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Az 1910-ben alapított Chinoin történetének egyik legfonto-
sabb része az alábbi gyûjtemény. Ez a gyûjtemény írott és
tárgyi anyagokból áll, mely állandóan bôvül és gyarapodik. 

Hogyan lettem ennek a gyûjteménynek kezelôje?
1975-ben édesapám, DR. LÁNYI KÁLMÁN, aki 1927 óta itt
dolgozott és a két világháború közötti idôbôl sok írott és
tárgyi emléket gyûjtött, meghalt. A gyûjtemény ôrzését
több vezérigazgató – MEZEY BARNA, BIHARI ISTVÁN és GYÖRGY

MIKLÓS – engedélyével átvettem és 1996-ig – nyugdíjba
vonulásomig – csak kezeltem és azt Budapesten a Rotten-
biller utcában, Nagytétényben, illetve Újpesten a Tó utcá-
ban hosszabb-rövidebb ideig helyeztettem el. 1996-tól
részmunkaidôben a kommunikációs osztályon kezdtem
el dolgozni és azóta is folytatom gyûjtô- és feldolgozó-
munkámat. Az írott anyagok zöme a vállalat irattárában
van feldolgozva, elhelyezve, a tárgyi gyûjtemény két éve
átmenetileg ideiglenes raktárban található.

Íme, a Chinoin Gyûjteménybôl néhány kiragadott ér-
dekesség.

1. Írott anyagok: A különbözô anyagokat, melyeket több-
nyire édesapámtól, DR. FEUER LÁSZLÓTÓL, LUGOSI GYÖRGY-
TÔL, a kutatási és fejlesztési osztályról és egyéb helyekrôl
kaptam, irattári dobozokban helyeztem el és tartalom-
jegyzéket készítettem róluk.

Napjainkig összesen 486 irattári doboz készült el.
2. Tárgyi gyûjtemény: A következô fô csoportok tartoz-

nak ide.
Gyógyszeresdoboz-gyûjtemény. Néhány régi – 50–60-as

évekbeli és sokkal több, 1990-es évektôl napjainkig meg-
jelent gyógyszerbôl, illetve dobozból áll. 

3. Fotók, filmek, CD, DVD és videokazetták. A rendel-
kezésemre állókat katalogizáltam. Érdekességek a ma már
ritkaságszámba menô, az 1920-as évekbôl származó üveg-
felvételek.

4. Gyógyszerismertetôk és reklámok.
5. Könyvek: Különbözô idôkbôl származó szakkönyvek

és lexikális mûvek.
dr. Lányi György

The Chinoin Collection
The collection forms an esential part the history of Chinoin
founded in 1910. It is made up of written materials and dif-
ferent other relics while has been growing continuously. The
materials of pharmaceutical and chemical subject are supple-
mented by photos, films, various advertising materials and
numerous books. 

A Chinoin GyûjteményA Chinoin Gyûjtemény
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3.

1. Laboratóriumi üvegtárgyak. A gyûjtemény különlegességei a Péczely-féle
tárgyak (Péczely Lajos és Antal – apa és fia – kiváló üvegtechnikusok a vál-
lalatnál dolgoztak). A képen: Minilabor

2. A laboratóriumi fémtárgyak közül Bunsen- és Teclú-égôk
3. A laboratóriumi mûszerek közül az egyik mikroszkóp
4. Az egyéb laboratóriumi tárgyak közül a tablettakeménység-mérô
5. Az egyebek közül az atommodell
6. Gönczi-Gebhardt Tibor (1902–1993) reklámjai közül a Bilagit
7. Gyárbelsô. Archív felvétel

Fotók: Darányi Edit
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Dr. Bernády György (1864–1938)

Bernády társadalmi munkássága, tevékenységének ered-
ményei Marosvásárhely mai városképéhez is jelentôsen
hozzájárultak.

Az erdélyi származású magyar gyógyszerészek kö-
zött szakmánk kiváló képviselôin kívül (HINTZ

GYÖRGY [1840–1890], SZÉKI TIBOR [1879–1950],
DÁVID LAJOS [1889–1962]) többen a természettudomá-
nyok területén értek el kimagasló eredményt (pl. VETTE

GYÖRGY [1645–1704], AUGUSZTIN BÉLA [1877–1954]) má-
sok pedig a társadalmi-politikai életben vállaltak szerepet
(TELEGDI ROTH PÁL [1826–1893], PLACSINTÁR DÁVID

[1826–1901], vagy éppen BERNÁDY GYÖRGY [1864–1938]).
BERNÁDY GYÖRGY 1864. április 10-én született Bethlen

községben (ma Beszterce, Naszód megye), ahol apjának,
BERNÁDY DÁNIELNEK (1839–1884) gyógyszertára volt. A csa-
ládban hagyomány ASZKLÉPIOSZ szolgálata: a nagyapa
kincstári bányászorvos, majd vármegyei „fizikus-kirurgus”

volt. Az apa 1860-ban Pesten kitüntetéssel szerezte meg
gyógyszerészdiplomáját. 1863-tól Bethlen községben jo-
got nyert gyógyszertár nyitására.

A BERNÁDY család 1878-ban Marosvásárhelyre költö-
zött. Az apa elôbb bérelte az 1752-ben alapított Arany-
szarvas Gyógyszertárat, amely egykor a MAUKSCH család
birtokában volt, majd 1879-ben meg is vette azt. Itteni te-
vékenysége idejébôl származik a pecsétjével ellátott Árjegy-
zék, amit a marosvásárhelyi Teleki Téka könyvgyûjtemé-
nye ôriz.

BERNÁDY GYÖRGY 14 évesen a marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium diákja lett, ahol érettségi vizsgát is tett. Ezt
követôen apja gyógyszertárában gyakornokoskodott. 1884-
ben apja váratlanul elhunyt, ezért a gyógyszertárat rövid
ideig, 1886-ig bérbe adták. BERNÁDY GYÖRGY egyetemi ta-
nulmányait Kolozsváron a Ferenc József Tudományegye-
temen kezdte, majd Budapesten folytatta, ahol 1886-ban,
22 éves korában kapott gyógyszerészi oklevelet. 1889-ben
a gyógyszerészdoktori fokozatot is elnyerte THAN KÁROLY

professzor vegytani intézetében készített doktori értekezésé-
vel, melynek címe: Adatok a kénhidrogéngáz vegyi sajátságai-

A gyógyszerész és polgármesterA gyógyszerész és polgármester
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hoz. Doktori tézisében két nagy kérdést tárgyal: a vízben
feloldott levegô oxigénjének hatását a vízben elnyelt kén-
hidrogéngázra, valamint a kénhidrogén hatását néhány ne-
héz fémsó oldatára. Értekezése különlenyomatként Kolozs-
váron is megjelent. Ennek egyik példánya, melyet a Refor-
mátus Kollégium tanárának dedikált, Marosvásárhelyen a
Teleki Tékában található meg. 

BERNÁDY párhuzamosan jogot is hallgatott és jogtudo-
mányi oklevelet is szerzett, majd az Állam- és Jogtudomá-
nyi Karon megkapta a doktori fokozatot. A mindennapi
gyógyszertári munka mellett bekapcsolódott az egyesületi
életbe, az 1890. december 20-án alakult Maros-Torda
megyei és Marosvásárhelyi Orvos-Gyógyszerész Egylet-
ben a pénztárosi feladatokat látta el. Ezenkívül a város
közéletében is részt vett. 1890-ben a város törvényható-
ságának tagja lett. 1896-ban megválasztották országgyûlési
képviselônek. 1897-ben cikke jelent meg a Gyógyszerészi
Közlönyben A gyógyszerészet ügye a képviselôházban cím-
mel. 1902. március 8-án Marosvásárhely polgármesteré-
vé választották, ekkor 38 éves volt.

1890-tôl ô lett a családi patika, az Aranyszarvas Gyógy-
szertár tulajdonosa. 1902-ben a tulajdonjog felét átadta
HINTS ZOLTÁN (1871–1935) gyógyszerésznek, aki 1896-tól
már bérlôként dolgozott a gyógyszertárban. 1907-ben el-
foglaltsága miatt kénytelen volt eladni a gyógyszertárat
társtulajdonosának. A 35609/1907. május 21. kelt. „Vá-
sár-szerzôdés” címû okirat igazolja, hogy HINTS ZOLTÁN

70 000 koronáért vette meg a gyógyszertárat. Ettôl kezdve
megszûnt gyakorló gyógyszerészi tevékenysége és a város,
majd a megye fejlesztésének szentelte életét. 

1487-tôl számítva ô Marosvásárhely 73. választott pol-
gármestere. Programbeszédében kijelentette: „Egy új várost
építek”, és munkásságának idején erre törekedett. Célkitû-
zése volt, hogy az elôzô évszázadban meglehetôsen elha-
nyagolt várost nemcsak közigazgatási, hanem mûszaki
szempontból is újjászervezze, illetve ellássa mindazon in-
tézményekkel, épületekkel, melyek egy európai modern
város nélkülözhetetlen tartozékai. Polgármesteri tisztségét
1913-ig töltötte be, majd a következô öt évben Maros-Tor-
da vármegye fôispánja lett. Közben 1912-ben székelyföldi
iparfejlesztési miniszteri biztossá nevezték ki, 1917-ben
udvari tanácsosi címet kapott. A trianoni hatalomválto-
zást követôen, 1922-ben elnyerte a nyárádszeredai válasz-
tási kerület mandátumát, majd 1926-ban Maros megye
képviselôje lett a román parlament alsóházában. 1926-
ban újra megválasztották Marosvásárhely polgármesterévé
és ebben a tisztségben maradt 1929 végéig. Harcolt a ma-
gyarság érdekeinek megvédéséért, az anyanyelv használa-
táért, nemzeti hagyományaik és népi kultúrájuk megtartá-
sáért, ezek szabad és nyílt gyakorlásáért. Élete végéig a Re-
formátus Kollégium elöljáróságának fôgondnoka is volt.

BERNÁDY neve a város életében egy egész korszakot jelöl,
a nagyszabású városfejlesztés idejét. Nagy terveket muta-
tott be, felismerte a lehetôségeket és bámulatos energiával,
megszállottsággal végre is hajtotta ezeket. Kijelentette: „Mi
nem a mának építünk, a mi épületeink az eljövendô századokat,
unokáink utódjait is kell szolgálják egykor!”. Polgármestersé-
ge idején fellendültek a vállalkozások, új üzemek, gyárak
létesültek. Megkezdôdött a városközpont kiépítése, ren-
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dezték az utcákat, a tereket, szabályozták a Maros folyót,
kiépült a vízvezeték- és csatornahálozat. Új kulturális in-
tézményeket alapítottak, felépítették az új Városházát, ké-
sôbb a Kultúrpalotát. Elemi iskolák, középiskolák épültek,
zenei szakiskola kezdte meg mûködését. Ennek emlékét a
Kultúrpalota folyosóján felállított márványtábla ôrzi.
Ugyancsak az ô idejében épült fel a hadapródiskola, ami
ma az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem elméleti tanszé-
keinek ad otthont.

Számos cikket, tanulmányt írt, ezek közül említésre mél-
tók: Az erdélyrészi földgáz kérdésérôl (Marosvásárhely 1913),
Intelmek (Marosvásárhely 1916), Nyílt levél (Marosvásár-
hely 1920).

BERNÁDYNAK jóformán nem volt magánélete. Polgármes-
terségének tizenegy esztendeje alatt sosem vett ki szabadsá-
got. Minden reggel már hatkor végiggördült a város kocsi-
ján a Bethlen-sétányon. Kora reggel végigjárt minden épít-
kezést. Két óra körül vitte vissza a kocsi. Ekkor következett
az ebéd, aztán lepihent, de már öt óra elôtt jött a kocsi ér-
te, és indult vissza. Alig volt este, hogy ne vacsorázott vol-
na náluk valaki. Ha valami rendkívüli esemény vagy ritka
vendég nem volt, akkor pontosan tizenegy órakor felállt,
bocsánatot kért, visszavonult, mert reggel korán kelt.

Feleségével, MADARÁSZ ERZSÉBETTEL huszonnégy évig élt
házasságban. Mivel gyermekük nem volt, az 1890-es évek
elején örökbe fogadtak egy kislányt, MARGITKÁT, egy sze-
gény izraelita pék három árvája közül a legkisebbet. Drez-
dában taníttatták, késôbb tanárnô lett. A Kultúrpalota elô-
csarnokában az egyik freskón felesége (a kékruhás hölgy)
és nevelt lánya látható. 1916-ban újraházasodott, HINTS

ZOLTÁN gyógyszerész feleségének testvérét, KELEMEN MARGI-
TOT vette feleségül, aki élete utolsó két évtizedének hû tár-
sa volt. 1919-ben született egyetlen gyermekük, GYÖRGYI-
KE, akit alig 17 évesen veszítettek el. BERNÁDY GYÖRGY két
esztendôvel élte túl ezt a csapást. 1938. október 22-én halt
meg Marosvásárhelyen. A Református Kollégium díszter-
mében ravatalozták fel és a református temetôbe, a csalá-
di sírboltba temették, szinte az egész város elkísérte utol-
só útjára.

BERNÁDY GYÖRGY egykori Aranyszarvas Gyógyszertárá-
nak késôbb több tulajdonosa volt. HINTS ZOLTÁN, aki
1907-ben a gyógyszertár tulajdonosa lett, 1926-ban csalá-
di okok miatt (felesége halála) rövid idôre átadta a patika
tulajdonjogának felét KOLOSVÁRY JÓZSEF (sz. 1889) gyógy-
szerésznek, 1927–1934 között ismét HINTS ZOLTÁN az
egyedüli tulajdonos, majd 1934-ben, röviddel halála elôtt
eladta a patikát. Az új tulajdonos KôVÁRY JÓZSEF (1903–
1943?) gyógyszerész lett, aki származása miatt a holocaust
áldozata lett, majd BEREKMÉRI JÓZSEF (1906–1988) gyógy-
szerész, aki már bérlôje volt a gyógyszertárnak, lett a pati-
ka új tulajdonosa, annak államosításáig. 1949. április 2-án
a 134/1949. számú törvényrendelettel államosították Ro-
mániában a városi gyógyszertárakat. Az egykori Bernády-
gyógyszertárat lefokozták gyógydrogériává. 1990 után a
patikák magánosítása révén ŞIPOŞ MIOARA gyógyszerésznô
elsôként vásárolta meg ezt a gyógyszertárat és „Atlas“ né-
ven mûködteti napjainkban is.

DR. BERNÁDY GYÖRGY gyógyszerész és polgármester em-
lékét a város ma is ôrzi. A halála utáni politikai helyzet gá-

tolta, hogy méltó módon emlékezzenek rá. Az 1989 utáni
változások tették lehetôvé, hogy a város méltó emléket ál-
lítson a városépítô gyógyszerésznek. 1992 áprilisában a
város magyar értelmiségei létrehozták a Bernády György
Közmûvelôdési Alapítványt. Pályázatot hirdettek meg egy
egész alakos szobor elkészítésére, amit BOCSKAY VINCE

szovátai szobrászmûvész nyert meg. A szobrot 1994. októ-
ber 29-én avatták fel a Bernády téren, a Teleki-ház elôtt.
Késôbb BERNÁDY Szent György utcai egykori lakóházán há-
romnyelvû emléktáblát helyeztek el. Az alapítvány a város
magyar lakosságának kulturális és egyéb összejövetelei
céljára házat vásárolt, amit Bernády Ház néven tart fenn és
mûködtet.

2006-ban a Rozsnyay-emlékverseny résztvevôjeként
BERNÁDY GYÖRGY gyógyszerész és polgármester életútját
mutattam be. Választásom azért esett szülôvárosom híres
gyógyszerész polgármesterére, mert szerintem szakmai és
társadalmi pályája, városépítô szerepe, életmûve példakép
lehet sokunk számára.

Garda Réka
gyógyszerész,

Marosvásárhely–Székesfehérvár

Pharmacist and Mayor
Dr. György Bernády (1864–1938)
Bernády’s social life-work and the results of his activity have
considerably left their mark also on the present townscape of
Marosvásárhely.

György Bernády started his university studies at Francis
Joseph University in Kolozsvár and continued it in Budapest
where he obtained his pharmacist’s diploma in 1886, at the age
of 22. He pursued simultaneous studies in law and after his
graduation he took his doctoral degree at the Faculty of Political
Science and Law. In 1890 he became the owner of the Golden
Deer Pharmacy which belonged to his family. On the 8th
March 1902 he was elected, at the age of 38, the Mayor of
Marosvásárhely. He fought to further the Hungarians’ inter-
ests, to use their mother tongue and preserve their national tra-
ditions and popular culture while freely exercising it. During
the time he was in office, there was a boom in the town: new
enterprises, industrial plants and factories were opened. A town
centre was being formed, streets and squares were re-planned
and river Maros was controlled. The water and sewage system
of the town was also established at that time. New cultural
institutions were founded, a new Town Hall was built, and
later the building of the Cultural Palace was also erected. In
addition to all this, primary and secondary schools were built,
including a music school.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely
Bernády György; archív fotó
Gyógyszerárszabvány az apa, Bernády Dániel gyógyszerész könyvtárából
Bernády György szobra; Marosvásárhely
Bernády György-emléktábla a zeneiskola megnyitásánál; Marosvásárhely
A Bernády család Aranyszarvas Gyógyszertára; Marosvásárhely
Bernády György síremléke
Bernády György-emléktábla a lakóház falán; Marosvásárhely
A városháza és a kultúrpalota épülete; Marosvásárhely
A fényképeket a szerzô, Garda Réka készítette.
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Önkéntes gyógyszerészek a m. kir.
honvédségben 1882–1918
A dualizmus kori m. kir. honvédség gyógyszerész tisztvi-
selôinek utánpótlását, illetve a gyógyszerészi szolgálat el-
látását tulajdonképpen a tartalékos állományú gyógysze-
részek adták, akiket az úgynevezett egyévi önkéntesi rend-
szer keretében képeztek. Ez a m. kir. honvédségnél 1882-
ben bevezetett rendszer a 2 éves tényleges katonai szolgá-
lat 1 évre csökkentését jelentette a legalább középiskolai
végzettséggel rendelkezôk számára.

Akötelezô katonai szolgálat letöltésének ezt a ked-
vezményét elsôsorban azok a honvédség számá-
ra is fontos képzettséggel (pl. orvos, állatorvos,

gyógyszerész, jogász) rendelkezôk választhatták, akik a
szolgálat letöltését követôen tartalékos tisztek, tisztvise-

lôk kívántak lenni. Az önkéntes gyógyszerészek behívá-
sára a gyógyszerészi vizsga letételét követôen minden év
októberében került sor. A behívott önkéntes gyógyszeré-
szek képzése elméleti és gyakorlati felkészítésbôl állt. 
A szolgálati év végén írásbeli és szóbeli vizsgákon adtak
számot a megszerzett ismeretekbôl. A szóbeli vizsgán a
jelöltek tárgyanként rendszerint három, míg az írásbeli
vizsgán egy kérdést kaptak, amelyeket jeles, megfelelô vagy
meg nem felelô eredménnyel értékeltek. 

Az elméleti oktatás kiterjedt a haderô szervezetének,
illetve a honvédség szolgálati, fegyelmi szabályzatainak
megismerésére, valamint a honvédgyógyszerészi szolgá-
lat alapjainak elsajátítására. A gyakorlati oktatás gyógy-
szerészi munkából és irodai feladatokból állt. A gyógy-
szerészi szempontból inkább érdekes szakmai elôadá-
sok során a hallgatók elôször a katonai gyógyszerkönyv-
ben lévô szerek megnevezésérôl, tulajdonságairól,
összetételeirôl, készítési és alkalmazási módjairól, to-
vábbá a felhasználhatósági (szavatossági) vizsgálatok

Egy év hadviselésEgy év hadviselés

1.
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R. K. 66. sz. 431

6122. számhoz.
eln.

Eskü minta.

Esküszöm a mindenható Istenre, s becsületem és hûségemre fogadom, hogy Felsé-
ges fejedelmünk és urunk elsô Ferencz József, Isten kegyelmébôl ausztriai császár, Cseh
ország királya stb. és Magyarország apostoli királya s az ország törvényei iránt hû és
engedelmes leszek.

Esküszöm, hogy mint m. kir. honvéd-gyógyszerész-tisztviselô minden szolgálati
alkalmaztatásomban, a nekem különösen kijelölt kötelmeket hiven teljesitendem, s ennél
ô Felsége szolgálatának, hazánknak, a honvédségnek s a kincstárnak javát szem elôtt
tartandom, minden veszélyt és hátrányt teljes erômbôl elháritandok, a törvénynek, a sza-
bályzatoknak és az elöljárók rendeleteinek készséggel engedelmeskedem és a szolgálati
titkot megôrizendem.

Isten engem ugy segéljen.

Kelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. N.
rendfokozat

Hogy a fennti eskü jelenlétünkben a mai napon letétetett, nevünk aláírásával
megerôsitjük.

Kelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. N. N. N.
rendfokozat rendfokozat

2.

2.

3.

Kinagyítva



4.
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módszereirôl, végül a konzerválási eljárásokról szerez-
hették meg a szükséges tudást. Ezután felvilágosítást
kaptak a különféle, békeidôben is létezô honvéd egész-
ségügyi intézetek gyógyszertáraiban megtalálható gyógy-
szerekrôl, majd pedig a tábori (háború idején felállí-
tandó) egészségügyi intézetek felszerelési anyagairól is.
A gyakorlati képzés idején az elméleti foglalkozások so-
rán megismert készítmények elkészítését, valamint az
ivóvíz és a fontosabb élelmiszerek vegyi elemzését ta-
nulták meg. 

A képzés elsô hat hónapja valamelyik honvédgyógy-
szertárban szakszolgálatot, a következô két hónap
ugyanitt irodai szolgálatot, majd ismét két hónap egész-
ségügyi szolgálatot jelentett. Az utolsó két hónapot kór-
házi irodai szolgálatban töltötték.

A záróvizsga három- vagy négytagú bizottság elôtt
évente szeptember utolsó hetében történt. A vizsgabi-
zottság inkább az általános felkészültség, a gyakorlati
tudás meglétét, valamint a honvédgyógyszerészi hivatás
követelte katonás rátermettséget értékelte, a részletekbe
menô elméleti ismeretet nem tartották fontos követel-
ménynek. A vizsgán szükséges követelményt el nem
érôk három hónap elteltével ismét próbálkozhattak. 

A dualizmus kori m. kir. honvédség tartalékos gyógy-
szerészei az elsô világháború idején váltak igazán nélkü-
lözhetetlenné. A sebesült és beteg katonák többezres lét-
száma mellett a 250 fôs gyógyszerészi karra kemény
munka nehezedett. A gyógyszerészi hivatás, illetve a
gyógyítás iránti elkötelezettségüket az 1918 utolsó hó-
napjaiban leginkább pusztító spanyolnáthajárvány ide-
jén tanúsított helytállásuk is bizonyította. Ekkor a hon-

védorvosokkal karöltve a honvédegészségügyi intézmé-
nyek és gyógyszertáraik tárt kapukkal várták a segítségre
szoruló polgári lakosságot is. 

dr. Kiss Gábor
fôlevéltáros,

Hadtörténelmi Levéltár,
Budapest

One-year-long Military Service
Voluntary Pharmacist in the Hungarian 
Royal Honvéd Army 1882–1918
The pharmacists were taught within the framework of a one-
year-long system. If a youth chose this system after the second-
ary school, his military service lasted only this one year instead
of the general 2 years.
At the end of the year the voluntary pharmacists had to take an
exam in writing and also an oral one. 
The aptitude of the military pharmacists was proved during and
after the WWI, especially in time of the Spanish grippe epi-
demic.

1.
2.

4.
3.

5.

Tábori gyógyszertár az elsô világháború idején; archív fotó
Az egyéves önkéntes gyógyszerészek esküje
Tartalékos gyógyszerészi kinevezés
Tábori gyógyszertár az elsô világháború idején; archív fotó
Egyéves önkéntes gyógyszerész vizsgajegyzôkönyve

5.

1., 4.: A Hadtörténeti Múzeum fotóarchívuma
2., 3., 5.: A Hadtörténeti Könyvtár, Hadtörténelmi Levéltár gyûjteménye
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Agyógyszerellátás középpontjában a beteg ember
áll. A társadalom teljes joggal elvárja a gyógysze-
résztôl az etikus magatartást. Az erkölcsi rendet eti-

kai normák és parancsolatok határozzák meg. Innen ered
a gyógyításban a közismert szállóige: „Nil nocere! – Nem
ártani!” A gyógyítás során nemcsak a testi, hanem a beteg-
ség okozta lelki bajokon is segíteni kell. „A beteg ember üd-
ve legyen a legfôbb törvény!” (CICERO). „Életünk célja, hogy
szolgáljunk, együttérzést és segítôkészséget tanúsítsunk a másik
ember iránt” (ALBERT SCHWEITZER).

A hivatás valamilyen foglalkozás, pálya iránti hajlam,
elhivatottság és ennek alapján választott életcél. Magas
szintû képesítéshez és egyetemi oklevélhez kötött tevé-
kenység. Így a gyógyítás talentumnak is tekintendô. Ez
magában foglalja a szolgálatot, az önzetlenséget és a bete-
gek szeretetét. A gyógyszerészi pályán mind a három té-
nyezô gyakorlására egyformán szükség van. A hivatás kö-
vetelményei: az egyéni hajlam, a szorgalom, az alkalmas-
ság és a készség. Kialakítása hosszabb idôt igényel. Ebben
fontos szerepe lehet a több generációs gyógyszerészcsalá-
doknak. De egyénileg is elnyerhetô ez, ha elfogadjuk a be-
teg embert a saját nehézségeivel, testi-lelki bajaival és ha
mi is segítôkészek vagyunk. Lényegében ebben a tenni
akarásban is rejtôzik a hivatástudat. „Egy hivatás nagysága
mindenekelôtt abban gyökeredzik, hogy embereket hoz egymás-
hoz közel” (SAINT EXUPÉRY).

Mi szükséges a hivatásunkhoz?
• A beteg ember teljes elfogadása. Feltételezi a beteg

ember iránti szolgáló szeretetet. Kellékei a szolidaritás, az
irgalmasság, az együttérzés és az áldozatvállalás.

• Az élet tisztelete a fogantatástól a természetes halálig.
• Természettudományos érdeklôdés, a biológia és a ké-

mia magasabb szintû ismerete.
• Az emberi személy pozitív értékeinek (becsület, igaz-

ságosság) megôrzése. Ezért a gyógyszerésznek és minden
gyógyítónak a magánéletében is erkölcsösen kell élnie.

„A gyógyítás mûvészete és mestersége csak akkor tökéletes,
ha szeretetbôl fakad” (PARACELSUS). A gyógyszerészi pálya az
orvosi mûködéshez hasonlóan mindig tudományos tevé-
kenység volt, ma is és a jövôben is ugyanez marad. Ezért
minden gyógyszerész egyik alapvetô kötelezettsége szak-
mai tudásának a kamatoztatása. A közismert közmondás
szerint „a jó pap is holtig tanul.” Alkalmazni a tudást megér-
tésbôl eredô együttérzéssel az emberi szenvedés enyhítésé-
re, ez a legnagyszerûbb hivatás.

A kultúrtörténethez tartozik a bibliai ószövetségi deutero-
kanonikus, SIRÁK fia könyvének egy részlete:

„A gyógyulás úgy jön a Magasságbélitôl,
mint az ajándék, amit a királytól kapsz…
A gyógyszereket a földbôl adja az Úr,…

Ápolás és enyhítés céljára használja
a gyógyszerész is a gyógyszert, azért készíti.
Mûködése soha meg ne szûnjék,
jóvoltából egészség terjed a földön…
Van, amikor az ô kezében van az egészség…
hogy munkája nyomán javulás álljon be,
s adjon gyógyulást az élet javára.” 

(SIR 38, 2. 4. 7–8. 13–14)

Az orvostudomány története – így a gyógyszerészeté is –
valójában az emberiség története. Miért van szükség a
szakmánkban történeti ismeretekre? A tudománytörténeti
ismeretek az általános mûveltség részei. A gyógyszerészet
múltjának írott és tárgyi emlékei nagyobbrészt fennma-
radtak az utókor számára. Az írott emlékek közül megem-
lítjük a gyógyszernormatívákat (gyógyszerkönyvek), egy-
kori tankönyveket, régi folyóiratokat, disszertációkat. A tár-
gyi emlékek gyûjtôhelyei a patikamúzeumok. De ide tar-
toznak még neves elôdeink hagyatékai is. Így büszkék le-
hetünk a gyógyszerészet nemes hagyományaira. Ezért fon-
tos kötelességünk a neves gyógyszerészek emlékének ápo-
lása, mert példaképekre még napjainkban is szükség van.
„Az új nemzedékeknek új példaképekre van szükségük, ezért
kell a múlt értékeit ôriznünk!” (DR. VÍZI E. SZILVESZTER).

Egy felsôfokú képesítésû szakembertôl teljes joggal elvár-
ható, hogy ismerje a szakmája fejlôdési irányait. A gyógy-
szerészi hivatás kialakításához feltétlenül szükség van a
gyógyszerészi pálya szakmai múltjának jobb megismeré-
sére. A történeti ismeretek oktatása a történeti visszapil-
lantás mellett még kiváló eszköz lehet a pályaszeretet ki-
alakításához.

Az újítás, javaslat kimunkálásához szükség van a kollé-
gákkal való konzultáció mellett a korábbi irodalmi forrás-
munkák összegyûjtésére. Egy szervezési koncepció megal-
kotásához is szükség lehet a szaktörténelmi ismeretekre.
Egy érdeklôdô fiatal gyógyszerész, asszisztens a napi mun-
kája mellett még a lakóhelyén is bekapcsolódhat a gyógy-
szerészettörténeti kutatásokba. Ennek helytörténeti jelen-
tôsége is lenne. Ha nem érdeklôdünk a múlt értékei iránt,
a jelent sem tudjuk értékelni. A mai fiatalok kezében van
a jövô gyógyszerészete.

A történetiség számos területen jelen van a társadal-
munkban. Az egészségügyi, ezen belül a gyógyszerészi pá-
lya fejlôdéstörténetének ismereteivel tovább gazdagíthat-
juk tudásunkat és ezáltal tovább erôsíthetjük hivatástuda-
tunkat.

„Aki a múlt tapasztalatai alapján a jelenben helyesen cselek-
szik, az biztos jövônek nézhet elébe!” (DR. MAGYARY-KOSSA

GYULA).

Szmodits László
gyógyszerészettörténész

Miért van rá szükség?Miért van rá szükség?
Történeti ismeretek a gyógyszerészetben

„A múltnak tudása világot vet 
a jelenre és sejteti velünk a jövôt; 
mert valamint a múlt meghozza a jelent,
éppenúgy keblében hordja a jelen a jövôt.” 

(MARKUSOVSZKY)
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Dr. Balogh Kálmán születésének 100. évfordulóját az or-
szág és Szolnok város orvos- és gyógyszerésztársadalma
1935-ben ünnepelte szülôvárosában.

Amai építési normáknak megfelelô utcakép. Egy-
mást két oldalról könyöklô, tetôtér-beépítéses há-
zak ásítanak nyitott garázsajtókkal a keskeny, DR.

BALOGH KÁLMÁNRÓL elnevezett utcára. A magas épületek
között szerényen egy öreg ház húzza meg magát. Szem-
beötlô, hiszen ez az egyetlen ilyen ház Szolnokon és
ráadásul emléktábla díszeleg a falán: „E házban született dr.
Balogh Kálmán a magyar gyógyszerész tudomány nagy mestere
1835 szept. 29-én”. Éppen lefényképeztem a táblát, amikor
egy idôsebb, feltehetôen nyugdíjas férfiú állt meg mellet-
tem. Csak annyit tudott e ház szülöttérôl, amennyi a táb-
lán van. A hozzánk csapódó, hatalmas iskolatáskával fel-
szerelkezett, úgy 13 év körüli ifjoncnak halvány fogalma
sem volt arról, hogy kirôl nevezték el az utcát. Lassan egy
kis csoport verôdött össze a ház elôtt, de sajnos a szemé-
lyes múltak felidézése mellett sem derült ki, hogy ki is volt
az a DR. BALOGH.

Tudom, emlékezni valakire vagy megemlékezni valaki-
rôl annak a legkönnyebb, aki kortársaként tisztelhette az
ünnepeltet. A személyes emlékek, a közösen átélt intim
szakmai pillanatok egy különös szubjektív világot építe-
nek az ember köré. Ma már az idô távlatából egy kiforrott
kritikával gazdagabban tekinthetünk vissza a régmúltra,
valakire, akit „még hírbôl sem ismer” az utca.

DR. BALOGH KÁLMÁN születésének 100. évfordulóját az
ország és Szolnok város orvos- és gyógyszerésztársadalma
1935-ben ünnepelte szülôvárosában. A település és von-
záskörzetének nyomtatott formában megjelenô informá-
tora, a Szolnok és Vidéke, valamint az országos szaklapok
már hetekkel elôtte hírt adtak az elkövetkezô események
nagyságáról. Innen tudhatjuk, hogy már a szervezés kez-
deti stádiumában bejelentkeztek a helyi hatóságok, hiva-
talok, társadalmi egyesületek mellett az ország akkori leg-
fôbb egészségügyi hatósága, a magyar királyi Belügymi-
nisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a tudomá-
nyos egyetemek, így a Pázmány Péter, az Erzsébet, a Gróf
Tisza István és a Ferenc József tudományegyetem promi-
nens képviselôi. Az országos jellegû orvosi és gyógysze-
résztudományi egyesületek, élükön a Magyar Országos
Orvosszövetség (VÁMOSSY ZOLTÁN DR., VEREBÉLY TIBOR DR.
és MOZSONYI SÁNDOR DR. orvos tanárok), a Magyar Gyógy-
szerész Egyesület képviseletében személy szerint jelezte
részvételét DR. TAUFFER GÁBOR és DR. KORITSÁNSZKY OTTÓ.
De jelezték részvételüket az ország majd minden területé-
rôl sebészek, professzorok, hajdani, még élô tanítványai.
Ezért is adódott, hogy az ünnepséget közvetlen megelôzô
héten már komoly aggodalmaik voltak a szervezôknek.
Ugyan hogyan helyezik el az ünnepségre jelentkezetteket,
elôadókat és funkcionáriusokat.

A megemlékezés ünnepe
A centenáriumi ünnepélyre 1935. szeptember 29-én ke-
rült sor, különbözô helyszíneken és szigorú idôbeosztás-
ban. Az ünnepély a szolnoki nagytemplomban hálaadó is-
tentisztelettel kezdôdött, amelyen a ministrálást egy helyi
orvos, DR. WAYAND FERENC és egy helyi gyógyszerész, VÉGH

LÁSZLÓ (Angyal Patika) látták el. Pontban 10 órakor a vár-
megyeháza dísztermében folytatódott a megemlékezés,
ahol DR. CSILLÉRY ANDRÁS (volt miniszter) A szabad orvosvá-
lasztáson alapuló magánbeteg-biztosító intézmény megszervezé-
se címmel tartott elôadást, aminek – ha hihetünk a tudó-
sításoknak – óriási sikere volt a hallgatóság körében. Mint
a helyi sajtó hírt adott róla: „A szolnoki Kereszténypárt közel
száz fôbôl álló csoportja a terem baloldali és balközép padsorait
teljesen megtöltötte.” A nagy figyelem nemcsak az orvosnak,
a tudósnak szólt. DR. CSILLÉRY a magyar Kereszténypárt or-
szágos vezetôségének egyik kimagasló alakja, e program
atyja, fô zászlóvivôje volt. Elôadását a külföldi országok
orvosi és betegbiztosítási szervezeteinek ismertetésével,
azok mûködésével kezdte. Majd összehasonlította kora ma-
gyar betegbiztosításával és arra a meggyôzôdésre jutott,
hogy „a mai betegségbiztosítási rendszer nem maradhat meg
sokáig”. Ebben egyetértettek a jelenlévôk és a kor publi-
cisztikai szavaival élve „zúgó éljenzés kísérte […] s a befeje-
zéskor sokáig ünnepelték…”

Ezt követôen, a pontosan megszervezett programnak
megfelelôen 11 órakor díszközgyûlésre került sor, ahol jelen
voltak DR. BALOGH KÁLMÁN leszármazottai is (DR. BALOGH

HUGÓ nyugalmazott székesfôvárosi tanácsnok és SZENDY

KÁROLY Budapest polgármestere, felesége [BALOGH ELVIRA]
DR. BALOGH KÁLMÁN unokája, továbbá fia, BALOGH HUGÓ

nyugalmazott fôvárosi tanácsnok, és családtagjaik), vala-
mint egykori tanítványai. Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével többek között ALEXANDER IMRE alispán, DR.
SZALAY SZABOLCS vármegyei fôjegyzô, DR. TÓTH TAMÁS pol-
gármester, DR. BALOGH BÉLA egyetemi magántanár – a szol-
noki múzeum alapítója – és nagyon sok magánszemély.

És álljon itt egy – természetesen nem teljes – lista azok-
ról, akik még jelen voltak a rendezvényen: DR. VEREBÉLY

TIBOR, DR. VÁMOSSY ZOLTÁN, DR. SARBÓ ARTHUR, DR. SZÉKY

TIBOR, DR. ANDRISKA VIKTOR, DR. MOZSONYI SÁNDOR, DR. BA-
LOGH ERNÔ, DR. MATOLAY GYÖRGY, DR. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ

budapesti egyetemi tanárok, valamint DR. DÁVID LAJOS sze-
gedi, DR. MANSFELD GÉZA pécsi, DR. NEUBER EDE, DR. ERDÉLYI

PÁL, DR. HÜTTL TIVADAR debreceni egyetemi tanárok. A gyógy-
szerészeket DR. TAUFER GÁBOR, KORITSÁNSZKY OTTÓ, ID.
BAYER ANTAL, BÓZÓ GÉZA, MÜLLER VILMOS, NAGY BÉLA, RÓTH

MANÓ, CSÁNYI IMRE, DR. WEBER DEZSÔ, SPERLÁGH ZOLTÁN,
LÔCHERER TAMÁS, DR. BENCZE JÓZSEF, DR. VIKTORA GUSZTÁV

képviselte az ország egész területérôl. DR. SZASZVSZKY LÁSZLÓ,
a Budapest jobb parti orvosok körének elnöke, DR. MÁNDY

ISTVÁN, a MOOSZ ügyésze, DR. PAUCHLY GÉZA, DR. BERENCSY

Egy emlékezés emlékéreEgy emlékezés emlékére
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ZOLTÁN, DR. HUTIRAY JÓZSEF

fôorvosok.
A díszközgyûlésen az el-

nöki megnyitót DR. SZALLER

MIKLÓS orvos-elnök tartotta.
„Az ilyen szellemek szántják föl
a tudományok rögös földjét és ve-
tik bele a tudás magvát, amely-
bôl mi, késôi utódok, élünk és ta-
pasztalunk” – summázta be-
vezetôjében. Ezt követôen
IFJ. SZELE BÉLA gyógyszerész,
a Szolnok vármegyei gyógy-
szerészkerület elnöke felol-
vasta az eljönni nem tudók,
többek között DR. BÁRÓ KORÁNYI SÁNDOR

és DR. BÓKAY JÁNOS professzorok köszön-
tô leveleit.

A várva várt emlékbeszédet DR. VÁMOSSY

ZOLTÁN egyetemi nyilvános rendes tanár
tartotta meg. Hosszasan méltatta az em-
bert, a gyógyszerészt, a tanárt. Többek között személyes él-
ményeire hagyatkozva így emlékezett az ünnepeltre „Nem
éltem át vele küzdelmeinek korszakát, csak a hallgatóság pad-
jaiból ismertem ôt […], már, mint emberi roncsot, kit úgy tá-
mogattak be, csaknem vakon a katedra karosszékébe. Krétafe-
hér arca ijesztôen világított ki a dús barna szakállból s arányta-
lanul magasan domborodó homloka erélyt és szellemi felsôbbsé-
get sugárzott. […] Mondják, hogy az egész 1172 oldalas nagy
munkáját betéve tudta; annyi bizonyos, hogy a vegyi képleteket,
cserebomlásokat fizikai, vagy kísérleti számadatokat oly töpren-
gés nélkül szedte elô rettenetes memóriájából és oly gyorsan dik-
tálta asszisztensének, vagy a reakciókat végzô szolgájának, hogy
alig bírták követni. […] Elôadásai kissé színtelenek és bár mon-
datai világosak, jól megfogalmazottak voltak, mégis talán a hang-
hordozás egyformasága és a mondatvégi pihenôk hiánya folytán
fárasztók voltak. […] … nem volt olyan kíméletlen szigorú s a
kínban született feleleteken mulatni is tudott. Emlékszem egy
kollokviumomra; a rózsaolajat kérdezte tôlem. Nem jutott
eszembe a növényolaj mellékneve, ilyen furcsán kezdtem: »A ró-
zsaolajat nem a rosa caninából csinálják.« Mosolyra torzult be-
teg arca és jóindulatúan kiáltott rám: »De nem ám! – Hanem
melyikbôl?« Ezalatt már megsúgták a rosa Damascenát s meg
voltam mentve.”

Emlékbeszéde további részében születésétôl haláláig kí-
sérte végig az ünnepelt életét és pályáját. A személyes in-
díttatású emlékbeszédet DR. SZALLER MIKLÓS orvos elnök
zárszava követte, majd a megemlékezôk átmentek a Ha-
lász utca 4. szám alá, DR. BALOGH KÁLMÁN szülôházához.
Az utca a hajdan itt élô halászok után, 1863-ban a HALÁSZ

nevet kapta, amit 1935. szeptember 29-ig viselt. Szolnok
belvárosának régi utcáját még ma is könnyû megtalálni.
Már a Szabadság térrôl látható az utca elején lévô, az
1740-es évekbôl származó barokk Mária-szobor. E mögött
található a mai Dr. Balogh Kálmán utca, ahol a bal oldali
a 6-os számozású ház, születésének helye.

A szülôi háznál IFJ. SZELE BÉLA szolnoki gyógyszerész
megnyitó szavai után telegdi RÓTH MÁRTA bölcsészettan-
hallgató (telegdi RÓTH LAJOS dr. MÁV-fôorvos leánya) elô-

adta DR. ELEK ISTVÁN (Szolnok
város tiszti fôorvosa) ünnepi
költeményét, majd elôször a
díszközgyûlés állami vendé-
gei egyenként, ezt követôen
a régi tanítványok (DR. DEM-
JANOVICH EMIL fôorvos, RÉVFY

JENÔ gyógyszerész) nevében
DR. DEMJANOVITS EMIL meg-
koszorúzta a ház falán lévô
emléktáblát. Azt a táblát,
melyet DR. KEREKES SÁNDOR

fôjegyzô a város nevében vett
át gondozás végett. A Him-
nusz elhangzása után az egy-

begyûltek – 13 órakor – 200 terítékes
díszebéden vettek részt a Tisza szállóban,
ahol egymást követték a méltató pohár-
köszöntôk.

A nap hátralevô részében, azaz délután
4 órakor orvos- és gyógyszerésztovább-

képzô elôadásokra került sor a városháza dísztermében.
Elhangzott többek között DR. VEREBÉLY TIBOR egyetemi

nyilvános rendes tanár (MOOSZ-elnök) elôadásában A min-
dennapi sebészet problémái, DR. MOZSONYI SÁNDOR miniszte-
ri tanácsos, egyetemi magántanár, a budapesti egyetem
gyógyszertárának vezetôje részérôl A magyar gyógyszerkép-
zés reformja címû elôadás.

A nap elteltével, az ünnepély zárásaként IFJ. SZELE BÉLA

a szervezôk nevében ígéretet tett arra, hogy DR. BALOGH

KÁLMÁN emlékére évente egy-egy orvosi és gyógyszerészi
kiválóságot kérnek fel elôadás megtartására.

A szolnoki ünnepség nagyon jól sikerült. DR. SZALLER

MIKLÓS orvos elnök e szavakkal adta át az emléktáblát Szol-
nok városának. „Az emléktáblát a fiait mindig megbecsülô
Szolnok város nemes közönségének adom át megôrzés és gondo-
zás végett, hogy az utódainknak is hirdethesse tudós fiának, dr.
Balogh Kálmánnak hírnevét és dicsôsségét … Így legyen!”

Ez volt az elsô és talán az utolsó nagy megemlékezés.
Az akkor megfogant nemes gondolatok sajnos a törté-

nelem viharában megkoptak, elvésztek, jó esetben átala-
kultak. De áll még a ház és rajta az emléktábla, mely nap
mint nap emlékezteti az utókort, hogy itt született DR. BA-
LOGH KÁLMÁN professzor, a magyar gyógyszerésztudomány
nagy mestere.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich Múzeum,
Szolnok

In Memory of a Commemoration 
The centenary of the birth of Dr. Kálmán Balogh was celebrated
by the medical and pharmacist’s profession in his native town, in
1935. The author gives details of this commemorative process.

1.

2.

1.
2.

Dr. Balogh Kálmán szülôháza Szolnokon, a róla elnevezett utcában
Emléktábla a ház falán

Fotó: Berta Ferenc
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Mindez Szolnokon kezdôdött

Aszûz havának 29. napján, 1835-ben a Nagyalföld
szívében, a Tisza és a Zagyva összefolyásánál, Szol-
nokon látta meg a napvilágot, BALOGH ANTAL és

HOMÁLYOSY ROZÁLIA gyermekeként, aki a kereszténységben
a KÁLMÁN nevet kapta.

Édesanyja HOMÁLYOSY ALOJZIA – MATYIKA – ROZÁLIA. Ere-
deti nevén TUNKL, kinek családja az 1817. március 14-én
adományozott magyar nemességgel nyert egyidejûleg ma-
gyar nevet és elônevet. HOMÁLYOSY, azaz PATAKI. Nemesi
adományt a Patak, máskor Porok helységben lévô,
POTÓCZKY JÁNOS és ANTAL osztályos atyafiaktól megvett bir-
tokra nyert, melyet 1818-ban hirdettek ki. Nemességet
szerzôk voltak: TUNKL FERENC szolnoki sótárnok és nejétôl
VÉBER BORBÁLÁTÓL született JÓZSEF, FERENC, KÁROLY – MI-
HÁLY – JÁNOS, BORBÁLA – ANNA – KATALIN, ANNA – MARGIT,
és ALOJZIA – MATYIKA – ROZÁLIA. Édesapja, BALOGH ANTAL

sóhivatali tisztviselô. Szegény, de közismerten mûvelt em-
ber volt.

KÁLMÁN Szolnokon érettségizett 1848-ban, az 1831-ben
a város polgárainak kérésére I. FERENC JÓZSEF által engedé-
lyezett nem nyilvános jogú, 6 osztályossá fejleszthetô gim-

náziumban, ami a ferences kolostorban kezdte meg mû-
ködését. Az épület még ma is áll. BALOGH KÁLMÁN idejében
már – a Templom utca 6. szám alatti, 1835-ben átadott
nyilvános jogú – nagygimnázium volt. Az utókor szeren-
cséjére ez az épület is fennmaradt. Az intézményben a sza-
badságharc ideje alatt és az azt követô igencsak szomorú
években – természetszerûleg – a tanulók száma csökkent,
az épületet a katonaság, majd hosszú idôre a megyefônök
hivatal és lakás céljára vette igénybe. Hát ekkor, ebben a
feszült történelmi években hagyta el az alma matert az ak-
kor még erôsen dadogó, de mindig eminens és ambició-
zus ifjú, BALOGH KÁLMÁN.

Pestre került az egyetemre, ahol 1856-ban doktorrá
avatták. Alig három év múltán, az akkor nagy hírû
CZERMÁK JÁNOS professzor, a gégetükrözés feltalálója ma-
gához vette segédnek. Ez a késôbbi életére meghatározó
változás, a külsôre és belsôre egyaránt ható inspiráció ki-
jelölte számára az utat. Már az 1860-as években publikált
az Orvosi Hetilapban, Közlemények a pesti élettani intézetbôl
címmel írt cikksorozatot, mely a vérfoltok vizsgálatával, a
vér fiziológiájával, a szív anatómiájával és mûködésével
foglalkozott. 1861-ben kórszövettani vizsgálatokat közölt,
gyógyszer- és egészségtani témákról írt. 1862–63-ban ér-
deklôdése a kórbonctan és kórszövettan felé fordult. Ek-
kor publikálta A köpedék vizsgálatának fontossága címû ta-
nulmányát.

Tudományos munkássága jutalmául, 1863-ban fakultá-
sa a korélettan magántanárává nevezte ki, de ahogy a baj
is csôstül jön, úgy az elismerés is, így még ennek az évnek
a végén kinevezték rendes tanárnak a kolozsvári orvosi se-
bészeti intézethez.

A kolozsvári évek
Munkája sokrétû volt. Élettant, kórtant és törvényszéki or-
vostant adott elô – visszaemlékezések szerint a tanulatlan,
mûveletlen hallgatóságnak –, valamint klinikai boncolá-
sokat végzett igen rossz körülmények között. Mi sem jel-
lemzôbb elszántságára, munkabírására, minthogy már
harmincéves korára, 1864–65-ben egy kétkötetes élettant
írt meg és adott ki, amely magyar nyelvû tankönyvei révén
a Magyar Tudományos Akadémia – 1864-ben – levelezô
tagjává választotta. Ezt követôen ’65 végén egy kórtant írt
meg. De ezzel még nem volt vége. 1866-ban egy gyógy-
szertannal lepte meg a kor tudományos világát. Minden
esetben törekedett egy új orvosi magyar nyelv megalkotá-
sára. Mindebbôl késôbb barátaival írta meg a Magyar orvosi
mûszótárt, amit az akadémia is méltatott. Hogy honnan
volt ekkora energiája és fôleg szabad ideje, nem tudni, de
ekkor tanult meg franciául és angolul. Ekkor fordította le
az angol TAYLOR nagy törvényszéki orvostanának mindkét
kötetét.

Az 1857-ben DR. MARKUSOVSZKY LAJOS – (Csorba, 1815.
április 25. – Abbázia, 1893. április 21.) orvos, miniszteri

Dr. Balogh Kálmán (1835–1888)Dr. Balogh Kálmán (1835–1888)
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tanácsos, egyetemi tanár által alapított Orvosi Hetilap fel-
kérésére fômunkatársa lett a lapnak. Sokrétû szaktudásá-
val, széles körû és általános mûveltségével és nem utolsó-
sorban lapszerkesztôi érzékével nagyban hozzájárult a lap
belsô munkájához. Szerkesztôi munkássága akkor vált
igazán teljessé, amikor MARKUSOVSZKY miniszteri megbí-
zást kapott. BALOGH KÁLMÁN professzornak jelentôs része
volt abban, hogy ebben az idôben felgyorsult a lap köré
csoportosult munkatársak létszáma. Növekedett a pél-
dányszám, 1863-ban már három melléklettel bôvült; nô-
orvosi, gyermekorvosi és szemészeti. Szinte a jövôbe lá-
tott. Meggyôzôdéssel hirdette: „eljön az idô, amikor a
molekulárfizika és más természettudományok eredményeire
fogjuk építeni kórtani ismereteinket”. A professzor halálát kö-
vetôen tanítványa, HôGYES ENDRE vette át helyét a lapnál.
De ne haladjunk ilyen gyorsan.

Sorsdöntô fordulat következett be a nemzet történeté-
ben az 1867-es kiegyezéssel, és ezzel az egyetem és tudo-
mány is mintha szárnyakat kapott volna. Ez a lendület BA-
LOGH KÁLMÁN életében is változást hozott. Barátai (DR.
BALASSA JÁNOS, DR. MARKUSOVSZKY LAJOS és DR. KORÁNYI FRI-
GYES), akik igen jól ismerték képességeit, munkabírását,
mindenképpen Pestre akarták csábítani Kolozsvárról.
Hogy ez miként ment? Hát nehezen. Álljon itt egy példa
makacsságára, kíméletlen szókimondására.

„Mindjárt pályája kezdetén történt. Nagy méltatlankodást
keltett tanársegéd korában írott rideg kritikája egy tudós akadé-
mikus, Pólya József rettenetes nyelvezettel írott munkája fölött,
amit az Akadémia csak nehezen tudott megbocsátani neki. Mi-
dôn sorozatos tankönyveinek megjelenése alkalmával levelezô
tagjául választotta, és a nagydíjjal tüntette ki.” KORÁNYI írta
egyszer róla: „eljátszotta a kedves és ártatlan ember reputáció-
ját azok elôtt, akik a sima modort és békés együttélést minden-
kinek fölé helyezték és törékeny tekintélyüket féltették”.

A Pestre való csábítás ellenzôinek végsô ellenvetése az
volt (merthogy tudását nem vonhatták kétségbe), hogy
külsô megjelenése és modora nem megfelelô a tanári tes-
tületben. MARKUSOVSZKY így felelt erre a kifogásra: „Kedves
barátom – mondta WAGNERNEK –, ha feleséget akarnál válasz-
tani, akkor neked egy olyan mozgékony lényt, mint Balogh Kál-
mán, igazán nem ajánlanék. De miután nem háztartásod osz-
tod meg vele, a tanári testületben pedig elég nyakravalós ember
lesz, aki fékezi; azért én neked nyugodtan ajánlhatom Balogh
Kálmánt.”

Újra a fôvárosban
Így esett meg, hogy hosszú és kitartó személyi küzdelmek
után 1867-ben a pesti egyetemre nevezték ki rendes tanár-
nak, ahol az orvos-sebészi tanfolyamon az elméleti orvos-
tan tárgyakat adta elô. Lelkes, munkára éhes gondolatok-
kal, tervekkel kezdte meg munkáját, ám most sem ment
minden simán körülötte. Már az elsô napokban részletes
terveket készített intézetének átreformálására, annak fel-
szereléseire, amivel a tanári testületben nem aratott osztat-
lan sikert. 

„Nem hitt a fülének, midôn egyik felszólaló a másik után
kezdte fejtegetni tételeinek szükségtelen voltát. Balogh melegen
védte álláspontját, néhányan támogattuk, de a többség …[…]

Még ma is elôttem van kipirosodott arca, amelyen nagy könny-
cseppek hömpölyögtek alá átlátszó szemébôl” – írja KORÁNYI.

Sajnos személyes bánata is fokozta elkeseredését. Hôn
szeretett, nagyra becsült és nagyszellemû neje meghalt és
ô ott maradt egyedül három gyermekével. A 33 éves férfi
nem nôsült újra, vigaszát a munkában kereste és találta
meg. Sokszor hajnalokig dolgozott. Ebben az idôszakban
készült munkáinak nagy része németül jelent meg. Publi-
kált a Virchov Archívumában, az Orvosi Hetilapban és az
Akadémia Értesítôjében. Szakmai tekintélye és tudományos
hírneve egyre csak emelkedett. Aztán, mikor egyik munká-
ja – el nem ismert tévedése – gunyoros ellenvéleményre
talált, nem publikált többet németül. E sértôdésbôl adó-
dóan – ámbátor nagyon szeretett utazni – ettôl kezdve
nem tett hosszabb külföldi tanulmányutakat. Ám, ha
ment is, egyetemeket, intézeteket csak futólag látogatott
meg. Erôs szellemû, de nyakas ember volt. Csakis önma-
gából akart meríteni, nemigen fogadta el a külföldrôl jött
dolgokat.

1868-ban már a kari jegyzô tisztét töltötte be. A tömény-
telen adminisztratív munka mellett TAYLOR további köte-
teit kezdte el fordítani. Az 1868-ban megalakult Országos
Közegészségügyi Tanács is igen nagy munkával bízta meg.
Az elsô magyar hivatalos gyógyszerkönyv szerkesztését
bízta rá. Ezzel úttörômunkát végzett BALOGH KÁLMÁN. Igaz,
sokan segítették munkáját, többek között MÜLLER BERNÁT

(gyógyszerész, botanikus, kémikus), JÁRMAY GUSZTÁV

(gyógyszerész) és THAN KÁROLY (kémikus). A Magyar
Gyógyszerkönyv magyarul és latinul jelent meg. A témában
való elmélyülése eredményezte A Magyar Gyógyszerkönyv
Kommentárja, Gyógyszerészeti kézikönyv címû munkáját. Az
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újabb fordulat életében 1872-ben következett be, amikor
is kinevezték a pesti egyetem gyógyszertani tanszékvezetô-
jének. Ezzel a gyógyszerismeret tanára lett és a gyógyszeré-
szek oktatásában is vezetô szerephez jutott. Tanári kineve-
zése évében a Magyar Természettudományi Társulat alel-
nökévé választották.

Álljon itt egy oklevél szövege 1880-ból.
„A Magyar Királyi Tudományos Egyetem Orvosi Kar’ Elnö-

ke, Dékánja, és Tanárai, ezennel nyílván megismerjük, és min-
denkinek, akiket illet, tudtára adjuk.

Miszerint Máltay Mária 30 éves, róm. Kat., felsôausztriai,
szt-péteri születésû, az elôírt tudományok megtanulása után, a
Felség által rendelt szigorú próbatételt a bába mesterségbôl,
hogy ennek gyakorlása jogot nyerjen, folyó év és hó alulírott
napján kiállván, ez alkalommal szerzett ügyességének és tulaj-
donává tett tudományának oly tanúságát tette, hogy feleleteivel
a vizsgáló Urak mindnyájan megelégedének.

Azért mi ôt, a reánk Felséges Urunk Császár és Királyunk ál-
tal ruházott hatalomnál fogva, alkalmatos és tapasztalt Bábá-
nak ismerjük.

Magyarországon és kapcsolt részein, Fenséges Ausztriaház
minden örökös tartományaiban, bécsi és prágai egyetemeken
oklevelezett bábákkal mesterségét egyenlô joggal gyakorolhassa.

Kelt. Budapest, 1880. május 26.” (DJM.: H. 1038)
Az orvosi kar nagyobbik pecsétje díszíti az oklevelet, va-

lamint az egyik aláírója BALOGH KÁLMÁN „orvostudor, a Gyógy-

szertan ny. r. tanára, a Kir. Természettud. Társulat m. elnöke,
a Tud. Akadémia s több más tudományos társulat tagja, az or-
vosi kar jegyzôje.”

Hát, igen. Aztán ott volt még a Marchal Társaság.
BALOGH és KORÁNYI voltak azok, aki kezdeményezték a

szakmai érintkezés mellett a baráti, személyes találkozást,
együttlétet is. Ennek színtere a Dorottya utcában, a Marchal-
féle étteremben volt. BALOGH, KORÁNYI, MARKUSOVSZKY,
THAN, LUMNICZER, CSATÁRY. Itt alakították ki – néha heves
viták közepette – nézeteiket, álláspontjaikat, amit késôbb
a különbözô fórumokon képviseltek. Késôbb e vacsorák
színterét áthelyezték a Nemzeti Kaszinó egyik különter-
mébe, ahol ugyancsak MARCHAL JÓZSEF volt a bérlô. A máj
Marchal-módra a hazai étlapokon még ma is megtalálha-
tó. Hát innen a Marchal Társaság elnevezés. MARKUSOVSZKY

halála után lett Markusovszky Társaság, adózva a nagy fér-
fiú emlékének, aki életében – szerénysége miatt – nem já-
rult hozzá nevével fémjelezni a társaságot.

KORÁNYI FRIGYEST idézve, BALOGH „…többnyire egyike volt
a legkésôbbieknek és szótlanul leült az asztal végére […] akkor
homlokán még ott ültek a redôk, amelyekkel félbehagyott mun-
kájától felállt, még tekintete is lankadtan tévelygett […] Aztán
kiadta rendeleteit hatalmas vacsorájára, mert mint testi és lel-
ki képessége, úgy étvágya is a közönségesen felül állott. […] ak-
kor már ott ült ajka körül az a jókedvû mosoly, amely beszélge-
tései közben olyan bizalomgerjesztô vonást adott arcának. […]
Nézeteit sohasem leplezte, meggyôzôdését sohasem hallgatta el
és változtatta. Nagyon tájékozott elme volt, nyitott mindenre,
legyen az bármilyen mozgalom vagy az afrikai kutatás. De leg-
szívesebben a méregtanról beszélt, az idetartozó anyagokról és
szerekrôl. Ám hogy valaki nézetétôl eltérítse, lehetetlen volt.”

Nagyon keveset aludt. A Marchal Társaság hajnalig tar-
tó ülése után, reggel 6 órakor, ha kellett, tanári elôadásra
ment vagy félbehagyott munkájához ült.

Az akkori dékán, RUPP N. JÁNOS halála után BALOGH lett
a dékán. Mindez 1880-ban történt. Koronázatlan királya a
karnak – mondták –, hisz ezt a bizalmat az elsô után még
nyolcszor élvezhette, bekövetkezett haláláig.

Kíméletlen, de önmagát sem kímélô életmódja felôröl-
te szervezetét. A Bight-kór dekompenzációs tünetei kezd-
tek rajta mutatkozni. 1886-ban a legyengült szervezetben
tüdôgyulladás lépett fel. Betegségérôl nem vett tudomást,
és mily meglepô egy tudóstól, gyógyszert sem volt hajlan-
dó bevenni, sôt az akkortájt egyedül üdvösnek mondható
tejkúrának sem volt hajlandó alávetni magát. Megtette azt
maga, 12 napig sem vizet, sem ételt nem vett magához és
állapota annyira javult, hogy – 1887 ôszén – újra ellátta
tanári és dékáni teendôit. 1888 tavaszán azonban vissza-
esett, fiának és RÉCZEY IMRÉNEK gondos ápolása mellett,
1888. június 15-én elhunyt.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich Múzeum,
Szolnok

1.

2.
3.

Dr. Balogh Kálmán (1835–1888). Fiziológus, farmakológus, egyetemi tanár.
(Füle Mihály rézkarca, 1978). Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest
A sokat emlegetett könyv 
A könyv gerincének felirata két különbözô kiadásban

Fotó: Berta Ferenc
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Gyógyszerész schlaraffok 
emlékezete
A schlaraffok bohém népérôl több mint másfél évszá-
zaddal ezelôtti megalakulásuk óta nálunk is
számos kisebb-nagyobb cikk jelent meg, így
aránylag sokat tudunk róluk, azonban úgy
tûnik – mégsem eleget. Többek között azt
sem, hogy e vidám értelmiségiek, nagy- és kis-
polgárok között számos gyógyszerész élte az „illú-
ziók lovagjai”-nak (Szabó Jenô nevezte így ôket)1 életét.

Aschlaraffok sohasem viselkedtek kiváltságos vagy
akár csak titkos társaság tagjaiként. Ha volt titkuk,
akkor az elsôsorban az életöröm és a polgári érté-

kekkel harmonizáló élni tudás titka volt. A schlaraffok
mindenekelôtt szórakozni és szórakoztatni akartak.
Mindeközben nem feledkeztek el a tudományok és a mû-
vészetek mûvelésérôl, sôt a – névtelenül gyakorolt – jóté-
konykodásról sem. Úgy gondolták, hogy az ún. Sippungo-
kon (ezen heti rendszeres találkozókat talán hörpölésnek
magyaríthatnánk) nem csupán azért jönnek össze, hogy
jóízûeket egyenek és nagyokat igyanak, hanem, hogy jót
mulassanak is – elsôsorban saját magukon, másodsorban
pedig a profán (értsd: nem schlaraff) világ furcsaságain, 
a cím- és rangkórságon, a tömény sznobizmuson és
még sok mindenen és mindenki máson.

Jellemzô rájuk, hogy politikával nem fog-
lalkoztak, napi politikával pedig különö-
sen nem – ezt alapszabályaikban különö-
sen fontosnak tartották rögzíteni2.

Az elsô schlaraffegyesület Prágában ala-
kult 1859-ben, az ottani német színház szí-
nészeibôl. A kezdeményezés hamarosan
egész Európában követôkre talált, és a konti-
nensen egyre-másra alakultak meg egyesüle-
teik a német anyanyelvû vagy kétnyelvû váro-
si polgárság, értelmiség köreiben. Természete-
sen a Kárpát-medencében is, mégpedig sorrend-
ben a következô városokban3: Nagykanizsa
(1875), Sopron (1878), Budapest (1882),
Pozsony (1886), Temesvár (1889), Nagysze-
ben (1889), Tata (1891), Eszék (1897), Fiume
(1899), Zágráb (1903), Brassó (1920), Kolozs-
vár (1921), Kismarton (1923), Beszterce (1925),
Aquincum (Budapest II. 1925).

Maga az elnevezés, Schlaraffland egy régi
német népmese feldolgozásaként a GRIMM-
testvéreknél is szerepel. Schlaraffia ugyanis
meseország, ahol palacsintatésztából van a házak teteje,
kolbászból fonták a kerítést, a levegôégben sült kacsák-
libák repdesnek (késsel és villával, ahogy illik) és a közku-

takból jóféle borital csörgedezik. Schlaraff-
földet azonban egy óriási kásahegy veszi körül,

ezért ide csak az jut el, aki átrágja magát ezen az
akadályon.

A schlaraffok láthatóan sikerrel vették
ezt az akadályt, átvergôdték magukat
minden nehézségen: bürokrácián,

sznobságon, sôt profán gúnyolódá-
son, hogy felépítsék és élhessék a ma-

guk elvarázsolt világát.
A schlaraffok jeles társaságához csatlakoz-

ni kívánó férfiember csak a kellô próbaidô le-
teltével és a lovagi próba kiállását követôen válha-

tott az Uhuversum teljes jogú tagjává. Miután a
fôschlaraff háromszor egymás után felszólí-
totta: „Willst du mit Herz und Seele Ritter wer-
den?” (Kívánsz-é teljes szíveddel és lelkeddel
lovaggá lenni?) – háromszori igennel felelt,
majd az összegyûlt lovagok elôtt be kellett

bizonyítania, hogy méltó a megtiszteltetésre.
A lovagi próbán az addigi Junkernek (ifiúr-
nak) beszédes vagy éppen énekes tanúbizony-

ságát kellett adnia kvalitásairól. Felvételérôl titkos szava-
zással döntött a lovagi tanács: a szavazatgyûjtô urnába
egyetlen fekete golyó sem kerülhetett. 
A próbát kiálló lovag ott helyben megkapta nome de

plume-ját, vagyis schlaraff lovagi nevét. Talán mon-
dani sem kell, hogy a hangzatos lovagi nevek egy-

ben beszélô nevek is voltak, melyek néha nem
is éppen az illetô legkedvezôbb tulajdonsá-

gaira utaltak.
Az ún. schlaraff-latin belsô használatra –
mondhatnók ad usum internum – szol-

gált, vagyis titkos nyelvként szerepelt.
A külön schlaraff idôszámításban

(Anno Uhui, vagyis a prágai alapítás éve
– 1859) saját neve volt az évszakoknak és

a hónapoknak is. De hogy a dolog még bo-
nyolultabb legyen, egyes kiadványaikat 1588 stb.

évszámmal jelölték. Ilyen esetben a kérdéses év-
számhoz háromszázat adva számíthatjuk ki a profán

dátumot. Nincs helyünk a schlaraff-latin kifejezések tár-
gyalására, csupán néhány érdekességet említenénk meg.
Köszöntésük az Uhu kiáltás volt, amelyre Aha-val illett vá-
laszolni. A tagságát felfüggesztô lovagot bebalzsamozták,
ha újra aktivizálta magát, természetesen kibalzsamozták.
Ha a lovag netán elhalálozott, akkor átlovagolt az Alhal-
lába stb.

Amint az már az eddigiekbôl is kiderülhetett, a schla-
raff-latint leszámítva „munkanyelvük” alapvetôen a né-
met volt. De a lovagoktól nem követelték meg a német
nyelv anyanyelvi szintû ismeretét, hiszen jó néhányan
akadtak közöttük, akik inkább csak értettek, mint beszél-
tek németül. A soproni orvos, DR. HRUBY EDE például vi-

Az Uhuversum patikusaiAz Uhuversum patikusai
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lágéletében hadilábon állt a német fônévragozással, ép-
pen ezért a schlaraffoknál a jól hangzó – és persze találó –
„Ritter Der-die-das der Fragliche” nevet kapta.

A névadások során a gyógyszerészkollégákat sem „kí-
mélték”. BRANDENBERGER GYULA, a dr. Wander Gyógyszer-
és Tápszergyár Rt. igazgatója például nevét a cég egyik si-
keres terméke után nyerte: ô a Rutsch den Darm entlang
lovag névre hallgatott. Hogy ezzel a névvel aztán nyugod-
tan durmolhatott vagy épp nem hatott-e, arról nincs tudo-
másunk. A szintén fôvárosi MAROSFALVI DÁVID VIKTOR fur-
tonfurt csak analizált – a hangzatos Cyankali von der
Anna-Lyse név erre utal, jóllehet máig nem világos, hogy
az ismeretlen hölgy (feleség, kollegina?) mit szólt mind-
ehhez.

Ritter Recipe von Tiegelhausen, alias BINDER KÁROLY

soproni gyógyszerész téglából épült takaros háza és egy-
ben üzlete után nyerte lovagi nevét. Az ugyancsak soproni
GERR HUGÓ elôszeretettel adott elô kuplékat, ráadásul né-
ha még jódlizással is próbálkozott, ezért aztán a schlaraff
keresztségben a Jodoform das Coupletwerkel nevet kapta. 
BULART KÁROLY eszéki patikus, aki fiatalabb korában Bosz-
niában is járt, megcsodálván számtalan minaretet, elsôsor-
ban hallgatag természetérôl volt közismert – innen a

Mina-Red der Schweigsame elnevezés. Kollé-
gája, „GOBI” GOBETZKY ALADÁR, vagyis

Gobi der Antiseptische pedig vala-
miért nem nagyon kedvelte a

szerbeket.
RESCH JENÔ kolozsvári patikus
rossznyelvek szerint az éjsza-
kai ügyeleteket általában át-
horkolta, ráadásul pedig, ha

éppen ébren találták, akkor fö-
löttébb hajlamosnak mutatko-

zott a túlszámlázásra. Nem véletle-
nül kapta tehát a Schnorr der Nach-

mitternachtszecher nevet. A szintén erdélyi, közelebbrôl
erdôvidéki SEIDNITZER HUGÓ Besztercérôl szívesen érteke-
zett a kinin jótékony hatásáról mindenkinek, beleértve a
mócokat – meg is kapta a Chinin vom Waldviertel nevet.

A Burgban, mármint az egyesület (Reych vagy Reich)
törzshelyén (általában egy éttermi vagy kávéházi különte-
remben) a lovag mindig teljes fegyverzetben (Rüstung-
ban): bohócsapkához hasonlító, jelvényekkel díszített si-
sakban (Helmben), vértezetben (köpenyben) és
oldalán (fa)karddal (Schwert) volt köteles megje-
lenni. A kihívásos lovagi párbajokat a fakardra tá-
maszkodva vívták egymással – a fegyvernem
megválasztását a párbajszabályok szerint minden-
kor a kihívott félre bízták. Lehetett énekelve, dek-
lamálva, sôt felolvasva is küzdeni, mégpedig
nem csupán elsô vérig. A kihívás esetleges
visszautasítása nem jelentette azt, hogy a lova-
got gyávasággal vádolták volna; egyszerûen úgy
vették, hogy pillanatnyilag éppen indiszponált.
Vagyis továbbra is párbajképes maradt, de ez eset-
ben pönálét, büntetést kellett fizetnie. 

Külön fejezetet lehetne szentelni a schlaraff rend-
jeleknek, kitüntetéseknek és jelvényeknek, amelyek-

kel nem elsôsorban a párbajhôsöket, hanem a mûvészetek
terén elért érdemeket, illetve a Burgnak tett szolgálatokat
jutalmazták, vagy éppen a testvérvárak betérô lovagjait
tüntették ki. Címerállatuk, az uhu majdnem minden ki-
tüntetésen, jelvényen ott látható. E látványos – a muzeo-
lógusok által elôszeretettel „kultikus tárgyaknak” aposzt-
rofált schlaraff emlékek manapság a numizmatikai auk-
ciók ritka és kedvelt tételei közé tartoznak.

Rendkívül érdekes a budapesti schlaraffok egyik – a nu-
mizmatikai szakirodalomban ez idáig ismeretlen – kitün-

tetô jelvénye (l. az illusztrációk között). Felirata
BUDAPESTIA R(ITTER) GEDEON der EinZiege,

míg hátlapvésete a következô: R G E von
Obersteinbergwerk 1933.4

Jóllehet a schlaraffok nôket nem vet-
tek fel soraikba, évenként egyszer – ma
úgy mondanánk – nyitott napot, ún.

Frauentagungot, hölgynapot tartot-
tak. Ezen a schlaraff lovag család-
jának hölgytagjai vehettek részt,

az anyóst (Burgschreck) is beleértve.
Az érdemesebb nônemûeket kitün-
tették5.
Az alábbiakban közöljük az eddig is-
mert gyógyszerész schlaraff lovagok

legfontosabb adatait tartalmazó ösz-
szeállítást6:
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Végezetül hadd búcsúzzunk stílusosan: kurz und gut, das
heisst in Schlaraff-Latein (röviden és velôsen, mármint
schlatinul) – Lulu!

Ehrenritter Charlemagne der Backfischschreck
dr. Balázs Károly szakíró

IRODALOMJEGYZÉK
Allschlaraffische Stammrolle Anno Uhui 72/73. Verlag der
Allschlaraffischen Veröffentlichungen, Carl Ziegenhirt in
Leipzig. É. n. (1932)

Horváth Dénes, Jéhn Antal, Nikolics Károly: 
A soproni gyógyszertárak múltja a XIX. század közepétôl
1950-ig. In A Gyôr-Sopron Megyei Múzeumi Szervezet
Kiadványai 4., 1968., 24–31.

Schlaraffia Sempronia. 50 Jahrungen. Verfasst von Erb-
kanzellar Fürst Ratatata von Fanfaria (Christophé Otto).
É. n. (1928).

Schlaraffen-Spiegel und Ceremoniale a. U. 74. Nach den
Beschlüssen des XII. Concils zu Maria Aquensis am 2. bis
des Herbstmonds a. U. 74. Herausgegeben von Verbande
„Allschlaraffia”. H. é. n. (Praha 1933).

Szabó Jenô: Ritter Schubertl elindult az Alhallába.
Klafsky Henrik halálára (1893–1990). Soproni Szemle,
275–277.

Zwilling O. R.: Schlaraffia. Der Weltbund Allschlaraffia,
seine Geschichte, Verfassung, Einrichtungen, Bräuche, Wesen
und Zweck. Fünfte Auflage. Leipzig, Verlag von Carl Zie-
genhirt 1925.

JEGYZETEK
1 Szabó Jenô id. mû, p. 275.
2 Ez persze nem mentette meg ôket a feloszlatástól a ne-
héz idôkben. A budapesti egyesületet pl. már 1944
nyarán feloszlatta a gyanakvó hatóság; de a nagy
egyesületi „vérengzés”, betiltások idején, 1946-ban
a többi hazai schlaraffegyesület is erre a sorsra ju-
tott.
3 Zárójelben az alapítás éve. A felsorolt egyesüle-
tek közül a nagykanizsai és a tatai csak néhány
évig mûködött.
4 Felmerül a kérdés, hogy talán valamilyen
misztifikációról, netán nyereségvágyból elköve-
tett hamisításról van szó. Választ csak a további
kutatásoktól, esetleg (meglehetôsen költséges)
anyagvizsgálattól remélhetünk. 
5 Semproniában külön Frauenverdienst-Orden,
vagyis Szolgálati Érdemérem Hölgyeknek létezett
erre a célra.
6 A lista természetesen korántsem teljes, nem is lehet,
hiszen ez idáig csupán a soproni schlaraffok történetét
ismerjük alaposabban.

Meggyôzôdésünk, hogy legalább ugyanennyi kolléga neve merül-
het fel a schlaraff-források további, részletes

feldolgozása során.

Megjegyzés:
Az illusztrációk a szerzô gyûjteményében
szerepelnek. A felvételeket Joóri Ferenc ké-
szítette.

The Pharmacists of Uhuversum
The ‘schlaraffs’, who were Bohemian intel-
lectuals, petty bourgeois and upper middle
class people, included also several pharma-

cists. Their strange and enchanted world is
shown by the author.

1. Schlaraff rendjelek és jelvények
2., 3. A „szakirodalom” címlapja és belsô címoldala

Profán név Lovagi név és nemesi cím Mûködési hely Tagság ideje
Binder Károly Recipe von Tiegelhausen Sopron/Sempronia 1920/1922†
Botfy Kálmán Mateico von Engelsheim Sopron/Sempronia 1888/1915†
Brandenberger Gyula Rutsch den Darm entlang Budapest/Budapestia 1932 k.
Bulart Károly Mina-Red der Schweigsame Eszék/Mursa 1932 k.
Gerr Hugó Jodoform das Coupletwerkel Sopron/Sempronia 1889/1909
Gobetzky Aladár Gobi der Antiseptische Eszék/Mursa 1932 k.
Gráner Jenô Kalomel von Hygienenburg Sopron/Sempronia 1887/1890†
Marosfalvi Dávid Viktor Cyankali von der Anna-Lyse Budapest/Budapestia 1932 k.
Resch Jenô Schnorr der Nachmitternachtszecher Kolozsvár/Claudiopolis 1932 k.
Schwarz Károly Guidó Popolani der Giftmischer Sopron/Sempronia 1910/1930 k.
Seidnitzer Hugó Chinin vom Waldviertel Beszterce/Nösen 1932 k.

K
u

ri
ó

zu
m

o
k

3.



V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM24 Gyógyszerészettörténet  �

Bemutatni kívánt kötetünk szer-
zôje az arab medicina és gyógy-
szerészet jellemzô képviselôje,

a könyv tartalma a szakmabéli jártas-
ság összefoglalása.

A címlap tanúsága szerint JOHAN-
NES MESUE összegyûjtött munkáit –
különbözô reneszánsz kori mester
kommentárjával kísérve – a híres
Giunta nyomda adta közre Velencé-

ben, 1581-ben. A latinos formában
megnevezett JOHANNES MESUE – szá-
mos arab nevét itt most ne említsük
–, akit JOHANNES DAMASCENUS néven
különböztettek meg orvos-gyógysze-
rész apjától, az idôsebb JOHANNES

MESUETÔL, vagyis SERAPIONTÓL – sok-
szor idézett és számos alkalommal
nyomtatásban megjelent mûve az
arab gyógyszerészet és gyógyszerkincs
jellegzetes példája.

MESUE Mezopotámiában született,
jakobita keresztény arab volt. Bagdad-
ban tanult orvoslást. AVICENNA írásai-
nak szorgalmas tanulója és követôje
volt, a gyógyszerészetben pedig GALE-
NUSÉ. HIPPOKRATÉSZ, GALENUS, illetve
ALEXANDER TRALLES írásait kommen-
tálta. Késôbb Kairóban a Fatimida-di-
nasztiabeli EL HAKIM kalifa udvari or-
vosa lett, ott élt egészen 1015-ben be-
következett haláláig. Különösen a
gyógyszerészetben jeleskedett, hátra-
hagyott mûveinek legértékesebb része
az addig összegyûlt gyógyszerészeti
tudás értékes tárháza. Három legfon-
tosabb munkája: a híres antidotáriu-
ma, egy gyakorlati kézikönyv (ma-
nuále), amely betegségek szerint mu-
tatja be az ajánlott gyógyszereket és
egy összefoglaló ismertetés a purgáló
szerekrôl. E három mûvét tartalmazó
– kommentárokkal ellátott – kötet
1497-tôl kezdve Európa-szerte sok al-
kalommal és sok nyomda munkája-
ként megjelent. Jelentôsek a londoni,
a párizsi, valamint a velencei kiadá-
sok. A terjedelmes mû mintegy 432
recept-összeállítást tartalmaz, amit to-
vábbi 145 variáns gazdagít. 

Kézirataiból néhány a bécsi császá-
ri könyvtárba került. A késôbbi elem-
zôk kiemelték, hogy orvosként pon-
tos megfigyeléseket fogalmazott meg
az ún. kis himlôvel, vagyis a bárány-
himlôvel kapcsolatosan.

Ragadjunk ki néhány gondolatot
MESUE írásaiból. Azt vallotta, hogy a
gyógyszerek hatása nem mindig vilá-
gos, nyomon követhetô. Vannak,
amelyek a nedvekre hatnak, a nedve-
ket aktivizálják (utalás GALENUS hu-

KönyvritkaságKönyvritkaság
Johannes Mesue összegyûjtött munkái, Velence, 1581

Címoldal

Az ókor természettudományi, gyógyászati mûveltségével javarészt arab köz-
vetítéssel ismerkedett meg a keresztény Európa. Az arabok nemcsak átadták
az ókorban felhalmozott ismereteket, hanem saját tapasztalataikkal is gazda-
gították azt. Gyógyszerészetük fejlett volt, sok tekintetben élen jártak a medi-
cinák készítésének eljárásaiban, a legfontosabb módszerek tekintetében is, de
igen jelentôs volt a gyógynövényismeretük és azok széles körû gyógyászati
hasznosítása.
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morál-tanára), továbbá vannak né-
melyek, amelyek a vérháztartásra hat-
nak. Megkülönböztetett „jóidulatú”
és „rosszindulatú” orvosságokat, és az
orvos intelligenciájára bízta, hogy
megállapítsa veszélyes, mérgezô vol-
tukat. Amikor idáig eljut az orvos, ak-
kor kell a gyógyszer anyagát, tulaj-
donságait meghatározni tapintással,
szaglással, ízleléssel, szemléléssel,
ezek után megszabni a megfelelô
idôt, helyet a drogok elkészítéséhez. 

Egy másik helyen azt írja, hogy
összefüggés van a drogok tartóssága
(konzerválás, eltarthatóság ideje) és a
fiziológiás-terápiás hatása között.
Vagyis azon gyógyszereknek, amelyek
illékony anyagokból állnak, a hatásuk
is hamar elmúlik, ellenben, amelye-
ket hosszú ideig el lehet tenni, a ható-
anyaguk „megérlelôdik”, azok a leg-
jobb, leghatásosabb medicinák. 

Mint általában az araboknál, nála
is fontos szerepet kaptak a gyógynö-
vények. Könyvében számos olyan nö-
vény szerepel, amelyet ô ismertetett
elôször. A gyógynövényekkel kapcso-
latban kimondja, hogy minden egyes
fajta különleges klímát igényel. Ez a
megállapítás önmagában még nem
különösebben eredeti. Majd azzal
folytatja, hogy a nagy nedvességtartal-
mú növényeket száraz helyen kell
szikkasztani, ellenben a szárazakat
nedvességben gazdag helyen kell tá-
rolni. Valamennyi késôbbi elemzés ki-
emeli a purgálókról szóló munkáját,

azok leírását, csoportosítását. A két leg-
fontosabb csoportként az enyhéket és
a „kiválóakat”, vagyis az erôsebbeket
nevezi meg. Ismételten hivatkozva
GALENUSRA, külön csoportosítja a kü-
lönbözô nedvekre ható purgálókat,
vagyis az epés, a mirigyes és a nyákos
nedvekre hatókat. Az epés nedvekre
hatók közé sorolta az aloét, a rebarba-
rát, a fehér ürmöt, a tamarindust, a
mannát, az útilaput stb. A purgálók
esetében a gyökér, a nedvesség (MESUE

megfogalmazásában a „könny”), a gyü-
mölcs (termés) és a virág egyaránt fel-
használható, felhasználandó. Részle-
tesen foglalkozik a szennával, de
amíg mind kortársai, mind a mai gya-
korlat szerint a levél használata ter-
jedt el, addig MESUE a termés és a rügy
alkalmazását is javallja. Utóbbiakat
nem csupán hashajtóként, hanem a
lepra ellen és a szem bajainak gyógyí-
tására is. A purgálókkal, valamint a
hánytatókkal is azért foglalkozott
olyan részletességgel, mert a terápia
fontos elemének tartotta a szervezet
tisztítását. 

Bemutatott kötetünk a purgálókról
szóló mûvét, „… a tisztító szerek meg-
válogatásáról, tisztításáról és használatá-
ról…”, az antidotáriumot, vagyis a
„titkos gyógyszerekrôl” készült összeállí-
tását, valamint az alapanyagként fel-
használt növények bemutatását tar-
talmazza. Kommentárokkal MUNDI-
NUS (MONDINO DE LIUZZI), HONESTUS

(CHRISTOPHORO GIORGIO HONESTI),

MANARDUS (GIOVANNI MANARDO), SYL-
VIUS (JACQUES DUBOIS) és JOANNES COS-
TEAUS látta el MESUE leírásait. 

(Mesue, Johannes: De medicamen-
torum purgantium… Grabadin, Com-
pendij secretorum medicamentorum…
Antidotarium… Venetiis, apud Iuntas,
1581.)

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, Budapest

Book Rarity
The collected works 
of Johannes Mesue, Venice, 1581
Christian Europe learnt the natural sci-
ences and medicine of the ancient world
mainly through Arabic people. They not
only transferred all the knowledge of
ancient times but also enriched it with
their own experiences. Arabic people had
also a highly developed pharmacy. The
author presents the above work written by
a significant figure of Arabic medicine
and pharmaceutics.

Fotó: Vékás Magdolna

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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A Klassohn család története

S ZENT ISTVÁN és utódai alatt a behívott idegen papok-
kal bejött és külön letelepülésre csábított olaszok,
flandriaiak, németek és csehek ismertették meg a

magyarokkal a különféle kézmûves mesterségeket s a be-
hívott „vendégekbôl” alakult ki a magyar kéz-
mûves iparosság.

Az iparosság egészen a XIX. század elejéig
céhekbe tömörült, a közvélemény pedig egy-
re inkább sürgette a céhek kiváltságainak tel-
jes megszüntetését. Az 1800-as évek elején a
magyar kézmûves ipar jelentôs változáson
ment át. Kézmûveseink bejárták a világot,
külföldön szerzett tapasztalataikkal gazda-
godva öregbítették a magyar kézmûvesség
hírnevét. Ugyanakkor hírünk terjedtével
sok külhoni mesterember kereste fel ha-
zánkat szakmai tapasztalat gyûjtése, mes-
terségbeli fortélyok elsajátítása céljából.

Így került hazánkba
Svédországból európai

tanulmányútja után KLASSOHN

ERNô metszô- és címkekészítô
mester. A hazafelé út 1815-ben
Budán végállomássá vált. Egy
bécsi lányt vett feleségül és
megnyitotta metszô- és címke-
készítô mûhelyét a Keleti Ká-
roly utca és a Petrezselyem utca
sarkán. Elsôsorban gyógyszertári
címkéket gyártott, de egyéb cím-
kék készítését is vállalta.

1820-ban született fia, ANTON

KLASSOHN, aki apja nyomdokaiba
lépett, metszô és vésnöki mestervizsgát

tett, németországi és franciaországi tanulmányúton vett
részt, ahol tehetségét, mûvészi érzékét tovább csiszolta.
1842-ben hazatért, s megnyitotta KLASSOHN AN-
TAL néven a Herren Gasse 7. (Úri u. 7.) sz.
alatt vésnökmûhelyét. Itt készítették a
LANDERER és HECKENAST nyomda részére a
könyvek és az újságok illusztrációihoz
szükséges metszeteket, valamint a köny-
vek bôrkötésén az aranynyomáshoz szük-
séges kliséket, filétákat. Történelmi tény,
hogy a Kossuth-bankók kliséit is KLASSOHN

ANTAL készítette. 1860-tól 1871-ig ugyan-
azon a helyen, de ANTON KLASSOHN néven
mûködött az akkor már kiváló hírnévnek
örvendô cég. Ebben az idôben kezdte a 
k. u. k. posta részére a bélyegzôk gyártását.
Az 1867-es kiegyezés után ô készítette a

Kossuth-postát és jelentôs szerepet vállalt az ipari fejlôdés-
ben mint a minisztériumok, a m. kir. posta, a vasút, a tör-
vényhatóságok, az állami hivatalok és a bankok állandó
szállítója. 1867–69 között készültek az elsô önálló postai
betétszámos bélyegzôk. Hadd álljon itt egy idézet:

„Szerzôdés,
melyet a magyar királyi országos postagazdászati

hivatal a közmunka- és közlekedésügyi magyar
kir. ministérium 1886 évi November hó
19-én 45543 szám alatt kelt felhatalma-
zása alapján 

Klassohn Antallal
következôleg kötött:”

(A több oldalon felsorolt és megren-
delt bélyegzôk között többször szerepel

pl. Klassohn L.-féle szabad hely s kelt bé-
lyegzô rézbetét számokkal 9 Ft, azaz kilenc

forintért, vagy Klassohn L.-féle szabad hely
s kelt bélyegzô acélbetét számokkal 9 Ft 50,

azaz kilenc forint ötven kraj-
cárért.)

Nem véletlen, hogy
már ebben az idôben

38 bel- és külföldi kitüntetéssel
büszkélkedhetett a Klassohn cég.
1871-ben vezette be a m. kir. posta
az elsô kerékrendszerû bélyegzôt,
mely ekkor az elsô volt a világon és
a Klassohn cég hírnevét dicsôíti. Eb-
ben az idôben készültek a legrégibb szá-
mozógépek, melyeket még kézzel véstek.
1872-ben a cég a nevét A. Klassohn & Sohn névre változ-
tatta és az utcanév változása miatt a cím is megváltozott
Kromp Rudolf Gasse 7. számra. 

KLASSOHN ANTAL halála (1879) után a fôváros által ado-
mányozott díszsírhelyen, a Kerepesi temetôben temették
el. Ezt követôen elsôszülött fia – akit már apja bevezetett
a szakmába – vezette a céget, sajnos csak 1884-ig, korai

haláláig. Majd 1905-ig özvegye, lovag von loetzeni
SEUTTER EMILIA vette át a vezetést. Az új Statisz-

tikai Hivatal építése miatt a Keleti Károly ut-
cai ingatlant fel kellett számolni, így az öz-
vegy elôször a IV. ker. Vigadó u. 5-ben,
majd a IV. ker. Koronaherceg u. 9-ben la-
kott. 1905-ben a VIII. kerületi Futó u. 7. sz.
alatt Elsô Magyar Bélyegzôgyár Klassohn A.
néven folytatták a cég munkáját. Ekkor már
a gyár tulajdonosa az 1882-ben született
KLASSOHN AURÉL volt, akinek nevéhez fûzô-
dik a cég gyárrá fejlesztése és felvirágoztatása.
Már nemcsak a belföldi piacot látták el bé-
lyegzôkkel, hanem külföldre is szállítottak.
KLASSOHN AURÉL keze alól kerültek ki a leghí-

Az elsô magyar bélyegzôgyárAz elsô magyar bélyegzôgyár
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resebb magyar vésnökök, kivá-
ló iparos gárdát nevelt s nevé-
hez fûzôdik a magyar bélyeg-
zôipar megteremtése. A Bélyeg-
zôgyár nevéhez több szabada-
lom is kapcsolódik, így pél-
dául a kincstárnál használatos
ún. utalványbélyegzô gép, me-
lyet ma a Postamúzeumban le-
het megtekinteni vagy a m. kir.
államvasutaknál a menetjegy
lebélyegzéséhez készült kör ala-
kú keltbélyegzô, melyet 1904-
tôl használt a MÁV. Itt készültek
1920 és 28 között a MÁV-nál
használatos peronjegykiadó auto-
maták, valamint a Fogaskere-

kû vasút részére egy különleges,
keletbélyegzésre is alkalmas jegycsípô fogó, a
MÁV-nak, a HÉV-nek és a magasvasutaknak
pedig síppal, kulccsal kombinált jegycsípôk.
1902-ben a perzsa sah a magyarországi tartóz-
kodása idején a céget egy ezüstbôl készült, fi-
noman metszett, figurális pecsétnyomóval
ajándékozta meg. A pecsétnyomó fogantyúja
ÁRPÁDOT, a honalapítót ábrázolja, a pecsétnyo-
mó lapra pedig a perzsa sah címerét vésték be.
1911. március 11-tôl az Elsô Magyar Bélyegzôgyár
megkapta azt a kiváltságot, hogy a címert (koronával,
majd késôbb anélkül) használhatta cége jelzéséhez.

Az üzem kiválóan prosperált, így 1915-ben megvették
és telephelyként mûködtették az V. Vilmos Császár út 35.
sz. alatti néhai HUMATSEK VILMOS vésnökmûhelyét. A gyár
egyéb telephelyei a következô budapesti helyeken voltak:
Cserhát u. 22., VIII. ker., Múzeum u., V. ker. Tükör u. 2.,
Tükör u. 5., IX. ker. Bakáts tér 3., majd a II. ker. Tü-
kör u. 5. A Futó utcai telepen pedig egy há-
romemeletes, manzárdos épület ké-
szült lifttel és a pincerészben vasön-
tödével.

A terveket KLASSOHN AURÉL

készítette, a kivitelezô pedig
SZERENCSI N. okleveles épí-
tészmérnök volt. A fennállásának 70. év-
fordulóját ünneplô cég 1913-ban királyi kitüntetésben ré-
szesült. A gyár, bár rendelkezett pantográf és sablonvágó
géppel, de KLASSOHN ANTAL – hogy a vésnököknek munká-
ja legyen – ezeket nem használta. Az öntödei kapacitást ki-
használva szobrokat, tükör- és gyertyatartókat és egyéb,

mûvészi kivitelû tár-
gyakat is készítettek.
Állandó szállítója volt
a gyár a cserkészbol-
toknak, az övcsatok,
az árvalányhajtartók,
a cserkészliliomos jel-
vények mind innen
kerültek ki. A cég ve-
zetôje a Futó utcában

és környékén több lakást bérelt, így
biztosítva a vidékrôl felkerült jó
mesteremberek letelepedését. Köz-
kedveltségét azzal is növelte,
hogy dolgozóinak étkezési le-
hetôséget biztosított. Trianon
után a gyár kritikus idôt élt át.
Mivel az egész erdélyi közigaz-
gatás területét román nyelvû bé-
lyegzôkkel látták el, a cég a bélyeg-
zôket a megrendelések szerint legyár-
totta, de az érte járó pénzzel a nagyváradi
illetékességû GUTH BÉLA állítólag Amerikába távozott, így
a gyár a pénzt nem kapta meg.

KLASSOHN AURÉL, aki munkáját mindennél jobban sze-
rette, hosszú éveken keresztül képviselte a szakmát a ke-

reskedelmi és iparkamaránál, ahol szakmai ta-
nácsadóként mûködött és a Gyáriparosok
Országos Szövetségénél, melynek tagja volt.
Halála után özvegye, majd nagykorúságát
elérve a fia vezette a gyárat egészen 1948-ig,
az államosításig. Szinte semmi nem maradt
meg a gyár tulajdonából. A pár dobozban
kimentett, a család, a gyár
múltját bemutató anyag jó
része a szakszerûtlen tá-

rolás következtében tönk-
rement. A többi anyag egy

részét a család a hagyomá-
nyokhoz ragaszkodván ôrzi, a másik
része pedig vásárlás, illetve KLASSOHN

ANTAL úr ajándékaként került jelen
sorok leírójához.

Bíró Mátyás
ny. közgazdász

The First Hungarian Stamp Factory
After having finished his European study-trip

in Sweden, master engraver and label-man-
ufacturer Ernô Klassohn came to Hungary.
His son, Anton Klassohn, born in 1820,

later followed his father’s footsteps and took a cutter
and engraver master’s examination. In 1842, he opened, as
Klassohn Antal, his engraving workshop
in Pest. The engravings for the illus-
trations of the books and news-
papers printed at the Landerer
and Heckenast Printing
Office were also made here,
completed by the clichés for
the gold tooling on the
leather binding of the books.
Pharmaceutical jar labels, in
a great amount, were also
ordered from this workshop.

Az illusztrációk a Galenus Gyûjtemény 
tulajdonában vannak.



V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM28 Gyógyszerészettörténet  �

Székesfehérvár, 
Fekete Sas Patikamúzeum
2007. február 9.

Amikor az ember hozzálát egy munkához, dolgozik
egy témán, két dolog nehezítheti a felkészülést. Az
egyik, ha határtalan mennyiségû anyagot talál ah-

hoz a témához, és abból kell kiszûrnie a neki megfelelôt.
A másik, hogy alig van fellelhetô szakanyag, s csak hosszas
keresgélés nyújt némi támpontot vagy megbízható forrást.
Jelen esetben ez utóbbival álltam szemben, s ezért is illeti
dicséret a szervezôket, hogy a gyógyszerészet ez idáig mos-
tohán kezelt, de rendkívül érdekes területét célozták meg
ezzel a kiállítással.

Köszönettel tartozunk tehát az ötletért, a kitalálásért, s
az egész szervezésért KRIZSÁN ANNÁNAK, aki nem hazudtol-
ta meg népmûvelô mivoltát; DR. GRABARITS ISTVÁNNAK, aki
a kiállítás szakértôje és a szakmai anyag összeállítója; DR.
MERKL OTTÓNAK, aki a Magyar Természettudományi Mú-
zeum rovartárának a vezetôje és az ízeltlábúak szakmai vá-
logatását végezte és PÁL JÁNOSNAK, a csodálatos akvarellek
alkotójának.

A gyógyszerkincs 4%-a állati eredetû, s ezen belül az
ízeltlábúak kb. 10%-ot foglalnak el. A legnagyobb fajszámú
állattörzs. Európa faunájában, szemben a kereken 170 em-
lôsével, több ezer, az ízeltlábúakhoz tartozó faj található.

Több mint 300 millió évvel ezelôtt meghódították élet-
terüket. Gyakorlatilag minden élôhelyet benépesítettek a
szárazföldön és az édesvizekben, sokkal eredményeseb-
ben, mint a gerinces állatok. Csak a tengerben maradtak
jelentéktelenek, ahol csupán a rákok találhatók meg közü-
lük.

Elôfordulnak a több kilométer magas légrétegektôl a
sarkvidékek jégpáncéljáig, a trópusi ôserdôktôl a legszára-

zabb sivatagokig, a magas hegyi gleccserektôl a föld alatti
barlangokig.

Elképesztô tömegben jelennek meg körülöttünk, súly-
ban messze fölülmúlva az egész emberiséget.

Az ízeltlábúak faj- és formagazdagsága is rendkívüli
méretû. Az összes ismert állatfaj kb. 75%-a az ízeltlábúak-
hoz tartozik. Az ízeltlábúak 90%-a pedig rovar. Évente
számos újabb, eddig még ismeretlen ízeltlábú fajt fedez-
nek fel a kutatók, ezzel szemben a gerinces állatok között
már csak ritkán kerül elô újdonság.

Joggal merül fel az emberben a gyanú, ha ilyen gazdag
az ízeltlábúak tárháza, vajon felhasználhatók-e bizonyos
fajok a gyógyászatban?

Régen mind a hivatalos, mind a népgyógyászatban sze-
repeltek állati származású drogok, igaz, ma már fôként az
ezekbôl elôállított tiszta hatóanyagokat alkalmazza a hi-
vatalos gyógyászat.

Az állati eredetû drogot vagy az elhalt állat, illetve an-
nak részei szolgáltatták (mint például a bíbortetû vagy a
kôrisbogár), vagy az azokból készített termékek (pl. a csu-
kamájolaj, a zselatin), illetve az állatok által elôállított ter-
mékek (pl. a méz). De az állati eredetû drogokhoz sorol-
ható a gubacsdarázs is, mivel a gubacsból cserzôanyagot
állítanak elô.

Bizonyos rovarok pedig, mindenekelôtt a harmatle-
gyek, a genetikai és fiziológiai laboratóriumok fontos kí-
sérleti állatai.

Érdekes, hogy egyetlen drog volt, amit maga az élô állat
szolgáltatott – igaz, nem ízeltlábú –, ez a pióca.

Már a Biblia is említést tesz az ízeltlábúakról, ezek: han-
gya, méh, bolha, légy, szúnyog, sáska, moly, pók, skorpió,
bögöly, lódarázs.

Ezekbôl néhány már ôsidôk óta szerepel az afrodiziá-
kumok listáján is. Erre a célra egyébként számos egyéb
ízeltlábút is használtak, és még egyes országokban hasz-
nálnak a mai napig is.

Ízeltlábúak a gyógyszerkincsbenÍzeltlábúak a gyógyszerkincsben
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Egy, az 1690-es évekbôl származó kézirat vese- és hólyag-
kôre ajánlja a következô receptet:

„Végy 20 skorpiót, vagy többet, tedd üvegbe… és tölts faolajt
reája…, a barackmagolaj még jobb a faolajnál, csináld be az
üvegnek száját, és tartsad az verôfényen 30 napig, aztán szûrd
meg, és olaját facsard tiszta üvegbe, és élj vele.”

Egy 1829. évi Taxa Medicamentorumban megtaláljuk a
„Mel proscarabaei (cum insecto uno), Ibolyaszínû Nünü-
ke Méz (egy bogárral) nevû készítményt.

A kôrisbogarat HIPPOKRATÉSZ vezette be elôször a gyó-
gyászatba. Érdekesség, hogy a cserebogár kitinpáncélja
kétszer annyi cantharidint tartalmaz, mint a kôrisbogáré.

ALBERTI ANDOR: A kézieladás gyógyszerei c.
1914-ben megjelent gyûjteményes mûvében
igen elterjedt és kedvelt gyógyszernek titulál-
ja az „Aqua carminativa regia” vagy  „Agyve-
lôtisztító, szerelemcsepp, rákvér, piros szív-
erôsítô” és még megannyi szinonimával ren-
delkezô gyógyírt.

ALBERTI szerint:
„…azt is mondhatnók, hogy különösen a falu-

si parasztságnak élvezeti cikke. Körülbelül
20–30% alkoholt, az édesítéshez elegendô
mennyiségû cukrot és intenzív piros színéhez
megfelelô mennyiségû festéket – rendszerint coc-
cionellát – tartalmaz. Az illóolajok, melyek ké-
szítéséhez használtatnak: a narancshéj, kömény,
édeskömény, citrom, fodormenta stb., fôként szélhajtók és
gyógyszerként való alkalmaztatása is ezt a célt szolgálja.”

A Szegedi Egyetemen végzett KRISTÓ NAGY ISTVÁN gyógy-
szerészcsaládból származik. A családnak Szentesen volt
gyógyszertára. Talán NÉMETH LÁSZLÓ hatására – aki évekig
a családnál lakott, s ezen élményeit is feldolgozva írta meg
az Égetô Esztert – KRISTÓ NAGY ISTVÁN is áttért az irodalmi
pályára. A Bölcsességek könyve c. kétkötetes válogatását is
NÉMETH LÁSZLÓ emlékének ajánlotta.

Szegedi intézeti éveinek visszaemlékezéseiben így ír:
„…Szorongásos álmaimban – iskolai felelések mellett – né-

ha a svábbogarak inváziója jelenik meg. Professzoromnak egy-
szer az az ötlete támadt, hogy a svábbogarakból fog valami ha-

tóanyagot kivonatolni. (Korábban már valamiféle sikereket mu-
tatott föl a kôrisbogárral.) Hirdetést tétetett közzé az újságban,
hogy nagy összeget (kilónként 28 pengôt!) fizetnek svábbogá-
rért. Mindenki röhögött, aki csak olvasta. Egy délután azonban
beállított egy pékinas, hóna alatt nagy barna dobozzal, s közöl-
te, hogy svábbogarat hozott – hogy melyik pékségbôl jön, azt
éppúgy nem volt hajlandó elárulni, mint azt, hogy miként gyûj-
tötték össze – élve – a vadakat. Egy kollégámmal és a techni-
kussal óvatlanul fölemeltük a doboz tetejét – s abban a pillanat-
ban svábbogarak ezrei ugrottak szét az intézetben. Megvallom,
gyáván hátrahúzódtam, s hideglelôsen lestem, hogy másznak
szerteszéjjel, míg bátor kollégám meg a technikus megpróbálják

összefogni, összesöpörni, és egy hatalmas, félig
benzinnel töltött edénybe gyömöszölni a fekete
szörnyetegeket. Nem tudom, mire mentünk, de
tény, hogy a svábbogarakból semmi jó nem sült
ki – a kísérletsorozat eredménytelen maradt…”

Nem marad eredménytelen viszont ez a
kiállítás, mely hirdeti a természet sokszínû-
ségét, a természetes anyagok felhasználását a
gyógyászatban, melynek valami misztiku-
mot is kölcsönöz.

Ez a misztikum bizonyos formában még
ma is körüllengi a természetes eredetû anya-
gokat. Hisz a növényi és állati eredetû kivo-
natok, gyógyszerek hatásai a mai tiszta ké-
mikus szemlélettel nem magyarázhatók meg

egzakt módon. Ehhez természettudományi, sôt gyógysze-
részi szemlélet szükségeltetik.

Hisz például a dongó a fizika törvényeinek mai ismere-
te szerint nem repülhetne, mert egy ekkora testhez vi-
szonylag kicsi szárny tartozik. De a dongó mégis repül.

(A kiállítás megnyitóbeszéde.)
dr. Szarvasházi Judit

Arthropods in Pharmaceutics
Long time ago, both professional and traditional medicine
included drugs of animal origin, while in our days mainly the
products made of their pure natural agents are used in phar-
maceutics. The drugs of animal origin were made of the whole
body or the parts of dead animals (e.g. Cochineal insect or
Spanish-fly).These drugs could be also different products made
of special animal parts (e.g. cod-liver oil, gelatine) or products
made by the animals themselves (e.g. honey). The gall-wasp
can range also among the drugs of animal origin as tanning
material is produced of the gall.

It is interesting to note that there was only one drug which
was made by the live animal itself – though not an arthropod
– and this was the leech.

The arthropods have an extreme variety of species and forms.
Approx. 75% of all the species of animals belongs to the arthro-
pods. Already the Bible refers to them: ant, honey-bee, flea, fly,
mosquito, grasshopper, moth, spider, scorpion, horse-fly and
hornet are mentioned in it.

The exhibition treats the role of the arthropods in the phar-
maceutical treasure.

The water-colours are painted by János Pál (Hungarian
Natural History Museum).
Az akvarelleket festette: Pál János (Magyar Természettudományi Múzeum)
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Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
A Magyar Orvostörténelmi Társaság ünnepi ülésén, 2006. no-
vember 2-án az Orvostörténeti Könyvtár dísztermében tudo-
mányos munkássága elismeréseként KAPRONCZAY KATALIN a
Weszprémi István emlékérmet, PÉTER H. MÁRIA, PÉTER MIHÁLY

és FORRAI JUDIT a Zsámboky János emlékérmet vehette át.
KAPRONCZAY KATALIN a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
vezetôségi, PÉTER H. MÁRIA tiszteletbeli tagja.

A kitüntetettek elôadást tartottak.
2006. november 30-án elôadóülésen idézte meg a Semmel-

weis Egyetem Farmakognóziai Intézete, a Magyar Fitoterápiás
Társaság és a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság ALEXANDER

TSCHIRCH (1856. X. 17.–1939. XII. 2.) emlékét. ALEXANDER

TSCHIRCH az európai gyógyszerészet kiemelkedô személyisége
volt, a berni egyetem professzora, a Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság elsô tiszteletbeli tagja. A XX. század far-
makognózia tudományának legtermékenyebb mûvelôjeként
több magyar tanítvány doktori munkájának volt az irányítója.

A Semmelweis Egyetem MSD Centrumban tartott rendez-
vényen három elôadás és méltatás hangzott el; DR. DOBSON

SZABOLCS: Alexander Tschirch életútja és magyarországi kap-
csolatai, DR. MARCZAL GABRIELLA: A farmakognózia Tschirch
munkáiban, DR. KÉRY ÁGNES: A farmakognózia és fitoterápia
útja Tschirchtôl napjainkig.

DR. GRABARITS ISTVÁN elnök Kôszegen emléktábla avatá-
sán, majd Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszer-tech-
nológiai Intézet DR. KÜTTEL DEZSÔRÔL elnevezett oktatólabo-
ratóriuma avatásán képviselte a társaságot. Elôadásaiban mél-
tatta DR. KÜTTEL DEZSÔ és a KÜTTEL család érdemeit.

K. J.

Egyesületi hírek

Hírek, események

Magyar Orvostörténelmi Társaság
A Magyar Orvostörténelmi Társaság 2007 januárjában tartot-
ta tisztújító közgyûlését. DR. KAPRONCZAY KÁROLY eddigi alel-
nök beszámolt az elmúlt idôszak munkájáról. PROF. DR. VIZI

E. SZILVESZTER elnök a 2006. augusztus 26–30-án Budapesten
rendezett Nemzetközi Orvostörténelmi Kongresszus eredmé-
nyeit és hazánk szempontjából való jelentôségét méltatta. Ezt
követô rövid megbeszélés után sorra került a tisztújítás. A meg-
választott vezetôség a közgyûlést követôen ülést tartott és sa-
ját soraiból megválasztotta a tisztségviselôket.

Elnök: Prof. dr. Vizi E. Szilveszter
Alelnökök: Dr. Magyar László
Dr. Grabarits István
Dr. Forrai Judit
Dr. Gazda István
Fôtitkár: Dr. Kapronczay Károly
Titkár: Varga Benedek
A Számvizsgáló Bizottság elnöke:
Dr. Molnár László
A Számvizsgáló Bizottság tagjai: 
Dr. Kótyuk Erzsébet
Debrôdi Gábor
Jegyzô: Domján Lajos
Pénztáros: Ráczkevy Edit

Örökös tiszteletbeli elnök: 
Prof. dr. Schultheisz Emil
Tiszteletbeli elnök:
Prof. dr. Karasszon Dénes
Tiszteletbeli alelnök:
Prof. dr. Birtalan Gyôzô
Prof. dr. Zalai Károly

MOT-vezetôség:
Dr. Balázs Péter
Prof. dr. Birtalan Gyôzô
Debrôdi Gábor
Dr. Forrai Judit
Dr. Gazda István
Prof. dr. Gömör Béla
Dr. Grabarits István
Prof. dr. Hankiss János
Dr. Kapronczay Katalin
Dr. Kapronczay Károly
Prof. dr. Karasszon Dénes
Dr. Kótyuk Erzsébet
Prof. dr. Lozsádi Károly
Dr. Magyar László
Dr. Molnár László
Prof. dr. Monos Emil
Prof. dr. Péter Mihály
Prof. dr. Romics Imre
Prof. dr. Schultheisz Emil
Prof. dr. Sótonyi Péter
Dr. Süle Tamás
Prof. dr. Szállási Árpád
Dr. Tahin Emma
Varga Benedek
Dr. Vértes László
Prof. dr. Vizi E. Szilveszter
Prof. dr. Zajácz Magdolna

A Magyar Orvostörténelmi Társaság elnöksége:

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród u. 1–3.
Telefon: (1) 375-3533, (1) 201-1577. Fax: (1) 375-3936
E-mail: semmelweis@museum.hu
Nyitva tartás: 2007. április 30-ig. Kedd–vasárnap: 10.30–17.30

Az Orvostörténeti Múzeum kiállításához idôben is szerve-
sen kapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia szék-
házának nagytermében 2006. november 28-án tartott tudo-
mányos ülés. 

A szervezôk – a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi
Tudományok Osztálya, az Orvostörténeti Munkabizottsága
és a Semmelweis Egyetem – „1956 egészségügye” összefogla-
ló címmel jelzett rendezvényén értekezôket TULASSAY TIVA-
DAR akadémikus köszöntötte. Majd elhangzottak az egyen-
ként is hatalmas tényanyagot felölelô elôadások:

PETRÁNYI GYÔZÔ, az MTA rendes tagja: A Sziklakórház és
szerepe az 56-os forradalomban,

MOLNÁR LÁSZLÓ igazgató: Megtorlás a BOTE-n 1956/57 for-
dulóján,

KAPRONCZAY KÁROLY fôigazgató: Az 1956-os forradalom
veszteségei a források tükrében,

TISCHLER JENÔ, a történettudomány kandidátusa: Lengye-
lek a magyarokért. 1956 ôsze Varsóban.

A szabadság vére – Mentôsök az ’56-os forra-
dalomban címû idôszaki kiállítás bemutat-
ja, hogy az ország egészségügye számára
’56 mindenekelôtt mintegy 23 000 sérül-
tet jelentett. A stressz hatására a harci sérü-
léseken kívül tömeges volt a pszichiátriai,
a szülészeti, a belgyógyászati és a kardio-
lógiai esetek száma is. A betegek zöme
sürgôsségi eset volt, akit az alig 400 jár-
mûvel felszerelt, 930 fôs Országos Mentô-
szolgálat igyekezett részben ellátni, de fô-
leg hamar kórházba szállítani.

A korábbi mentôszolgálatok egyesítése, a felszerelés, a ki-
képzés egységesítése, amelyhez a korábbi évtizedek szakmai
odaadásának, tartásának megôrzése járult, az ’50-es évek
közepére olyan mentôszolgálatot eredményezett, amely ké-
pes volt megoldani a nagyszámú sérült ellátását és kórház-
ba szállítását.






