 között, a
Honvédségi Közegészségügyi Intézet kémiai osztályát vezette.
10 évig budapesti és váci gyógyszertárakban dolgozott. A bu-
dapesti Gyógyszerészeti Intézet tanársegédje volt dr. Kedvessy
György professzor mellett, 1956-tól. A tapolcai nagy hírû
Oroszlán Gyógyszertárat (dr. Winkler Lajos professzor nevé-
vel) 1960–1981 között vezette. Sokrétû szakmai tevékenysé-
gének a fele oktatói munka volt. Veszprémben 10 évig oktat-
ta a gyógyszertári asszisztensjelölteket. Sok gondot fordított a
fiatalok államvizsga elôtti felkészítésére, nevelésére. Állan-
dóan képezte magát. Így alapfokú és haladó mûszeres ana-
litikai, toxikológiai és gyógyszerismertetôi tanfolyamokat is
végzett. Gyógyszerészellenôrzô tárgykörben szakgyógyszerészi
képesítést kapott 1974-ben. 1969–1981 között a városi és
járási fôgyógyszerészi teendôket is maradéktalanul ellátta.
Fiatal kora óta állandóan publikált. 21 közleményének na-
gyobb része gyógyszer-technológiai és közegészségtani témájú.
[…] 2000. május 11-én érte a halál. Sírja a tapolcai új köz-
temetôben van.”

6.

7.
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VÉGH LÁSZLÓNÉ így vall a régmúlt eseményekrôl:
„Én jászapáti vagyok. Eredeti nevem Khindl Erzsébet, csak ké-
sôbb magyarosítottam Barnabásra. 

Az egyetem elôtti kétéves gyógyszertári gyakorlatot Jászapá-
tiban töltöttem. A gyakornoki vizsga letelte után kezdtem az
egyetemi tanulmányokat. 1940-ben végeztem, de már elôbb
bekerültem a mélyvízbe. Elsô évet végeztem az egyetemen, ami-
kor az évfolyamtársak mondták, hogy ajánlatos nyári gyógyszer-
tári gyakorlatot vállalni. S valóban, az egyetemen tanultak mel-
lett itt sok újdonságot tanultam. Megismertem sok gyógyszer né-
pies elnevezését. Ádándra kerültem gyakorlatra. Itt esett meg,
hogy bejött valaki, és kért »apró regimentnek gyors indulót«.
Nem akartam bevallani, hogy halvány fogalmam sincs, mi az.
Megkérdeztem hát, vett-e már máskor is, hogy ugyanolyat ad-
hassak. Igen, mondta, valami szürke zsír volt. Akkor már tud-
tam, hogy tetû elleni higanyzsírra van szüksége.

Már mint okleveles gyógyszerész ismét Jászapátiban vállal-
tam munkát. Néhány hónap múlva kaptam üzenetet az egye-
temrôl, volt kémiatanáromtól, dr. Végh Antaltól (aki 2 év múl-
va a sógorom lett), hogy öccse Szolnokon gyógyszerészsegédet
keres, nem mennék-e oda. A Végh és a Khindl család között ré-
gi ismeretség állt fenn. Egyetemi éveik alatt, az 1890-es évek-
ben kerültek jó baráti kapcsolatba apáink, mivel a régi képzés
szerint orvosok, gyógyszerészek egyes tárgyakat közös elôadáson
hallgattak. 1941. január 1-jével kerültem Szolnokra.

Akkor Drugáné Aliz, Tóth Elemér és Gyurkicza Blanka hú-
ga, Mimi dolgoztak a patikában. Alizt váltottam fel, mivel ô
babát várt. Az idô már elég viharos volt, mert jöttek a katonai
behívók. Nemsokára Elemért is behívták, majd a gyógyszertár
tulajdonosát, Végh Lászlót is. Mici férjhez ment, kilépett.

Átmenetileg egy volt évfolyamtársam jött le Budapestrôl,
majd késôbb Mihálka Lívia, aki abban az évben, 1941-ben
végezte az egyetemet. Vele pár évig együtt dolgoztunk.

Munka volt bôven, nagyon sok vasutascsalád élt a köze-
lünkben, akiket vényeiken keresztül szinte mind megismer-
tünk és eleve ismertünk. A közelben – a patikával szemben lé-
vô házsoron – több orvos is lakott és rendelt, pl. dr. Vágó Já-
nos, dr. Demeter Béla, dr. Kiss Elemér.

A gyógyszertár bútorzata abból az idôbôl való volt, amikor
a patika átköltözött a Laktanya körútról a végleges helyére. Az
épület felújításakor a bútorzatot is modernizálták. Mikor én
1941-ben odaérkeztem, már a felújított volt.

1950-ben a patika „Angyal” elnevezése megszûnt, az ál-
lamosítás során a 15/50 számot kapta. Így mûködött az
1970-es évek elejéig, amikor nemcsak névleg, de valójában
is eltûnt az „Angyal” gyógyszertár. Megszûntek a környéken
az orvosi rendelôk, mivel megnyitottak a körzeti rendelôk,
a Központi rendelô.

Amikor megnyílt a „vasutasok háza” aljában a 15/73-as
gyógyszertár, a gyógyszerkészletét és teljes dokumentációját
oda vitték át. Oda került az edényzete is.

Amikor új gyógyszertár nyitott a Széchenyi lakótelepen, ez
lett a 15/50 sz. gyógyszertár utódja, elôször a Czakó Elemér
úton, majd átköltözött a Széchenyi körútra. Jelenleg Szolnok
egyik legszebb gyógyszertára, Szögi Erzsébet vezetése alatt.

A régi házban a gyógyszertár helyén antikvárium nyílt, a
lakás egy részébôl esküvôi ruhaszalon lett.

Szolnokon 1941–1999-ig dolgoztam. Az államosítás után
több gyógyszertárban, majd a Gyógyszerraktárban Törökszent-
miklóson és a Központban, Szolnokon. Nyugdíjazásom után a
megye több vidéki gyógyszertárában is kisegítettem. 1999-ben
költöztem el Szolnokról Budapestre.

Az egyik lányom és az ô lánya is gyógyszerész. Másik lá-
nyom gyógyszertári asszisztens lett. Sógoromnak az egyik uno-
kája ugyancsak e hivatás gyakorlója lett, és az ô felesége is kö-
vette e pályán.”
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VÉGH LÁSZLÓNÉ (BARNABÁS ERZSÉBET) segéd (Jászapáti,
1918), dipl.: 1940. X. 1. Bp.

segéd: 1938. VII. 18.–1940. VIII.
1941. I. 25.–1947. VII. 15. (1943. X. 3-tól VÉGH LÁSZLÓ-

NÉ néven szerepel).
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Múltja és Jelene

(szerk. Scheftsik György, 1935) így ír VÉGH LÁSZLÓNÉ csa-
ládjáról, mint a könyv egyik megrendelôjérôl.

„Khindl Barna dr. járási tiszti orvos. 1870-ben született.
Jászapáti születésû. Orvosi oklevelét 1895-ben Budapesten sze-
rezte. Fél évet a pozsonyi kórházban töltött. 1895-tôl a debre-
ceni városi közkórházban volt alorvos, 1898-tól Jászapátiban
magánorvos, majd Jászszentandráson helyettes községi orvos,
1920 óta járási tiszti orvos. […] A vöröskereszt érdemkereszt
tulajdonosa. Vármegyei és községi képviselôtestület tagja. Fele-
sége Mizsey Mária, 8 gyermeke van.”

LÁSZLÓ KÁLMÁN segéd (Bp., 1917), dipl.: 1941. VII. 1.
1941. VII. 1.–1941. X. 3.
MIHÁLKA LÍVIA segéd (Szatmárnémeti, 1918), dipl.:

1941. VI. 20., Bp.
1941. X. 1.–1944. III. 15.
BORNEMISSZA G. gyakornok (Tiszasûly, 1923), 89/1941/42.
1942. IX. 1.–1943. VIII. 30.

ANTAL ILONA gyakornok (Jászladány, 1923), 158/1942/43
1943. VIII. 1.–1944. VIII. 30.
RÁCZ GIZELLA segéd (Medve, 1921), dipl.: 1943. VI. 22.
1943. IX. 6.–1944. IX. 31.
JUSZT ALAJOS gyakornok (Kecel, 1921), dipl.: –
1944. II. 1.–1944. IX. 30.
WESTHER ERZSÉBET gyakornok (Szolnok, 1925),

336/1943-44
1944. VI. 6.–1947. VIII. 31.
VÉGH LÁSZLÓNÉ appr. okl. gyógysz. (Jászapáti, 1918),

dipl.: 1940. X. 1. Bp. apporbált 1943. V. 31.
1947. IX. 9.–
BODNÁR ÉVA gyakornok (Bp. 1928), 795/1947–48
1948. IX. 1.–1949. IX. 1.
FÜZESY ERZSÉBET gyakornok (Szolnok, 1930), dipl.: Sze-

ged, 1949. IX. 8.
1949–1950. VII. 1.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich János Múzeum, Szolnok

An ‘Angel’ Came Down to Szolnok…
The Role of Végh Dynasty in the History 
of the Angel Pharmacy
The fourth pharmacy in the town of Szolnok was opened in
1903. It was owned, until the nationalization, by the members
of the Végh dynasty. The second owner was Antal Végh whose
elder son, Professor Dr. Antal Végh founded, in 1949, the inde-
pendent Institute for Pharmaceutical Chemistry in Budapest and
was the dean of the Faculty of Pharmacy for 10 years. 

6.

1.
2.

3.
4.
5.

7.
8.

9.
10.
11.

Végh László diplomája
Végh László diplomaképe
(készítette Csizmadia György fényképész Szolnokon)
Végh László leckekönyvének egy lapja
Viaszbélyegzôk (anyaga fém)
Patikabelsô (a képen dr. Czuczy Péterné, szül. Petheô Erzsébet, 1930 k.)
Csoportkép (balról Végh László, mellette bátyja, Végh Antal látható)
Az épület ma, 2006-ban
Az épület az átalakítás elôtt, 1937. A kép érdekessége, hogy ebben 
az évben – egy rövid ideig – Szolnokon is az angol mintájú közlekedést
vezették be próbaképpen
Gyógyszertári tasak (1940 k.)
Az épület az átalakítás után, 1940 
Képeslap (Gyökér István). Üzenet a múltból. Budapest, Galenus, 2005: 145.

10.

11.9.
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Szent Anna Gyógyszertár, 
Pápa, 1906

Pápán a negyedik gyógyszertár felállítására az elsô kí-
sérletet 1898-ban BARANYAI ZSIGMOND gyógyszerész
tette, sikertelenül. 1902-ben NÉMETH DEZSÔ okl.

gyógyszerész kérvényét új gyógyszertár felállítására a belügy-
minisztérium határozatban leküldte a városhoz. A Pápai Lapok
1902. április 13-án a 15. számban így számol be: „A városi ta-
nács közegészségügyi bizottsága és az állandó választmány a
4-ik gyógyszertár felállítását javasolja. Ezzel szemben dr.
Hirsch Vilmos városi képviselô azt vitatta, hogy az ügy a gyógy-
szertárakról szóló szabályrendelet 17 §-a rendelkezéséhez képest
nem tárgyalható, mert 3–4 évvel elôbb a városnál megfordult
gyógytári ügy tárgyalása óta a gyógytárak forgalma nem emel-
kedett, ill. hogy ez megtörtént volna folyamodó nem igazolta,
már pedig csak ez esetben volna indokolt az ügy tárgyalása a
szabályrendelet szerint. Utána Gyurátz Ferenc v. képviselô
meggyôzô szavakban kimutatta, hogy a lakosság szaporodása és
a forgalom élénkebb volta beigazolt tény és így ezek szükségessé
teszik a IV.-ik gyógytár felállítását. Hasonló szellemben szólalt
fel dr. Kende Ádám és dr. Kôrös Endre is. Saáry Lajos szerint,
ha már fel lesz állítva a patika, azt a folyamodó az új városrész-
ben állítsa fel. Dr. Hirsch zárszavai után a közgyûlés a IV.-ik
gyógyszertárnak a kért helyen való felállítását nagy többséggel
elhatározta.”

Az elhatározástól a megvalósításig még hosszú küzdelmes
út volt hátra.

A vármegyegyûlésen hosszas vita után SÜLT JÓZSEF kir. ta-
nácsosnak, BARTALOS ISTVÁN és DR. ANTAL GÉZA pápai megye-
bizottsági tagoknak és a vármegye alispánjának, Kolozsvári-

nak meggyôzô érvei után pártolólag terjesztették fel a kér-
vényt a minisztériumhoz. Érveik a következôk voltak: „A köz-
egészségügyek fejlôdtek, a gyógyszertári szerek fogyasztása nö-
vekszik a népesség szaporodása és a közmûvelôdés terjedése foly-
tán. E mellett nem kell feledni, hogy az állatgyógyászat ügye is
nagyban fejlôdött, jelentékeny gyógyszerek vétetnek igénybe e
téren… Ezt hozza magával egy város jól felfogott érdeke is, mert
egy várost környezô nagy vidék népessége igen jogosan folya-
modhatik új gyógyszertárnak felállításáért, ha a forgalmi közép-
pontját képezô város kellô idôben nem foglal állást a szükséges
számú gyógyszertárak engedélyezése és hozzáférhetôvé tétele
kérdésében…”

Eltelt két év, s közben a közvélemény már a gyógyszertár
helyének meghatározásával foglalkozott. 1904. július 10-én
28. számában a Pápai Lapok ezt írta: Negyedik gyógyszertár
„… amennyiben engedélyeztetnék az csakis az új Erzsébet-
városban volna elhelyezendô, miután e városrész közönsége a
hozzája legközelebb fekvô gyógyszertárt csak nagy kerülôvel
érheti el, míg viszont a Városi és Irgalmas gyógyszertárak a
bel- és alsóvárosnak teljesen elegendôek, s az esetleges új
gyógyszertárnak a város e részében való elhelyezése teljesen
fölösleges.”

A döntô fórum, a belügyminisztérium azonban elutasító
választ küldött. „Babics István szombathelyi és Németh Dezsô
pápai lakosok negyedik gyógyszertár felállítása iránt beadott
kérvényét levette a napirendrôl a közgyûlés, mert a miniszter
elutasító határozatát követô öt éven belül nem tárgyalható.”

1906. március 25-én PRIBÉK IMRE budapesti gyógyszerész
akart Pápán negyedik gyógyszertárat nyitni. A belügyminisz-
térium az alispán útján leküldte a városhoz a negyedik gyógy-
szertár felállításával kapcsolatos kérvényeket azzal, hogy ha
a népesedés és a város növekedésével a szükséglet indokolná

A 100 éves patikaA 100 éves patika
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a gyógyszertár felállítását, hozza meg határozatát. A tanács a
közegészségügyi bizottsághoz tette át a kérvényt, melyet a
képviselôtestület elé terjesztettek.

A Pápai Hírlap 1906. október 13-án a 3. oldalon a követ-
kezôket írta.

„Vármegyei Közgyûlés
Veszprémi III. és a pápai IV. gyógyszertár ügye.
… ezután soron kívül a veszprémi III. és a pápai IV. gyógy-

szertár ügyét vették elô.
A veszprémi harmadik gyógyszertárra nézve az Egészségügyi

Bizottság a belügyminiszternél javasolja, hogy a harmadik
gyógyszertárnak a városnak távolabbi részében leendô felállítá-
sát pártolják, tekintettel arra, hogy a két meglévô gyógyszertár
érdekeit a harmadik nem veszélyeztetné. A jog megadását
Veszprém városa számára véleményezik.

A pápai negyedik gyógyszertárra nézve az Egészségügyi Bi-
zottság szintén pártoló javaslatot tesz. A IV. gyógyszertárt a ke-
letkezett városrész és a gyárak teszik szükségessé, azért ennek az
Erzsébetvárosban leendô felállítását véleményezik. A közgyûlés
mindkét javaslatot elfogadta. »A Vármegyei Közgyûlés úgy ha-
tározott, hogy az új gyógyszertár az Erzsébet-városban állíttas-
sék fel és pedig nem a név megnevezésével, hanem általánosság-
ban adassék meg a jog.«

Tudvalevôleg legutóbb Németh Dezsô kérte az engedélyezést
és azt megelôzôleg Pribék Imre… Mi a magunk részérôl Né-
meth Dezsô személyében, úgy is, mint városunk egyik köztiszte-
letben álló polgárának fiában, teljes garanciát találunk, a
gyógyszertár felállításának jogát az ô részére véljük leginkább
engedélyezhetônek.”

A belügyminisztérium az engedélyt a gyógyszertár felállítá-
sára 121990/VII. 6. 1906. B. M. szám alatt adta meg Németh
Dezsô részére. Ez a fontos adat az utód, MICHNA MIHÁLY keze
írásával van bejegyezve a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv
címoldalán a gyógyszertár könyvtárában. Ugyanitt szerepel a
gyógyszertár személyi jogosítványának átruházása 12968/1927
B. M. számú engedéllyel.

A gyógyszertár helyének kijelölésén vita folyt. Az 1907.
március 10-i Pápai Lapokban ez áll: „A negyedik gyógyszertár

helye. Németh Dezsô arra kéri a képviselôtestületet, hogy a
neki engedélyezett gyógyszertárt ne az Erzsébet városban, ha-
nem a Hungária szállótól a Tirolig terjedô területen állíthas-
sa fel.” Az egészségügyi bizottság a kérelmet pártolta. DR.
STEINER JÓZSEF ellene volt, hogy az eredeti határozatot, amely
már minden fórumon keresztülment, ismét megváltoztassák.
GYURÁTZ FERENC és GARAI JÁNOS pártolólag szólaltak fel. KE-
RESZTES GYULA a vágóhíd tájékára szerette volna az új gyógy-
szertárat. DR. KÔRÖS ENDRE a Flóriántól a Sörház utca elejéig
terjedô részt ajánlotta. DR. HIRSCH VILMOS, DR. HOFFER SÁN-
DOR és DR. ANTAL GÉZA pártoló felszólalásai után a közgyûlés
az egészségügyi bizottság javaslatát fogadta el. A sajtó tehát ez
idôben élénken foglalkozott a gyógyszertár ügyével.

Az 1907. november 10-i szám a következôket közli: „A ne-
gyedik gyógyszertár ügye. Végre eldôlt a negyedik gyógyszertár
ügye is. Az alispán ugyanis értesítette a várost, hogy nincs kifo-
gása az ellen, hogy a negyedik patika a tizes malom és a váro-
si vámház közötti területen állíttassék föl, mint azt NÉMETH DE-
ZSÔ kérte. Indoklásában kimondja az alispán, hogy a belügy-
miniszter határozatában ez a terület is benn foglaltatván, sem-
mi akadálya nincs, hogy a gyógytár a kért helyen felállíttassék.”

A Pápai Hírlap 1908. január 18. számában jelent meg az a
hirdetés, amely a gyógyszertár megnyitásáról tudósít.

Így nyitotta meg 1908. január 16-án NÉMETH DEZSÔ gyógy-
szerész Pápa negyedik gyógyszertárát Anna Gyógyszertár né-
ven a Tizes Malom és a Gyôri úti vámház között, a pápai-ugo-
di Hitbizomány területén, a GR. ESTERHÁZY család tulajdonát
képezô Gyôri út 18. számú házban a helyhatósági vizsgálat
után. A ház ma is áll és a Szent István út 18. számot viseli.

A Tanácsköztársaság 1919-ben megkezdte a gyógyszertárak
kommunizálását, de ezt keresztülvinni nem volt idô. A gyógy-
szerész alkalmazottak nehéz megélhetési viszonyain, a rossz
szolgálati feltételeken, a rossz munkaidô-beosztáson, a lakás-
helyzeten is segíteni akart a Tanácsköztársaság Intézô Bizott-
sága. A Pápai Közlöny 1919. április 27-i számának 4. oldalán
olvasható: „A gyógyszertárak munkaideje: A Tanácsköztársa-
ság pápai intézôbizottsága a közegészségügyi munkások szol-
gálatképessége érdekében elrendelte, hogy május hó 1-tôl kez-
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dôdôleg a helybeli négy gyógyszertár a vasárnap délutáni és az
éjjeli inspekciós szolgálatot havonta felváltva végezze, oly mó-
don, hogy az említett idôben csak egy gyógyszertár tartson
szolgálatot. Május hó folyamán a vasárnap délutáni és az éj-
jeli szolgálatot a Városi gyógyszertár végzi, június hó folya-
mán a Piatsek gyógyszertár, július hó folyamán az Irgalmasok
gyógyszertára, augusztus hó folyamán Németh Dezsô gyógy-
szertára.” Kinevezték az üzembiztosokat. Tervbe vették és
megkezdték a segédmunkások szociális és természettudomá-
nyi oktatását. Április 26-án rendelettel szabályozták a munka-
béreket. A Forradalmi Kormányzó Tanács május 3-án a mun-
kabért a szakképzettség szerint állapította meg. Jelentôs intéz-
kedés volt az, hogy a gyógyszertárakat szakemberek, a gyógy-
szerészek vizsgálják meg. Gyógyszerészi Múzeum létesítését is
tervbe vette a kormányzat.

A gyógyszerellátás és a betegbiztosítás megjavítására az
1920-as években megalakult az OTI, a MABI, majd az OTBA.
1923 elején a gyógyszerellátás mindinkább a csôd felé ha-
ladt. Ismeretes volt, hogy a német vegyészeti gyárak voltak
azok, amelyek az egész világot ellátták gyógyszerrel (Hoechst,
Eberfeld, Darmstadt, Manheim) a francia megszállás miatt
körül voltak zárva. A budapesti nagy gyógyszerraktár a nagy-
kereskedôknek nem adott ki árut mindaddig, amíg azok
adósságaikat devizában be nem tudták fizetni. Beszüntették a
gyógyszerészeknek eddig nyújtott hitelt, sôt a hátralék után
3% késedelmi kamatot is felszámítottak. Ez a hitelmegvonás
jelentôsen sújtotta a gyógyszerészeket, akik forgalmuk tekin-
télyes részét kénytelenek voltak szintén kihitelezni, részben
egyleteknek, gyáraknak, uradalmaknak, részben magánosok-
nak. Különösen súlyos helyzetet teremtett ez azért, mert a
gyógyszerészek sokkal kisebb haszonnal dolgoztak, mint az
ezt megelôzô idôben.

KARLOVITZ ADOLF pápai gyógyszertár-tulajdonos ez idôben
írt egy nagy tanulmányt, amelynek a címe: A magyar gyógy-
szerészek gazdasági monográfiája 1922-ben.

A nehéz gazdasági viszonyok miatt újra és még jobban
burjánzott az illegális gyógyszerárulás. A napilapokban is
lépten-nyomon lehetett találkozni olyan hirdetésekkel, ame-
lyek alkalmasak voltak arra, hogy a gyógyszertárak forgalmá-
nak egy részét kuruzslókhoz tereljék.

Ilyen gazdasági helyzetben birtokolta NÉMETH DEZSÔ 1926-ig
az Anna Gyógyszertárat. 1927-ben a gyógyszertárat MICHNA

MIHÁLY gyógyszerész 12968/1927 B. M. sz. engedéllyel átvet-
te tôle. Ô beadványt intézett a megyéhez, hogy a gyógyszertá-
rát a Ligettel szemben a Tirol és a Hungária közé helyezhesse
át. Kérését azzal indokolta, hogy a szövôgyári és a dohány-
gyári munkások a munkából hazatérve a Ligeten keresztül
közelítik meg a centrumot és nem fognak hozzá visszakanya-
rodni. Természetesen a nagy rivális, KARLOVITZ ADOLF – aki
ekkor a Városi Gyógyszertár tulajdonosa, vezetôje s egyben
kormányfôtanácsos volt – megkontrázta. Két év után, 1929-
ben sikerült a Tizes Malom Mellôl az általa Szent Anna
Gyógyszertárnak nevezett gyógyszertárat a Gyôri út 10. sz. alá
áthelyeznie. A Pápai Hírlap 1929. április 20-i számában je-
lent meg a hirdetés a gyógyszertár-áthelyezésrôl. „A Flórián
utca és a Gyôri út jobb sarkán a Szent Anna gyógyszertár áll, s
a bal sarkán áll Szent Flórián hatalmas méretû szobra… A ba-
rokk szoborcsoportot széles rokokó kerítés övezi. A szobrot pá-
pai mester faragta, 1753-ban Eszterházy Károly, akkor még

Pápán élô fiatal pap, késôbb püspök állította. Ezen a helyen
állt a pápai végvár északi ún. tüzes kapuja. Ez a belváros észa-
ki határa.”

A gyógyszertár a Gyôri út 10. szám alatti lakóház földszint-
jén az utcafronton kapott helyet. „Emeletes, copf stílusú lakó-
ház, saroktengelyes. Épült 1790 táján. A Gyôri út felôl 4, a
Koltói Anna út felôl 5 ablaktengellyel.” Horler-féle háznak is
emlegették, melynek tulajdonosa KORITSCHONER ADOLF és ké-
sôbb NAGY VILMOS nagykereskedôk voltak, amelyben MICHNA

MIHÁLY a földszintet, pincét, padlást a patikának bérelte. A há-
zat 1884- ben felújították, 1890-tôl emeletes lett.

A gyógyszertárak kezelésének ellenôrzése céljából minden
gyógyszertárban a következô könyveket kellett vezetni:

a) A gyógyszerek leltára, melynek a gyógyszertárban levô
minden szernek és azok évi fogyasztásának kimutatását kel-
lett tartalmaznia a ritkán, vagy éppen nem használt gyógysze-
rek, úgyszintén gyógyszerekben mutatkozó hiány is megjelö-
lendô.

b) A laboratóriumi könyv, mely magában foglalja a bela-
borált szerek elôállításának idejét, a felhasznált anyagok ki-
mutatását, valamint a készítés módjára vonatkozó észrevéte-
leket.

c) Méregkönyv, mely a kiszolgáltatott mérges szerek pon-
tos kimutatását, a rendelô orvosnak és a betegnek a nevét, ki-
szolgáltatás idejét tartalmazza. Ez adatokhoz az eredeti vényt
mindig mellékelni kell.

d) Minôsítvényi könyv, melybe mind a gyakornok és se-
géd minôsítvényi fokozata, mind azok bizonyítványai lesz-
nek bevezetve.

e) Hitelkönyv, mely magában foglalja mind a hitelben ki-
szolgáltatott szereknek, mind a hitelben vásárlóknak pontos
jegyzékét is.

Fennmaradt a Szent Anna Gyógyszertár 1936-tól vezetett
méregkönyve.

A II. világháború jelentôs károkat okozott az egészségügyi
ellátás, a gyógyszerellátás és az intézményeink területén. A be-
vonuló csapatok lefoglalták a gyógyszertárak gyógyszerkészle-
teit, elfoglalták a kórházakat. A városok nagy középületeit
szükségkórházakká alakították. A gyógyszerészek közül többen
hadi kórházakban teljesítettek szolgálatot, a lakosság súlyos
gyógyszerhiánnyal küzdött. A felszabadulás, majd a gyors üte-
mû újjáépítés, az egészségügyi és szociális ellátás újjászervezé-
se tette lehetôvé, hogy a gyógyszertárak aránylag rövid idô alatt
megkezdhessék egészségügyi feladataik ellátását. Az 1948. XXX.
tc. meghatározta a gyógyszerészet feladatait. A gyógyszertárak
állami felügyelet alatt álló közegészségügyi intézmények lettek.
Gyógyszert csak gyógyszertárak szolgáltathatnak ki. A törvény
elrendelte a gyógyszertárak rendszeres egészségügyi-igazgatási
és szakmai ellenôrzését. Az 1950-ben megalakult Egészségügyi
Minisztérium lehetôvé tette az egységes elvek szerinti irányí-
tást, ezzel kezdetét vette a szocialista egészségügy alapjainak
lerakása. A gyógyszertárakat államosították.

A Szent Anna Gyógyszertár méregkönyvének vezetésébôl
az a következtetés vonható le, hogy ezt a feladatot DR. PETZOLD

KÁROLY kezelô, a jog és államtudományok doktora hajtotta
végre, aki Berekböszörménybôl került Pápára: MICHNA MIHÁLY

neki kellett hogy átadja gyógyszertárát. 1949. XI. 16-án már
PETZOLD írta alá a méregkönyvet és MICHNA MIHÁLY neve töb-
bé már nem szerepel.
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1950. augusztus 1-jén megalakult a Veszprémi 7. sz. Gyógy-
szertár Vállalat. 1950-tôl 1957-ig a vállalat közvetlenül az
Egészségügyi Minisztériumhoz tartozott. 1957. januártól a
Veszprém Megyei Tanács kezelésébe került és így a felügyele-
ti szerve a Veszprém Megyei Tanács VB. XI. osztálya lett. Majd
a vállalati jelleg megtartása mellett a Veszprém Megyei Ta-
nács Gyógyszertári Központjaként illeszkedett bele a megye
egészségügyébe.

A Szent Anna Gyógyszertár a Veszprém Megyei Tanács
Gyógyszertári Központja 7/26. sz. gyógyszertára lett. Pápa,
Gyôri út 10. sz. alatt mûködött tovább.

Felelôs vezetôi 1950–1962-ig a következôk:
DR. PETZOLD KÁROLY gyógyszerész, 1950. augusztus 30.–

1950. október 10.
KISGESZÉNYI SZABÓ ÁRPÁD gyógyszerész, 1950. október 19.–

1956. augusztus 22.
FELFÖLDY SÁNDOR gyógyszerész, 1957. február 7.–1957. 

augusztus 19.
DR. KALMÁR BÉLÁNÉ sz. SZÉKESSY ILONA gyógyszerész, 1957.

augusztus 19.–1957. november 7.
DR. SOÓS FERENCNÉ sz. MIHÁLKA LÍVIA gyógyszerész, 1957.

november 7.–1961. decenber 31.
1962. január 1-jével kinevezték DR. KALMÁR BÉLÁNÉT végle-

gesen gyógyszertárvezetônek.

MICHNA MIHÁLY 1964-ben megkapta aranydiplomáját. Ô az
államosítás után Bilisben dolgozott, azóta kb. 30 éve már
meghalt. DR. KALMÁR BÉLÁNÉ 1972-ig, nyugdíjazásáig vezette
a gyógyszertárat. Ô is megkapta aranydiplomáját.

Ekkor DR. OSTOROS GYÖRGY, a Veszprém megyei Tanács
Gyógyszertári Központja igazgatója felkérte JANKÓ-SZABÓ SÁN-
DOR ugodi gyógyszerészt, hogy költözzön be Pápára és vállal-
ja el a 7/26-os gyógyszertár vezetését.

Így 1972-ben JANKÓ-SZABÓ SÁNDORT kinevezték a 7/26-os
pápai gyógyszertár vezetôjének.

1979-ben bezáratták a 7/26-os gyógyszertárat a Gyôri út
10. sz. alatt és áthelyezték a decentralizálás elve alapján az
újonnan épült Vajda Péter lakótelep 6. sz. alá a lapos tetôs új
patika épületébe. JANKÓ-SZABÓ SÁNDORNAK át kellett költöznie
az egész kollektívával, anyag- és árukészlettel az új bútorzatú
patikába, mely továbbra is a 7/26. számot viselte. A gyógyszer-
tár régi berendezését szétverték.

Megtörtént a mûszaki átadás 1980. június 17-én. A gyógy-
szertárvezetô JANKÓ-SZABÓ SÁNDOR maradt. Mivel a kollektíva
létszáma a 14 fôt meghaladta, gyógyszertárvezetô-helyettest
kellett kinevezni, aki JANKÓ-SZABÓ SÁNDORNÉ KISS LEONA lett.

A 7/26-os pápai gyógyszertár körzete, területi ellátása a
Tókertváros, a Vajda Péter lakótelep és a felsôváros a Gyôri
útig, a gyárak (Textilgyár, Elektermax, Húsgyár) voltak.

A gyógyszertárat JANKÓ-SZABÓ SÁNDOR 1972–1992-ig ve-
zette, amikor is a betöltött 60 év után nyugdíjazták és mint
nyugdíjas szakgyógyszerész dolgozik a mai napig. 1992 már-
ciusában JANKÓ-SZABÓ SÁNDORNÉ DR.-t, a gyógyszertár vezetô
helyettesét nevezték ki vezetônek. A gyógyszertár 1996-ban
kapta a mai nevét – Oroszlán Gyógyszertár –, mivel az erede-
ti neve, a Szent Anna már foglalt volt. A gyógyszertár idén ün-
nepli a 100. éves évfordulóját.

Jankó-Szabó Sándorné dr. Kiss Leona
szakgyógyszerész, Pápa

Adatok a pápai Szent Anna Gyógyszertár történetéhez
Édesapám, MICHNA MIHÁLY 1889. április 8-án Drágabártfalván
(Bereg vármegye) született, Iglón járt gimnáziumba, majd a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1913-ban
gyógyszerészi diplomát kapott. Nagyapámnak, ID. MICHNA MI-
HÁLYNAK Sajószentpéteren volt gyógyszertára, halála után édes-
apám és nem gyógyszerész öccse örökölték a patikát. Miután
nem tudtak megegyezni a gyógyszertár jövedelmét illetôen,
úgy döntöttek, hogy eladják. Apám az eladásból neki jutott
összeg mellett jelentôs bankhitelt felvéve vásárolta meg Pápán
az 1907-ben alapított Szent Anna Gyógyszertárat. A vételrôl
nem maradt meg dokumentum. Emlékezetem szerint a
gyógyszertár a Szent István úton a Tapolca patak melletti vízi-
malom szomszédságában állt, és ott volt a lakásunk is.

A húszas évek végén az Esterházy-uradalom strandot épí-
tett a városnak, a létesítmény 1930-ban nyílt meg. A strand
építésével egyidejûleg megszûnt a malom és az épület, ami-
ben a gyógyszertár és a lakásunk volt, ezért apám átköltöz-
tette a patikát a Szent István (Gyôri) út 14. sz. alatti épület-
be. A bolthajtásos helyiségekben levô officinából és labora-
tórium-inspekciós szobából álló kis gyógyszertárban apám
egyedül dolgozott, néha édesanyám segített neki, késôbb
gyógyszerész-gyakornokként én is dolgoztam a patikában. 
A gyógyszertár áthelyezésével egy idôben költözött a család
a Szent István út és a Török Bálint u. sarkán álló, korábban
Tirol fogadóként ismert uradalmi épület emeletére.

1945-ben apámat rosszindulatú rágalmak alapján inter-
nálták és elvették a gyógyszertárát. Egyik barátjának,
SZEKULESZ JÓZSEFNEK, akivel évfolyamtársak is voltak, Pápate-
széren volt patikája. Ôt 1944-ben származása miatt deportál-
ták és a holokauszt áldozata lett. Felesége túlélte a borzalma-
kat és hazament Pápateszérre, de minthogy nem rendelkezett
gyógyszerészi diplomával, a patika mûködtetéséhez szüksége
volt egy gyógyszerészre. Apám internálásának idején elment
az internálótábor parancsnokához és elintézte, hogy kiadják
neki munkára apámat. Apám engedélyt kapott, hogy Pápate-
szérre menjen és ott dolgozzon. Azonban rendôri felügyelet
alá helyezték, mindennap jelentkeznie kellett a rendôrségen,
ahol lebélyegezték az ellenôrzô lapját. Bözsike, az özvegy hét-
végeken elengedte apámat, mondván: „Misike, menjen haza
a családjához, én meg majd megyek stempliztetni.”

Késôbb a gyôri Népbíróság felmentette apámat és ekkor
a patikát is visszakapta.

A gyógyszertárak 1950 júniusában történt államosítása
után a Veszprém Megyei Gyógyszertár Vállalat igazgatója a
volt tulajdonosokat elmozdította volt gyógyszertárukból,
ekkor SZABÓ ÁRPÁD gyógyszerész került felelôs vezetôként a
Szent Anna Gyógyszertárba. Ugyanekkor özvegy SZEKULESZ

JÓZSEFNÉT, aki késôbb feleségül ment SUCHOMEL RÓBERT

gyógyszerészhez, mint asszisztenst – akkori megnevezéssel
technikát – is odahelyezték.

1954-tôl 1957-ig férjemmel együtt a Veszprém Megyei
Gyógyszertári Központ alkalmazásában álltunk, én beosz-
tott gyógyszerész voltam, férjem szakfelügyelô. Több eset-
ben helyettesítettem Pápán, de a volt patikánkban soha.

Michna Magdolna
gyógyszerész
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Körösladány, 1843
1800-ban – a mainál háromszor nagyobb területû törté-
nelmi Magyarországon – 210 gyógyszertár mûködött,
ezek közül 8 volt Békés vármegyében. Ötven évvel késôbb
számuk 540-re növekedett és közéjük tartozott a megye
kilencedik, KISS FERENCZ gyógyszerész által 1843. június
28-án Körösladány községben, a Nagy utca 325. szám
alatt megnyitott Szentháromság Patika is (ezt 1855-ben
Szeghalomra helyezte át).

A reformkor egészségügyi helyzetének, a megye és a te-
lepülés földrajzi, továbbá gazdasági stb. potenciáljának ér-
demi elemzése meghaladná írásunk terjedelmét (ami per-
sze nagyban megkönnyítené a korabeli állapotok megérté-
sét). Mindenesetre 1843-ban megnyitotta gyógyszertárát
KISS FERENCZ gyógyszerész (1816–1892), akirôl tudjuk,
hogy bár Hont megyében, Macskáson született, középisko-
láit már Veszprém megyében végezte. Dinasztiát alapított:
fia, KISS FERENCZ JUN. (1863–1894), egyik unokája, KISS

LÁSZLÓ (1887–1924), dédunokája – a sokunk által nagyra
becsült és tisztelt –, DR. KISS FERENC gyöngyösi ny. kórházi
fôgyógyszerész (1927–), ill. ükunokája, KISS KATALIN

(1963–), valamint annak férje, BRANYICZKY ATTILA (1963–)
szintén gyógyszerész.

A község nevét elsô ízben 1067-ben a Zásti apátság ala-
pítólevele Nadan néven praediumként (puszta) említi, a
XIII. századból származó váradi regestrum már falunak
(pagus) nevezi. A község változatos történelmére kétség-
telenül a NADÁNYI család 1220-tól 1720-ig – pontosan
500 éven át – tartó tulajdonlása és közben, 1566-tól a tö-
rök hódoltság volt a legnagyobb hatással. Megjegyezzük,
hogy a falu lakossága 1530-ban református hitre tért át és
1552-ben a zsinatot a községben tartották. Mai lakosságá-
nak ôsei 1712-ben telepedtek le. Ezt követôen a község
sorsa kapcsolódik a HARRUCKERN, majd a WEINCKHEIM és a
MERÁN család történetéhez.

A falu szülötte NADÁNYI JÁNOS (1641–1707) polihisztor,
tudományos könyvek szerzôje, a Nagyenyedi Református
Kollégium több nyelven oktató tanára és TÜKÖRY (SPIEGEL)
LAJOS (1830–1860), GARIBALDI legendás ezredese, aki Pa-
lermo ostrománál 30 évesen áldozta fiatal életét az olasz
szabadságért, továbbá LENGYEL BÉLA (1844–1913) vegyész-
professzor, akinek munkásságát kémikus dédunokája
(1940–) folytatja és KISS ISTVÁN (1857–1902) építészmér-
nök, kinek alkotó kedvét számos, ma is álló impozáns pa-
lota bizonyítja szerte a Kárpát-medencében. THAN KÁROLY

(1834–1908) 1849-ben 15 éves volt és élete úgy kapcsoló-
dik a község történetéhez, hogy éppen KISS FERENCZ gyógy-
szertárában és tôle szerzett indíttatást, s késztetést, minek
következtében Budapesten jó nevû és iskolateremtô egye-
temi tanár lett …

Megfordult Körösladányban PETÔFI SÁNDOR (Puszta föld
ez, ahol most járok, 1847. június 10, Szalontáról Mezô-
túrra utazása közben), írt róla ARANY JÁNOS (A hamis ta-
nú, 1852), MÓRICZ ZSIGMOND (Kép a Sárrétrôl, 1935),
SINKA ISTVÁN (Az alvó Körösök), FÉJA GÉZA (Viharsarok),
SZABÓ PÁL (Lakodalom, keresztelô, bölcsô), SIMONFFY AND-
RÁS (Körösladány ostroma és védelme, 1970) stb.

Szentháromság PatikaSzentháromság Patika
2.

1.
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A gyógyszertárral szemben lévô utcát 1896-ig Patika
utczának nevezték (ma Széchenyi utca). Az elmúlt 163 év-
ben a község gyógyszertárában csaknem félszáz személy
volt tulajdonos, bérlô, kezelô és helyettes kezelô, gond-
nok, inas, gyakornok, haszonélvezô, gyógyszerész, felelôs
vezetô vagy beosztott gyógyszerész, újabban személyi jo-
gos, ill. alkalmazott gyógyszerész. Az alapító KISS FEREN-
CZEN kívül közülük is kiemelkedô jelentôségû DR. TOLVAY

ZÉNÓ (1905–1968), vitéz gáspataki GASKÓ BÉLA (1892–
1939), TÓTH ELEMÉR (1905–1985), PÁSZTOR JULIANNA

(1930–), DR. CSAJTAI MIKLÓS (1929–1989) és jelenleg
HEGEDÛS JÁNOS.

1990–1991-ben a gyógyszertárat – még a Békés megyei
Gyógyszertári Központ és igazgatója, DÓCS JÁNOS támoga-
tásával, több mint 8 millió Ft költséggel – teljesen felújí-
tották (az épület alapterülete 292 m2-rôl 410 m2-re bô-

vült). 2000-tôl tulajdonosa HEGEDÛS JÁNOS személyi jogos
gyógyszerész, aki már 1968-tól ugyanott felelôs vezetô
volt. Körösladány nagyközség gyógyszertárának 1843-ban
történt alapítására és alapítójára,
KISS FERENCZ gyógyszerészre né-
hány – korábbi és mai – fény-
képfelvétellel is emlékezünk.

Kiss Ferencz és felesége sírem-
lékén, Szeghalmon, a régi római
katolikus temetôben a követke-
zô felirat található: „Jellem, munka, /Szerénység és szere-
tet, /Voltak azok, /Miket ápolt és szeretett”.

prof. dr. Kata Mihály, 
Kecskeméti Sándor

Holy Trinity Pharmacy
Körösladány, 1843
Ferencz Kiss (1816–1892) opened the ninth pharmacy in the
town. He founded a dynasty as some of the descendants of the
family work as pharmacists even today. Several renowned phar-
macists started their career in this pharmacy which has a new site
in our days and is still functioning in the form of legal successor.

3.

1. Kiss Ferencz fényképe. Zalai K.: A magyar gyógyszerészet nagyjai. 
Budapest, Galenus, 2001: 150–151.

2. A régi gyógyszertár fényképe (1903): Gyógyszerészet 47(2), 98. 2003.
3. A felújított gyógyszertár fényképe (2002): Gyógyszerészet 47, 

(2), 98. 2003.
4. Szignatúra vitéz Gaskó Béla Kígyó Gyógyszertárából.

Üzenet a múltból. Budapest, Galenus, 2005: 94.

4.

A községbôl származó gyógyszerészek neve és adatai:
DR. BAK LAJOS (oklevele kiadásának helye és kelte: Sze-
ged, 1939 – Gyógyszerészet, 48, 2004, 1, 53.); 
TÖRÖK ANNA GEORGINA (1918-ban született), 
DR. KATA MIHÁLY (Szeged, 1959), 
HANGYÁL RÓZSA MÁRIA SEBESSY LÁSZLÓNÉ (Szeged, 1961
– Gyógyszerészet, 35, 1991, 8, 452.);
KÖVI JUDIT DR. CSAJTAI MIKLÓSNÉ (Szeged, 1961 – Gyógy-
szerészet, 48, 2004, 3, 194.);
SZABÓ MÁRIA ILONA HANYECZ IMRÉNÉ (Budapest, 1962),
DR. HANGYÁL IBOLYA DR. TAKÁCSY IMRÉNÉ (Szeged, 1968),
VARGA MARGIT (Szeged, 1975),
KECSKEMÉTI SÁNDOR (Szeged, 2002),
ELEK MÓNIKA (Szeged, 2007).
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Az 1764. július 14-én meginduló pozsonyi Press-
burger Zeitung a leghosszabb életû magyarországi
újság volt: 1929-ig élt, méghozzá eleinte hetenként

kétszer, 1812-tôl hetenként háromszor, 1849-tôl naponta,
1876-tól pedig naponta kétszer jelent meg. Számunkra
azonban azért jó forrás, mert a XVIII. század végétôl a hí-
reket közlô fôlaphoz egy melléklet is csatlakozott, amely
túlnyomóan hirdetéseket közölt. Ezt az Intelligenzblatt-
nak nevezett melléklapot böngészve nem kevés gyógysze-
részettörténeti adatra is bukkanhatunk. Az 1794 és 1817
közötti idôszakból kereken negyven olyan hirdetést talál-
tam, amely gyógyszertár eladására vonatkozik.

Ha figyelembe vesszük, hogy KEMPLER KURT kutatásai
szerint 1800-ban mintegy 210, CSAPLOVICS JÁNOS 1821-i ada-

ta szerint pedig 254 gyógyszertár mûködött Magyarorszá-
gon, ez a tulajdonváltási arány jelentôsnek látszik. A való-
ságban ez a szám még nagyobb volt, hiszen újsághirdetés
nélkül is igen sok adásvétel történt. Számításba kell ven-
nünk továbbá, hogy a Pozsonyban megjelenô újság elsô-
sorban a mai Szlovákia területét jelentô Felvidék és a Du-
nántúl közeli részeirôl kapott hirdetéseket. A negyven
eladásra kínált gyógyszertár közül 22 a Felvidéken, 6 pe-
dig a Dunántúlon volt. Ezek alapján nyugodtan megálla-
píthatjuk, hogy a gyógyszertárak tulajdonviszonyai terén
már abban az idôben is élénk volt a mozgás.

A hirdetések feladója gyakran maga a tulajdonos, aki
valamilyen fel nem fedett okból akart megválni patikájá-
tól. Ilyen volt például 1805-ben a holicsi UNGERHOFFER

FERENC, aki egyúttal or-
vosdoktor és a kincstári
uradalom orvosa is volt.

További példaként em-
líthetjük 1806-ból a kör-
möcbányai NOWOTTNY

FERENCET és a sárvári
gyógyszertárát kínáló
szombathelyi REISTER JÁ-
NOST, 1807-bôl pedig a
nagykanizsai HALLER AN-
TALT és a kassai GOTZICH

JÓZSEFET.
A kivétel a debreceni

ZEININGER FERENC ,  aki
1799-ben megvallja, hogy
elôrehaladott kora miatt
kénytelen megválni patiká-
jától, s feltehetôen nem
voltak a hivatást folytató
örökösei.

Legtöbbször természete-
sen nem a tulajdonos, ha-
nem az ô elhalálozása kö-
vetkeztében özvegyen ma-
radt feleség (pl. BOLLEMANN

ÉVA – Léva 1801, THALLERNÉ

– Pozsega 1804, RENDEL TE-
RÉZIA – Somorja 1805,
CZELGH SÁRA – Brassó 1816)
vagy a magukat meg nem
nevezô örökösök keresik a
vevôt. Az eladást olykor a
helyi hatóság (pl. Körmöc-
bánya és Debrecen 1794,
Szentgyörgy 1805, Ungvár
1813, Selmecbánya 1814)
vagy – nyilván az örökö-
sök megbízásából – egy

közeli város gyógyszerésze
intézte (pl. a balassagyarmati

Eladó patikák – kétszáz évvel ezelôttEladó patikák – kétszáz évvel ezelôtt
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WISCHETZKY ANTAL 1808-ban a losonci Magyar Király Gyógy-
szertárét vagy az esztergomi KRAKOVITZER FERENC ugyan-
csak 1808-ban az ipolysági gyógyszertárét). Már abban az
idôben is alkalmazták azt a megoldást, hogy az érdeklô-
dôk írásban jelezhették szándékukat, s azt az újság kiadó-
hivatala közvetítette (pl. Pozsony 1795).

Számunkra különösen érdekes a vételre kínált gyógy-
szertár leírása. Ezt a mai apróhirdetéseknek megfelelôen
gyakran pár sorban intézték el. Pl. 1795-ben a pozsonyi
Oroszlán Gyógyszertár esetében „a jó állapotban lévô pa-
tikát a hozzátartozó drogpadlással, anyagkamrával, gyógy-
szerespincével és az ezekhez tartozó eszközökkel kínálják.
A gyógyszertár ebben az esetben is az épület különbözô
részeire (pincétôl a padlásig) terjedt ki, az esetek legna-
gyobb részében ugyanis olyan „patikaház” eladásáról le-
hetett szó, amely a gyógyszertár és a gyógyszerész (és csa-
ládja) lakrésze mellett a különbözô kiegészítô helyiségek-
kel az egész házat, sôt a telket magában foglalta. (Ebbôl a
korból fennmaradt patikaházak találhatók például Kôsze-
gen.) A ház és a gyógyszertár általában természetes egység-
ként szerepel a hirdetések zömében. Kivételes esetben (pl.
a tokaji HIDEGKÖVY TÓBIÁS esetében) külön megjegyzik, ha
a gyógyszertárat a ház nélkül kínálják megvételre.

Részletesebb leírást találhatunk a soproni Arany Koro-
na Gyógyszertárról 1795-bôl. Az épület a város legjobb ré-
szében, forgalmas helyen áll. Méretei jelentôsek, hiszen a
földszinten négy lakószoba, tágas, világos konyha is van.
A gyógyszertárnak két utcáról van a bejárata, hozzá csatla-
kozik egy lakószoba a segéd számára, egy jól felszerelt
anyagraktár, laboratórium és gyógyszerespince, továbbá
borospince, két nagy padlásrész a gyógynövények számá-
ra. A feltehetôen népes gyógyszerészcsalád részére a föld-
szinti lakáson kívül az emeleten további hét (!) szoba volt
egy elôtérrel és egy másik nagy, világos konyhával. Az épü-
let udvarán lévô jó vizû kutat is megemlítik, de a többi
gyógyszertárleírástól eltérôen kertrôl nincs szó.

Kisebb méretû az ugyancsak 1795-ben meghirdetett
nagyváradi patikaház. Ez a Körös partján az Újvárosban a
Nagypiac téren igen jó anyagból készült, masszív, föld-
szintes épület. Négy kifestett, egymásba nyíló lakószobá-
ból, nagy, világos konyhából, cselédszobából és kamrá-
ból, valamint gazdag készlettel felszerelt gyógyszertárhelyi-
ségbôl, anyagraktárból, segédszobából, laboratóriumból
és gyógyszeres pincébôl áll. Az egész épület alatt borospin-
ce van, amely 1800 akó bor (egy akó 5 és 6 dl között volt)
befogadására alkalmas. A nagy udvar közepén újonnan
ásott, téglával kifalazott kút található. Az istállóban 6 ló
számára van hely, ehhez tartozik a szénapadlás és a kocsi-
szín három kocsi számára. Végül ugyancsak az udvaron
jégverem, a boltozatos fôépületben pedig kétszintes drog-
padlás is van.

A kismartoni patikaházban is a földszinten az offici-
na, segédszoba, laboratórium található. Az emeleten hét
lakószoba, világos konyha és mosókonyha mellett itt
van az anyagraktár, és egy, a drogpadláson lévô kézi-
présrôl is írnak. A borospincéhez kapcsolódóan említett
nagy prés inkább szôlôprés és nem gyógyszertári eszköz
lehetett. A kéziprésen kívül csak a kassai patika 1807-i
hirdetésében találunk utalást a felszerelésre: ón-, sárga-

réz, réz- és ezüstspatulák, porkanalak és poharak tartoz-
nak az eszközök közé.

A helyiségek méreteire általában nem térnek ki, egyedül
a pozsegai gyógyszertár hirdetésében jelölik meg, hogy az
officina 3 és 1/2 öl széles és 4 öl hosszú (egy öl majdnem
2 m).

Említésre méltó, hogy botanikus kertet csak 1805-ben a
csallóközi Somorján sorolnak be a gyümölcsös-, a szôlôs-
és a zöldségeskert mellé.

Kár, hogy a gyógyszertárak, illetôleg a patikaházak el-
adási áráról egyetlen esetben sem találtunk említést.

A hirdetések böngészése során akadt néhány egyéb,
gyógyszerészeti szempontból érdekes közlemény. 1809-
ben Pozsonyban nem patikaházat vagy tulajdonjogot kí-
nálnak, hanem gyógyszertári bútorzatot. Feltehetôen vala-
melyik patika átköltöztetése vagy felújítása során váltak
feleslegessé a tölgyfából készült és jó állapotban lévô szek-
rények és állványok. Elég számottevô méretû a berende-
zés, négy üvegajtós, úgynevezett „corpora chemicá”-ra és
228 különbözô méretû, sárgaréz gombokkal ellátott fió-
kot tartalmazó állványzatra vonatkozik az ajánlat.

1816-ban ugyancsak Pozsonyban két, vászonra olajjal
festett gyógyszertári kiakasztható „cégtáblát” és ugyancsak
két festett ablakgerendát kínálnak megvételre.

1805-ben a Pozsony melletti Szentgyörgyön egy házat
hirdettek a benne lévô gyógyszertárral és fûszerüzlettel
(Spezerei) együtt.

Akad néhány olyan hirdetés is, amellyel segédet keres-
nek. 1814-ben Pozsonyban FISCHER JÁNOS kereskedônél
lehetett jelentkezni. Ugyancsak 1814-ben a brünni gyógy-
szerész grémium hirdette meg, hogy több gyógyszerész-
segédet keresnek akár azonnali, akár rövid idôn belüli mun-
kába állásra, „elônyös feltételek között”.

Ehhez kapcsolódik utolsó, említésre kiszemelt hirdeté-
sünk, amely a gyógyszerészképzés történetéhez is adalék.
1803-ban SCHRADER berlini gyógyszerész hirdetése jelent
meg a pozsonyi újságban, amely szerint tanulót felvesz
250 „rénusi” (rajnai) forint fizetéssel, lakással, koszttal,
fûtéssel és világítással. Az érdekes, amit ehhez hozzátesz:
az alaposabb képzést igénylôk számára külön díjazásért
oktatást ad kémiából, növénytanból és ásványtanból. Jó
lenne tudni, hogy a bécsi és majd negyedszázada hazánk-
ban is folyó egyetemi képzés mellett hányan és miért je-
lentkeztek erre a magántanításra.

dr. Dörnyei Sándor,
Budapest

Pharmacies for Sale – Two Hundred Years Ago
The author studied the advertisements related to the sale of
pharmacies in the Pressburger Zeitung of Bratislava, in the
period from1794 to1817. The 40 advertisements give interest-
ing information on the pharmacy of the age.

Kettôs kartusú fatégely. Az ívelt pajzsalak a XVIII. század elejére utal, 
a fekete alapra festett kis kartus a XVIII–XIX. századra tehetô
(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest).
Fotó: Vékás Magdolna

1.
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A Fekete Sas Patika Bánk bánja

Minden ott kezdôdött, hogy VOLKMANN RÓBERT, az
1800-as évek közepe tájt élt német, ám magyar-
rá lett zeneszerzô, a pesti zeneakadémia tanára

HECKENAST GUSZTÁVÉK (a neves nyomdász) pilismaróti kas-
télyában idôzve, a háziasszony nagy örömére „feltalálta” a
speciális rost-beefet, a marharostélyost. Ennek lényege
volt egy sajátos húspuhító fûszer, amelyet „csakis” az esz-
tergomi Fekete Sas Patika fiatal, roppant jó megjelenésû,
trubadúros küllemû patikusa, STÉGER XAVÉR FERENC tudott
elkészíteni. VOLKMANN a zseniknél szokásos apró bolondé-
riáknál is többet kívánt: a fekete kávét csak úgy itta meg,
ha minden kávészemet külön kiválogatva ô maga pörkölt,
s e sorsdöntô mûvelet közben ugyancsak a STÉGERTôL szár-
mazó színezô folyadékkal spriccelte a halovány kávészem-
cséket.

VOLKMANN ismerte STÉGER XAVÉRT, az esztergomi belvá-
rosi Öregtemplom buzgó miselátogatója volt a jó öreg.
Ott figyelt fel az éppen egy Ave Mariát éneklô STÉGER

XAVÉR FERENCRE. „Még a ministránsok is sírva fakadtak,
olyan szépen szólt a felsô hangfekvésben az ámen…”
VOLKMANN ajánlotta be ôt a Nemzeti Színház újonnan ala-
kult operatársulat igazgatójának, SIMONSITS „ténsuram”-
nak (e megszólításhoz az igazgató haláláig ragaszkodott)
és a zenei igazgatójának, ERKEL FERENCNEK. Egy nem min-
dennapi mûvészi életpálya indult el ezzel.

STÉGER XAVÉR FERENC apja gyógyszerész volt Szentend-
rén. Az 1824-ben született fiát már tipegôs korában Eszter-

gomban, egyházi intézményekben neveltette. Itt vette fel a
XAVÉR nevet is a FERENC mellé. Mint mondták, a fiatalem-
ber többet énekelt az Öregtemplomban, mint négyzetgyö-
köt vont volna a szomszédos bencéseknél. Érettségi vizs-
gája után jó darabig városi végrehajtó-helyettes volt a he-
lyi hajdúságnál. Apai késztetésre Pesten gyógyszerészetet
tanult és ennek végeztével került vissza Esztergomba az
Uri utca (késôbb Ferenc József útja, majd Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca, újabban ismét Pázmány Péter utca, e környék la-
kói módosabb virilisták voltak) patinás patikájába, a Fe-
kete Sasba. Bár nem az eredeti helyén, de ennek közelében
van a mai jogutód, a Szent István Gyógyszertár. Szóval, itt
kotyvasztotta a késôbbi Bánk bán, a Mantovai herceg a
Hoffmann-cseppeket és a közeli Visegrádon a Nagy Lajos
királyunk felesége kitalálta örök szépség titkát, a „Magyar
Királyné Vizét”. „Francikám, tényleg szép leszek ettôl?” –
kérdezte volt a krinolinos esztergomi szépasszony. A fô-
gyógyszerész uram fejezte be a mondatot: „Feri, énekelj
hozzá egy Ave Mariát!”

Nem sokáig kellett bajlódni a Hoffmann- és a Haller-
cseppekkel. SIMONSITS és ERKEL akkortájt csalta haza Korfu-
ról és Torinóból HOLLÓSI KORNÉLIÁT, korának legnagyobb
koloratúrszopránját a pesti operához. HOLLÓSI KORNÉLIA

apjának az 1848-as viselkedése miatt kellett emigrálnia.
ERKEL MEYERBEER: A proféta címû operájának LEYDENI

JÁNOS tenor fôszerepére hívta meg STÉGER XAVÉRT. A nôi fô-
szerepet HOLLÓSSY KORNÉLIA énekelte. Az elsô botrány ek-
kor tört ki! WOLF FARKAS KÁROLY, a német opera elkényez-
tetett tenorja akarta a fôszerepet. Ô német volt. Nem tu-
dott magyarul. SIMONSITS igazgató ténsuram pedig kijelen-
tette: Az ô színházában pedig „svábul” nem fognak éne-
kelni, különösen nem egy „infámis német komédis”. Ezt a
megjegyzést a fiatal STÉGER csupán annyival tetézte: WOLF

KARCSI egy hímcsalogány! Az elsô operaháború ekkor tört
ki. HOLLÓSSY KORNÉLIA visszavonulással fenyegette ERKELT.
A szerzô ezt nem vette túl komolyan, mert hazahívta Prá-
gából BRENNER JENNYT és HUBER IDÁT, a két ismert kolora-
túrt és a jó fülû-szemû muzsikus látott valamit DOPPLER

VANDÁBAN is.
STÉGER ERKEL FERENC legközvetlenebb baráti köréhez

tartozott. Együtt jártak kirándulni a budai hegyekben lévô
1.

2.

Stéger Xavér Ferenc (1824–1911)Stéger Xavér Ferenc (1824–1911)
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Normafához. STÉGER, ERKEL, a két DOPPLER, SZIGLIGETI,
BRATTKA, a suszterbôl lett basszista, RÁDAY GEDEON alkotta
„normafai tábor” vezérkarának tagja volt. Itt, egy meghitt
kiránduláskor énekelte elôször STÉGER XAVÉR FERENC ERKEL

Bánk bán c. operájának ismert tenoráriáját, a Hazám,
hazám-ot. Még a hivatalos operabemutató elôtt SIMONSITS

igazgató meghalt. Az Óbudai temetôben a „ténsur” sírjá-
nál ismét elhangzott STÉGER ajkáról a Hazám, hazám.
ERKEL meghívta a Hunyadi László elôadásának Szilágyi 
Erzsébet szerepére a milánói Scalából ANNA LA GRANGE

asszonyt. A pesti opera fôrendezôje, EVVA LAJOS hû 1848-
as volt. A magyar hôst ne énekeljék ronda „sváb nyelven”
– hiába gyôzködték, hogy LA GRANGE asszony francia.
STÉGER és BOGMÁR IGNÁC karmester kapta a feladatot, ver-
jék a fejébe magyarul a híres áriát. Sikerült. Azóta is LA

GRANGE-ária a beceneve ennek a zenei gyöngy-, mintsem
inkább gyémántszemnek. ERKEL ajánlotta STÉGERT Zágráb-
ba, ahol éppen jó barátjának, IVÁN ZAJCNAK Zrínyi Miklós-
operájához (pontosabb címen Subits Zrinszki) kerestek
igazi „ôsmagyar” tenort. Bécs, Berlin, Hamburg – és sok-
sok nagyváros operaházának ünnepelt tenoristája lett
STÉGER XAVÉR FERENC. Bécsben ô mutatta be a Hunyadi

Lászlót. Esztergom emlékének is adózott: FARKAS ÖDÖN

pusztamonostori kovácslegénybôl lett tanult zeneszerzô
„Balassa Bálint” (sic! akkor is esztergomiasan Balassának
írta ma –ssivá nôtt hôst) nagyoperájának címszerepét a
millenniumi operasorozatban ô mutatta be (Ferenc József
császár- és király nagy tetszését nyerte el).

Viharos sikerû karrierje csúcspontján Prágában érte a
betegség. Hazasietett a szülôi házba, Szentendrére. Itt halt
meg 1911-ben.

Néhai nagy tudású gyógyszerész atyai barátaim, sok
esetben tanácsadóim a dorogi DOBAY PALI bácsi és az örök-
ifjú lexikonfejû tokodi HALM IVÁN gyakran ugrattak kérdé-
sükkel: ki a leghíresebb magyar gyógyszerész? Illembôl
nem említek aktuális neveket. IVÁN bátyám szarkasztikus
mosolyát idézem: „Sobri Jóska, a bakonyi betyár… Ami-
kor el akarták kapni, kiszökött New Yorkba, ott gyógysze-
rész lett.”

Pali bácsi, Iván bátyám… Kétharmados többséggel
STÉGER XAVÉR FERENCRE voksolunk. 

Cs. Nagy Lajos
Xavér Ferenc Stéger (1824–1911)
The Bánk Ban of the Black Eagle Pharmacy
He started to work in the Black Eagle Pharmacy of Esztergom but
soon gave up his pharmacist’s profession for singing. Ferenc Erkel
invited him to the Opera House. Stéger belonged to the compos-
er’s closest circle of friends with whom frequently made excur-
sions to the Normafa, in the Buda hills. During such an excur-
sion, in an intimate circle,  Xavér Ferenc Stéger sang  for the first
time the well-known tenor-aria ‘Oh, My Homeland’ from Ferenc
Erkel’s  opera Bánk Ban.  Erkel sent Stéger to Zagreb where his
good friend Ivan Zajc was just seeking for a real ‘ancient
Hungarian’ tenor to sing in his opera Miklós Zrínyi (more pre-
cisely Subits Zrinski). Xavér Ferenc Stéger soon became a cele-
brated tenor of the opera houses of Vienna, Berlin, Hamburg and
several other cities. When the opera László Hunyadi was pre-
miered in Vienna, he sang its title role.

Ki volt Sobri?… Ezt a kérdést még ma is gyakran hall-
juk. Teljes fél század nem tudta megsemmisíteni a hí-
res haramia emlékét s a hozzá fûzôdô romantikát. Mert
a nagy zsiványok mind romantikus alakok.

Sobrit nálunk is, külföldön is bolondnál bolondabb
mesékbe burkolták. S ez okos emberek is hitték a sok
badarságot. WURZBACH Biographisches Lexikona két
cikket is közöl a híres zsiványról; az egyiket SCHOBRI,
Georg, a másikat SÓBRI, Józsi címmel.

1843-ban a Kölnische Zeitung azt a meglepô hírt kö-
zölte, hogy Schobri Észak-Amerikában, Charlestown-
ban él mint patikárius (J. G. KOHL már 1841-ben hal-
lotta a bakonyi nép szájából, hogy Sobri Amerikába
ment és ott él. – Reise in Ungarn, Drezda, 1842. II.,
496.). 1838-ban vándorlott ki oda Hamburgon át, s
egy német gyógyszerésznél kitanulta a mesterséget.

Bár kétségtelen, hogy a rablóvezért 1837-ben agyon-
lôtték, a világ halálában sem akart hinni. Évtizedekig
kísértett a Kölnische Zeitung ama bolond híre, hogy
Sobri Amerikában él mint patikárius. Most már azt
mondta a hír, hogy New Yorkban lakik, a Broadway-n
fényes patikája van. Ezt a dolgot az édesapám még
1862-ben is hallotta Londonban Rónay Jácinttól és
Kmety tábornoktól, akiknek viszont amerikai emigrán-
sok beszélték; mert azok is hitték. És járta ez a mende-
monda még a hetvenes évek végén is, Sobri Jóska vesz-
te után negyven esztendôvel.

Hát New Yorkban lappanghatott valami magyar, aki
nem szeretett a múltjával dicsekedni, és lehetett akár
patikárius is; de a Dunántúl híres haramiája nem volt,
mert Sobrit, mint EÖTVÖS KÁROLY Budapesti Hírlap
1887. októberi számaiban egy tárcaciklusban bebizo-
nyította, 1838. februárius 16-án agyonlôtték Somogy
és Tolna határán, a lápafôi erdôn.

Tóth Béla: Mendemondák, Helikon Kiadó, 1984.

3.

1. Stéger Xavér Ferenc. Portré 1854-bôl. Archív felvétel. 
(Ferenczy Múzeum, Szentendre)

2. Búcsúvers. Stéger Xavér Ferenc gyógyszerész 1848–1852 között a pesti
Nemzeti Színház tagja volt. Ezt követôen külföldre szerzôdött. 
A Nemzeti Színház „összes karszemélyzete” által Stéger Ferencnek írt vers,
1852. március 30-án. (Ferenczy Múzeum, Szentendre)

3. Díszoklevél. A Szentendrei Katolikus Legényegylet díszoklevele 
Stéger Xavér Ferenc gyógyszerész részére, 1909. november 28. 
(Ferenczy Múzeum, Szentendre)
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Az Osztrák–Magyar Monarchia védereje – az 1868. évi XL.,
XLI. és XLII. törvénycikkek alapján – 3 elembôl épült fel: az
elsô vonalat képezô cs. és kir. közös szárazföldi haderôbôl
és haditengerészetbôl, a második vonalat alkotó osztrák
Landwehrbôl (véderô) és a m. kir. honvédségbôl, valamint a
harmadik vonalba tartozó önkéntes népfelkelésbôl. Ennek
megfelelôen tagozódott a katonagyógyszerész-kar is.

Aforrások szerint 600 éves múltra visszatekintô ka-
tonai gyógyszerészet a tárgyalt korszakban szinte
egyik állam haderejében sem épült be teljes egészé-

ben a katonatársadalomba. A gyógyszerészek – az orvo-
sokkal ellentétben – ugyanis nem a tisztikarhoz, hanem a
tisztviselôi karhoz tartoztak. Feladatuk a haderô számára

szükséges gyógyszerek készletben tar-
tása és elkészítése volt.
A Habsburg Birodalom elsô katonai
gyógyszertárát 1794-ben alapították
Bécsben, amely az Osztrák–Magyar
Monarchia idejére a cs. és kir. Kato-
nai Gyógyszerész Igazgatóság köz-
pontja lett. Alárendeltségében mû-
ködtek a cs. és kir. helyôrségi kór-
házak gyógyszertárai, a helyôrsé-
gi gyógyszertárak, valamint az
úgynevezett csapatgyógyszertá-
rak. Az elsô világháború idején
felsorolt intézmények mellé 16

tábori raktárt is létesítettek. A gyógyszer-
beszerzés feladatát az ugyancsak Bécsben székelô Kato-

nai Gyógyszerészet Felügyelôbizottsága látta el. A m. kir.

Katonagyógyszerészek 
a Monarchiában
Katonagyógyszerészek 
a Monarchiában

1.

2.

4.

3.
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honvédség és az osztrák cs. és kir. Landwehr nem rendel-
kezett önálló gyógyszerészközponttal.

Kezdetben hivatásos gyógyszerügyi, illetve gyógyszerész-
tisztviselôi karral csak a cs. és kir. haderô rendelkezett. Az el-
sô világháború idejére létszámuk elérte a 120 fôt, amelybôl
8 fô a cs. és kir. haditengerészetnél szolgált. A századforduló
elôtt kinevezték a m. kir. honvédség elsô hivatásos gyógy-
szerügyi tisztviselôjét, Grobetti Károly II. osztályú gyógysze-
rész számtisztet, aki 1908-ban a m. kir. honvédség gyógy-
szerügyi gondnoka lett. A m. kir. honvédség az elsô világhá-
ború idejére 6 fô hivatásos gyógyszerésszel rendelkezett, aki
a m. kir. budapesti 1. sz. helyôrségi kórház patikájának állo-
mányába tartozott. A cs. kir. Landwehr egyáltalán nem fog-
lalkoztatott hivatásos patikus-tisztviselôt. Természetesen
az említett létszámok nem fedezték a haderô valós igé-
nyét. Ezért megszervezték a tartalékos gyógyszerész-tisztvi-
selôk csoportját is. Ôket csupán idôlegesen és fôleg az el-
sô világháború idején osztották be a haderô gyógyszertá-
raiba. 760 fôs létszámával a cs. és kir. haderô tartalékos
gyógyszerészkara volt a legnagyobb. Ezt követte a honvéd-
ségnél tartalékállományban lévôk 250 fôs létszáma. Ha-
sonlóan alakult a cs. és kir. Landwehr tartalékos patikusál-
lománya is. E megközelítôleg 1400 fôs gyógyszerészkar-
nak kellett gondoskodnia az elsô világháború kitörésekor
az 1 millió 400 ezer fôs létszámmal hadba vonuló oszt-
rák–magyar haderô szakszerû gyógy- és kötszerellátásáról. 

Gyógyszerész-rendfokozatok a m. kir. honvédségben
1868–1918

1868–1881 Gyógyszerészjárulnok
1882–1897 Gyógyszerészjárulnok

Gyógyszerészgyakornok
1898 II. osztályú gyógyszerügyi tiszt

Gyógyszerészjárulnok
Gyógyszerészgyakornok

1899–1905 I. osztályú gyógyszerügyi tiszt
II. osztályú gyógyszerügyi tiszt
Gyógyszerész-, majd gyógyszerügyi járulnok
Gyógyszerész-, majd gyógyszerügyi gyakornok

1906–1907 I. osztályú gyógyszerügyi tiszt
II. osztályú gyógyszerügyi tiszt
III. osztályú gyógyszerügyi tiszt
Gyógyszerügyi járulnok
Gyógyszerügyi gyakornok

1908–1909 Gyógyszerügyi gondnok
Gyógyszerügyi fôtiszt
Gyógyszerügyi tiszt
Gyógyszerügyi járulnok
Gyógyszerügyi gyakornok

1910 Gyógyszerügyi gondnok
Gyógyszerügyi fôtiszt
Gyógyszerügyi tiszt
Segédgyógyszerész-ügyi tiszt
Gyógyszerészügyi gyakornok

1911–1917 Gyógyszerügyi fôgondnok
Gyógyszerügyi gondnok
Gyógyszerügyi fôtiszt
Gyógyszerügyi tiszt
Segédgyógyszerész-ügyi tiszt
Gyógyszerészügyi gyakornok

1917 Gyógyszerügyi igazgató
Gyógyszerügyi fôtiszt
Gyógyszerügyi tiszt
Segédgyógyszerész-ügyi tiszt
Gyógyszerészügyi gyakornok

1917–1918 1. osztályú fôtörzsgyógyszerész
2. osztályú fôtörzsgyógyszerész
Törzsgyógyszerész
Fôgyógyszerész
Gyógyszerész
Gyógyszerészhelyettes

dr. Kiss Gábor fôlevéltáros,
Hadtörténelmi Levéltár, Budapest

Military Pharmacists in the Austro–Hungarian Monarchy
The military pharmacist in the Austro–Hungarian Monarchy
were divided into there parts – similary to the Austro–Hungarian
armed forces. The pharmacists didn’t infiltrated into the military
society because they belonged to the servant staff. Their jobs were
stockpiling and making of medicines. At the beginning of World
War I. the number of the pharmacian staff was about 1400 –
and this group took care of the expert provision in the Austro–
Hungarian Army.

7.

1.
2.

4.
3.

5.
6.

Gyógyszertarisznya tartalmának leírása
Belív; Gyógyszerárszabás a cs. és kir. haderô számára, 1899. 
Címoldal; Katonai gyógyszerkönyv, 1898.
Belív; Katonai gyógyszerkönyv, 1898.
Tábori gyógyszertár az I. világháború idején. Archív fotó
Katonai gyógyszerraktár az I. világháború idején. Archív fotó
Egységnyi tételek kimutatása, 1877

7.

1–4., 7: Hadtörténeti Könyvtár, Hadtörténelmi Levéltár
5–6: Hadtörténeti Múzeum fotóarchívuma
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Ennyi évszázad távolából azon
nem csodálkozhatunk, ha
születésének és halálának

pontos idejét nem sikerült kideríte-
ni, bár voltak, akik azt állították,
hogy egyáltalán nem is élt, hanem
PARACELSUS egyik álnevének tartották
a VALENTINUS BASILIUS nevet. Mindez
persze nem felel meg a valóságnak,
hiszen a kortársi feljegyzésekben is
élô személyként beszéltek róla, még-
pedig a kivételes tehetségnek járó
legnagyobb tisztelettel.

Valószínûleg a XV. század elején
született Elzászban, az erfurti SZENT

PÉTERRÔL elnevezett Benedek-rendi
kolostor szerzetese volt. A kolostor
szabályai azonban megengedték,
hogy többször hosszabb utakra eltá-
vozzon, amelyek során botanikai,
kémiai és gyógyászati ismereteit gaz-
dagította. Egyes írások szerint zarán-
dokutat tett Santiago de Compostel-
lába is. Kortársai elismerését az or-
voslásban és a kémiában-alkímiá-
ban elért nagy eredményeivel érte el.
Azon kevesek között emlegették, aki
birtokában volt a titokzatos, min-
den csodára képes ún. Bölcsek kövé-
nek, amellyel aranyat lehet készíte-
ni, mindenféle betegségnek az ellen-
szere, a hosszú életnek, sôt a halha-
tatlanság elixírjének az alapanyaga.
Írásait halála után a kolostor refek-
tóriuma alatt találták meg befalazva,
egy kazettában, amelyben az írások
mellett egy aranysárga port tartalma-
zó kis dobozka is rejtôzött. Mindezt
– állítólag – a harmincéves háború
után KRISZTINA királynô parancsára
Svédországba vitték. A sok talány
között egy a bizonyos: írásai, a kor
tudományosságát is tekintve, kiváló
kémiai ismeretekrôl tesznek tanúsá-
got, számos kémiai felfedezés is fûz-
hetô nevéhez. Különösen kimagasló
eredményeket ért el az antimon és

vegyületeinek kutatásában, ame-
lyeknek gyógyszerként való alkalma-
zásával beírta nevét az orvoslás tör-
ténetébe is.

Bemutatásra kerülô kötetünk
BASILIUS VALENTINUS kémiai írásainak
gyûjteményes kiadása. (Chymische
Schriften. Hamburg, Gottfried Liebe-
zeit, 1700.) A címlap tanúsága sze-
rint ez a harmadik kiadás. A vaskos
kötet tartalmilag valóban rendkívül
változatos, megtalálható a híres, an-
timonnal foglalkozó Triumph-Wagen
der Antimonii, továbbá a Bölcsek kö-
vérôl való értekezés, az ún. tökéletes
és tökéletlen fémekrôl való elmélke-
dés, amely minôsítést az alkimisták
a Bölcsek köve és az aranycsinálás
szempontjai szerint adták a fémek-
nek, fémes vegyületeknek. Az orvos-
lás tekintetében figyelmet érdemel
az emberi test mikrokozmoszával
foglalkozó írása (De microcosmo,
oder von der kleinen Welt des mensch-
lichen Leibes). Sikeres gyógyításainak
kiinduló élményérôl saját maga így
ír a könyv bevezetésében: „Kolosto-
runkban van egy szerzetestársam, akit
egy vándorló kô úgy megbetegített, hogy
gyakran ágynak esett. Gyakran hívtak
hozzá orvosokat, de egyikük sem tudott
segíteni rajta, csak az Isten segítségében
bízott, mivel az emberek már lemond-
tak róla. Én azonban megismertem a
növények anatómiáját, desztillátumot
készítettem belôlük, kivontam a bennük
lévô sókat … és ezek által sikerült a
Testvért meggyógyítani.” Ennek ösz-
tönzésére ezután minden idejét an-
nak szentelte, hogy a Bölcsek kövét
megtalálja és alkalmazásával az em-
berek egészségét szolgálja, meghosz-
szabbítsa „ittlétüket ebben a Siralom-
völgyben”.

A kötet számos szép illusztrációt
is tartalmaz. A címlappal szemben
VALENTINUS BASILUS portréját látjuk,

szerzetesi öltözékben, kezében a
párlatok, gyógyszerek készítésékor
használt lombikkal. Az alkimisták
igyekeztek a „legfôbb titkokat”
olyan diszkréten kezelni, hogy még
akkor is szimbolikus történetekben
beszéltek a vegyi folyamatokról, ha
nyomtatott könyvben közölték kí-
sérleteiket. Minden alkotórésznek,
fémnek, vegyületnek, vegyi folya-
matnak szimbolikus megtestesítôje,
értelmezése volt, amelybôl vagy ki-
derült kísérletezésük lényege és
eredménye, vagy nem. Talán nem té-
vedünk, ha azt állítjuk, hogy ez volt
a cél. Ez utóbbi elôadásmód érdekes
illusztrációi is megtalálhatók a kö-
tetben.

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, Budapest

Book Rarity
Basilius Valentinus: Chymische
Schriften, Hamburg, 1700.
The book offers a brief survey to Basilus
Valentinus’ work entitled Chymische
Schriften, preceded by a short summary
of biographical elements of the leg-
endary scholar of the Middle Ages.

KönyvritkaságKönyvritkaság
Basilius Valentinus: Chymische Schriften, Hamburg, 1700
Valentinus Basilius neve csaknem olyan ismerôsen cseng a kémiát, alkímiát
kutatóknak, mint Paracelsusé, ugyanis nagyszámú írást hagyott az utókorra
ezekben a témákban. Személyét illetôen mégis számos legenda él a szakiroda-
lomban, amelynek egy része valóban csak mendemonda.

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, (1) 212-5421
Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H–Cs: 9.00–19.00 óráig, 
K–Sz: 9.00–17.00 óráig, P: 9.00–16.30 óráig
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Mítosz és valóság, természeti
lény és szimbólum, a mér-
gezés veszélye és az ellen-

mérgek elkészítése… Mindez témája
MARCO AURELIO SEVERINO nápolyi or-
vos viperákról szóló munkájának.

SEVERINO 1580. november 2-án
született a calabriai Tarsiában. A kor
szokása és tanulmányi rendje szerint

igen sokirányú stúdiumokat folyta-
tott, irodalmat, filozófiát, matemati-
kát, természettudományokat és végül
orvoslást. 1606-ban, Palermóban sze-
rezte meg oklevelét, majd visszatért
Nápolyba, ahol sebészeti tudását tö-
kéletesítette. Mindez olyan eredmé-
nyes volt, hogy 1610-ben a sebészet
és anatómia oktatója lett az ottani

egyetemen. Emellett a gyógyíthatat-
lan betegek kórházának vezetését is
elvállalta. Bár a kortárs híres orvosok
elismerését vívta ki magának – ekkor
nevezték el „az olasz sebészet újra-
élesztôjének” –, számos ellensége is
volt. Az ô gáncsoskodásuk következ-
ményeként összetûzésbe került az
inkvizícióval, távozni kényszerült Ná-
polyból, de a közvélemény nyomásá-
ra amnesztiát nyert és rövidesen
visszatérhetett a katedrára és a bete-
geihez. 1656-ban az egyik nagy pes-
tisjárvány ragadta magával.

Munkásságának legjelentôsebb ré-
sze a sebészet, amelynek elméleti és
technikai megújítója lett. A kortársi és
a történeti értékelések kiemelik, hogy
a beavatkozásoknál sikerrel alkalmaz-
ta a helyi érzéstelenítést, nevéhez fû-
zôdik a bronchotomia, valamint a
tracheotomia (hörgô- és légcsômet-
szés) módszerének kidolgozása, utób-
bit a diftériás betegek gyógyításánál
végezte rendszeresen. A sebészetben
újra tekintélyt szerzett a késnek és a
kauterizáló (kiégetô) vasnak, amelyek
egy idôre háttérbe szorultak. Fontos
megfigyelései voltak a tumorokról,
anatómusként számos törvényszerû-
séget észlelt és írt le a szívizom felépí-
tésével, a vérkeringéssel és a vese mû-
ködésével kapcsolatosan.

Természettudósként is jelentôsek
kutatásai, Zootomia democritea c. köny-
ve az általános összehasonlító anató-
mia egyik kiemelkedô korai alkotása,
amelyben már kifejezésre juttatta,
hogy a gerincesek felépítése sok ha-
sonlóságot mutat. Elôadásai számos
külföldi hallgatót vonzottak a nápolyi
egyetemre, a nagy kortárs kutatók ér-
deklôdését is felkeltette. Ilyen módon
ismerkedett meg 1645-ben, Nápoly-
ban Harveyval, akivel ezután sûrû le-
vélváltás útján tartotta a kapcsolatot.
Severino Harveynak ajánlotta a fókák
anatómiájáról írott könyvét.

A De viperae natura, veneno, medicina,
demonstrationes et experimenta nova c.

KönyvritkaságKönyvritkaság
Marco Aurelio Severino: De viperae natura, veneno, medicina,
demonstrationes et experimenta nova, 1651

Címoldal
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kötet 1651-ben látott napvilágot Pa-
dovában, a Frambotti nyomda termé-
keként. Mint a címe is mutatja, a vipe-
ra természetével, mérgével, illetve az
orvosláshoz, a gyógyszerekhez kap-
csolódó vonatkozásaival foglalkozik.
A könyv azonban ennél szerteága-
zóbb témákat is felölel, hiszen a kí-
gyószimbólum mitológia gyökerei, a
gyógyítással, gyógyszerészettel össze-
függô jelképek eredete, változatai egy-
aránt szerepelnek a kiadvány lapjain.
A kígyó mint a természet szülötte és a
fauna része nem csak a veszélyt hozó
marás félelmetes okozója. A kígyómé-
reg a gyógyszerészet, a gyógyszerek
(mérgek és ellenmérgek) történetének
is állandó szereplôje. A theriacáról –
vagyis a minden mérgek ellenmérgé-
nek tartott, rendkívül sok alkotórész-
bôl álló híres ókori szerrôl – szóló fe-
jezet többször ejt szót a vipera mér-
gérôl. Egyrészt a viperacsípés által az
emberbe kerülô méreganyag ellensú-
lyozásáról, másrészt a viperából ké-
szített gyógyszerekrôl értekezik, elsô-
sorban különféle porok és oldatok
formájában (varii Viperarum in pul-

vere és viperae liquor), hivatkozva
mások – pl. CONRAD GESNER – kutatá-
saira.

SEVERINO könyve elsôsorban érté-
kes olvasmány, de rendkívül szép il-
lusztrációi segítségével „látványos”,
dekoratív kiadvány is.

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár,
Budapest

Book Rarity
Marco Aurelio Severino: De viperae
natura, veneno, medicina, demonstra-
tiones et experimenta nova, 1651.
Myth and reality, natural beings and sym-
bols, the danger of intoxication and the
preparation of antidotes… All this is the
subject of the Neapolitan doctor Marco
Aurelio Severino’s work written about the
vipers. As its title shows, the book treats
the nature and the toxin of the vipers, and
its medical and pharmaceutical aspects.

Severino’s book is a precious reading
but also a ‘spectacular’ and decorative
publication, due to its fine illustrations.

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, (1) 212-5421
Fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H–Cs: 9.00–19.00 óráig, 
K–Sz: 9.00–17.00 óráig, P: 9.00–16.30 óráig

BelívBelív

Belív
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A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai 
Könyvtár remekei
Marosvásárhelyen 1802-ben nyílt meg gróf Teleki Sámuel
(Gernyeszeg, 1739–Bécs, 1822) könyvtára az olvasni és
mûvelôdni vágyók elôtt, kívánsága szerint: „…a Tudomá-
nyoknak nemzetemben s hazámban elômozdításokra”.

T ELEKI SÁMUEL mintegy hat évtizedes rendszeres gyûj-
tômunka során alapvetô tudományos mûveket,
kortárs kiadványokat, bibliofil ritkaságokat, kézira-

tokat különös gonddal és hozzáértéssel válogatott össze.
Élete végéig szakértelemmel irányította a könyvtár rende-
zését, a könyvek feldolgozását, karbantartását, de az is ér-
dekelte, hogy könyvtárának van-e „becse”, betölti-e ren-
deltetését, valóban használják-e gyûjteményét.

Ma TELEKI-BOLYAI néven mûködik a könyvtár megköze-
lítôleg kétszázezer kötetével az elmúlt századok európai
könyvkultúrájának egyik leggazdagabb erdélyi gyûjtôhe-
lye. Könyvei három jelentôs mennyiségû gyûjteménybôl
származnak:

1. a TELEKI SÁMUEL által összegyûjtött 40 000 kötetbôl
álló Bibliotheca Telekiana,

2. TELEKI SÁMUEL feleségének, iktári BETHLEN ZSUZSANNÁ-
NAK (1754–1797) kétezres magyar nyelvû könyvgyûjtemé-
nye,

3. az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium
könyvtárának (80 000 kötet) állománya.

A könyvtárban számos XVI–XVIII. századi természettu-
dományos, orvosi és gyógyászati könyvet találhatunk. Ez
alkalommal négy olyan orvosló- és füveskönyvet válasz-
tottunk ki, mely Erdélyben, Kolozsváron került kiadásra.
A következôkben ezeknek szerzôit és a könyvekben gyak-
rabban említett gyógynövények javallatai, valamint a gyó-
gyító eljárások közül néhány szemelvényt mutatunk be.

MELIUS JUHÁSZ PÉTER: Herbárium az fáknak, füveknek ne-
vekrôl, természetekrôl és hasznairól. Nyomtattatott Colos-
várott HELTAI GÁSPÁRNÉ Mûhelyében 1578. esztendôben

A szerzô Horhi MELIUS JUHÁSZ PÉTER (1536 körül–1572),
egyházi író, debreceni református püspök volt. Ezt a mun-
káját az elsô magyar nyelvû, nyomtatásban megjelent, ter-
mészettudományos kézikönyvként tartják számon. A kö-
tet tartalmát tulajdonképpen alcíme tükrözi, hiszen a nö-
vényekrôl csak annyit közöl, amennyit azonosításukhoz
elégségesnek tartott, azután néhány szóval „természetü-
ket” (melegítô, hidegítô, nedvesítô, szárasztó) jellemzi,
majd rátér belsô és külsô hasznaiknak ismertetésére.

A Herbariumot a XIX. század végével kezdôdôen fôleg
botanikai szempontból tanulmányozták. A részletes or-
vosi feldolgozás még várat magára. A Teleki-Bolyai
Könyvtár 02148 jelzetû példányának mérete 12 cm, ter-

jedelme 36+376 oldal. A HELTAI GÁSPÁRNÉ által írt
Elôljáró beszéd után két „Index avagy laistrom” következik.
Az elsô, ábécésorrendbe szedve, a könyvben szereplô
fáknak, füveknek elôször latin, majd magyar és végül né-
met nyelvû nevét tünteti fel, megjelölve mindháromnál,
hogy az adott növény a könyv hanyadik oldalán találha-
tó. 627 növényfajt sorol fel (ami 1236 magyar növény-
névnek felel meg). A második lajstrom, „…melybe
minémû betegségekrôl való orvosságot akarsz tudni, megtalá-
lod” 330 betegségre, illetve tünetre kínál orvosságot. Ezt
követôen, címszóként tételesen 233 növényt sorol fel
részletesen, melyet különbözô, rendszerint több beteg-
ség gyógyítására javasol, így például „hideglelés ellen” 28-,
„fôfájástul jó” 15-, görcs esetén 10-félét. Ezeket, a gyógy-
szerészeti gyakorlatban alkalmazott eljárások után, egy-
magukban, vagy több más növényi, illetve gyakran állati
és ásványi eredetû anyagokkal keverten ajánlja gyógyá-
szati célokra. MELIUS Herbáriumát a széles körû igényt
felismerve állította össze hívei számára „…az doktorok
könyveibôl”. Értéke vitathatatlan, hiszen nem marad el
korának színvonala mögött, ma tulajdonképpen egy
fitoterápiás kézikönyvnek tekinthetjük. Jelentôségét nö-
veli, hogy botanikai, gyógyszerészeti és orvosi szempont-
ból egyaránt úttörô jellegû volt.
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Példaként az orbáncfû (Hypericum perforatum) belsô és
külsô felhasználására szolgáló elôíratát adjuk meg:

„De Hyperico – csengôfû
Belsô hasznai: A csengôfû vizét igen jó mindennap innya az

kórságosoknak, mind nagynak, mind kicsinnek. Ha borban
fôzed és iszod, mérget, követ, fövént kihoz emberbôl. Hidegle-
lést elûz, farsábásokat gyógyít, aki vért köp, megállatja.

Külsô hasznai: A csengôfû olajáról. Igy csináld az olajt: Vedd
a csengôfûnek tetején való virágát és gyenge levelét, mikor érni
akarna. Végy három markot vagy kettôt, amennyit akarsz csi-
nálni. Vesd a csengôfüvet szagos jó borba. Kettôs fazékban, szá-
ját bedugván, erôsen fözd meg… Azután vess három drachma
terpentinát, … vess faolajt régit, tisztát hat unciát… vess törött
sáfránt négy pénz nyomónit, fözd meg együtt kettôs fazékban,
élj vele. Próbált olaj, jó kórságot véle kenni, emésztetlenséget,
hideg gyomrot gyógyít.”

NADÁNYI JÁNOS: Kerti dolgoknak leírása. Alexikepus, avagy
orvosi Kert. Kolosvár 1669.

NADÁNYI JÁNOS református lelkész, tanár, történetíró volt,
MIZALD ANTAL monluciai orvosdoktor által latin nyelven
írt könyvét fordította le magyar nyelvre. ANTOINE MIZAULD

vagy ANTONIUS MIZALDUS (1510 k.–1578), francia orvos,
matematikus és csillagász mûve, latinul Alexikepus seu
Auxiliaris Hortus (segítô kert) címen 1565-ben Párizsban,
majd 1578-ban ugyanott franciául Le jardin médicinal cí-
men jelent meg.

A Teleki-Bolyai Könyvtárban megtalálható az Alexikepus-
nak egy MDLXIV-ben (1564) Párizsban kiadott példánya is
To 2269 jelzettel. A kerti dolgoknak le-írása címû kötettel
összevetve kiderült, hogy ez a NADÁNYI könyvének csak egy
részét képezi. A magyarázat az lehet, hogy MIZAULDNAK szá-
mos munkája jelent meg, némelyik kisebb címváltoztatás-
sal több kiadásban is és ezek colligátum formában is köz-
kézen forogtak. MIZAULDNAK a Historia Hortensium Quator
opusculis… címû, 0825 jelzetû könyve, ami Colonia Agrippi-
nában jelent meg MDLXXVII-ben (Köln 1577) társított kö-
tésben, tartalmazza az Alexikepus seu Auxiliaris et Medicus
Hortus… címû munkáit is. Ennek a colligátumnak a két el-
sô könyvét fordította NADÁNYI magyar nyelvre.

NADÁNYI JÁNOS (1641 k.–1707) elôször Nagyváradon járt
iskolába, majd külföldi egyetemekre ment. 1656–1659
között Utrechtben és Franekerben tanult, 1659–1662-ig
Leidenben folytatta tanulmányait, majd Londonba ment,
míg 1663-ban egy ideig Amszterdamban tartózkodott,
utána 1664–1665-ben a baseli egyetem hallgatója, végül
1665-ben Bécsben élt, ahonnan a következô évben  vissza-
tért szülôföldjére. Teológiát és jogot tanult. Elsô munkái
történelmi tárgyúak, még külföldi tanulmányi útja idején
jelentek meg. Hazatérve 1666-tól a nagyenyedi kollégium-
ban logikát, héber nyelvet és egy ideig teológiát tanít, át-
menetileg a rektori tisztséget (pedagogiarcha) is betölti.
Ott-tartózkodásának elsô évében kérhette fel BORNEMISZA

ANNA, I. APAFI MIHÁLY erdélyi fejedelem felesége MIZALD

ANTAL könyvének magyar nyelvre való fordítására. Erre ab-
ból lehet következtetni, hogy az átültetett mû Prefatiójában
NADÁNYI azt írja, hogy immár harmadik esztendeje kapta a
megbízást, amit Fogarason négy hónap alatt el is végzett,

de a kézirat majd két évig várt a nyomtatásra, míg 1669-
ben Kolozsváron megjelent. Alátámasztja az elôbbieket az
is, hogy a könyv végén az olvasható, a fordítást 1666. má-
jus 5-én fejezte be. 1671-ben már Nagyváradon tanít,
majd 1678-ban Nagykállóba, 1689-ben Vitkére, végül
Nagybajomba került lelkésznek, ahol anyagi javaiból ki-
fosztottan halt meg.

Az orvos- és gyógyszerészettörténeti szempontból is je-
lentôs kötet címlapjáról a következôket olvashatjuk:

„Kerti dolgoknak le-írása. Négy könyvekben rendessen bé-
foglaltatott: Méllyek közzül az elsô A’ KERTEKNEK Gondvise-
lését, ékesítését, és sok rend-béli titkait mutattya meg: a’ máso-
dik az óltásnak mesterségét adgya elônkben; az harmadik kerti
holmiknek orvos hasznait rendre írják ki: a’ negyedik a’ kerti
holmiknek parajoknak, gyökereknek, gyümölcsöknek, szölöknek,
bornak és husnak gyönyörüséges állapotban meg-tartásoknak
módgyát fejtegeti. Mind ezek gyönyörüséggel és ki-mondhatat-
lan haszonnal rakvak: sok kiváltképpen valo dolgokkal most elôsz-
ször meg-öregbittettek és világossittattak. Déákul Mizald Antal,
Monluciai Orvos Doctor által. Magyarrá penig fordittattak és sok
helyeken továbra-is értelmessebben magyaráztattak NADÁNYI
JANOS által. Colosvarat. Nyomtattatott Veres-Egyházi Szen-
tyel Mihaly által 1669 Esztend.”

Ez a kötet mindössze 75 példányban jelent meg, terje-
delme VI+VIII+526 oldal (Teleki-Bolyai Könyvtár, jelzete
Bo 22.485, mérete 21 cm). Négy könyvre tagolódik, ezek
közül fôleg a harmadik foglalkozik a növények gyógyásza-
ti hasznával. Sorba veszi, fôleg a termesztett növényeket,
röviden leírja azokat, szükség esetén latin nevüket is
megadja, majd felsorolja, hogy milyen tünetekre, betegsé-
gekre használhatók.
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A könyv egyik része, ami az önálló kötetként is megta-
lálható ALEXIKEPUS avagy orvos kert; sok féle dolgoknak, és
titkos orvosságoknak hozzá adásával meg-többittetett Mizald
Antal orvos doktor által címet viseli. Ennek a résznek az
elôszava az „Elôljáró beszéd – a kerti orvoslásra intô beszéd”
szerint a kert az emberi élet segítô patikája, „a füves orvos-
ság mindenekfelett legelsô […] A rómaiak sok ideig voltak or-
vos doctor nélkül, de nem orvosság nélkül […] Az igaz orvossá-
got kertben tapodgyuk” – írja többek között. Ebbôl a részbôl
azt a szemelvényt választottuk ki, amelyben a Satureja
hortensis növény gyógyászati felhasználásáról ír:

„A’ Borsfû vagy Kerti Isop fû és annak orvosi hasznai. A ker-
ti isopfû, mellyet a’ Deákok satureanak, a’ Gallusok Saurietá-
nak hínak – a’ vizeletet és a hó számot  megindíttya […] Bor-
ral egyben a tüdô, mely, és hójag betegségit meggyógyittya […].
Az asszonyokat szülések után tisztittya, és a’ hervadó közösülést
izgattya, mely okra nézve az kaczér Satyraktul vette nevezetit
[…] A’ gyomor fözést segéti, s’ utálását meg-szünteti: fött méz-
zel ha öszve csinálod meg-tört porát, s’ reá kened, vagy borral
iszod a’ melybül nehezen jövö taknyot, pökés által ki-hoz[…].
Ha porát hörpölô tyukmonyba eszed, az el alvó szerelmet
indittya”.

Az Orvosborok címû külön fejezetben leírást ad „a borok
elkészítésérôl, mellyek különb-különb-féle nyavallyák ellen segí-
tenek”. Példának az ürmös bor elôállításáról és gyógyásza-
ti értékérôl szóló elôíratát emeljük ki:

„Discoridesnél sok képpen való csinálása van ennek a’ bor-
nak mellyek között ezt mind könnyeb el-készítésének módját vá-
lasztottuk. Egy font nyomó ürmöt törd meg, és ritka ruhában
kötvén egy kádban két hónapig ásztasd. Ez a’ bor a’ gyomornak
használó, a’ vizelletet indittya, késô gyomor fôzésre elô mozdít,
a’ máj fájóknak, sárgaságban fekvôknek, és vese vétkeinek or-
vossága”.

JUHÁSZ MÁTÉ: Házi Különös Orvosságok, Mellyek Az Orvo-
sok nélkül szükölködô betegeskedôknek vigasztalására a kö-
vetkezô-képpen a’ betük rende szerént külön-külön Nyomta-
tásokból, és  Irásokból szedettek egyben. Nyomtattatott Kolos-
váratt, Az Jesus Társaság Akad. Betüivel 1761. Esztend.

JUHÁSZ MÁTÉ (1696 vagy 1706 k.–1776) minorita rendi
szerzetes volt. 1760-tól egy ideig a nagybányai minorita
kolostorban lakott, majd élete végéig Nagypeleskén volt
(jelenleg Peles, Szatmár megye) plébános. Írt egy ötrészes
könyvet, mely nevének fennmaradását biztosította. Az el-
sô négy rész vallásos jellegû írásokat, misztériumjátékokat
és verseket tartalmaz. Orvoslással csak az ötödik rész fog-
lalkozik. Ezt külön kötve többször is kiadták (1761, 1763,
1768, 1770, 1773, 1785), mindegyiket Kolozsvárt és min-
den alkalommal névtelenül. Címlapjaik a kiadás évétôl el-
tekintve számottevôen nem különböznek. Gortvay még
említ két, szintén név nélküli kiadást, melyet 1801-ben, il-
letve 1821-ben Vácon adtak ki. A marosvásárhelyi Teleki-
Bolyai Könyvtárban levô T 7804 jelzetû példány 1761-ben
jelent meg, terjedelme 78 oldal, mérete 20,5 cm, elôszava
és tartalomjegyzéke nem volt. Juhász ábécésorrendbe
szedve címszószerûen sorol fel 235 tünetet vagy betegsé-
get anélkül, hogy azokat részletezné, majd egy vagy több
orvosságot, gyógyeljárást ajánl mindegyikre. Több javas-

latnál írja, „végy a patikából”, „próbált”, „Páriz Pápai doktor
írása”, „Plinius mondja” vagy „magamon próbált hasznos orvos-
ság”. Könyvébôl a következô szemelvényeket mutatjuk be:

„Köhögésrôl: Jó az örvény gyökeret vagdalva, szarvas nyelvû,
és pápa füvet egygyüt fû téjben innya vagy Plinius írja: hogy a’
ki két fontni Isópot, háron meszszely vizben meg-élleszt, azon a’
régi köhögést- is meg állíttya, és a’ Tüdejét meg- gyógyítttya”.

„Nátha ellen:  Papírost kell Borban mártani, ’s azt törött
szegfüvel meg- kell hinteni, ’s meg-kell hagyni száradni, ’s az-
zal magát füstölni vagy: Szegfüvet, Temjént, Gyapottat, Nád-
mészet, Korpát, szénre kell vetni, ‘s fejét bé takarva füstölni
vagy: Fözd-meg a’ kaport vizben, az után tüzes vas salakot, mel-
lyet a’ kovátsok ki-hánynak, a’ köböl hánny belé, fejed be takar-
va párold magadat, kéttszer, ’s háromszor. Jó ha tsak a’ száraz
kaprot tüzre vagy szénre veted- is, fejed bé takarva úgy párolod
vagy: A’ Majoránát törsöld- meg, és porúl azt szíjad vagy: Végy
három, vagy négy fô fokhagymát, ’s annak gerezdgyeit meg
tisztitván törd öszve ó hájjal, és tûznél kend- meg a’ talpát, ’s
jól itassa bé”.

BENEDEKI ENYEDI Ó JÁNOS: Falusi emberek patikája. Kolozs-
vár 1801, Hochmeister Nyomda.

BENEDEKI ENYEDI Ó JÁNOS (1758 k. –1819) 1787-tôl halá-
láig a Parajdi Császári és Királyi Só-Tisztség mellett volt ki-
rályi seborvos. Nagy mûveltségû, több nyelvet ismerô em-
ber volt. Aktív tagja volt az Erdélyi Magyar Nyelvmívelô
Társaságnak. Nevének fennmaradását gyógyászati könyve
biztosította, melynek címlapjáról a következôket olvas-
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hatjuk: „Falusi emberek PATIKÁJA a’ falun lakó minden ke-
resztyén valláson lévô tisztelendô papokhoz, melyben a’ falusi
embereknek leg-nevezetesebb nyavalyáinak orvoslások írattak
meg. A’ parajdi Tsászári és Királyi tekintetes nemes Só-Tisztség
mellett levô királyi seb-orvos Benedeki Enyedi Ó János által.
Nyomtattatott a’ Könyv-Szerzônek tulajdon maga Költségével
1801. Eszt. Hochmeister Márton betûivel.”

A Teleki-Bolyai Könyvtár T.16.730 jelzetû példányát
tanulmányoztuk. A kötet összterjedelme 292 oldal
(XX+270+II), mérete 17 cm. Bár a könyv a falusi embereken
kívánt segíteni, azt nem közvetlenül teszi, hanem a falusi
papok útján. Ezt az „Ajánló levél”-ben meg is indokolja:

„… a múlt századunk [itt a XVIII. századot kell érteni] vé-
ge felé, tíz, husz, annyival-is szaporodott számok az Érdemes
Orvos Uraknak, mint sem a’ múlt századnak elején voltak; De
óh fájdalom ezek az Érdemes Orvos Urak-is többnyire mind a’
nagy Városokban szoktak letelepedni […] olyas helyeknek ahol
Méltóságok nintsenek, nevezetesen a’ Székely helységekben
mind tsak Tanáts kérdeni a’ Tiszteletes Papjokhoz szoktak fo-
lyamodni. […] Sajnos sokszor ôk sem tudnak segíteni […]
minthogy mind addig ily forma öszveszedésekkel egy orvos
Könyvetske se volt még édes Magyar Nemzetem született nyel-
vén…”.

A szerzô szándéka tehát az volt, hogy a könyve alapján
a falu papja – orvos hiányában – segíthessen a hozzá for-

duló betegeken. A könyvhöz, mely öt szakaszra oszlik,
többek között KIBÉDI MÁTYUS ISTVÁN, Nagyküküllô és
Marosszék fôorvosa írt ajánlást. Az elsô szakasz „A’ Rom-
landó Ember belsô”, a második „A’ külsô nyavalyákról” szól.
A harmadik szakasz „A’ külsô” orvosságokat sorolja fel, a
negyediknek nincsen címe, a szerzô megjegyzi, hogy
VÉBER KÁROLY dániai orvos német nyelvû munkáját tartal-
mazza, amit maga fordított magyarra. Végül az utolsó sza-
kaszban „Veszprémi István Orvos Könyvének Régulái”-t is-
merteti.

A hangsúlyt a könyv címének megfelelôen a gyógykeze-
lésre helyezi. Az elôírt gyógyszereket szabályos receptek
formájában rendeli. Elôször latinul, majd magyarul is leír-
ja azokat és megadja árukat is „a’ Patikárius munkájával
együtt a’ mostani ídôhöz szabva”. Egy-egy betegségre rend-
szerint több vényt is leír. A kötetben összesen 158 latin, il-
letve magyar nyelven írt recept található. Fôleg növényi
eredetû anyagokat rendel. Receptjeibôl a következô példát
mutatjuk be:

A’ köhögésrôl.
Rp/ Fol. Althaeae M.j. Végy Fejér Málva levelet 1 marokkal
Rad. Althaeae Unc. j. – – gyökeret 2 Lotot
Rad. Liquiritiae Unc. 1/2 Édes gyökeret 1 Lotot
– Polygalae Unc 1/2 Keresztfû fejér gyökeret 3 Lotot
Flor. Rhoeados Dr. ij. Veres Pipats Mák Virágot 

vagy vad Mák fél Lotot
– Verbasci Unc 1/2 Ökörfark nevezetû 

Koronák Virágát 1 Lotot
M. Concissa az ára 
D.S. Species p. Theae 16 Kr.

Ebbôl 2 fakalányt kell megfôzni fél kupa vízben, azután leszürvén
édesítsd meg. Elegyítheted örvény gyökérnek megfött levével. Ha
nem múlik este végy be 1 szemet a következô orvosságból:
Rp/ Massae Pilular. De Cynoglossa
D.S. Köhögesd csendesítô Pilulák
(Magyarul Ebnyelvû Fûnek gyökerével) ára 11 Kr.

A bemutatott négy könyvben elôforduló gyógynövények
az erdélyi népgyógyászatban ismertek és gyakran használ-
tak voltak. Nagy részük a korabeli II. Osztrák Gyógyszer-
könyvben (Pharmacopoea Austriaco-Provincialis. Ad Manda-
tum S.C.R. – Apost. Majestatis. Ed. Secunda MDCCLXXV
Viennae) is hivatalos, illetve a Taxa Pharmaceutica
Posoniensis (ed. TORKOS JUSTUS JÁNOS, 1745) árjegyzékben
is szerepel. Javallataik sok esetben a mai korszerû fitoterá-
piás elôirásoknak is megfelelnek, természetesen leszámít-
va használatuk misztikus és babonás körülményeit.

dr. Péter H. Mária,
Marosvásárhely

Herbals 
The Finest Pieces of the Teleki-Bolyai Library in Tirgu Mures
The author selected from the finest pieces of the Library when
presented the herbals of Péter Melius Juhász, János Nadányi,
Máté Juhász and János Benedek Enyedi Ó. These books were
published in Cluj and represented the most significant therapeu-
tic works of the age.
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II. Rákóczi Ferenc 1906. évi
kassai újratemetése 

Rákóczi rehabilitálása és hamvainak felkutatása után lehe-
tôvé vált hazahozatala, s méltó megemlékezéssel újra-
temetése.

II. RÁKÓCZI FERENC (1676–1735), a nagyságos fejedelem
még az életében azt vallotta, hogy a tudomány mûvelé-
séért és az anyanyelvi kultúráért az állam is felelôs.

Az 1867. év eleje kedvezô idôpontnak bizonyult a Rá-
kóczi-hagyomány felelevenítésére. Ekkor már többen
kezdték kutatni RÁKÓCZI korát, fôleg a rodostói számûze-
tésére vonatkozó adatokat. Így három törökországi felfe-
dezô utat szerveztek, mely sikertelen volt. De a THALY KÁL-
MÁN vezette expedíció végre meghozta a várva várt sikert.
THALY életének nagy részét a RÁKÓCZI-szabadságharc kuta-
tásának szentelte. Így a RÁKÓCZIAK családi történészeként
tartották számon. RÁKÓCZI hamvainak felkutatásáról és a
nagyságos fejedelem rehabilitálásáról szôtt tervei valóra
váltak. Így felkereste Konstantinápolyt, Rodostót és Niko-
démiát, ahol II. RÁKÓCZI FERENC, THÖKÖLY IMRE, ZRÍNYI

ILONA és a többi számûzött élt. Felkutatta a sírjukat és
megtalálta az egykori magyar kolónia még meglévô ro-
dostói épületeit. Így már csak idô kérdése volt, hogy mi-
kor kamatoztathatja a felfedezéseit. Magyarország 1903-
ban ünnepelte II. RÁKÓCZI FERENC szabadságharca kitöré-
sének 200. évfordulóját. Ezt a tényt abban az idôben a bé-
csi udvar szemszögébôl még provokációnak tartották,
mert érvényben volt az 1715. évi császári pátens, melyben
RÁKÓCZIT és BERCSÉNYIT hazaárulónak minôsítették. A kas-
sai városi iskola épületében 1903 nyarán RÁKÓCZI-erek-
lye-kiállítást rendeztek, ahol korabeli RÁKÓCZI-emlékeket
és a személyes tárgyait is kiállították. E tárlat kialakításá-
ban komoly szerepet vállalt a közelmúltban boldoggá
avatott SALKAHÁZI SÁRA édesapja, SCHALKHÁZI LIPÓT szállo-
datulajdonos. Így nem véletlenül Kassát választották a
kiállítás megrendezésére, mert a fejedelem számtalanszor
az „utolsó hûséges város”-ként emlegette. De ennek volt
még egy gyakorlati oka: a kassai premontrei templomban
volt eltemetve RÁKÓCZI nagyanyja, BÁTHORY ZSÓFIA és az
apja, I. RÁKÓCZI FERENC.

A város fôterén található a Szent Erzsébet-székesegyház.
Felmerült a gondolat, hogy itt helyeznék majd el a fejede-
lem hamvait. THALY KÁLMÁN elérte, hogy a fejedelmet tisz-
teletbeli polgárává fogadta Kassa városa. FERENC JÓZSEF

magyar király 1904-ben eltörölte II. RÁKÓCZI FERENC ha-
zaárulói megbélyegzését. Ekkor ismét THALY KÁLMÁN volt a
kezdeményezô. Egy lelkes csapat utazott ki Rodostóba,
hogy elôkészítse a számûzöttek hamvainak hazahozatalát
és összegyûjtsön minden megszerezhetô emléket. Velük
tartott még EDVI ILLÉS ALADÁR kassai festômûvész is. Ô egy

vízfestmény- és rajzsorozatot készített a városkáról, sôt
még megfestette az eredeti házakat, különösen a Rákóczi-
házat. Már 1905-ben Kassára érkeztek ezek a dokumentu-
mok, valamint a tárgyi emlékek egy része. Köztük voltak a
rodostói Rákóczi-ebédlôház eredeti fa- és gipszburkolatai,
melyeket valószínûleg saját kezûleg festett a fejedelem.
A kuruc számûzöttek hazahozatalára csak 1 évvel késôbb
került sor. A galatai bencés templom kriptájából kiemelt
maradványokat ciprusfa ládikókba helyezték. RÁKÓCZI sír-
jában találtak néhány ruhacsipkét és egy sírfeliratos leplet.
Az óhazába 8 ember szállította haza a hamvakat, köztük
SIMON AURÉL (1864–1910) gyógyszerész is, aki 1864 körül
a Szilágy megyei Alsóberekszón született. A budapesti tu-
dományegyetemen 1888-ban szerzett gyógyszerészi okle-
velet. Elôbb a Szolnok-Doboka megyei Kápolnokmonos-
toron volt gyógyszerész. Majd 1905-tôl TELEKI BÉLÁVAL

együtt vezették az 1897–98-ban alapított Szatmár megyei
misztótfalui kapszulagyárat. Korábban a neves KAZAY END-
RE, a közeli nagybányai Arany Sas Gyógyszertár gyakorno-
ka sokat kutatott a kapszulagyár könyvtárában. Ekkor állí-
totta össze és jelentette meg itt 1900–1901-ben a 4 köte-
tes Gyógyszerészeti Lexiconát. SIMON AURÉL Rodostóban
THALY KÁLMÁN megbízásából „Thaly” bélyegzôvel zárta le 
a koporsókat. Ô is végigkísérte a hamvakat Rodostóból a
kassai újratemetésig. A hamvak ünnepélyes átadásakor
FRAKNÓI VILMOS püspök, történetíró mutatott be rekviemet
a konstatinápolyi lazarista templomban. Nyolc ember
hamvait szállították haza: az idôsebbeket ZRÍNYI ILONA és
THÖKÖLY IMRE, a fiatalabbakat II. RÁKÓCZI FERENC és fia,
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JÓZSEF, BERCSÉNYI MIKLÓS és felesége, CSÁKY KRISZTINA,
ESZTERHÁZY ANTAL és az udvarmester, SIBRIK MIKLÓS képvi-
selte. Az utazás elsô, Konstantinápolyból Konstancáig tar-
tó szakaszát hajón tették meg. Itt THALLÓCZY LAJOS törté-
nelmi magyarázatait SIMON AURÉL tolmácsolta román

nyelven a helyi újság-
íróknak. Majd külön-
vonattal utaztak Buka-
resten keresztül Orso-
váig, a magyar határig.
Ide 1906. október 27-én
érkeztek meg, ahol az
ország legmagasabb ran-
gú közjogi méltóságai
jelentek meg: WEKERLE

SÁNDOR miniszterelnök,
DESSEWFFY AURÉL or-
szággyûlési elnök, AND-
RÁSSY GYULA, APPONYI

ALBERT, ZICHY ALADÁR és
BERZEVICZKY ALBERT, a
Magyar Tudományos
Akadémia elnöke. Or-
szágos ünneplést hir-
dettek ebbôl az alka-
lomból. A vasút men-
tén tömegestôl várták a
hamvakat, a városok,
falvak harangjai meg-
kondultak, égtek a mág-

lyák és a településeket kivilágították. A vonat rövid idôre
a kisebb helyeken is megállt, mindenütt üdvözlések
hangzottak el, így még Kiskunfélegyházán is. A vonat ok-
tóber 28-án reggel futott be a budapesti Keleti pályaud-
varra. Az ünnepélyes gyászmenet a Szent István-baziliká-
ba indult, ahol az ünnepi gyászmisét SAMASSA JÓZSEF eg-
ri érsek celebrálta. A szertartáson nagy számban vettek
részt az egyetemi gyógyszerészhallgatók. Útközben THÖ-
KÖLY IMRE koporsóját a Deák téri evangélikus templom-
ba irányították, ahol SCHOLTZ GUSZTÁV bányakerületi evan-
gélikus püspök tartott gyászszertartást. A délután folyamán
visszaszállították a hamvakat a vonatra, mely tovább in-
dult Kassára, ahová október 29-én hajnalban érkeztek
meg. A pályaudvaron elsôként THALY KÁLMÁN mondott
ünnepi beszédet.

A bujdosók végsô nyughelyén elkészült sírboltot SCHU-
LEK FRIGYES tervezte. MIKULA FERENC és ANSELM ANDRETTI

tervezete alapján faragták ki a négy márvány szarkofágot.
A pályaudvarról a gyászmenet a Szent Erzsébet-székesegy-
házba vonult. Az ünnepélyes menet élén HADIK JÁNOS ál-
lamtitkár lovagolt. Az abaújvári bandériumot 300 férfi
képviselte vörössel hímzett fekete ingben, a kezükben fo-
kossal. Mögöttük következtek a volt RÁKÓCZI-vármegyék
küldöttségei, magyarok, szlovákok, ruszinok az egykori
golyóktól lyuggatott kuruc zászlókkal. Egy román család
pedig egy 200 éves zászlót vitt. Sáros megye követein kívül
RÁKÓCZI egykori uradalmait, Nagysárost és Zborót külön
küldöttség képviselte magyar népviseletben. Ôket követ-
ték az intézmények delegátusai diákok kíséretében. A vá-

rosi elöljáróság képviselôje lóháton vitte a Magyarország
Patrónáját ábrázoló fekete gyászlobogót. Ezt egy páncélos
lovag követte buzogánnyal. Utánuk vezették a RÁKÓCZI-cí-
merrel letakart fekete lovat. A vármegyék bandériumai
drágakövekkel díszített öltözékben ültek. Élükön VAY ÁDÁM

országos zászlótartó lovagolt. Ôket követte 9 római és gö-
rög katolikus püspök fôpapi díszben és 600 pap. Majd 
6 fehér ló vontatta az elsô gyászhintóban II. RÁKÓCZI

FERENC, ZRÍNYI ILONA és RÁKÓCZI JÓZSEF földi maradványait
bíborvörös kelmével letakart koporsóban. A második hin-
tó BERCSÉNYI MIKLÓS és felesége, CSÁKY KRISZTINA, ESZTER-
HÁZY ANTAL és SIBRIK MIKLÓS koporsóját szállította. A hin-
tókat a családok élô leszármazottai követték. A hosszú
menetet az országgyûlés mindkét házának képviselôi, a
magyar kormány és a vármegyék képviselôi zárták be. Fo-
lyamatos harangozás közben fél 11-kor érkezett a gyász-
menet eleje a dóm elé. Az alispánok emelték a koporsókat
a székesegyház közepén felállított ravatalra. FISCHER

COLIBRIE ÁGOSTON kassai segédpüspök mutatta be a gyász-
misét a jelen lévô püspökök segédletével többezer hívô
részvételével. Az ünnepi szertartáson jelen volt több neves
gyógyszerész, így EMBER ELEK, FILÓ JÁNOS, HARMOS GYULA,
KARLOVSZKY GEYZA, PINTÉR PÁL, TÖRÖK JÁNOS és VARSÁGH

ZOLTÁN. Délután 5 órakor újra megkondultak a harangok.
A püspökök égô fáklyát tartó papok sorfala között indul-
tak el a püspöki palotából a székesegyházba. Harangzú-
gás, ének és 24 ágyúlövés hangjaira a koporsókat leemel-
ték a ravataltól. Majd levitték ôket a sírboltba és a már-
vány szarkofágokba helyezték el. A siklósi márványból fa-
ragott legnagyobb szarkofágba helyezték II. RÁKÓCZI FERENC

földi maradványait. Édesanyját a fejedelem mellé temet-
ték. RÁKÓCZI JÓZSEF hamvait a nagyanyja mellé, s ESZTER-
HÁZY ANTAL hamvai is ugyanebbe a koporsóba kerültek.
Kapriorai márványkoporsóba helyezték örök nyugalomra
BERCSÉNYI MIKLÓS és a második felesége hamvait. A sírbolt
fölötti Szent István-kápolnában ôrzik a régi hazahozott,
részben sérült síremlékeket. THÖKÖLY IMRE hamvait aznap
este vonattal továbbszállították Késmárkra. Másnap, októ-
ber 30-án ünnepélyesen temették el a városi evangélikus
templomban. II. RÁKÓCZI FERENC személyes tárgyai és más
családi emléktárgyak a kassai Felsômagyarországi Rákóczi
Múzeumba kerültek. A múzeum 1918-tól a Kelet-Szlová-
kiai Múzeum néven mûködött. A gyûjtemény egy megma-
radt részét a budapesti Nemzeti Múzeumban ma is itt lát-
hatjuk. Az újratemetés 50. évfordulója az 1956-os forrada-
lom idejére esett. Az idei 100. évforduló arra kötelez ben-
nünket, hogy ma is ápoljuk történelmi kiválóságaink ke-
gyeletét és emlékét.

dr. Lárencz László, 
Szmodits László

References to Pharmacists
The Reburial of Ferenc Rákóczi II. 
in the year of 1906, in Kosice
After the rehabilitation of Rákóczi and the finding of his mortal
remains, he could be reburied in his homeland with a commem-
oration worthy of him. His ashes were transferred to his country
by eight people, including pharmacist Aurél Simon (1864–
1910).
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Tallózás a régi 
gyógyszerkészítmények között...
A gyógyszeres borok sajátos és gyakran rendelt gyógy-
szerkészítmények voltak még a múlt század elsô évtizedei-
ben is, de mára a feledés homályába merültek. Felelevení-
tésük nemcsak szakmatörténeti érdekesség, hanem meg-
válaszolásra is vár egy kérdés: van-e és hol van a helye a
korszerû terápiában a bornak és a borból elôállított készít-
ményeknek?

Hazánkban a magisztrális gyógyszerkészítés fejlô-
désének egyik csúcsidôszaka kétségtelenül a múlt
század 30-as éveire esik. Lehet, hogy ez a kijelen-

tés az olvasóban némi kételyt kelt, hiszen tudott dolog,
hogy 1929-ben az emlékezetes New York-i tôzsdekrach
után nagy gazdasági világválság bontakozott ki, ami köz-
tudottan nem kedvez sem az ipar, sem a kereskedelem fej-
lôdésének. Negatív hatást gyakorolt a tudományos életre
is, számos áttételen keresztül. Mégis azt mondhatjuk,
hogy a hazai gyógyszerészetben a 30-as évektôl a II. világ-
háború kitöréséig tartó periódus fontos korszak volt, szá-
mos figyelemre méltó szakmai eredménnyel. Ékes bizo-
nyítéka ennek, hogy ebben az idôszakban négy magyar
nyelvû tankönyv és kézikönyv foglalkozott a gyógyszerké-
szítés elméletével és gyakorlatával (DÁVID LAJOS, NAGY

BÉLA, VONDRASEK JÓZSEF és WEICHHERZ JÓZSEF, valamint
SPERGELY BÉLA munkái). 

A fent említett idôszak fontos szakmai jellemzôje, hogy
a gyógyszeripar ekkor már kellô számú és állandó minô-
ségû gyógyszeranyagot gyártott, ami alapja a színvonalas
receptúrai munkának. Lelkes és szakmailag kiválóan kép-
zett gyógyszerészek fokozatosan felülvizsgálták a gyógy-
szerformák óriási palettáját, és azokat, amelyeknek fizikai
vagy kémiai stabilitása kifogásolható volt, kizárták a gya-
korlatból. Egyre növekedett a gyáripar által forgalmazott
készítmények köre (ezeket akkor joggal nevezték gyógy-
szer-különlegességeknek), ez új kihívást jelentett a gyógy-
szertári gyógyszerkészítés számára. 1940-ben megjelent a

Szabványos Vényminták elsô kiadása. Igaz, hogy ez a fontos
munka a szakma szemben álló körei, valamint a gyógy-
szertári gyógyszerkészítés és a gyógyszeripar között ko-
moly konfrontációt jelentett, de ez volt az elsô tudomá-
nyos igénnyel szerkesztett vénygyûjtemény, amely a hazai
gyógyszertári gyógyszerkészítést egységesítette és a vény-
írást jelentékenyen megkönnyítette.  

A gyógyszeres borok helye a folyékony
gyógyszerkészítmények között

A múlt század gyógyszerformái között – számukat tekint-
ve is – nagy és fontos helyet foglaltak el a folyékony
gyógyszerkészítmények. A ma is használt oldatok mellett
megtaláljuk a gyógyszerkészítmények palettáján a kivo-
nással készített gyógyszerek és a gyümölcsökbôl elôállított
készítmények nagy választékát. Néhány érdekes képviselôt
az 1. táblázatban mutatunk be.

A gyógyborok fogalma
A gyógyszeres borok szárított növényekbôl, esetleg állati
anyagokból borral készített folyékony kivonatok vagy ké-
miai anyagoknak borral nyert egyszerû oldatai. Szerkeze-
tük és az elôállításmódjuk szerint az áztatással készített
tinktúrákkal megegyezô készítmények, illetve a gyógyszer-
anyagok borral készült oldatai. A bor tehát kellemes ízû
kivonófolyadék, illetve oldószer szerepét töltötte be. 

A gyógyszerkönyvek rendelkeztek arról is, hogy milyen
minôségû bort használhatnak fel gyógyszeres borok készí-
téséhez. Fontos követelmény volt a borok kivonatanyaga,
szesz- és cukortartalma.

A Magyar Gyógyszerkönyv III. kiadásában – 1909-ben lé-
pett életbe – a szamorodni bor (Vinum szamorodni) és a
tokaji aszúbor (Vinum Tokajense Passum) volt hivatalos.
Gyógyszeres borok készítéséhez a tokaji aszúbort javasol-
ta a gyógyszerkönyv. A Ph.Hg. IV. – mely 1933-tól volt hi-
vatalos – gazdasági megfontolásból az olcsóbb szamorod-
ni borral készíttette el a gyógyszeres borokat. A Magyar
Gyógyszerkönyv V. kiadásában – 1954-ben lépett hatályba –
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már nem szerepel e két nemes bor hivatalos készítmény-
ként, csupán egy Vinum album elnevezésû fehér bor és a
gyógyszeres borokat egyetlen készítmény, a Vinum rei
képviselte.

Az alapkészítmények gyógyszerkönyvi leírásait az
alábbiakban adjuk meg.

Vinum Tokajense Passum (tokaji
aszúbor): a Tokaj-hegyaljai borvidék zárt
területén fekvô hegyi szôlôben termelt
furmint, hárslevelû vagy muskotály szô-
lôfajtából szüretelt és ugyanezen borvi-
déken termelt aszúsodott, töppedt vagy
nemesen rothadt szôlô hozzáadásával,
erjesztéssel készült, a bortörvénynek
megfelelô ún. háromputtonyos aszúbor,
amely 13–18 térfogatszázalék alkoholt
tartalmaz. Aranysárga színû, tiszta, átlát-
szó, jellemzô illatú és zamatú édes bor.

A gyógyszerkönyv azt a jó tanácsot ad-
ja, hogy a bort csak megbízható termelô-
tôl szerezze be a gyógyszerész és a raktári
készletet hûvös helyen, színültig megtöl-
tött palackokban kell tartani.

Vinum Szamorodni (szamorodni
bor): a Tokaj-hegyaljai borvidék zárt te-
rületén fekvô hegyi szôlôkben termelt
furmint, hárslevelû vagy muskotály szô-
lôfajtából szüretelt, a bortörvénynek
megfelelô bor, mely 13–15 térfogatszá-
zalék alkoholt tartalmaz. Aranysárga szí-
nû, tiszta, átlátszó, jellemzô illatú és za-
matú bor. 

Ezt a borfajtát is megbízható termelô-
tôl tanácsos beszerezni és a raktári kész-
leteket hûvös helyen, színültig töltött pa-
lackokban kell tartani.

Vinum album (fehér bor): Jó minôsé-
gû, hibátlan, a borokra vonatkozó ren-
delkezéseknek minden tekintetben meg-
felelô, legalább 1 éves ún. fehér óbor,
amelynek alkoholtartalma legalább 11,8
térfogatszázalék. Átlátszó, sárgás vagy
halvány zöldessárga színû, jellemzô illa-
tú és zamatú folyadék. Vízzel és R-
szesszel minden arányban tisztán elegyít-
hetô.

Fontos technológiai lépés volt a borok
csersavtól való megtisztítása. A borokban
lévô csersav számos növényi anyaggal
oldhatatlan csapadékot képez és a borral
készült kivonatokból kiváló üledék ront-
ja a termék minôségét.

A csersavmentesítésre ROZSNYAY MÁTYÁS

dolgozott ki egyszerû, gyors és szellemes
eljárást. A módszer lényege a következô.
A borokhoz literenként 0,2–1,0 g tiszta
zselatint kell adni. Ezt a zselatint elôzete-
sen célszerû vízzel duzzasztani és mele-
gítéssel egyenletesen eloszlatni. A gélt

nem kell a borban elkeverni, sokkal praktikusabb megol-
dás, ha erre a zselatinágyra rétegezik a csersavtól megtisz-
títandó bort. A zselatin a borban diffundál, és a csersavval
pelyhes csapadékot képez. Ez a csapadék az edény alján
összegyûlik és a bor felrázás nélkül, szûréssel könnyen
megtisztítható a csapadéktól.

1. táblázat. Kivonással és/vagy préseléssel elôállított gyógyszerformák

Magyar név Latin név Példa
Gyógyszeres ecetek Aceta medicinalia Acetum aromaticum

Acetum cantharidatum
Acetum scillae

Gyógyszeres spirituszok Spirituosa medicata Spiritus amygdalae amarae
Spiritus anisi destillatus
Spiritus citri

Gyümölcslevek és -pépek Succi, succi inspissati, pulpae, Számos különbözô terméket
roob, confectionis, electuarii, állítottak elô
lincti etc.*

Gyógyborok Vina medicamentosa Vinum absinthi
Vinum chinae

Tinktúrák és kivonatok Tincturae, extracta A mai készítményekkel 
azonosak, de számuk 
sokkal nagyobb volt

* Nagy népszerûségnek örvendtek a gyümölcskészítmények, ezért ezeknek egyes típusait rész-
letesebben bemutatjuk. A succus a sajtolás (préselés) útján elôállított gyümölcslé latin neve. 
A succus inspissatus besûrített gyümölcslevet (gyümölcskocsonyát) jelent. A pulpa olyan gyü-
mölcspép volt, amelyet friss gyümölcsök szitán áttörésével, majd fôzéssel és besûrítéssel állí-
tottak elô. A lágyabb állományú pulpát roobnak is nevezték. A confectio cukrot is tartalmazó
sûrû péppé fôzött gyümölcskészítmény. Az electuarium növényi kivonat vagy egyéb szilárd ha-
tóanyag mézzel, cukorral vagy pulpával elôállított keveréke volt. Megemlíthetô még a linctus,
amely szirupból és nyálkás növénybôl készült kivonatból állt.

A gyógyszeres borok a fenti csoportosításhoz tartoznak. Egyrészt számos képviselôjük ki-
vonással elôállított készítmény volt (a drogot adott ideig borban áztatták), másrészt maga a
készítmények alapja – a bor – gyümölcsbôl préseléssel elôállított készítmény.

2. táblázat: A hazai gyakorlatban elôforduló gyógyszeres borok

Latin név Magyar név Összetétel Hatás
Vinum Chinae China-bor Pulv. Chinae cortex Étvágyjavító, erôsítô

Vinum Szamorodni
Saccharosum

Vinum Vasas china-bor Chininum Ferrum-cit- Tonicum, amarum,
Chinino- ricum ammoniatum Vérszegénységben  
ferratum Vinum Tokajense és rekonvaleszcenciában

passum jó hatású
Saccharosum

Vinum Pepsini Pepsin-bor Pepsinum Savpótlás
Acidum muriaticum Emésztést elôsegítô 
dilutum* készítmény
Glycerinum
Vinum Szamorodni

Vinum Rhei Rebarbara-bor Rhei rhizoma Kis adagokban étvágy-
Aurantii cortex javító, emésztést fokozó, 
Cardamomum fructus nagyobb adagokban 
Vinum Szamorodni hashajtó
Saccharosum

+Vinum Antimon-bor Kalium-Stibium Köptetô, hánytató
stibiatum** tartaricum

Vinum Tokajense
passum

** Hígított sósav.
** Magyarország csatlakozott az 1929-es brüsszeli egyezményhez, az egyezmény szerint tilos
erôs hatású gyógyszert borban rendelni. Ezért ez a készítmény a III. gyógyszerkönyvben még
hivatalos volt, de a IV. gyógyszerkönyv már nem vette (vehette) fel.
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A gyakorlatban elôforduló 
fontosabb összetételek
A Magyar Gyógyszerkönyvek III. és IV. kiadásában elôforduló
gyógyszeres borokat a 2. táblázatban, néhány érdekes, kül-
földi gyógyszerkönyvben megtalálható készítményt a 3. táb-
lázatban foglaltuk össze.

Ezeken kívül a korabeli kézikönyvek még számos
gyógyszeres bort felsorolnak. Készítettek boros kivonatot
az Absinthii herbából, Ipecacuanhae radixból, Sennae
foliumból, Valerianae rhizomából is.

A gyógyszeres borok hatásában a borban oldott, illetve
a borral kivont hatóanyagok hatása és a bor etil-alkohol-
tartalmának hatása egyesül. E gyógyszerformában alkal-
mazott hatóanyagok jelentôs része már korszerûtlen vagy
vitatható hatású farmakonok csoportjába tartozik (pl. a
kálium-stíbium-tartarát, a citromsavas-vas-kinin vegyület),
de az alkohol hatásáról is meg kell emlékeznünk.

Az etil-alkohol 
farmakológiai hatásai
Az etil-alkohol (VII. gyógyszerkönyvi neve Alcoholum) he-
lyi és általános hatást egyaránt kifejt. Legrészletesebb ismer-
tetését ISSEKUTZ BÉLA Gyógyszertan és gyógyítás címû könyvé-
ben találjuk meg, mely orvos- és gyógyszerész-generációk
alaptankönyve volt évtizedekig. A modern farmakológiai
tankönyvek sokkal rövidebben tárgyalják ezt a vegyületet.

Helyi hatása: 20–40%-os oldata hû-
sít, gyulladást csökkent és fájdalmat
csillapít. 50%-os oldatban adsztringál,
csökkenti az izzadást, 70–80%-os ol-
datban égetô érzést, vérbôséget okoz.

Sajátos átmenet a helyi és a szisztémás
hatás között, hogy a szájban fokozza a
nyálelválasztást, kis koncentrációban
(5–10%-os oldat) a gyomorban fokozza
a sósavszekréciót, elôsegíti az emésztést
és gyorsítja a gyógyszerek felszívódását.
A nagyobb alkoholtartalmú italok (pl.
erôs pálinka) a gyomorban a vérbôség
elôidézésével enyhítik a simaizomgörcs
által kiváltott fájdalmakat.

Az alkohol gyorsan felszívódik és
egyenletesen oszlik el a szervezet vízte-
reiben. Ezért a vér alkoholtartalmából vi-
szonylag egyszerûen kiszámíthatjuk az
egész test alkoholtartalmát.

Az etil-alkohol központi idegrendszer-
re gyakorolt hatása – a gyors felszívódás
miatt – gyorsan kifejlôdik. Ez a követke-
zôkben nyilvánul meg. Az agybeli gátlá-
sok csökkenését és fokozatos megszûné-
sét fôleg a legmagasabb szellemi funk-
ciók sínylik meg. A szellemi tevékenység
minôsége romlik, az alkoholt fogyasztott
egyén – igaz, hogy gyorsabban, de – lé-

nyegesen több hibával oldja meg feladatait. A megfigyelô-
képesség romlik, az asszociációs készség sekélyesebbé vá-
lik, a gondolatok logikátlanul csapongnak. Csökken az
emlékezô-, tanulási és ítélôképesség, az önkritika és az ön-
fegyelem. Az alkohol hatása alatt álló ember nem tudja
helyzetét mérlegelni, ezért a fenyegetô veszélyeket lebe-
csüli. Adott alkoholszint elérésekor eufória áll be. Az ún.
részegség általában 20–40 g alkohol elfogyasztása után
következik be, amit akadozó beszéd, tántorgó járás, kettôs
látás és egyéb inkoordináció jellemez. Növeli a vérnyo-
mást, ennek oka a hasi vérerek összehúzódása, a légzô
központot izgatja. Súlyos alkoholmérgezésekben a hôsza-
bályozás teljesen leromlik, a légzô és vazomotor központ
bénul. Halálos adagja 100–250 g.

A modern farmakológia az etil-alkoholt a központi
idegrendszeri depresszánsok közé sorolja. Az alkohol nö-
veli az idegsejtek membránjának fluiditását. A sejteken

3. táblázat: Külföldi gyógyszerkönyvekben található gyógyszeres borok

Latin név Összetétel Gyógyszerkönyv
Vinum aurantii Aurantii cortex IV. Helvét Gyógyszerkönyv

Aszúbor
Vinum boldo Extr. fluidum boldo V. Luxemburgi Gyógyszerkönyv

Spiritus dilutus
Vinum Malagense
Sirupus simplex

Vinum calcii Calcium lactophosphoricum V. Luxemburgi Gyógyszerkönyv
lactophosphorici Acidum lacticum

Aqua destillata
Sirupus simplex
Vinum Malagense

Vinum camphoratum Camphora V. Német Gyógyszerkönyv
Spiritus concentratus
Gummi arabicum
Vinum album

Vinum cascare Extr. rhami purshianae fluid. VIII. Osztrák Gyógyszerkönyv
Vinum Malagense
Sirupus aurantii

Vinum condurango Extr. fluidum condurango VIII. Osztrák Gyógyszerkönyv
Aszúbor IV. Helvét Gyógyszerkönyv

Vinum diureticum Scilla siccata IV. Francia Gyógyszerkönyv
Digitalis folium
Juniperi fructus
Kalium aceticum
Vinum album

Vinum ferri citrici Ferrum ammonium-citricum Angol gyógyszerkönyv
Vinum aurantii mercantile

Vinum gentianae Gentianae radix IV. Helvét Gyógyszerkönyv
Aszúbor
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belüli depresszív hatás magyarázatára több el-
mélet is született (pl. a GABA-gátlás fokozása, a
kalciumbelépés gátlása, a glutamátreceptor-
funkció gátlása. (Ezek mélyebb elemzése és is-
mertetése nem tárgya dolgozatunknak.)

Az alkohol metabolizációja a májban megy
végbe. Elôször acetaldehiddé, majd ecetsavvá
oxidálódik. Óránként 7 g alkohol bomlik el, a
vér alkoholkoncentrációja óránként egyenlete-
sen 0,01–0,2%-kal csökken. 

A terápiában az alkoholt és az alkoholtartal-
mú italokat igen korlátozottan használják. Étvágyjavító
hatását, mûtétek utáni stimuláló hatását (pl. 5%-os alko-
holos infúzió), légzést és vérkeringést fokozó hatását ma
már igen szórványosan használják a terápiában. Ennek
oka a könnyû és gyors hozzászokás.

Az alkohol kitûnô energiaforrás: 1 g alkohol 7,0 kaló-
riát szolgáltat. Mégsem használják az alkoholt táplálás-

ra. Ennek oka nemcsak a drágasága, hanem a veszélyes
volta. Alkohollal szemben rendkívül gyorsan kialakul 
a dependencia, azaz fizikai és/vagy pszichikai függôség.
A fizikai függôség azt jelenti, hogy a szer megvonása jel-
legzetes elvonási vagy absztinenciatüneteket idéz elô. 
A pszichés dependencia általában megelôzi a fizikai
dependenciát. A kettô együttes jelenlétét addikciónak
nevezik. Az alkoholizmussal foglalkozó szakemberek az
alkoholizmus tünetegyüttesét a következô szakaszokra
osztják: probléma ivás, dependens ivás, kemény ivás. Az
alkoholizmus társadalmi veszélyei és kártékony hatása
óriási.

A gyógyborok mai megítélése
Az elôbbiekbôl kiviláglik, hogy az alkoholtartalmú ké-
szítmények megítélésében az elônyök (kellemes íz, né-
hány kedvezô farmakológiai tulajdonság) eltörpülnek a
hozzászokás és az alkoholizmus veszélyei mellett. Ezért
veszélyes és kockázatos dolog lenne a nemes borokat ol-
dószerként vagy kivonófolyadékként használni. Az oldó-
szer drágaságáról most ne essék szó. 

Az elmúlt években több olyan közlemény lá-
tott napvilágot, amely a jó minôségû borok te-
rápiás célból történô fogyasztását propagálja.
Vörös borok esetében a kedvezô hatásokat a
borok flavonoidtartalmára vezetik vissza. Már
évek óta ismeretes, hogy a flavonoidok ún.
gyökfogó tulajdonságúak. A flavonoidok sorá-
ban kiemelkednek az anthoflavonoidok, ame-
lyek 50-szer jobb gyökfogók, mint a C- vagy az E-
vitamin. Ezek a vegyületek segítik megôrizni, il-
letve idôs korban helyreállítani az erek rugal-

masságát, csökkentik az érelmeszesedés esélyét. Az antho-
flavonoidok a sejtek oxigénellátásának javításával a gyul-
ladásos és fertôzéses folyamatok leküzdésében is szerepet
játszhatnak. Számos megfigyelés és nagy populáción vég-
zett vizsgálat támasztotta azt alá, hogy 3–10 mg antho-
flavon bevitele javította a szemben a retina vérellátását,
fokozta az agymûködést, a testi és a szellemi kondíciót és

javította az immunrendszer mûködését.
A közelmúltban érdekes adatokat pub-

likáltak a fehér borok kedvezô terápiás tu-
lajdonságairól. G. MORETTI vizsgálatai sze-
rint a fehér borokban el nem hanyagolha-
tó mennyiségû tyrosol van, mely az erjesz-
tôgombák metabolizmusának szekunder
terméke és a borok organoleptikus tulaj-
donságait (íz, szín stb.) kedvezôen befolyá-
solja. Több szerzô hangsúlyozza a p-tyrosol
antioxidáns tulajdonságait, melynek életta-
ni hatásai jól ismertek.

Bármilyen sok érv és tény szól a borok
mérsékelt fogyasztásának elônyei mellett,
azért gyógyszertárban és fôként gyógysze-
rek helyett ne ajánljuk!

prof. dr. Erôs István,
Szegedi Tudományegyetem,

Gyógyszertechnológiai Intézet
Medicinal Wines 
Searching for Old Pharmaceutical Products…
For a long historical period, the medicinal wines had formed an
interesting part of the treasure of medicines. Several of them were
mentioned even in 20th century Hungarian and foreign phar-
macopoeias. Long time ago, the wine was used as a dissolvent
and an extracting liquid to solve some medicines or extract the
precious ingredients of the drugs. In the 3rd and 4th editions of
Hungarian Pharmacopoeia, the Tokay Aszu and Szamorodni as
well as several other medicinal wines were mentioned as dissol-
vent. The 5th Pharmacopoeia included only Vinum album and
Vinum rei. The 6th Hungarian Pharmacopoeia did not refer to
any medicinal wine.

Szignatúra. Korona Gyógyszertár, Budapest. (Magángyûjtemény)
Receptzacskó. Kígyó Gyógyszertár, Budapest. (Galenus Gyûjtemény,
Budapest)
Szignatúra. Mátyás Király Gyógyszertár, Budapest. (Magángyûjtemény)
Számla bor vásárlásáról, Rozsnyay Mátyás patikájából. Arad, 1902.
(Magángyûjtemény)

1.
2.

3.
4.

3.

4.
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Agyógyborokat gyógyhatásuk és élvezeti értékük
miatt egyaránt fogyasztották. A borokhoz mézet és
különféle fûszereket kevertek. Leghíresebb közü-

lük a HIPPOKKRATÉSZRôL elnevezett vinum hypocraticum.
Hasonló az összetétele a claretum vagy clarea, illetve a
piment vagy pument nevû nedûknek is. Az utóbbi két elne-
vezés a középkorban használatos pimienta szóból ered
(melyet gyakran pument, pulment és piment alakban is
használtak, attól függôen, hogy kasztíliai, katalán, régi
francia vagy éppen langedoki nyelvjárással van dolgunk)
és ôrölt borsot jelent, esetünkben tehát fûszerezett borról
van szó. Egy középkori orvos, JACME D’AGRAMUNT már em-
líti az ital gyógyhatását is. A claret, piment vagy pument
elnevezésû italt gyógyszertárakban árulták, ahol rendel-
keztek a tisztításhoz szükséges szûrôberendezéssel.
RAYMOND TARASCON XV. századi arles-i gyógyszerész köny-
vében gyakran esik szó a hypocras árusításáról. JEAN

PORCELLET, egy arles-i nemesember, LOUIS ALLEMAND bíbo-
ros-érsek és a helyi arisztokrácia és polgárság más tagjai
gyakran vásároltak a hypocrasból. Az eladás kancsókban
vagy „feles kancsókban” történt. RAYMOND TARASCON

könyvelése megemlíti a pument elôállítására szolgáló ké-
szüléket is, amibôl arra következtethetünk, hogy ez utób-
bi különbözik a vinum hypocraticumtól. Arles-i gyógyszeré-
szünk mézet is használt a bor elôállí-
tásához. Az arisztokrata és polgári ve-
vôkör kimondottan étkezési, élvezeti
célból vásárolta a gyógybort, ez nem
tekinthetô terápiás célú értékesítés-
nek.

Inkább gyógyászati célból vásárol-
ták viszont az abszintot, az akácfaitalt,
a gránátalmát, a birsalmát és a faepret.
A gránátalmabor gyakran szerepel a
jegyzékekben. Provenceban ezt az italt
vin de migrana vagy vin de milgrana,
vinum granatorum vagy vinum malag-
ranatorum néven jegyzik. Katalóniá-
ban vi de magranes-ként jegyzik, Itáliá-
ban vino de mela granata, Szicíliában
pedig vinu di granate volt a neve. A zsá-
lyabor, melyet sok orvos javasolt az
orvosságok bevételének megkönnyíté-
sére, nem tûnik fel a középkori készít-
mények listáin. Elképzelhetô, hogy
igény szerint azért készítettek belôle?
A kevert borok gyakran összetett gyógy-
szerek receptjeiben tûnnek fel. Ez a
helyzet például a birsalmaborral, ami,
PIETRO DI TUSSIGNANA ajánlása szerint,
különféle összetételû készítmények re-
ceptjeiben is megtalálható, csiperke,
rebarbara, szenna társaságában. Ez egy-
mást kiegészítô hatásukra utal. A birs-

alma csersavtartalma enyhíti az egyéb komponensek has-
hajtó hatását. A birsalmabor ugyancsak megtalálható egy
szájkenôcsben, valamint a LUMINARE MAJUS „pulvis ad epilen-
siam puerorum” nevû szerében. Az orvosilag javallott borok

azonban jóval késôbb érték el fényko-
rukat. A kóla- és kínafa felhasználásá-
val készült borokat megtaláljuk a Fran-
cia Gyógyszerkönyv 1965-ös, VIII. kiadá-
sában.

Ismertek voltak a gyógyászati célok-
ra használt borecet-vegyületek is: a ró-
zsaecet, a csillagvirág-ecet és a bo-
dzaecet tartoznak közéjük. Az elsô
kettô volt a legelterjedtebb, mind a
nyilvántartások szerint, mind pedig 
a középkori orvosi irodalom alapján.
A csillagvirág-ecetrôl az 1937-es
Francia Gyógyszerkönyv is említést tesz.
A gyógyászati borecetekkel a Francia
Gyógyszerkönyv 1965-ös, VIII. kiadása
ismét foglalkozik.

French Medicinal Wines
Medicinal wines were consumed both for
their curative effect and good taste.
Already in the 15th century, some French
Pharmacopoeia referred to these wines
which became drugs for centuries.

The wines made of cola tree and cin-
chona are included in the 8th edition of
the French Pharmacopoeia, published in
1965.

Illusztráció: Számolócédula; Cognac medicinal.
(Magángyûjtemény)

A francia gyógyborokrólA francia gyógyborokról
A felhasznált borok a középkori patikusok receptkönyveiben

Szájon át Egyéb úton

Meg nem határozott bor 33 32

Fehér bor 10 14

Fûszeres bor 6 10

Malvázia bor 1 2

Muskotálybor 0 1

Falernói (falernumi) bor 5 0

Görög bor 2 0

Chiosz szigeti bor 1 0

Ascaloni bor 1 0

Fôzött bor 1 0

Összesen 60 59

Gyógyborok

Gránátalmabor 2 1

Birsalmabor 8 1

Összesen 10 2
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Szent László

Az Árpád-ház hét szentje közül SZENT ISTVÁN és IMRE

herceg után SZENT LÁSZLÓ következik. A legenda sze-
rint „erôs volt a keze, tetszetôs a külseje, s miként az

oroszlánnak, hatalmas keze-lába, óriási a termete, a többi ember
közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessé-
ge, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára…”.

Szent királyunknak nemcsak testi erejét dicsôíti a legen-
da, hanem – több más csoda között – egy csodatévô „fû” is
nevéhez fûzôdik. A nevezetes növény nem más, mint a
gyönyörû, kék virágú kígyótárnics, más néven SZENT LÁSZLÓ

füve vagy SZENT LÁSZLÓ tárnics (Gentiana cruciata). A tárni-
csok mélykék színû, nagy virágú fajairól tudnunk kell,
hogy elsôsorban az 1500 m feletti magas hegységek (Al-
pok, Kárpátok, Balkán) legcsodálatosabb növényei. Kb.
400 fajuk közül nálunk 7 faj él, ma már ezek mindegyike
védett. DIOSZKORIDÉSZ az ókorban
úgy tanította, hogy a növénynem-
zetség GENTIUS illír királyról kapta a
nevét, aki Kr. e. 200 körül a pestis
gyógyítására ajánlotta a tárnicsot.
Szent királyunknak ugyanezt a „fel-
fedezést” tulajdonítja a néphit,
mely úgy tartja, hogy imájával
nyerte Istentôl a nagy erejû nö-
vényt. Imájában azért könyörgött,
hogy a pestis gyógyító füvét úgy ta-
lálhassa meg, hogy kilôtt nyila ép-
pen a kellô növényre essen vissza.
Így történt, hogy a nyíl éppen a tár-
nicsra hullott, s ezután alattvalóit a
király a pestistôl könnyûszerrel
megszabadíthatta. ARANY JÁNOS

egyik balladájában így emlékezik
meg errôl: „A király pedig ment föl-
venni a nyilat,/ S ím egy fûlevél van
kopótyuja alatt./ Ismeretes fûnek volt
az a levele,/ Melynek a nép száján ke-
resztfû a neve. S monda László: »Ime
gazdag kegyelmében/ Füvet adott Isten
csodálatosképen/ Melytôl enyhülést
vesz a dühös nyavalya/ S megszûn öldökölni a halál angyala.«…
A fûnek pedig, hogy lenne emlékezet,/ A »keresztfû« helyett ada
másik nevet:/ Felragadt az új név s a füvet ma is még/ Szent
László füvének híja a magyar nép.” Elsôként BEJTHE ANDRÁS

XVI. századi latin-magyar szójegyzékében értesülhetünk
írásban is a legendáról: „Gentiana, quae vulgo cruciata dici-
tur zent Lazlo kiraly fue, hocest, S. Ladislai Regis herba.” Iga-
zából persze a pestist nem gyógyíthatta, de emésztési zava-
rok, bélrenyheség, étvágytalanság, sôt láz ellen valóban is-
meretes gyökerének keserû hatóanyaga. A néphit szerint

gyökerének rágása hosszú életet biztosított. A magas hegy-
ségek lakói, ahol a tárnics tömegével terem, a gyökér erjesz-

tésével finom italt készítettek. Ez
volt az enciánpálinka.

A legenda tehát végérvényesen
összekapcsolta SZENT LÁSZLÓT a tár-
niccsal. Nézzük azonban, milyen
növények nôttek valóban Ma-
gyarország területén a XI. század
kezdetén? Legrégebbi nyelvemlé-
keinket böngészve a tihanyi apát-
ság 1055-ben keletkezett alapítóle-
velében több fa neve is felbukkan,
pl. a mogyoró, a fûz, a berkenye.
Az e korból származó régészeti
magleletek arról árulkodnak, hogy
alma, dió, cseresznye, meggy, ôszi-
barack és szôlô is termett a Kárpát-
medencében. E növényeket bizo-
nyára ismerte, és valószínûleg szí-
vesen fogyasztotta LÁSZLÓ is, ám
feljegyzések errôl nem tanúskod-
nak. Legendás királyunkkal talán
még egy tálból is cseresznyézhettek
szeretett alattvalói…

Wohlné dr. Nagy Ágota
muzeológus,

Magyar Mezôgazdasági Múzeum,
Budapest

Our Kings’ Flowers – Saint Ladislas
Our saint king was praised by the legend not only for his physi-
cal strength but also a miraculous herb which – among other mir-
acles – is connected to his name. The famous plant is the beauti-
ful ‘Gentiana Cruciata L.’ of blue flowers. 

Királyaink virágai Királyaink virágai 

Illusztráció: Gentiana cruciata. (Hand-Atlas sämmtlicher medicinisch-pharma-
ceutischer Gewächse, oder naturgetreue Abbildungen und Beschreibungen der
officinellen Pflanzen. Jena, Mauke Verlag, 1857)

I. László, Árpád-házi 
Szent László (1045–1095)
1077-ben lépett trónra. Bátyja, I. GÉZA idején a bihari,
majd a nyitrai hercegség ura volt. Kemény törvényei a
központi hatalom megerôsítését, a királyi jövedelmek
növelését, a magántulajdon védelmét és az egyház szere-
pének erôsítését szolgálták. Királyságában megszilárdí-
totta a kereszténységet, ô maga hû maradt a görögkeleti
ortodoxiához. Somogyváron temették el, késôbb holt-
testét Váradra szállították át, ahol sírja zarándokhely lett.
1192-ben avatták szentté. Személye köré a SZENT LÁSZLÓ

füve legendán kívül fôként az ANJOU-korban a pogányok
ellen küzdô lovagkirály legendája fonódott.
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Az édesipari termékek közül az egyik legnagyobb múltra
visszatekintô és legkedveltebb édesség a csokoládé,
melynek alapja a kakaóbab ható- és tartalmi anyagai.

Az Amazonas és az Orinoco ártereinek forró ôser-
deiben, magas fák árnyékában bukkanhattak elô-
ször az élelmet keresô bennszülöttek egy karcsú,

nagy levelû kis fára, a kakaóra. Az elsô gyûjtôket talán csak
a kíváncsiság vezette, mert kemény, fanyar, keserû magjai
nem okozhattak nagy élvezetet kóstolójának. De az „iste-
nek kertésze” elárulta a receptet, és megszületett a kakaó
és csokoládé ôse, a sötétbarna, sûrû, indián habos víz. Egy
indián háziasszony „szakácskönyvében” valahogy így hang-
zott a recept:

végy kakaómagot, pörköld meg,
majd hámozás után ôröld porrá,
keverd vízzel, keverj hozzá kukorica-
vagy maniókalisztet,
igényesebbek tehetnek hozzá paprikát, vaníliát,
illatos virágot és mézet –

és ennek nem lehetett ellenállni. Mire a bátor spanyolok
hajói az Újvilág partjaihoz értek, már Mexikótól Peruig a
jó hideg habos vizet itták. Rövidesen az indián, azték és
tolték konyhamûvészet már négyféle kakaóitallal gazdagí-
totta étrendjét. Nemhiába nevezték a kakaót isten fájának;
sokféle élvezetet és hasznot nyújtott gondozóinak! Mag-
vait és a magvakat borító fehér szivacsos tömeget cseme-
gének ették; a termés héjából kanalat, poharat s más
edényt készítettek; leveleikkel házaikat fedték; a kakaóba-
bot gyógyszerként is használták, sôt az orvosok fájdalom-
csillapítónak is rendelték.

Az indiánok nagyra becsülték üdítô hatását. Nemcsak
frissek, hanem szépek is lettek tôle, mert bôrük rugalmas-

ságát és fényességét szintén ennek köszönhették. A szép-
ség mellett inkább üdítô hatása keltette fel CORTEZ figyel-
mét, amikor katonáiba erôltette az elsô pohár kakaót.

Európába tehát CORTEZ katonái hozták a XVI. sz. elején.
Elsônek természetesen ôfelsége, V. KÁROLY kapott róla

hírt CORTEZ beszámolójából. A spanyol FERNANDEZ ismer-
tetésében megtalálhatjuk az ôsi kakaókertek, kisebb ültet-
vények leírását. A hírt csak jóval késôbb követte az elsô élô
növény; megérkezése nagy szenzáció volt, de italának, a
habos víznek nem volt általános sikere Európa országai-
ban. Spanyolországban a hazatérôk gyorsan elterjesztet-
ték, így sokan megszerették, Spanyolország után Bécsben,
majd Franciaországban hódította meg a ké-
nyes udvari gyomrokat.

A kakaó magja féltve ôrzött kincs volt,
Mexikó vidékein még fizetési eszköznek is
használták. LINNÉ, a nagy botanikus is
megkedvelte, s elnevezte 1769-es mun-
kájában Theobromának, azaz Istenétel-
nek.

A kakaófa nagy, piros, húsos ter-
mésében hosszában, sorban helyez-
kednek el a kakaóbabok. Az érett
termésbôl a magokat kiszedik,
majd fermentálják. Ezalatt alakul
ki a kellemes, fûszeres íz, majd
szárítás után pörkölik és porít-
ják. Így készül a finom kakaó-
por, illetve abból a csokoládé. Kipréselt
zsírját – a kakaóvajat – a kozmetikai és a gyógy-
szeripar hasznosítja. A csokoládé az agy boldogsághor-
monjainak, a szerotoninnak és az endorfinnak a felszaba-
dulását idézi elô.

CASANOVA – a leírások szerint – teljesítménye javítására
rendszeresen fogyasztott csokoládét.

Azóta a csokoládé sikertörténete egyre csak csúcsoso-
dik, s a választék kimeríthetetlen tárháza áll rendelkezé-
sünkre.

A csokoládéfigurák története
A csokoládéfigurák hazai gyártásának története a múlt év-
század 30-as éveire nyúlik vissza. Hiteles írásos források
szerint STÜHMER FRIGYES, a legnagyobb budapesti csokolá-
dégyár megalapítója kezdte el az akkor még kézi formázá-
sú és csomagolású csokoládéfigurák gyártását 1934-ben.
Ezek a porcelánszerû bevonattal ellátott figurák nagy nép-
szerûségnek örvendtek Európában is, gyártásuk 30 évig
folytatódott.

A két világháború közötti idôszakban más, kisebb gyá-
rak is foglalkoztak csokoládéfigurák készítésével, a hiteles
emlékek alapján ezek közé tartozott a gyôri Koestlin La-
jos Rt. (ma Gyôri Keksz), valamint a Szerencsi Csokolá-
dégyár.

A fenséges kakaóA fenséges kakaó

1.

R
o

k
o

n
sz

a
k

m
á

k
ró

l



IV. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM • 2006. SZEPTEMBER–DECEMBER 45Gyógyszerészettörténet  �

A gépesített nagyüzemi gyártásra vonatkozó elsô adat az
1962-ben épített Diósgyôri Édesipari Gyár termelésére vo-
natkozik, ekkor ide központosították a csokoládéfigurák
gyártását. A modern gépek formázta figurák termelési volu-
mene meghaladta az 1000 tonnát, igaz, még mindig nagy
munkaigényû kézi csomagolást alkalmazva. Mindössze hat
év elteltével a már koncentráltan mûködô hazai állami
édesipar 24 ezer tonnás csokoládé és csokoládés áru terme-

lôkapacitásából a fi-
guragyártó kapacitás
6,7% volt (azaz 1608
tonna).

A bevonómasszák-
ból gyártott termékek
létrehozását két ténye-
zô is indokolta, egy-
részt az importanya-
gok, a csokoládégyár-
táshoz szük-

séges kakaó-
bab viszonylag magas ára, illet-

ve korlátozott beszerzése. Ezekben a ter-
mékekben a valódi csokoládé kakaóvaj-tartal-

mát más, olcsóbb speciális növényi zsiradékkal helyettesí-
tették. (A termékek elnevezése abban az idôben a „nugát-
szerû” volt.) Mivel ezek a bevonómasszákból készített figu-
rák lényegesen olcsóbbak voltak, így a termelési mennyi-
ség igen dinamikusan emelkedett egészen 2000-ig.

Csak az utóbbi néhány évben kezdett növekedni a ke-
reslet a valódi csokoládéból elôállított figurák iránt, meg-
változtatva az addigi 10-90%-os arányt. 

A kakaóbab-ôrlemény mézzel, fûszerekkel (vanília, bors,
fahéj) és vízzel készült elegyét, a csokoládéitalt a maja és
az azték kultúrában csak a társadalom kitüntetett férfitag-
jai, magas rangú állami hivatalnokok, kiváló harcosok és
papok ihatták, nôk egyáltalán nem fogyaszthatták.

A csokoládéfigurák üreges testének elkészítéséhez a
régi idôk cukrászai a centrifugális erôt használták

ki: egy formába kevés csokoládét öntöt-
tek, lezárták, és alaposan megforgatták.
Amennyiben sikerült eltalálni a for-
dulatszámot és a mennyiséget, a cso-
koládémassza belülrôl teljesen be-
borította a formát. Ma a csokoládé-
mikulást és a csokoládényuszit
hasonló eljárással készítik, annyi
különbséggel, hogy két fél for-
mából illesztik össze a figurá-
kat a csokoládétestek peremé-
nek felmelegítésével.

A csokoládé szigorú nem-
zetközi szabvány szerint

készül, legdrágább alkotóele-
me a kakaóvaj. A bevonómasszából
készült termékek nem tartalmaznak
kakaóvajat, hanem egyéb olcsóbb
növényi zsírokkal helyettesítik azt.

2.

3.

5.

4.

1–4.
5.

Számolócédulák. (Magángyûjtemény)
Plakát. (Magángyûjtemény)

The Superb Cocoa
A favourite drink of the people of Maya and Aztec cultures, the
cocoa was transferred to Europe by the soldiers of Cortez. It has
gained in popularity ever since, all over the world. 

Forrás: Táplálkozás és Tudomány
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) véleménye szerint
a tisztított víz és a védôoltások tekintendôk azon két köz-
egészségügyi beavatkozásnak, amelyek a legnagyobb be-
folyással voltak a világ egészségügyi helyzetére. Olyan út-
törô szerepet játszó tudósoknak köszönhetôen, mint
Jenner és Pasteur évrôl évre egy maroknyi védôoltás aka-
dályozza meg emberek millióinak megbetegedését vagy
akár a halálát.

Kevesebb mint 40 évvel ezelôtt a himlô még pusztító
hatást gyakorolt emberi közösségekre szerte a vilá-
gon. Egy generációval korábban a gyermekbénulás

az egyik leginkább rettegett fertôzô betegségnek számított.
A XVIII. és a XIX. századot olyan jelentôs oltóanyag-kuta-
tók, mint Jenner és Pasteur által elért eredmények jellemez-
ték. 1796-ot széles körben a „védôoltás” feltalálásának éve-
ként tartják számon. Ez az az év, amikor Jenner bemutatta
a vaccinia-t (a „védôoltást” a maga valódi értelmében). 
A vakcinát már a XIX. század elején alkalmazták különbözô
országokban, de globális szinten csak 1956-tól kezdve hasz-
nálják, amikor a WHO és más szervezetek a himlô egyszer
s mindenkorra történô kiküszöbölése mellett döntöttek.

Az Egyesült Államokban 1949-ben érkezett jelentés az
utolsó himlôfertôzési esetrôl, és világviszonylatban az
utolsó himlôfertôzési eset Etiópiában fordult elô 1976-
ban. 1980-ban a tudósok bejelentették, hogy a vakcina az
egész világon sikeresen megszüntette a himlôt.

A gyermekbénulás és a tífusz elleni oltóanyagok világ-
viszonylatban reményt adtak számos országnak, amelye-
ket egyébként megtizedelt volna a betegség és a halál.

A vakcinák felfedezése óta a II. világháború befejezésé-
nek évéig kilenc fôbb betegség (himlô, veszettség, pestis,
diftéria, szamárköhögés, tuberkulózis, tetanusz, sárgaláz,
influenza) került a védôoltásoknak köszönhetôen kisebb-
nagyobb mértékben ellenôrzés alá. A II. világháborút kö-
vetôen a technikai fejlesztések vezettek el oda, hogy vakci-
nákat vezettek be a jelentôsebb fertôzô betegségekre, be-
leértve a gyermekbénulást, a kanyarót, a mumpszot, a ru-
beolát és a hepatitis B-vírust, amelyek közül többet mind
a mai napig használnak. Ezek az oltóanyagok drasztiku-
san csökkentették az ezekbôl a fertôzésekbôl eredô halál-
esetek és betegségek számát.

Sok esetben évek vagy akár évtizedek múltak el a vakci-
nák felfedezése és immunizálási programokban való szé-
les körû alkalmazása között.

Kezdetben a vakcinák alkalmazása fôként a fejlett ipa-
ri országokra szorítkozott, és ezekben az országokban is a
gazdag családok látták hasznát, amelyek meg tudták en-
gedni maguknak, hogy igénybe vegyék a védôoltást. A vé-
dôoltással való ellátottság nem kielégítô és nem egyenle-
tes volta miatt az egyes társadalmi közösségek az 1930-as
és 1940-es években továbbra is szenvedtek az idôrôl idô-
re kitörô, védôoltással megelôzhetô betegségektôl.

A BCG-t fokozatosan vezették be a fejlôdô országokban
annak megfelelôen, ahogyan hozzáférhetôvé váltak. A gyer-
mekbénulás elleni vakcina (IPV) egy injekció alakjában
beadható formája 1955-ben vált elérhetôvé, ami azután a
fejlett ipari országokban a vakcina széles körû alkalmazá-
sához vezetett az iskolákban és a rendelôintézetekben, va-
lamint a megbetegedések számának jelentôs csökkenését
eredményezte. 1962-ben az orális gyermekbénulási vakci-
na (OPV) lépett az IPV helyébe és azóta is ezt a vakcinát
alkalmazzák a vírus egyszer s mindenkorra történô kiirtá-
sára. 1974-re a nemzeti immunizálási programokban al-
kalmazott vakcinák közé tartoztak a himlô-, a BCG-, a dif-
téria-, a tetanusz-, a szamárköhögés-, az IPV- majd az
OPV- és a kanyaró-védôoltások.

1974-ben a WHO elindította az úgynevezett Kiterjesz-
tett Immunizálási Programot (EPI), hogy ily módon széle-
sítsék a védôoltási programok alkalmazási körét hat beteg-
ség: a TB, a diftéria, a neonatalis tetanusz, a szamárköhö-
gés, a gyermekbénulás és a kanyaró esetében. Fokozatosan
nôtt a teljes lakosság védôoltásban való részesítése a hat
védôoltás vonatkozásában, ennek eredményeként 1974 és
1980 között szinte a világ valamennyi országa elfogadta a
nemzeti immunizálási program elvét.

Az utóbbi idôk fontos mérföldkövének számít a kom-
binált vakcinák kifejlesztése, amelyek egyetlen injekció-
ban a korábbiakban lehetségesnél több betegség ellen biz-
tosítanak védelmet.

The History of Immunization
1796 is widely known as the year of the discovery of ‘vaccina-
tion’. In this year, Jenner presented the ‘vaccinia’. Thanks to the
discovery of the vaccines, since that time nine major diseases
(small-pox, rabies, plague, diphtheria, whooping, tuberculosis,
tetanus, and yellow fever) have been mostly controlled.

Az immunizálás történeteAz immunizálás története

Illusztráció: Himlôoltási bizonyítvány, 1912. (Magángyûjtemény)
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Az elsô patológiai könyvek 
Európában és Magyarországon

A reneszánsz korban az emberi testek boncolása meg-
teremtette annak lehetôségét, hogy a betegségek és azok
morfológiai megfelelôi között összefüggést találjanak.

Az emberi test normális anatómiájáról szerzett tudá-
sunkat LEONARDO DA VINCI, MICHELANGELO, de elsô-
sorban ANDREAS VESALIUS alapozták meg, viszont

az elsô olyan eset, ahol boncolás segített a halál okának
megállapításában, a firenzei ANTONIO BENIVIENI nevéhez
fûzôdik (†1502). Sokan ôt tekintik a kórbonctan elôfutá-
rának, mivel a De abditis morborum causis címû könyvében
húsz boncolási esetre alapozva leírta a különbségeket a
normális és a kóros szervek között. Ennek eredményekép-
pen kapcsolatot talált a betegségek klinikai megnyilvánu-
lásai és a halál utáni elváltozások összefüggéseiben.

THÉOPHILE BONET (Genf, 1620–1689) kétkötetes mun-
kájában (Sepulchretum anatomicum) számos boncolt esetet
ismertetett részletesen, bár ô csak leírásokat közölt, és
nem keresett összefüggést a klinikai kép és az elváltozások
között, de ez újabb, kis lépés volt a tudomány fejlôdésé-
ben.

Az igazi áttörés a padovai GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI

(1682–1771) nevéhez fûzôdik, akit a tudományos igényû
kórbonctan megalapítójaként tartunk számon. MORGAGNI

egész életét a morfológiai eltérések tanulmányozásának
szentelte, esettanulmányokat gyûjtött, és a 80 éves korá-
ban, 1762-ben megjelenô, hatalmas tapasztalatát összege-
zô könyve (De sedibus et causis morborum per anatomen
indagatis) mérföldkônek számít az orvostudományban.
Tulajdonképpen 70 „anatómiai orvosi levél” gyûjteménye
ez, de igazi klinikopatológiai szemléletet tükröz: elôbb
leírja a tüneteket, majd a betegségek lefolyását, a kezelést,
végül a halál után látható eltéréseket. A beloldalakon azo-
nos vízjel árulkodik arról, hogy a nyomtatáshoz való pa-
pírt nagyon igényesen választották ki, a papírt ugyanazon

KórbonctanKórbonctan

1.
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malomban ôrölték. A betûrendbe szedett tárgymutató is
nagy aprólékossággal lett szerkesztve. Eredetileg latinul
íródott, de késôbb franciára, németre, angolra is lefordí-
tották. A könyvet a Semmelweis Egyetem Központi
Könyvtárának Régi Könyvek Tára is ôrzi.

A „kórbonctan” fogalmának bevezetése az angol
MATTHEW BAILLIE nevéhez fûzôdik, ô adta könyvének a
Morbid anatomy címet (1793).

A XVIII–XIX. században a patológia látványos fejlôdés-
nek indult, hatalmas hajtóerônek bizonyult a természettu-
dományok iránti érdeklôdés. Egymás után alakulnak a
kórbonctani intézetek, elôbb Strasbourgban (1819), majd
Edinborghban, Párizsban, Bécsben, és ötödikként Európá-
ban Pesten is. A francia LÉON JEAN BAPTIST CRUVEILHIER

(1791–1874) megjelentetett egy 6 kötetes mûvet (Anato-
mie pathologique du corps humain) és egy színes litográfiák-
kal illusztrált atlaszt, de az igazi fellendülést a második bé-
csi iskolából KARL ROKITANSKYNAK (1804–1878) köszön-
hetjük. ROKITANSKY 30 ezer (!) boncolás tapasztalatait
összegezte a 3 kötetes alapvetô munkájában (Handbuch
der pathologischen Anatomie, 1842), és munkatársai közül
sokan továbbvitték ezt a munkabírást és szakmaszeretetet.
Az ô asszisztense volt ARÁNYI LAJOS is (1812–1887), aki az

2.

3. 4.
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elsô hazai kórboncnokprofesszor lett, 1844-ben az ô veze-
tésével Magyarországon is megalakult az elsô kórbonctani
tanszék. Ennek mai utóda a Semmelweis Egyetem I. sz.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete.

ARÁNYI kezdetben javadalmazás nélkül dolgozott, az
intézetet saját költségén rendezte be, megélhetését bal-
zsamozásokból biztosította. Harmincéves mûködése so-
rán az intézetben 3500 boncolás történt, és mivel egy-
ben kiváló preparátor is volt, a legérdekesebb eseteket
múzeumi készítményekké alakította, melyek ma is meg-
tekinthetôk és felhasználhatók az oktatásban. Ô írta az
elsô magyar kórbonctani tankönyvet is 1864-ben A kór-
bonctan elemei címmel, amivel megalapozta a szakma ha-
zai továbbfejlôdését. A 380 oldalas könyv egy általános
és egy különös kórbonctani részre oszlik, emellett magá-
ba foglalja a törvényszéki ismereteket, a boncolás techni-
kai kivitelezését és a boncjegyzôkönyv szerkesztését is,
de képeket nem tartalmaz. A könyv szókratészi modor-
ban íródott, vagyis kérdés-felelet formájában. Pl.: „Mit
tárgyal a kórbonctan? Magyarázatát azon anyagi változásai-
nak, melyeket betegségek okoznak a testnek szöveteiben és
vegyjeiben.” Vagy: „Mikép fészkel a gamóc a májban? A kö-
vetkezôkép: a máj terimbelében gyermekököl – egész emberfô-

nyi tömlô találtatik… bennékük: lencse vagy borsónyi fehér
törékeny tömlôk (unokatömlôk) és fövényhez hasonló szürkés-
ded szemcsék.” A plasztikus leírás alapján ugye nem nehéz
ráismerni az Echinococcus-tömlôre? A könyvet a Sem-
melweis Egyetem Központi Könyvtára és az I. sz. Patoló-
giai Intézet könyvtára is ôrzi, ARÁNYI eredeti boncjegyzô-
könyveivel együtt.

dr. Zalatnai Attila,
dr. Virág József

The First Pathological Books in Europe and Hungary
Pathological Anatomy 
The authors give a short survey to the life and works of the
European scholars who are considered as the forerunners of
pathological anatomy. The outline is followed by a short summa-
ry of the professional life of Lajos Arányi, the first Hungarian
professor of pathological anatomy. 

5.

1. Címoldal; Morgagni: De Sedibus et causis morborum per anatomen 
indagatis 1762

2. Arányi Lajos képmása. Semmelweis Egyetem, I. sz. Patológiai 
és Kísérleti Rákkutató Intézet

3–5. Az elsô magyar kórbonctan tankönyv
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Albert Bruce Sabin (1906–1993)

100 éve született a Sabin-cseppek felfedezôje. Ebbôl az al-
kalomból az amerikai posta bélyeget adott ki a nagy vírus-
kutató tiszteletére, akinek nevéhez fûzôdik a gyermekbé-
nulás elleni védôoltás felfedezése.

A LBERT BRUCE SABIN 1906. augusztus 26-án született
a lengyelországi Bialystokban (amely akkoriban
Oroszországhoz tartozott). Családjával 1921-ben

emigrált az Egyesült Államokba, és 10 évvel késôbb már
orvosi diplomát szerzett a New York-i Egyetemen. 1931-
tôl 1933-ig belgyógyászati, patológiai és sebészeti gyakor-
latot folytatott a nagyváros Bellevue Kórházában. 1934-tôl
a Lister Preventív Gyógyászati Intézetben, Angliában vég-
zett kutatómunkát, majd visszatért New Yorkba, hogy
csatlakozzék a Rockefeller Orvostudományi Kutatóintézet
(ma Rockefeller Egyetem) tudósgárdájához. Behatóan fog-
lalkozott a gyermekbénulás kutatásával, szakadatlanul ke-
resve a megelôzés módját a poliovírus okozta, rokkantság-
gal végzôdô, olykor halálos kimenetû betegségre. Kitartá-
sát, mély meggyôzôdését mutatta egyik nyilatkozata, mely
szerint „egy tudós nem nyugodhat meg mindaddig, míg nincs
kiaknázva a tudás, mely enyhítheti a szenvedést.” Szenvedé-
lyesen hitte, hogy a tudomány embereinek nemcsak a la-
boratóriumokban kell bizonyítaniuk elhivatottságukat,
hanem kötelességük az is, hogy elméleti felfedezéseiket
átültessék a gyakorlatba.

SABIN 1939-ben Ohióba költözött, hogy folytassa a
polio- és más vírusokkal kapcsolatos kutatásait. Ekkor
kezdôdött három évtizedig tartó kapcsolata a Cincinnati
Egyetemmel és a Gyermekkórház Kutatási Alapítvánnyal.
E hosszú idô alatt csak akkor volt távol szeretett kutatóhe-
lyétôl, amikor alezredesként szolgált az Egyesült Államok
hadseregének egészségügyi alakulatánál. De munkája ak-
kor is arra összpontosult, hogy kutassa azokat a betegsége-
ket, melyek az amerikai katonákat a II. világháború idején
sújtották. Gyakorlati és tudományos munkájának eredmé-
nyei hozzájárultak a trópusi és szubtrópusi területeken
elôforduló, moszkitók terjesztette Dengue-láz és a japán
agyvelôgyulladás elleni oltóanyagok kifejlesztéséhez.

A háború után a tudós kutató visszatért Cincinnatiba,
késôbb pedig – az 1950-es évek közepén – tesztelésre ké-
szen állított elô egy oltóanyagot élô, de legyengített
poliovírusból a gyermekbénulás megelôzésére. Felfedezé-
se az immunológia egyik jól bevált elvén alapult, mely
szerint egy ártalmatlan vírustörzzsel történô fertôzés ser-
kenti az antitestképzôdést a szervezetben, ami védelmet
jelent ártalmas, fertôzôképes törzsekkel szemben. 1960-
ban, a világ minden táján véghez vitt kipróbálások után,
SABIN élô vírusból elôállított vakcináját jóváhagyták az
Egyesült Államokban történô alkalmazásra. Elônyös volt,
hogy a Sabin-cseppeket könnyen be lehetett adni szájon

át, mint az elsô oltóanyagot, mely nem injekcióval került
be a szervezetbe. Korábban elpusztított vírusból JONAS

SALK kutató fejlesztett ki egy, a cseppeknél gyengébb hatá-
sú oltóanyagot, melynek általános alkalmazására 1955-
ben adták meg az engedélyt – de az injektálást igényelt.
Ezért a járványok megakadályozásának eszközeként álta-
lában a Sabin-cseppet részesítették elônyben szerte a vilá-
gon. Mindazonáltal mindkét vakcina rendkívül hatásos
volt, aminek köszönhetôen sikerült kiirtani a gyermekbé-
nulást elôször az Egyesült Államokban, majd Amerika
többi részén és Európában is. SABIN víziója egy gyermek-
bénulás nélküli világról mára majdnem megvalósult azon
rendkívül széles körû, nemzetközi erôfeszítések révén,
melyek célja, hogy a vakcina mindenki számára hozzáfér-
hetô legyen. A védôoltások alkalmazásának kiterjesztésé-
vel kapcsolatos munka folytatódik annak érdekében, hogy
komoly haladást érjenek el a vírus elleni helyi harc során
Afrikában és Ázsiában is, a gyermekbénulás teljes kiirtásá-
nak megvalósulását remélve a közeljövôben.

A gyermekbénulás elleni oltóanyag sikere után SABIN

továbbra is jelentôs szerepet játszott a tudományos élet-
ben: folytatta kutatásait, tanácsadóként dolgozott és elô-
adásokat tartott. Széles körû humanitárius munkában is
részt vett, olyan nem fertôzô „betegségekre” összpontosít-
va figyelmét, mint a szegénység és a tudatlanság. Az embe-
riség javára végzett, kiemelkedô tudományos munkája és
mély elhivatottsága elismeréséül számos díjban és kitün-
tetésben részesült, beleértve az amerikai Nemzeti Tudo-
mányos Érdemérmet (1970) és az Elnöki Kitüntetést a
Szabadságért (1986). SABIN professzor emellett több mint
30 tiszteletbeli elnöki, díszdoktori címet kapott a világ kü-
lönbözô egyetemein.

A nagy tudós, életek millióinak megmentôje 1993.
március 3-án halt meg Washingtonban, ahol az Arlingtoni
Nemzeti Temetôben nyugszik.

Forrás: Journal of Albert Sabin Institute, Washington

A World without Polio…
Albert Bruce Sabin (1906–1993)
By the mid- 1950s, Sabin was ready to test a vaccine made from
live but weakened poliovirus to prevent poliomyelitis. In 1960,
after extensive worldwide trials, Sabin’s live-virus vaccine was
approved for use in the United States.

Gyermekbénulás nélküli világ…Gyermekbénulás nélküli világ…
1798 himlô
1885 veszettség
1897 pestis
1923 diftéria
1926 szamárköhögés
1927 tuberkulózis, tetanusz
1935 sárgaláz
1945 influenza

1955 gyermekbénulás
1964 kanyaró
1967 mumpsz
1970 rubeola
1977 pneumococcus
1981 hepatitis B
1995 hepatitis A

Vakcinák felfedezésének idôpontja
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Események – Kiállítások – Rendezvények

Minden idôk géniuszainak tárgyi emlékei voltak láthatók
a Magyar Nemzeti Galériában. Goethe színtani kísérleti
eszközei, I. Ágost szász választófejedelem alkimista tokos-
kemencéje, Bach kottakézirata, Cranach metszete… A Lu-
thertôl a Bauhausig – Nemzeti kincsek Németországból címû
idôszaki kiállítás ötszáz év mûvészetét és kultúrtörténetét
ölelte fel a tizenöt évvel ezelôtt visszacsatolt új szövetségi
tartományok múzeumainak és gyûjteményeinek közre-
mûködésével.

Éppen 80 évvel ezelôtt egy magyar gyógyszerész, Balla
Sándor kormányfôtanácsosi rangra érdemesítô sikerét
eredményezte a budapesti Embervédelmi Kiállítás meg-
rendezése. A drezdai Egészségügyi Múzeum akkor egy át-
világított férfi üvegbôl való csontvázát mutatta be, most
pedig a 2000-ben készített életnagyságú üveg nôalakban a
méretarányosan és térben elhelyezett belsô szerveket, ér-
rendszereket tanulmányozhattuk. Elgyönyörködtetett a
pesti Gschwindt sósborszeszgyár XX. század elejérôl való
elementárisan szép plakátja: félig lepedôbe burkolt nôalak
arcát a tükör megkettôzi, komornája sósborszeszes üveg-
gel a kezében áll mögötte… Alois Mucha világhírû mun-
káira emlékeztet a látvány.

Országszerte zsúfoltak a közterek a
reklámplakátokkal. Ám rengeteg kö-
zöttük az ötlettelen, üres, a mondani-
valót nélkülözô munka. Ezért kapta fel
a látogató a fejét a Magyar Nemzeti
Galéria nagyszabású és terjedelmes
kiállításán, a sok fantáziadús, friss,
gondosan kivitelezett mû láttán. (XV.
Országos Tervezôgrafikai Biennálé a
Magyar Képzômûvészek és Iparmûvé-
szek Szövetségének Tervezôgrafikai
Szakosztálya, a Magyar Nemzeti Galé-
ria és a békéscsabai Munkácsy Mihály
Múzeum szervezésében.)

Naplójegyzet gyanánt álljon itt, hogy a Szép Magyar
Könyv versenyeken díjazott gyógyszerészettörténeti albu-
mainkat is nézhették a látogatók (KERÉNYI JÁNOS grafikus
saját munkái mellett ezekkel is szerepelt). SIMON ILONA

pedig, számos Galenus-kiadvány tervezôje, a Mozart-
opera – Idemineo – világát találékonyan érzékeltetô pla-
kátjával volt jelen.

Az 1966-ban létrejött, a világon
máig egyedülálló intézmény, a
Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum új helyre,
a budai várnegyedbôl a belvá-
rosba, a Szent István Bazilika
szomszédságába költözött. Az
épületavatót és az évfordulót is
a szeptember 22-én nyílt remek
idôszaki kiállítással ünnepelte
a múzeum. Az utca képeskönyve
– kereskedelmi plakátok és korabeli kritikájuk (1885–1945)
nagyszerû áttekintést ad a II. világháború elôtt virágzó és
magas szintû plakátmûvészetrôl. Sok-sok régrôl ismert, il-
letve újdonságnak számító gyógyszerészeti tárgyú plakát és
nyomat (gyógyszerek, gyógycukorkák, gyógyvizek, kozmeti-
kumok, egészségügyi cikkek stb.) tûntek fel a tárlaton. A ké-
zikönyv értékû katalógus fedele a világhírû fotós, Haar Fe-
renc felvételét adja: 80 évvel ezelôtti hirdetôoszlopon töb-
bek között a Wander gyár évtizedeken át forgalmazott
Anacot nevû torokfertôtlenítôjét reklámozták.

Budavári Palota 
Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10.00-18.00 óráig.
Tel/fax: (1) 201-9082 (munkanapokon 9.00-19.00 óra között)
E-mail: info.mng@mng.hu

Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár
1077 Budapest, Dohány u. 2.
Tel.: (1) 343-6756, (1) 342-8949
E-mail: zsidomuzeum.budapest@museum.hu
Nyitva tartás: H–Cs: 10.00–17.00, P: 10.00–14.00, V: 10.00–14.00 óráig.

Budavári Palota
Nyitva tartás: hétfô kivételével mindennap 10–18 óráig.
Tel./fax: (1) 201-9082 (munkanapokon 9–17 óra között).
E-mail: info@mng.hu

Helena Rubinstein, Estée Lauder és Judith Müller – nap-
jaink nemzetközi kozmetikai és parfümiparának alapjait
meghatározó, világszerte elismert személyek.

Életüket, mûvészetüket, a nôi szépségrôl vallott nézetü-
ket és stílusukat szemléltette és idézte a Szépség – A nagy il-
lúzió / A kozmetika és a parfümipar három, kelet-európai gyö-
kerû zsidó nagyasszonya címû kiállítás. Külcsín és belbecs
összhangját hirdette nemcsak a kiállítás egésze, hanem
egy-egy részlete is. A debreceni születésû Judith Müller
megalkotta (1995) a Bet Sheba parfüm és a King David
Men’s Cologne nevû nemzeti illatot. Keresett exportcikk és
Izrael állam presztízsajándéka lett. Parfümüveg aranyme-
dállal, melynek egyik oldalán a régi Jeruzsálem látképe, a
másik oldalon a híres üveg látható, a „nem is volt több
ilyen fûszerszám…” bibliai idézettel.

Másik tárgyi kuriózum volt a 2005-ben megvalósult
Hungarian Rhapsody No. 5. – a magyar nemzeti illat. És:
parfüm – a világon elôször – porcelán flakonban.

Végül egy Estée Lauder bonmot: „Tell-A-Phone, Tell-
A-Graph, Tell-A-Woman, mondd el telefonon, mondd el
távírón, mondd el egy nônek”…

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1051 Budapest, Szent István tér 15.
Tel.: (1) 375-6249 • Fax: (1) 269-5428
E-mail: mkvm@iif.hu • www.mkvm.hu
Nyitva tartás: kedd kivételével mindennap 11–19 óráig.
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Az elôadás 2006 októberében hangzott el a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, a gyógyszertechnológiai laboratórium
névadó ünnepségén.

Példaképek nélkül lehet, de nem érdemes élni. A pél-
dakép mérték, utánozni kell, versengeni lehet vele.
Régi szép hagyománya az egyetemeknek az, hogy

termeiket egy-egy tudósról nevezték el, példaképként állít-
va ôt maguk elé. Az elôzô diktatúra évtizedeiben ez a ha-
gyomány sem élhetett. Különös örömünk van ma, mert itt
valami igen nemes hagyomány születik újjá. NÉMETH LÁSZLÓ

írásaiban vallja, hogy „a nép példaképek nélkül olyan,
mint ember cél nélkül… Példaképek nélkül nincs nemzet.
Az a nemzet, amely nem teremt elég példaképet, születési
hibában szenved… A példakép elôbb-utóbb célponttá
lesz”,… és végül „az elérhetetlennek látszó nagy példakép
magához ölel, … útmutatása vezérel”. NÉMETH LÁSZLÓ

gondolatai közé behelyettesíthetjük a gyógyszerészi hiva-
tást, amely példaképek nélkül sosem volt, és ezután sem
lehet.

Ma, amikor néhai DR. KÜTTEL DEZSÔ fôgyógyszerész úr-
nak méltó emléket állítunk egy egyetemi laboratórium ró-
la való elnevezésével, azt is jelenti, hogy az egyetem az if-
júság számára példaképként állítja ôt, a hivatását gyakor-
ló és a tudományokat magas fokon mûvelô gyógyszerészt.
Amikor én a hatvanas években az egyetemre jártam,
PANDULA EGON professzor példaképként említette nekünk
DR. KÜTTEL DEZSÔT, a Vas megyei kandidátus fôgyógysze-
részt. Én 25 éves koromban Pest megyébôl elutaztam
Szombathelyre, mert valami belsô hang célponttá tette
számomra az ô személyét. Majd hat és fél évig mellette
dolgozhattam. NÉMETH LÁSZLÓ szavaival elmondhatom, a
nagy példakép magához ölelt, útmutatása vezérel.

Azt a megtisztelô feladatot kaptam, hogy ma DR. KÜTTEL

DEZSÔ ôseirôl, családi örökségérôl beszéljek. Jó okunk van
arra, hogy nemcsak DR. KÜTTEL DEZSÔT, hanem az évszáza-
dokra visszanyúló családját is példaként állítsuk, és mint a
magyar gyógyszerésztörténet páratlan dinasztiájára emlé-
kezzünk.

Egész Európában párját ritkítja Kôszegen a három év-
századra visszatekintô Küttel gyógyszerészdinasztia. Ki
gondolná, hogy az állandó háborúknak, megszállások-
nak, országcsonkításnak és rezsimváltásoknak kitett Kár-
pát-medencében három évszázadon keresztül fennma-
rad egy gyógyszerészdinasztia. Volt még egy-két hasonló
család Erdélyben, de azokat Trianon következményei el-
söpörték. Nekünk pedig fennmaradt Kôszegen a Küttel
család. Három évszázadnál régebben ugyanabban az
épületben áll a patikájuk eredeti berendezéseikkel
együtt. A történelem zivatarainak ellenálltak egy kivéte-

lével: a kommunista rezsim az államosítással megfosz-
totta ôket a patikájuktól, amely ma múzeum, és tovább
hirdeti a család hivatásszeretetét, amelynek ma is négy
gyógyszerésztagja él.

Az 1600-as évek közepén hazánkban alig találunk pati-
kát, különösen hiányoznak a török által is látogatott váro-
sainkban. Kôszeg szabad királyi városban polgári tulaj-
donban lévô gyógyszertárról 1645-bôl van az elsô ada-
tunk, bizonyos HERPIUS JÁNOS KRISTÓFRÓL, aki 1665-ben
vásárolta meg azt a házat, amelyben azután 1983-ig 318
éven át mûködött a patika, azóta pedig múzeum. HERPIUS

fia, aki szintén gyógyszerész volt, 1694-ben feleségül vette
JOHANN GALLUS KÜTTEL özvegyét, aki a házasságba magával
vitte fiát, KÜTTEL SÁMUELT. JOHANN KÜTTEL irhatímár és ven-
déglôs volt a németországi Pforzheimben, az 1688-ban ki-
tört pfalzi háború miatt családjával felesége szülôvárosá-
ba, Kôszegre költözött.

A Küttel gyógyszerészcsalád 
Vas vármegyében
A Küttel gyógyszerészcsalád 
Vas vármegyében

KÜTTEL SÁMUEL

1690–1765

gyógyszerész 1715.

KÜTTEL ISTVÁN I.

1744–1827

gyógyszerész

KÜTTEL MÁRIA

1944–

gyógyszerész 1969.

KÜTTEL JÁNOS ÁDÁM

1738–1812

gyógyszerész

KÜTTEL ISTVÁN II.

1782–1826

gyógyszerész 1802.

KÜTTEL ISTVÁN III.

1820–1864

gyógyszerész

KÜTTEL ISTVÁN IV.

1851–1896

gyógyszerész 1874.

KÜTTEL KÁROLY DEZSÔ

1886–1958

gyógyszerész 1907.

DR. KÜTTEL DEZSÔ

1917–1991

gyógyszerész 1939.

dr. ph. 1941.

DR. KÜTTEL SÁNDOR

1954–

gyógyszerész 1977.

dr. ph. 1980.



IV. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM • 2006. SZEPTEMBER–DECEMBER 53Gyógyszerészettörténet  �

HERPIUS és felesége hamar, 1711 elôtt elhaláloztak.
SÁMUEL 16 évesen Sopronban három évig tanulta a patikus-
mesterséget, majd vándorolt, amelynek során Nürnberg-
ben, Regensburgban és Stuttgartban volt segéd. A vándor-
évek alatt különféle szakkönyveket vásárolt és hozott ha-
za. Nálunk abban az idôben nem volt hivatalos gyógyszer-
könyv, sem szakkönyv, így a vándorlás során bejárt váro-
sok gyógyszerészi tudományát hozták és valósították meg
gyógyszerészeink.

1716-ban KÜTTEL SÁMUEL átvette a kôszegi patikát,
amelynek akkor Fekete Szerecseny volt a neve, késôbb Sze-
recseny néven mûködött az államosításig. Ebben az idô-
ben ez az egy közforgalmú patika mûködött Vas várme-
gyében, legközelebb Bécsújhelyen, Grácban, Bécsben, Bu-
dán és Zágrábban találunk gyógyszertárat. KÜTTEL SÁMUEL

tekintélyes vagyonos ember volt. Kôszegen a város kama-
rásának, majd perceptorának (felügyelôje) választották.
Tagja volt az evangélikus konventnek. 1759-ben MÁRIA

TERÉZIA királynô nemesi oklevelet adományozott neki.
KÜTTEL SÁMUEL fia, JÁNOS ÁDÁM Kôszegen a családi pati-

kában töltötte a négyéves tanulóidejét, majd 1758-tól
Sopronban és Ulmban segédként dolgozott, ezt követôen
az erlangeni egyetemen elôadásokat hallgatott. Abban a
korban a német egyetemeken a gyógyszerészek materia
medicát, azaz gyógyszerismeretet; ars pharmaceutikát, a
gyógyszerészet mûvészetét, mai nevén technológiát; bota-
nikát és kémiát tanultak. Az egyetemi tanulmány ekkor
még nem volt kötelezô az önálló gyógyszerészi mesterség
végzéséhez, az egyetem diplomát sem adott. Itthon köz-
ben bevezették az approbációs vizsgát a teljes jogú gyógy-
szerésznek, ami a megyei fizikus és egy gyógyszerész elôt-
ti vizsga letételét jelentette. KÜTTEL JÁNOS ÁDÁM 1765-ben
approbált, majd átvette elhunyt atyja gyógyszertárának ve-
zetését. 1774-ben pedig elrendelték minden approbált
gyógyszerésznek a nagyszombati egyetemen újabb vizsga
letételét. Küttel János Ádám vonakodott a vizsgától, végül
1786-ban Pesten egyetemi oklevelet szerzett.

KÜTTELÉK patikáját 1746-tól többször vizitálták, azaz
ellenôrizték, de csak az 1791. évi vizitációs jegyzôkönyv
maradt fenn, annak terjedelmes leírásából megtudjuk,
hogy KÜTTEL JÁNOS ÁDÁMNAK nagyon jól felszerelt és jó
minôségû gyógyszerekkel ellátott patikája volt. A bútor-
zat, az eszközök és néhány edény fennmaradt, az erede-
ti helyén látható ma is. A táraasztaluk még a XVII. szá-
zadból való, a többi bútor a XVIII. század elejérôl. A ko-
rabeli Európa városaiban található polgári patikaberen-
dezésekhez teljes mértékben hasonlított KÜTTELÉK kôsze-
gi egyszerû, festett puhafa patikabútora. A laboratóriuma
is megtartotta a XVIII. századi formáját és eszközeit. Az
1850–1860 körül készített újabb officina és laboratóriu-
mi bútorzat is fennmaradt, ma a múzeumban mûködô
biotéka bútorzata. A család évszázadokon át megôrizte
könyveit, dokumentumait, leveleit és mindenféle ap-
róbb gyógyszeres dolgait.

KÜTTEL JÁNOS ÁDÁM fia, KÜTTEL II. ISTVÁN a pesti egyete-
men 1802-ben kapott gyógyszerészi oklevelet, majd a szo-
kásos, többéves külföldi vándorutat járta. Érintôlegesen
e leszármazottak: 

KÜTTEL III. ISTVÁN (1820–1864),

KÜTTEL IV. ISTVÁN (1851–1896), a Magyarországi Gyógy-
szerész Egyesület járásigazgatója volt,

KÜTTEL KÁROLY DEZSÔ (1886–1958),
DR. KÜTTEL DEZSÔ (1917–1991),
A kiterjedt oldalági rokonságnak nagyon sok gyógysze-

résztagja volt. DR. KÜTTEL DEZSÔ anyai nagyapja Körmen-
den volt gyógyszerész. DEZSÔ elsô felesége, DR. ISSEKUTZ

LÍVIA, második felesége THIRINGER ÁGNES volt, akik szintén
gyógyszerészek.

DR. KÜTTEL DEZSÔ földi maradványait Kôszegen a csalá-
di sírboltba helyezték örök nyugalomba. A magyar gyógy-
szerészek alkalomról alkalomra tisztelegnek sírjánál. Né-
hány hónapja emléktáblán örökítették meg emlékét az
egykori családi patika falán.

A KÜTTEL család nemzedékrôl nemzedékre úgy nevelte
gyermekeit, hogy a család töretlen maradjon a hitében,
tisztességében, pályája és hazája szeretetében. A család há-
romszáz éves történetében DR. KÜTTEL DEZSÔ volt az a
gyógyszerész, aki a tudományok és a gyakorlati gyógysze-
részet mûvelésében kiemelkedôt alkotott.

dr. Grabarits István 

The Küttel Pharmacist’s Family in Vas County
The Institute for Medicine Technology was named after Dr.
Dezsô Küttel, a member of the greatest pharmacist’s dynasty
(1690–) at the Faculty of Pharmacy of the University of Sciences
in Pécs. The Küttel family brought up their children, throughout
generations, to remain true to faith and honour, the love of pro-
fession and the native land. In the history of the family, dating
back to 300 years, Dr. Dezsô Küttel was the most prominent fig-
ure to go in for sciences and practical pharmacy. 

A Küttel dinasztia családfája a Mária Terézia által adományozott 
nemesi oklevéllel. 1759
Családi fotó dr. Küttel Dezsôvel

1.

2.
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Ezzel a címmel 2006. november 7-én kiállítást nyitott a szé-
kesfehérvári Szent István Király Múzeum a Fekete Sas Pa-
tikamúzeumban. A kiállítás anyagát dr. Pluhár Zsuzsanna
(Corvinus Egyetem) gyûjtötte és rendezte. A megnyitót dr.
Grabarits István, a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társa-
ság elnöke nyitotta meg. Azt követôen „Bepillantás az or-
vosbotanika történetébe” címmel vetítettképes elôadást
tartott a Szent István Király Múzeumban. Az alábbiakban
dr. Grabarits István megnyitóbeszédét közöljük.

Egyszer volt gyógyfüveket kínál ez a kiállítás, utalva a
mesék szép rácsodálkozó kezdô mondatára: egyszer
volt, hol nem volt… Csak amit itt látunk ezen a

meghitt helyen, az nem mese, hanem nagyon is valóság.
Az benne a mesés, hogy mindez valamikor egyszer nem
máshol, hanem az utca másik oldalán a
rendházban, majd több mint két évszá-
zada itt e házban volt. Helyben va-
gyunk tehát a hajdan volt mesés patika-
béli orvosságok színterén. A misztikus
történetekkel kísért patikai laboratóriu-
mok világába pillanthatunk be.

Idôben is menjünk közelebb: mikor
is kezdôdött és mikor volt az itt látható
gyógyfüvek világa? A kezdetekre pontos
választ a kiállítás címe adja: egyszer
volt…, mert az emberiség visszalapoz-
ható emlékezetének kezdetén is ott ta-
láljuk a gyógyfüveket. Egyiknek a hasznát a Teremtôtôl ta-
nulta, a másikét a medvétôl leste el az ember az írások sze-
rint. Mindenesetre a fennmaradt írásbeliség kezdete óta
gazdag az emberiség gyógynövényismerete. A középkori
királyi székhely, Székesfehérvár patikájáról nincs adatunk,
feltételezzük, hogy gyógyítás és gyógyszer nélkül akkor
sem éltek itt. Ahol most állunk, ennek a patikának az
elôdjét a török kiûzése után 1688-ban alapították, 1745-
tôl a jezsuita rend üzemeltette. Itt látjuk az elsô bútorzatu-
kat, valamint az 1757-ben készített remekbe faragott má-
sodik berendezésüket.

A fiókok és a megmaradt patikaedények feliratai ékes
bizonyítékai annak, hogy milyen növények és más anya-
gok szolgáltak gyógyszerül abban az idôben. Az edény-
feliratoknál is közelebb kerülnek hozzánk az egyszer volt
anyagok, ha megemlítjük, hogy fennmaradt a patika
1774-bôl származó leltára, amely 45 oldal terjedelemben
sorolja a gyógyszereket, az eszközöket és a könyveket. A lel-
tár 1328 gyógyszert sorol mennyiségi adataival együtt. 
A gyógyszeralapanyagok a természet három országából szár-
maztak: növényi, állati és ásványi eredetûek voltak. A nö-
vényi eredetûek száma magas, 441-féle drog: fûszerek, hé-
jak, virágok, gyümölcsök, gombák, füvek, fák, gyökerek és
„keményített nedvességek”, ahogyan a gyanta- és mézga-
szerû anyagokat annak idején nevezték. Az állati és ásvá-

nyi eredetûek 40–50 tételt jelentettek a leltárban. Ezekbôl
a természetes anyagokból a patikában készültek a külön-
féle kivonatok és az összetett gyógyszerek, a híres mixtum
kompozitumok. Az összes gyógyszer mintegy kilencven
százalékában megtaláljuk a növényi eredetûeket. Eszenciák,
tinktúrák, extraktumok, pilulák, szirupok, kenôcsök, bal-
zsamok és még sorolhatnánk a gyógyszerformákat, ame-
lyek mindegyikében gyógynövény az alapanyag. 

Évezredek óta a fejtôl a lábig mindenféle betegségre
használták a gyógynövényeket, amiben az a különös,
hogy a modern kísérletes tudomány nagy részük hatásos-
ságát igazolta. És ezzel az egyszer volt gyógyfüvek elrepí-
tettek bennünket a mába. Ahogyan a fazekasmesterség, a
csillagok járásának tudománya vagy az élelmiszer-készítés
ôsidôk óta folytonos, ugyanúgy a gyógyfüvek használata is.
A jezsuiták hajdani gyógyfüvei ma is ismert gyógynövé-

nyek, közülük több alapanyaga a mo-
dern gyógyszereknek. 

Tisztelet és elismerés illeti a kiállítás
megálmodóját, mert életre keltette a fe-
hérvári jezsuita patika, majd Fekete Sas
Patika egyszer volt gyógyszerkincsét.
Valóságos növényi drogokat, valamint
a róluk szóló képeket és leírásokat mu-
tat be, jelezvén, hogy a kedves látogatót
arra hívja, nézzünk be a fiókok és a pa-
tikaedények belsejébe. Ismerkedjünk
meg azokkal az egyszer volt gyógyfü-
vekkel, amelyekbôl ezen a helyen a tö-

rökök alóli felszabadulás elsô napjaitól kezdve több mint
háromszáz éven át SARTORY JÁNOSTÓL a jezsuita patikuso-
kon, majd a BRAUN családon át a LUKÁTS családig készítet-
ték a gyógyszereket. 

Örök és mindig megújuló téma a gyógynövény haszná-
lata. A régiek a patikában évrôl évre pótolták és megújítot-
ták gyógynövénykészletüket. A múzeum néma és zárt falak
között ôrzi emléküket. A ma embere úgy tiszteleg elôttük,
hogy megeleveníti egyszer volt életüket, megújítja gyógyfû-
készletüket, jelezvén, hogy mind a patikusmesterség, mind
a gyógynövényekkel való gyógyítás nemcsak egyszer volt,
hanem ma is él. 

Illesse tisztelet a kiállítás szervezéséért KRIZSÁNY ANNA

múzeumpedagógust, a gyógynövények gyûjtéséért és a
szakmai bemutató készítéséért DR. PLUHÁR ZSUZSANNÁT

és BODOR ZSÓFIÁT, a Corvinus Egyetem Gyógynövény és
Aromanövény Tanszékének munkatársait. 

Medicinal Herbs of Past Times
The Saint Stephen Museum of Székesfehérvár opened the exhibi-
tion of the above title, on 7 November 2006, in the Black Eagle
Pharmacy Museum. The material of the exhibition was collected
and arranged by Dr. Zsuzsanna Pluhár (Corvinus University).
Dr. István Grabarits, Chairman of the Society for the History of
Pharmacy held the opening speech.
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200 éve
• 1806-ban született DR. DOBAY GYULA (†1859) gyógyszerész,
kémiai doktor. A Bécsi Tudományegyetemen 1828-ban gyógy-
szerészi, majd 1831-ben a szaponinok kémiájáról kidolgo-
zott értekezésével kémiai doktori címet szerzett. Pozsony vá-
ros legrégibb, az 1500-ban alapított Vörös Rák Gyógyszertár
tulajdonosa volt haláláig. Egészségügyi tevékenységével je-
lentôs hírnevet szerzett mind az orvosok, mind pedig a bete-
gek körében.

175 éve
• 1831. VIII. 19-én született SCHÉDY SÁNDOR (†1902) gyógy-
szerész, lapszerkesztô, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesü-
let titkára. KAUTZ IGNÁC gyôri Arany Sas Gyógyszertárában
volt gyakornok, majd MATTA LÁSZLÓ pesti lipótvárosi gyógy-
szertárában dolgozott. A pesti egyetemen 1855-ben szerzett
gyógyszerészi oklevelet. JOANOVICS LAJOS pesti Angyal,
SCHEICH KÁROLY budai Városi és SCHOLTZ JÁNOS pesti Szenthá-
romság Gyógyszertárában volt alkalmazott. Megalapította és
1862-tôl több évtizeden keresztül szerkesztette a Gyógyszerészi
Hetilap szaklapot. Gyakorlati témájú cikkeivel az egyik meg-
határozó egyénisége volt a szakmai közéletnek. Közben bér-
be vette a promontori (budafoki), késôbb pedig a pesti Ma-
gyar Korona Gyógyszertárat. A Magyarországi Gyógyszerész
Egyesület titkára és jegyzôje volt. Elindította még a Gyógysze-
részi Zsebnaptár-sorozatot, mely az aktuális rendeleteken kí-
vül évrôl évre közölte a hazai gyógyszertárak és gyógyszeré-
szek betûrendbe szedett névsorát. Megírta a magyar gyógysze-
részet rövid történetét. Kiadta a magyarországi gyógyszeré-
szetre vonatkozó törvények és rendeletek gyûjteményét. Sírja
a budapesti Fiumei úti temetôben van.

150 éve
• 1856. IV. 19-én halt meg BAUERNFEIND FERDINÁND (1792)
gyógyszerész, városi képviselô. A Pesti Tudományegyetemen
1813-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Szeged város legré-
gibb, Megváltó Gyógyszertárának volt tulajdonosa 1816-tól a
haláláig. A városi közcsend, közrendi és vagyonbiztonsági bi-
zottság tagja volt 1848-tól. KOSSUTH LAJOS az ô háza erkélyé-
rôl mondott buzdító beszédet 1848. X. 4-én. Az épület falán
emléktáblát lepleztek le ennek az emlékére. A gyógyszertá-
rát 1850-tôl bérbe adta KHUDY JÓZSEFNEK. Fia, BAUERNFEIND

MIHÁLY (†1856. XII. 17.) is gyógyszerész volt.

125 éve
• 1881. VIII. 18-án született DR. HORVÁTH JENÔ (†1945) gyógy-
szerész, gyógyszerészdoktor, a Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság titkára. DR. JÁRMAY GYULA budapesti Arany
Oroszlán Gyógyszertárában volt gyakornok. A Budapesti Tu-
dományegyetemen 1902-ben gyógyszerészi, majd 1914-ben
pedig gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Néhány éves al-
kalmazotti munkáját követôen megvásárolta a Moson me-

gyei Boldogasszony Gyógyszertárat. Budapestre jött 1911-
ben és bérbe vette a Rákóczi úti Szent Rókus Gyógyszertárat.
Végigharcolta az I. világháborút. A Rókus Kórház gyógyszer-
tárát vezette 1919-tôl, majd az István Kórház gyógyszertárá-
nak élére állították. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
ság egyik alapítója, majd annak titkára volt haláláig. A Szé-
kesfôvárosi Gyógyszerüzem igazgatója lett 1928-tól, majd a
központi gyógyszerraktár igazgatója. Egész életében gyûjtö-
gette a gyógyszerésztörténeti emlékeket. Gyûjteménye értékes
forrásanyag, mely a budapesti Ernyey József Gyógyszerészet-
történeti Könyvtárban van. Összeállította a Magyar doktor-
gyógyszerészek címû táblázatos listát (1934) és megírta az Ô
is gyógyszerész volt… életrajzgyûjteményét (1937). Sírja a bu-
dapesti Újköztemetôben van.

100 éve
• 1906. X. 10-én halt meg DR. RÓTSCHNEK VINCE EMIL (1842)
gyógyszerész, kémiai doktor, a Debrecen-Bihar megyei
Gyógyszerész Testület és a Magyarországi Gyógyszerész Egye-
sület járási titkára. A Bécsi Tudományegyetemen 1864-ben
gyógyszerészi, majd pedig 1865-ben kémiai doktori oklevelet
szerzett. Hazatérve átvette apja, RÓTHSCHNEK KÁROLY debrece-
ni Arany Egyszarvú Gyógyszertára vezetését. Tevékenyen vett
részt a szakmai közéletben. A Debrecen-Bihar megyei Gyógy-
szerész Testület alapító tagja és titkára volt. A Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület III. kerülete debreceni járási titkári
tisztségét is ellátta. Ô szerkesztette az 1882-ben megjelent 
A Debrecen-Biharmegyei Gyógyszerész Testület és az Általános
Gyógyszerész Egylet története címû kötetet. 

• 1906. XI. 27-én halt meg DR. JOVITZA SÁNDOR (1844) gyógy-
szerész, bölcsészdoktor, egyetemi tanársegéd, az Országos
Chemiai Intézet vegyésze. A pesti tudományegyetemen 1870-
ben gyógyszerészi, majd 1876-ban bölcsészdoktori oklevelet
szerzett. DR. THAN KÁROLY egyetemi tanár mellett tanársegéd
volt 1877–1881 között. A professzor ajánlásával az 1882-ben
alapított Országos Chemiai Intézet vegyésze lett. Ez az intéz-
mény a vidéki mezôgazdasági vegykísérleti állomások köz-
pontja volt. A fôvárosban hamar bekapcsolódott a szakmai
közéletbe. DR. MURAKÖZY KÁROLY juniorral 1888-ban javasol-
ták a Gyakornoki Tanfolyam indítását. A tervezetükben még
kijelölték az oktatandó tantárgyakat is. Ô lett a tanfolyam el-
sô vezetôje. Élete utolsó évtizetében visszatért a gyógyszertá-
ri tárához. Gyógyszertári jogosíványt nyert Kalocsán. Az Ôr-
angyal Gyógyszertár tulajdonosa volt 1895-tôl.

• 1906. XII. 2-án született LÁZÁR JENÔ (†1983) gyógyszerész,
vállalati fôgyógyszerész, az Egészségügyi Minisztérium
Gyógyszerészi és Mûszerügyi Fôigazgatóságának a vezetôje.
A Szegedi Egyetemen 1930-ban szerzett gyógyszerészi okleve-
let. Több vidéki patikában mûködött. A budapesti OTI-gyógy-
szertár vezetôje lett 1945 után. A Csongrád Megyei Gyógy-
szertár Vállalat fôgyógyszerésze lett 1952-tôl, de a megyei fô-
gyógyszerészi tendôket is ellátta. Az Egészségügyi Miniszté-
rium Gyógyszerészi és Mûszerügyi Fôigazgatóságát vezette
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1957–1973 között. Majd az Egészségügyi Minisztérium Gyógy-
szerészeti Fôosztályát vezette. E munkásságai mellett soha
nem szakadt el a gyógyszerészet gyakorlati problémáitól. Be-
töltötte még az Országos Szakgyógyszerész-képesítô Vizsgabi-
zottság elnöki tisztségét is.

75 éve
• 1931. V. 1-jén halt meg SÜTHEÔ LAJOS (1863) gyógyszerész,
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Vas-Zalai Kerületének
elnöke. A budapesti tudományegyetemen 1885-ben gyógy-
szerészi oklevelet szerzett. Pályáját a Somogy megyei barcsi
Igazság Gyógyszertárban kezdte. Majd 1898-ban Szombat-
helyre költözött és a városi Ôrangyal Gyógyszertár tulajdono-
sa lett. Jelentôs szakmai-közéleti munkát végzett a Vidéki
Gyógyszerészek Országos Szövetségében. Ezért elnyerte a Ma-
gyarországi Gyógyszerész Egyesület Vas-Zalai Kerületének el-
nöki tiszségét. Majd az Országos Egyesület korelnöke lett
1921-tôl. Gyógyszerészi Kamara létesítésére tervezetet nyúj-
tott be 1922-ben. 

50 éve
• 1956. XI. 4-én halt meg SCHMIDTHAUER ANTAL junior (1882)
gyógyszerész, orgonamûvész, zeneszerzô. Gyógyszerészcsa-
ládból származott. Elôbb a budapesti Zeneakadémián, majd
a berlini zeneakadémián és késôbb Párizsban képezte magát.
Közben a budapesti tudományegyetemen 1905-ben gyógy-
szerészi oklevelet szerzett. Rövid ideig a komáromi családi
gyógyszertárban dolgozott. Párizsból hazatérve már csak a
zene foglalkoztatta. A pesti Zeneakadémia tanára volt
1934–1944 között. Hangversenyútjain bejárta Európa min-
den nagy városát. Több kortárs szerzô mûvét elsôként szólal-
tatta meg. Orgonatervezéssel is foglalkozott. Orgonamûve-
ket, scherzókat és pasztorálokat komponált. 

• 1956 novemberében halt meg PESTHY MIHÁLYNÉ THINAGEL

SZERAFIN (1880) gyógyszerész, az elsô magyar gyógyszerész-
nô. A nagyszombati Arany Egyszarvú Gyógyszertárban volt
gyakornok. A Kolozsvári Egyetemen 1903-ban szerzett gyógy-
szerészi oklevelet mint az elsô magyar gyógyszerésznô. Az or-
szág különbözô részeiben dolgozott: Sárközújlakon kezelô,
Tinnyén, majd 1920-tól az isaszegi Angyal Gyógyszertárban
tulajdonos volt. ZSUZSA nevû leánya lett ennek a tulajdonosa
1946-tól. Ezt követôen Budapestre költözött ISTVÁN nevû fog-
orvos fiához (Bp. V., Váci u. 4.). 1956. november elején utcai
harc áldozata lett. Sírja a budapesti Farkasréti temetôben van.

25 éve
• 1981. V. 31-én halt meg DR. KERESE ISTVÁN (1911) gyógysze-
rész, bölcsészdoktor, egyetemi tanár, a mûszaki tudomány
kandidátusa. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1933-
ban gyógyszerészi, majd 1937-ben a Pécsi Tudományegyete-
men bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Pályáját FRIDRICH

SÁNDOR pécsi Petôfi Gyógyszertárában kezdte. A budapesti
Richter Gedeon Gyógyszergyár osztályvezetô fômérnöke volt
1941–1944 között. A Pécsi Egyetem Gyógyszertani Intézeté-
ben volt tanársegéd 1945–1948 között, amelyet késôbb ô

vezetett. Majd a Pécsi Bôrgyár laboratóriumának vezetôje lett.
A budapesti Bôripari Kutató Intézet tudományos munkatársa
lett 1956-tól, majd ennek izotóplaboratóriumát 1959-tôl 9 évig
vezette mint tudományos fômunkatárs. Közben a müncheni
Technische Hochschule radiokémiai intézetében radiokémai
és fehérjeanalitikai vizsgálatokat végzett. Elnyerte 1960-ban a
mûszaki tudomány kandidátusa címet. Majd az Állatorvostu-
dományi Egyetem Takarmányozástani Intézetében bevezette
a korszerû takarmányfehérje-vizsgálatokat. Kiemelkedô mun-
kát végzett a táplálék- és a takarmányfehérjék in vitro felhasz-
nálásának vizsgálata terén. A magyarországi bôranalitikai ku-
tatások elindítója volt. Címzetes egyetemi tanári címet is
szerzett. 

• 1981. XI. 10-én halt meg DR. VITÉZ ISTVÁN (1900) gyógysze-
rész, gyógyszerészdoktor, egyetemi docens, a gyógyszerésztu-
domány kandidátusa. A Szabolcs megyei Kemecse Kígyó
Gyógyszertárában volt gyakornok. A Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen 1924-ben gyógyszerészi, majd 1926-ban
gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Elôbb vidéki, majd
budapesti gyógyszertárakban dolgozott. Visszahívták 1933-
ban az egyetemi Közegészségtani Intézetbe, ahol elôbb gya-
kornok, késôbb tanársegéd, végül 1938-tól adjunktus lett.
Egyetemi magántanárrá habilitálták 1940-ben. Az intézet
megbízott vezetôje volt 1944–1947 között. Elnyerte 1953-
ban a gyógyszerésztudomány kandidátusa címet. Egyetemi
docenssé nevezték ki 1958-ban. Az Országos Közegészség-
ügyi Intézet Szerológiai Osztályára került 1960-ban, ahol fô-
leg a gyógyszertárak és az üzemek higiéniai ellenôrzésével
foglalkozott. Az elsôk között tanulmányozta az élelmiszerek
kezelésének közegészségtani jelentôségét. Vizsgálta a legyek
szerepét az enterális fertôzések erjesztésében. Részletesen fog-
lalkozott a germicidlámpákkal és a kémiai fertôtlenítôszerek-
kel. Elsôként elemezte a gázsterilezés hatásosságát. Részt vett
a sebészeti bemosakodás korszerû módszereinek kidolgozá-
sában. Az V. és VI. Magyar Gyógyszerkönyv egyik szerkesztôje
volt. Tevékenyen vett részt a gyógyszerészhallgatók közegész-
ségtani oktatásában. Szakközleményeinek száma 168. Sírja a
budapesti Újköztemetôben van.

• 1981. I. 7-jén halt meg MIZSEI ANTAL (1905) gyógyszerész,
analitikus. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1932-ben
szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját a Budapesti Gyógy-
szerész Testület Vegyvizsgáló Laboratóriumában kezdte, me-
lyet 1939–1942 között vezetett. A büdszentmihályi Alkaloida
gyárban egyszerü módszert dolgozott ki a mákgubó morfin-
tartalmának meghatározására. Ez az eljárás a mák nemesíté-
sének egyik jelentôs tényezôje lett. Felállította 1949-ben a
Központi Biokémiai Kutató Laboratórium analitikai osztá-
lyát, melynek elsô vezetôje volt. Itt a penicillinfermentáció fi-
zikai-kémiai ellenôrzése, majd más antibiotikumok gyártási-
fázis-termékeinek elemzése volt a feladatköre. Amikor a labo-
ratórium más intézményekkel egyesülve Gyógyszerkutató In-
tézetté fejlôdôtt, ugyancsak az analitikai osztályt vezette. Ek-
kor már a szintetikus és félszintetikus termékek vizsgálatára is
kiterjedt az osztály feladatköre. 

Szmodits László
gyógyszerészettörténész
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Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
IV. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem
Idén Debrecen adott otthont a rendezvénynek.
Az 1538 óta a mostani helyén álló Református Kollégium-
ban az Oratórium adott helyet az elôadásoknak. A vendé-
gek közt helyet foglalt PROF. DR. WOLF-DIETER MÜLLER-
JAHNCKE, a Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia
(AIAP) elnöke (Heidelberg), PROF. DR. PÉTER MIHÁLY, DR.
PÉTER H. MÁRIA (Marosvásárhely) és HABIL. PHD FORRAI JU-
DIT (Semmelweis Egyetem). Erdélybôl tizenkét fiatal érke-
zett. A hallgatóság soraiban ötven egyetemista és fiatal
gyógyszerész foglalt helyet. Elôször BÖLCSKEI GUSZTÁV püs-
pök üdvözölte a résztvevôket.

Majd kimagasló tudományos munkásságáért és a ma-
gyar gyógyszerésztörténeti kutatások több évtizedes támo-
gatásáért MÜLLER-JAHNCKE professzort Szigetváry Ferenc-
emlékéremmel tüntette ki a Magyar Gyógyszerésztörténe-
ti Társaság.

Az ünnepélyes pillanatokat követték az elôadások, ame-
lyek a témába illô mûvelôdéstörténeti áttekintést adtak, il-
letve a cívis város gyógyszerészetének területeit tárgyalták:

PROF. DR. WOLF-DIETER MÜLLER-JAHNCKE: Gyógyszerészet
és medicina a wittenbergi reformáció korában.

DR. GÁBORJÁNI SZABÓ BOTOND: A Debreceni Református
Kollégium szerepe a magyar mûvelôdéstörténelemben.

PROF. DR. PÉTER MIHÁLY: Lencsés György és az Ars medica.
DR. GRABARITS ISTVÁN: Debrecen szerepe a magyar gyógy-

szerészet történetében.
DR. KAPRONCZAY KÁROLY: Weszprémi István
WOHLNÉ NAGY ÁGOTA DR.: Diószegi Sámuel és Fazekas Mi-

hály Magyar füvész könyve.
DR. TATÁR GYÖRGY: Mikó Gyula, a Debreceni Egyetem

Gyógyszertárának megalapítója.
KOCSIS JÁNOS: A debreceni gyógyszergyárak.
Az elôadásokhoz élményszerzô programok társultak a

gyógyszerészeti tárgyú emlékek megtekintésével (Refor-
mátus Kollégium Gyûjteményei, Nagykönyvtár, Déri Mú-
zeum). Egész napos autóbuszos kiránduláson pedig Kelet-
Magyarország nevezetességeit keresték fel a résztvevôk.
Többek között: Nagykálló, a Korányi Emlékházban a pati-
kakiállítás; Csaroda: a Szent Koronán megörökített gyó-
gyító szentek, Kozma és Damján XIII. század második fe-
lébôl való falképei; Tákos, a paticsfalú „mezítlábas”
Notre-Dame…

A Munkácsy-trilógia címû reprezentatív kötet egy-egy
példányával ajándékozta meg a résztvevôket a szerzô,
HAPÁK JÓZSEF fotómûvész.

Illesse külön köszönet a közremûködôket: HAPÁK JÓ-
ZSEF, GÖMÖRI GYÖRGY, SZABÓ ATTILA, DR. TATÁR GYÖRGY

(szervezés); TÓTH ZSÓFIA (próza); HAJDÚ NÓRA (Szatmár-
Bereg tájismertetés); TIHANYI MÁRIA, VISONTAI ÁGNES és
GRABARITS GÁBOR (szóló- és kóruséneklés).

K. J.

Egyesületi hírek

MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztály
Hírek röviden
A szakosztály kezdeményezésére és az MGYT elnöksége
kérésére a Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság
(IGGP) megújította a szakosztály 1969 óta tartó IGGP-
tagságát (www.histpharm.org).

– A Semmelweis Egyetem (SE) vezetése kezdeményezé-
sére megvalósult THINAGL SZERAFIN (1880–1956), az elsô
magyar okleveles gyógyszerésznô dombormûve, melyet
2006. május 4-én avattunk fel. A dombormû megtekint-
hetô az SE fôépületében (Budapest VIII., Üllôi út 26. II.
emeleti lépcsôforduló).

– A szakosztályból indult kezdeményezésre az MGYT
elnöksége az MTA-val közösen emléktáblát állított HARSÁ-
NYI JÁNOS (1920–2000) Nobel-díjas tudós emlékére a Ró-
na Gyógyszertár (a Harsányi család volt gyógyszertára) fa-
lán (Budapest XIV. ker., Róna utca–Thököly út sarok).

Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XIII.
Budapest 2006. május 25–27.
„A kutatástól a gyógyszerészi gondozásig”

Az MGYT tiszteletbeli tagjává választották dr. Péter H. Má-
riát, a marosvásárhelyi Orvos- és Gyógyszerészeti Egyetem
volt adjunktusát, akinek fô mûve Az erdélyi gyógyszerészet
magyar vonatkozásai címmel jelent meg. Ezenkívül még
számos mû szerzôje és társszerzôje; nagy érdeklôdéssel kí-
sért elôadó; az MTA köztestületének tagja. Kitüntetéséhez
ezúton is szívbôl gratulálunk, további sikeres munkát és
jó egészséget kívánunk! 

A májusi kongresszuson, a magyar gyógyszerészet e ki-
emelkedô jelentôségû és sikerû rendezvényén a Gyógysze-
részettörténeti Szakosztály egy önálló és egy, az Analitikai
Szakosztállyal közösen rendezett szekcióval vett részt. 
A nagyszámú hallgatóság és az elôadások utáni beszélge-
tés mutatja a gyógyszerészettörténet iránt megnyilvánuló
fokozódó érdeklôdést. Az elôadásokról részletes beszá-
moló olvasható a Gyógyszerészet 2006/6. számában; vala-
mint ugyanitt olvasható részletes tudósítás a szakosztály
munkájáról. 

XLI. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny
Az emlékverseny történetében egyedülálló gyógyszerészet-
történeti sikerként könyvelhetjük el, hogy az igen felkészült
mezônyben MOLNÁR ZSUZSA II., KUTAS JENÔ III. és GARDA

RÉKA X. helyezést ért el! Fiatal kutatóinknak szívbôl gratulá-
lunk és további szép sikereket kívánunk életpályájukon.

Ferentzi Mónika
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