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A nagy sikerû sorozat folytatódik. A költôk, tudósok után a legismertebb
magyar festôk családfáit elemzi a szerzô: Zichy Mihály, Székely Bertalan,
Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky László, 
Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, 
Gulácsy Lajos, Czóbel Béla, Egry József, Farkas István, Kassák Lajos, 
Derkovits Gyula, Szônyi István, Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, 
Victor Vasarely, Kondor Béla, Gruber Béla. A könyvet a festômûvész- 
géniuszok gondolatai, gyönyörû festményeik reprodukciói, valamint csa-
ládfáik teszik izgalmas, egyedülálló olvasmánnyá.
Kem�ny fedeles, c�rnaf�z�tt, jelz�szalaggal, v�d�bor�t�val ell�tott, 
sz�nes illusztr�lt k�nyv.                                           Ára: 5900 Ft*
Ha a kiad�n�l rendeli, 5% kedvezm�nyben
r�szes�l
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DR. SZARVASHÁZI JUDIT:
AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET
A GYÓGYSZERÉSZETBEN

Az ember és a természet a gyógyszerészetben címû kiadvány átfogó
képet alkot a bibliai idôktôl kezdôdôen a középkoron át a XX. századig
bezárólag a gyógyszerészetben használatos, általunk ismert vagy kevésbé
ismert állati és növényi anyagok felhasználásáról. Rámutat a gondolkodás-
ban, a szemléletben, a filozófiában és a gyakorlatban végbemenô változá-
sokra is. Napjainkban újra reneszánszát élik a népi gyógyászatban
használatos, természet adta anyagok által gyógyító fortélyok. Ilyen és
ehhez hasonló hasznos információkat nyújthat ez a kiadvány mindenki
számára.
Kem�ny fedeles, c�rnaf�z�tt, jelz�szalaggal, v�d�bor�t�val ell�tott, 
sz�nes illusztr�lt k�nyv.
Ha a kiad�n�l rendeli, 5% kedvezm�nyben
r�szes�l Ára: 6900 Ft*
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Elôzmények
Az 1872-ben alapított Kolozsvári Magyar Királyi Tudo-
mányegyetemet – amelyet 1881-tôl FERENCZ JÓZSEF ki-
rályról neveztek el – a román megszállók 1919. május
12-én, tehát még a trianoni békeszerzôdés elôtt (!)
kényszerrel elvették, tanárait az egyetemrôl kitiltották
és Erdélybôl kiutasították. SCHNELLER ISTVÁN rektor sza-
vai a következôk voltak, amikor e napon katonai erô-
szakkal kivezették az egyetem épületébôl: „A kényszerû-
ség és a szuronyok nyomása alatt átadom az egyetem épüle-
teit, de a tudományt és a kultúrát magunkkal visszük, azt
nem hagyjuk itt!”

A Kolozsvárról elüldözött egyetemet – rövid átmene-
ti budapesti mûködést követôen, az 1921. évi XXV. tc.
szerint – ideiglenesen Szegeden helyezték el. Sôt 1922-
ben meg is ünnepelték az akkor már Szegedi Ferencz Jó-
zsef Tudományegyetem alapításának 50. évfordulóját
és ezt ország-világ tudomására hozták [1].

Szegeden az egyetemi oktatás 1921. október 19-én
indult. A gyógyszerészhallgatók képzése az akkori rend-
szerben – a Matematikai és Természettudományi, ill.
Orvostudományi Kar intézeteiben – helyileg a Klauzál
Gábor Gimnázium (Tisza Lajos krt. 6/8.), ill. a Felsô
Fémipari Iskola épületében (Kálvária tér 7.) történt (az
elsô 52 gyógyszerész 1923/24-ben végzett) [2].

A kezdetek
A Kolozsvári Tudományegyetemen – MINKER professzor Ez a
Bókay, úgy látszik, intelligens ember? c. érdekes könyvébôl tud-
juk – HINTZ GYÖRGY (1840–1890) jónevû gyógyszerész 1884
szeptemberétôl már habilitált magántanárként tartott
elôadásokat gyógyszerészeti mûtanból. E pályázat elnyerésében
BÓKAY ÁRPÁD professzornak elévülhetetlen szerepe volt, mi-
ként a „receptúrai dolgozdá”-nak nevezett tanpatika létesítésé-
vel kapcsolatban is (egyébként a Monarchia területén ez volt
az elsô!). BÓKAY mindkét kar képviselôit meggyôzte, hogy
„az akkori idôknek megfelelô orvos- és gyógyszerészképzés csak ak-
kor valósítható meg, ha a kórtani-gyógyszertani intézetben tangyó-
gy-szertárat létesítenek, ahol a gyógyszerész- és orvostanhallgatók
nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerhették a
legújabb anyagokat és fogásokat, amelyek révén Bókay és Hintz a
régi tapasztalatokat az új eredményekkel rendszerbe foglalták”
[3]. Az épület a Trefort utca 8. sz. alatt volt. Ezzel lényegében
egy idôben BÓKAY elkezdett összeállítani egy vény-
gyûjtemény-zsebkönyvet, ami elôbb 15, késôbb 17 fejezetet
tartalmazott, benne 695 vénnyel, amelynek elsô kiadása
1889-ben jelent meg. A taxát HINTZ GYÖRGY készítette.

DR. ISSEKUTZ HUGÓ gyógyszerész, egyetemi magántanár
1903-ban megszervezte a történelmi Magyarország elsô
Egyetemi Gyógyszertárát; amely késôbb a Gyógyszerészeti

Intézet alapját képezte. Az egyetemi gyógyszertár
Kolozsvárott egy kétszintes épületben volt. MINKER pro-
fesszor a város térképével, továbbá az egyetemi gyógyszer-
tár földszinti és emeleti része alaprajzának bemutatásával
dokumentálja a helyzetet. A Gyógyszerészi mûtan tárgyat
DR. ISSEKUTZ HUGÓ adta elô, ám miután 1916-ban elhunyt,
utódja DR. FERENCZ ÁRON gyógyszerész, egyetemi magánta-
nár lett. Ô azonban az egyetem Szegedre költözésekor
Kolozsvárott maradt, ezért a szegedi Orvostudományi Kar
elôterjesztésére a minisztérium az Egyetemi Gyógyszertár
felállításával DR. DÁVID LAJOS gyógyszertári vegyészt bízta
meg [2]. A Gyógyszertechnológiai Intézet történetét be-
mutató szerzôk egyike még hallgatta DÁVID professzor
elôadásait és vizsgázott is elôtte, aztán munkatársa volt a
többi négy tanszékvezetônek is. Az intézet történetét veze-
tôinek tevékenysége alapján ismertetjük.

Dávid Lajos
DÁVID LAJOS 1889-ben Kézdivásárhelyen (Háromszék vár-
megye) született († Szeged, 1962; Gyógyszerészet 6 [10],
1962., 390–391.) Gyógyszerészgyakornoki idejét JANCSÓ

GÉZA gyógyszerész kézdivásárhelyi patikájában töltötte.
Hallgatókorában 1910-tôl gyakornokként dolgozott az
Egyetemi Gyógyszertárban. 1911-ben Kolozsvárott szer-
zett gyógyszerészi oklevelet, s eleinte a Gyógyszerészeti In-
tézet és Egyetemi Gyógyszertárban tanársegédként mûkö-
dött. 1913-ban gyógyszerészdoktor lett (értekezésének cí-
me: Hydrastis Canadiensis L. gyöktörzse és kivonatos hydras-
tin-tartalmának … új mennyileges meghatározási módjáról),
1914 nyarától katonai szolgálatot teljesített, 1918-ban az
Egyetemi Gyógyszertár vegyésze, majd 1922-ben egyetemi
magántanári, 1930-ban címzetes egyetemi rendkívüli ta-
nári, 1944-ben egyetemi nyilvános rendes tanári címet ka-
pott és 1952-ben kandidátus lett (ô volt a 11-ik). 1961-
ben átvehette jubileumi aranydiplomáját [2, 4].

DÁVID LAJOS 1919. október 1-jéig a kolozsvári Egyetemi
Gyógyszertárban dolgozott. Aztán az egyetemmel Szeged-
re ment, ahol – az Orvostudományi Kar elôterjesztése
alapján – megbízták az Egyetemi Gyógyszertár felállításá-
val, amire a Kálvária téren lévô Felsô Fémipari Iskola
szárnyépületében került sor. Ez – a világháború és a tria-

noni békekötés utáni súlyos hely-
zetben – nagyon nehéz feladatot
jelentett, amit DÁVID professzor
szorgalmas munkával jól megol-
dott: 1922. január 7-én megnyílt
az Egyetemi Gyógyszertár [4]. Ezt
követôen gyógyszertári fôve-
gyésszé, majd a gyógyszertár he-
lyettes vezetôjévé és 1926-ban a
Gyógyszerészeti Intézet vezetôjé-
vé nevezték ki. A II. világháború
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nehéz évei után 1947–48-ban az orvosi kar dékánja, a kö-
vetkezô évben prodékánja volt! Tagjává választotta a né-
met, a francia, az észt-finn-magyar és két amerikai gyógy-
szerészeti társaság.

1931 tavaszán a DÁVID LAJOS által vezetett Gyógyszeré-
szeti Intézetet és Egyetemi Gyógyszertárat a Dóm tér 11.
sz. alatt helyezték el. A Dóm térre (akkor még Templom
tér) történt átköltöztetés DÁVID professzor életének másik
nagyon jelentôs szakmai kihívása volt. A Dóm téren a
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár a föld-
szinten és az I. emeleten volt, lényegében két szintet fog-
lalt el és az egyik felsô emeleten volt még egy nagy közös
laboratórium is. Az ötvenes évek második felében az el-
méleti elôadásokat az Eötvös utcai épület egyetlen nagy
vízszintes tantermében tartották. Gazdaságossági szem-
pontokra tekintettel DÁVID professzor bevezette 375
házikészítmény (injekció, tabletta és egyéb „noso-
comiális” preparátum) elôállítását [5]. Fontos feladatának
tekintette a gyógyszerészgyakornokok, a gyógyszerészhall-
gatók és a doktoranduszok képzését. 1927-tôl publikálta
háromkötetes hiánypótló munkáját: Gyógyszerészet tan-
könyv (más, kisebb könyvei is megjelentek). „Tanártársai-
nak mindig megértô, készséges jó barátja; közvetlen munkatár-
sainak és tanítványainak szeretô, bizalmas, atyai tanítója volt”
– írta róla NOVÁK professzor.

A szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 1957-ben tör-
tént megalakulása (1957. évi 64. tv.) utáni évben az Egye-
temi Gyógyszertárat az Orvostudományi Egyetemhez csa-
tolták és vezetésével DR. FRÖHLICH ANDRÁS egyetemi ad-
junktust bízták meg. DÁVID professzor 37 évi szolgálat
után 1958. október 1-jén nyugalomba vonult. Ekkor az
intézet vezetését egy évre (1958–1959) DR. GERGELY MENY-
HÉRT egyetemi adjunktus vette át [2, 6].

1958 szeptemberében az intézet munkatársa volt DR.
DÁVID LAJOS CSc. tanszékvezetô egyetemi (egy.) tanár;
DR. GELLÉRT MENYHÉRT és PALUSKA OLGA egy. adjunktus;
DOBÓNÉ WAYER MÁRIA, FERENCZI ILONA, KARDOS KATALIN,
KERESZTES ANNA, REGDON GÉZÁNÉ KISS M. ÉVA és REGDON

GÉZA egy. tanársegéd; KÖHLER GÁBOR egy. gyakornok;
HORPÁCSY FRIGYESNÉ intézeti titkárnô; TEISZL ISTVÁNNÉ és
HORVÁTH GYÖRGY laboráns; BENE JÓZSEF és RAFFA MÁTYÁS

segédlaboráns.

Kedvessy György
1959-ben az intézet vezetésére négyen pályáztak. A tan-
szék élére 1959 szeptemberében DR. KEDVESSY GYÖRGY

egyetemi tanárt nevezték ki. KEDVESSY GYÖRGY 1914-ben
Budapesten született († Szeged, 2002; Gyógyszerészet 47
[2], 2003, 75–78.). Budapesten, a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet (1936),
aztán gyógyszerészdoktor (1938), egyetemi magántanár
(1944), a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa (1953),

tanszékvezetô egyetemi tanár
(1959), a gyógyszerészeti tudo-
mány doktora lett (1981). Szá-
mos fontos kari és egyetemi tiszt-
séget töltött be: 25 esztendôn át
volt tanszékvezetô egyetemi tanár
(1959–1984), 12 éven át a kar 
dékánja (1967–1979), és általá-
nos rektorhelyettes (1963–1967).
1984-ben prof. emer. lett.

Számtalan hazai és külföldi
szakmai feladata közül is kiemelendô, hogy megalakulá-
sától az MGYT tagja, aztán elnöke (1968–1972), majd a
vezetôség tagja volt. Tudományos tisztségei: ETT (késôbb
MTA-EüM) Gyógyszerészeti és Gyógyszerkönyvi Biz. tag
(1954–1966 és 1967–1980), MTA Gyógyszerészeti Szak-
biz. tag (1954–1964), MOTESZ elnökségi tag (1970–1976),
a TMB-ben opponensi, bírálóbizottsági és bizottsági elnö-
ki tisztség, Orsz. Szakgyógyszerész Bizottság alelnök, az V.,
VI. és VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerk. bizottsági tag
(1951–1967), ill. elnök (1982–1986), a II–VI. For-
mulae Normales szerkesztôbizottsági tag, ill. elnök
(1976–1981).

Politikai-közéleti jellegû szervezetekben is dolgozott: a
Szeged Városi Tanács és az Országos Béketanács tagja volt,
ill. elnöke a Hazafias Népfront Szeged városi szervezeté-
nek. A háború nem kímélte ôt sem: 1944-ben parancsban
utasították a budapesti kar hallgatóinak és értékeinek Né-
metországba történô „menekítésére”...

Az intézet oktatómunkája. Az oktatásban – és a kutatás-
ban is – elsôként támaszkodott a kolloidikai ismeretekre.
Az elméleti és a gyakorlati tananyagot tartalmilag teljesen
korszerûsítette. Jegyzeteket jelentetett meg. Gyógyszertech-
nológia c. tankönyvét 1964 és 1981 között összesen öt át-
dolgozott változatban adta ki (kémiai kutatóintézetek
munkatársai is szívesen használták) [7]! Formailag is mo-
dernizálta a képzést. Kezdetben a III. és a IV. évfolyamon
heti 3+3 óra technológia-elôadás volt (hétfôn és kedden
az egyik évfolyamnak 2+1 óra, majd csütörtökön és pén-
teken a másik évfolyamnak, ami – KEDVESSY professzor ki-
magasló „egyéb” tevékenysége mellett – szinte teljesíthe-
tetlen elfoglaltságot jelentett. Ezért az egyik oktatási re-
form során – amikor mindegyik professzortársa saját heti
óraszámát növelni szerette volna, akkor rendkívül megle-
pô volt, hogy – KEDVESSY professzor a heti 3+3 óra helyett
csupán 2+2 órát tervezett tartani. Más: eleinte volt gyakor-
lati szigorlat is, ami minden oktatótól 1-2 hetes intenzív
elôkészítést igényelt. Egyszer elhagyta a gyakorlati szigor-
latot, ezzel mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak igen
nagy szívességet tett. Idetartozik annak bemutatása is,
hogy korábban a VII. félév után kollokválni kellett. E vizs-
gaforma eltörlése ugyancsak KEDVESSY professzor bölcses-
ségét igazolja.

Intézeti kutatómunka. Igazi kutatóként KEDVESSY pro-
fesszor e képességeit már Budapesten kifejlesztette és Sze-
gedre érkezése után azonnal felmérte kutatási lehetôsé-
geit. Szerencsés egybeesés, hogy éppen ekkor (1959) jelent
meg a Münzel–Büchi–Schultz: Galenisches Praktikum c. ki-
tûnô könyv, amely mérföldkônek számít a gyógyszertech-

2.
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nológia tudománnyá fejlôdése útján. KEDVESSY szinte
azonnal megszervezte a kutatómunkát: az intézet elsô há-
rom közleménye már az 1962-es Gyógyszerészetben megje-
lent, ill. további kettô az 1963-as Acta Pharmaceutica
Hungaricában. Elsô doktorandusza REGDON GÉZA tanárse-
géd volt, ô és SELMECZI BÉLA voltak az elsôk, akik már
1962-ben doktoráltak.

Az intézetben végül is négy fô kutatási témát alakított
ki: rektális gyógyszerkészítmények, kolloid gyógyszerfor-
mák, tabletták és drazsék vizsgálata, ill. portechnológiai
kutatások (késôbb biohasznosíthatósági vizsgálatok).
Azokban az évtizedekben mindegyik „nyerô” témának
számított. Persze, ehhez az is kellett, hogy KEDVESSY pro-
fesszor minden esztendôben részt vegyen néhány nagyon
jelentôs nemzetközi tudományos kongresszuson, ahol
„ráérzett” a kutatási tendenciákra (ezt és intuíciós képessé-
gét egész mûködése során kiválóan gyümölcsöztette),
másrészt bemutatta az intézet kutatási eredményeit is.
Minden intézeti kutatási feladatot, gyári témát, sôt eleinte
még a TDK-sok tevékenységét is személyesen irányította,
ami már csak azért is elképesztô teljesítmény volt, mert
közvetlen irányításával 100-nál több gyógyszerészdoktori
értekezés készült. 1971-tôl – dékánként és tanszékvezetô-
ként is – támogatta a tudományos ösztöndíjasok doktorálá-
sát: végül is a karon 44-en, közülük 15-en intézetében sze-
reztek doktori fokozatot. Kutatási-fejlesztési szerzôdései
száma meghaladja a 70-et. Több újítás és négy szabada-
lom szerzôje, 11 kandidátusi értekezés témavezetôje és két
munkatársa még életében akadémiai doktori fokozatot
nyert el. Saját összesített impakt faktora 100-nál több, tu-
dományos közleményeinek száma 300 fölött van és a hi-
vatkozásoké 1000 körüli.

Az intézetvezetés stílusa. Demokratikus vezetô volt; ez sze-
mélyiségének lényegét jelentette. Reggelenként 1/2 9-tôl
vezetôi értekezletet tartott, eleinte DR. KOVÁCS LÁSZLÓ do-
cens és DR. FERENCZI ILONA adjunktus részvételével, ami ké-
sôbb DR. REGDON GÉZA és DR. SELMECZI BÉLA adjunktussal
bôvült. A 70-es évek közepén – mivel DR. KOVÁCS LÁSZLÓ

docens kilépett – e megbeszéléseken DR. ERôS ISTVÁN, DR.
KATA MIHÁLY és DR. MAYER ADÉL is részt vett. Ezek napirend-
je a következô volt: a vezetô munkatársak informálása 
aktuális döntésekrôl, tendenciákról és várható események-
rôl, az intézet oktatási, kutatási, szervezési, személyi stb.
kérdéseirôl.

KEDVESSY minden év szeptemberében és februárjában
ún. félévkezdô oktatói értekezletet tartott, amelyen a III. és
a IV. éves hallgatók 3-4 tagja szintén részt vett. Figyelmes-
ségére és empátiás készségére jellemzô módon lehetôséget
biztosított arra, hogy a hallgatók véleménye – nemritkán
kritikus véleménye is! – megtárgyalásra és megoldásra ke-
rüljön.

A kar és az intézet történetéhez tartozik még, hogy 1969
és 1973 között a kari épületet fel kellett újítani, amely
1930-ban ún. bauxitbetonos technológiával készült (Gyógy-
szerészet 48 [11], 2004, 698–699). 1969 tavaszán KEDVESSY

dékán – tôle nagyon is szokatlan módon – elrendelte,
hogy „az elôadásokat csak a hallgatóság fele látogathatja!”
A négy intézetet a város különbözô épületeiben helyezték

el, a Dékáni Hivatal pl. az Apáthy-kollégiumban mûkö-
dött. A Gyógyszertechnológiai Intézet Újszegeden, a Va-
kok Intézete mellett, egy régi iskolában kapott helyet. Ál-
talában folyt ott egy szerény mértékû, inkább gyári kutatás
és ott voltak a gyakorlatok (kivéve az injekciós gyakorlato-
kat, amelyeket a gyermekklinikán tartottunk). Az elméleti
elôadások helye az Apáthy-kollégium nagy tanulójában
volt. Bútoraink zömét, bizonyos készülékeinket és pl. az
üvegárut az Eötvös utcai épülettel szemben lévô pincében,
Szentmihályon egy bezárt iskolában és a JATE egyik raktá-
rában tároltuk. Aztán 1973 szeptemberében már a felújí-
tott épületben kezdtük el a munkát.

Különösen nehéz helyzetbe került a kar és az intézet ak-
kor, amikor a minisztérium a 70-es évek elején létszám-
csökkentést rendelt el: a karról kilenc oktatónak kellet el-
mennie, ill. helyettük nem volt szabad újakat felvenni. Vé-
gül ezt a periódust is sikerült átvészelni.

KEDVESSY professzor személyisége. Sokat utazott a német
nyelvterületekre. Kiváló intuitív képességgel rendelkezett
és súlyt fektetett arra, hogy az intézet tudományos ered-
ményei elsôként kerüljenek publikálásra. 1962. május 18-
án a kar a felújított Eötvös utcai épületbe költözött (Gyógy-
szerészet 6 [6], 1962, 231–232), ahol építészetileg és be-
rendezését tekintve is korszerû intézetet alakított ki (ame-
lyet a német ERWEKA-sorozat mintegy 30 kisgépével sze-
relt fel), s ami – ezek következtében – Európa-szerte pél-
dául szolgált. Alapvetô, hogy a kolloidikai ismereteket ok-
tatta. A 60-as években még intézete elnevezését is megvál-
toztatta Gyógyszertechnológiai Intézetre. E tekintetben
második volt a világon. Három könyvet publikált: fô mû-

ve a Gyógyszertechnológia címû, amelyet megtanulható tan-
könyv formájában (638 oldal terjedelemben) jelentetett
meg [7]. 1959-tôl folyamatosan fiatal ambiciózus munka-
társakkal vette körül magát. 100-nál több gyógyszerész
doktorálását irányította. 1971-tôl dékánként támogatta,
hogy a kar 14 fiatal kutatója kandidátusi minôsítést sze-
rezzen. Iskolateremtô, határozott, jellemes és empatikus
egyéniség volt. Kijelenthetô, hogy elhunytával a tudomá-
nyos világ a múlt század egyik legnagyobb hatású magyar
gyógyszerészkiválóságát veszítette el.

KEDVESSY professzort 1960 óta ismertük. Sokat tanul-
tunk tôle, amit aztán oktató- és kutatómunkánkban hasz-
nosítottunk, továbbá sokat profitáltunk vezetésbôl és em-
berségbôl.
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1984. június 30-án az intézet munkatársa volt: DR. KED-
VESSY GYÖRGY DSc. tanszékvezetô egy. tanár; DR. ERôS ISTVÁN

CSc., DR. KATA MIHÁLY CSc., DR. PINTYÉNÉ DR. HÓDI KLÁRA

CSc., DR. REGDON GÉZA sen. CSc., DR. SELMECZI BÉLA CSc. és
UGRINÉ DR. HUNYADVÁRI ÉVA CSc. egy. docens; DR. MISETA MÁ-
RIA, DR. REGDON GÉZÁNÉ KISS M. ÉVA, IFJ. DR. REGDON GÉZA és
DR. SZABÓNÉ DR. RÉVÉSZ PIROSKA egy. adjunktus; IFJ. DR. KÁSA

PÉTER és SOÓSNÉ DR. CSÁNYI ERZSÉBET egy. tanársegéd; HOR-
PÁCSY FRIGYESNÉ és VECSEY IMRÉNÉ intézeti titkárnô; BARTHA

LÁSZLÓNÉ, FRÓMANNÉ POVIK KLÁRA, JUHÁSZ KLÁRA, HUBER MÁ-
TYÁSNÉ, KRASZNAI ILDIKÓ, PAPP ERZSÉBET, ROMHÁNYI ISTVÁNNÉ

és ZÁDORI ERZSÉBET intézeti laboráns; LÉVAI ANTALNÉ, LUDVIG

ILLÉSNÉ és SASTIN LAJOSNÉ segédlaboráns.

Selmeczi Béla
1984-ben három pályázat érkezett be. A Gyógyszertechnoló-
giai Intézet élén KEDVESSY professzort DR. SELMECZI BÉLA követ-
te, aki 1930-ban Szegeden született († Szeged, 2004, [8]).
Édesapja is gyógyszerész volt, akinek 1950-ben államosított
gyógyszertára Király Patika néven Szeged Petôfi te-
lepen ma is mûködik. 1955-ben Szegeden szerzett
gyógyszerészi oklevelet, majd Debrecen és Makó
közforgalmú gyógyszertáraiban dolgozott. Itt érte
1960-ban KEDVESSY professzor meghívása az inté-
zetébe. 1962-ben gyógyszerészdoktor, 1973-ban
szakgyógyszerész és 1976-ban kandidátus lett.
1984-tôl volt az intézet tanszékvezetô egyetemi 
tanára, 1995-ig. Még ugyanebben az évben, éspe-
dig 1984. december 15-tôl lett a kar dékánja és 
e funkciót két perióduson át látta el (1990-ig).
1995-ben vonult nyugdíjba [8].

Az a bô évtized, ameddig tanszékét irányította, anyagilag
nem igazán kényeztette el az egyetemeket. Ráadásul számá-
ra nagy kihívást jelentett az is, hogy elôdje – KEDVESSY pro-
fesszor – kiemelkedô képességû és igen eredményes vezetô
volt! Dékáni mûködése idejére esett a felsôoktatási reform
beindítása, az ötéves gyógyszerészképzés bevezetése, a diplo-
mamunkák készítése és teszt íratása az államvizsgák része-
ként. Vezetésével a Kari Tanács és az Egyetemi Tanács meg-
szavazta felterjesztését, hogy a gyógyszerészek is kapjanak
doktori címet (akkor ez nem Szegeden múlott)! Külön ered-
mény, hogy 1987-ben biztosította az angol nyelvû (devizás)
képzés megindítását: azóta karunkon 18 országból csaknem
kétszázan végeztek. Ezekben az években a kar 50-nél több
korszerû angol nyelvû egyetemi jegyzetet jelentetett meg. Az
oktatók többsége azokban az években tanult meg angol
nyelven hétrôl hétre tantermi elôadásokat tartani. A kar
1990-re már 52 millió Ft-ot gyûjtött össze az épület bôvíté-
sére. Karunknak általában jó híre kelt a nagyvilágban.

SELMECZI intézetvezetôi periódusában történt a kari épület
belsô korszerûsítése és új tantermek kialakítása. Az oktatás-
ban következetesen megtartotta a szeptemberi és a februári
ún. tanszékvezetôi elôadásokat, ahol részletesen tájékoztatta
hallgatóit, ugyanakkor szabad kezet biztosított fiatal munka-
társainak, hogy tantermi elôadásokat tartsanak és vizsgáztas-
sanak. Kutatási területe a tablettázás és a drazsírozás volt,
ahol olyan szép eredményeket ért el, pl. a cukormentes be-
vonás és a filmdrazsírozás területén, amik alapján kandidá-

tus lett. A tablettázás technológiája és Magnézium címmel
könyvet publikált, továbbá RÁCZ ISTVÁN professzorral együtt
társzerzôje a háromkötetes Gyógyszer-technológia tankönyv-
nek. Megközelítôleg 200 dolgozata jelent meg. Fenntartotta
az intézet négy kutatócsoportját. Biztosította a gyakorló
gyógyszerészek doktorálási lehetôségét, sôt RÉVÉSZ PIROSKA

1992-ben és MISETA MÁRIA 1994-ben kandidátus lett, míg
KATA MIHÁLY 1991-ben és ERôS ISTVÁN 1994-ben akadémiai
doktori fokozatot szerzett. Az egykori tablettázó munkacso-
port két tagja, nevezetesen HÓDI KLÁRA és RÉVÉSZ PIROSKA

2006-ban szintén eredményesen védte meg akadémiai dok-
tori értekezését.

DR. SELMECZI BÉLA ezeken túl is kivette részét a szakmai
közélet tevékenységébôl; magától értôdônek tartotta, hogy az
MGYT és a kamara tagja legyen (e véleményével többen nem
értettek egyet)! Számos szakmai testület vezetôje vagy tagja
volt. Voltak (azóta „feledékeny”) bírálói. Tanársegéd korában
akár hajnalokig is dolgozott a Dóm téri kutatólaboratórium-
ban! Jól hasznosította azokat a tapasztalatokat, amelyeket fél-
éves norvégiai (Oslo) tanulmányútján szerzett. Gyümölcsö-

zôen jó kutatási kapcsolatokat alakított ki a Hal-
lei Gyógyszertechnológiai Intézet munkatársai-
val. Munkáját jól beosztotta; annyit vállalt,
amennyit teljesíteni tudott: csak dékán volt és
csak tanszékvezetô [8].

Megjegyzés. SELMECZI BÉLÁT évtizedeken át is-
mertük. Néhány hónap eltéréssel KATA MI-
HÁLLYAL egyszerre került az intézetbe, aki
1984–1988 között dékánhelyettese is volt, sôt
1984. december 15-ig – MINKER EMIL rektorhe-
lyettes felügyelete mellett – a kari vezetési felada-

tokat is ellátta. Sok mindenrôl hasonlóan gondolkodtunk…
1995. június 30-án az intézet munkatársa volt: DR.

SELMECZI BÉLA CSc. tanszékvezetô egy. tanár; DR. KEDVESSY

GYÖRGY DSc. prof. emer.; DR. ERôS ISTVÁN DSc. és DR. KATA

MIHÁLY DSc. egy. tanár; DR. PINTYÉNÉ DR. HÓDI KLÁRA CSc.,
DR. REGDON GÉZA sen. CSc. és UGRINÉ DR. HUNYADVÁRI ÉVA

CSc. egy. docens; ifj. DR. REGDON GÉZA PhD., SOÓSNÉ DR.
CSÁNYI ERZSÉBET és DR. SZABÓNÉ DR. RÉVÉSZ PIROSKA CSc. egy.
adjunktus; DR. AIGNER ZOLTÁN, BERÉNYI MARIANNA, GOMBKÖ-
TÔ ZSUZSANNA, ifj. DR. KÁSA PÉTER és DR. DEÁKNÉ DR. BERKÓ

SZILVIA egy. tanársegéd; öt külsô oktató; ROMÁN LAJOSNÉ inté-
zeti titkárnô; ARANY JÁNOSNÉ, BALÁZSNÉ BÉRES EDIT, BRAUN

JÁNOSNÉ, FODOR IRÉN, KARVALY GELLÉRTNÉ, KOVALCSIK OLGA,
LAKATOS ZOLTÁNNÉ, MÁJER JÁNOSNÉ, MOLNÁR FERENCNÉ és SZA-
LAI ANDREA intézeti laboráns; DRÉGELY GIZELLA, NAGY IMRÉNÉ,
TEMESVÁRI ANDRÁSNÉ és TÖRÖK IMRÉNÉ segédlaboráns.

4.
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Erôs István
A Gyógyszertechnológiai Intézet negyedik kinevezett tan-
székvezetôje DR. ERôS ISTVÁN lett, aki 1940-ben Kaposváron
született, egy év kihagyás után került a szegedi egyetemre,
ahol 1965-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett; 1968-ban
gyógyszerészdoktor, 1976-ban kandidátus és 1994-ben
akadémiai doktor lett, ill. 1995-ben habilitált. Egyetemi ta-
nárként 1995-tôl tíz éven át vezette a tanszéket.

Közben volt dékánhelyettes (1993–1997), majd dékán
(1997–2000) és az Egyetemi Tanács választott tagja
(2000–2006). Jelenleg is irányítja a kar szakképzési és to-

vábbképzési tagozatát, ill. az
egyik akkreditált doktori program
vezetôje. Az MGYT-n belül szá-
mos magas funkciót töltött be.
2006-ban pl. oroszlánrészt vállalt
a 13. Magyar Gyógyszerész Kong-
resszus megszervezésében és le-
bonyolításában. 2006 decembere
óta az MGYT elnöke. Kiemelkedô
munkásságát számos értékes ki-
tüntetéssel honorálták [9].

A megváltozott hazai politikai helyzet kínálta új lehetô-
ségek, továbbá az a körülmény, hogy az intézetre már na-
gyon ráfért a korszerûsítés, nem kevésbé ERôS professzor
ambíciója következtében egy egészen új, korszerû intéze-
tet alakított ki. Mind az oktatást, mind a kutatást megre-
formálta. Maradandót alkotott az intézet építészeti (bel-
sô) átalakítása terén: többek között a (nagy-) receptúra-
labort teljesen korszerûsítette, a padlástérben – a Far-
makognóziai Intézettel közösen – új laboratóriumot léte-
sített, korszerûsítette az injekcióslaboratóriumot, a kuta-
tólaboratóriumba modern mûszereket szerzett be, vala-
mint szép ebédlôt és asszisztensi öltözôt stb. létesített (az
intézeti könyvtár és iroda funkcióját megcserélte). Ehhez
az intézet pályázatokkal csaknem 100 millió Ft-ot szerzett
és egyéb forrásokból további kb. 50 millió Ft-hoz jutott.
Ezzel elérte, hogy az intézet ismét nyugat-európai színvo-
nalon mûködik. Erre az idôszakra esett a kari épület és a
Dékáni Hivatal külsejének csinosítása (2004).

1990-tôl sorra jelentek meg az intézet korszerû jegyze-
tei, éspedig egységes külsôvel. ERôS professzor két magyar
és két angol jegyzet társszerzôje, továbbá összesen öt
könyv, ill. könyvfejezet szerzôje. Elôadásainak és publiká-
cióinak száma meghaladja a 300-300-at. Kutatócsoportját
is vezette. Igazgatói tevékenysége idején az intézetben 60
TDK-s hallgatót foglalkoztattak, 31 PhD-hallgató végzett
kutatásokat és közülük 1995-ig 13-an szereztek PhD-
fokozatot. Vezetése alatt munkatársai 350-nél több dolgo-
zatot publikáltak. Az oktatás liberalizálása (ami a hallga-
tóságnak természetesen tetszik) ellen ádáz küzdelmet
folytatott. Dékánsága idején az asszisztensképzés kereté-
ben 1997-tôl három évfolyamon 40 gyógyszertári asz-
szisztens végzett.

2004. szeptember elején munkatársak voltak: DR. ERôS

ISTVÁN DSc. tanszékvezetô egy. tanár, DR. SELMECZI BÉLA

CSc. prof. emer., DR. KATA MIHÁLY DSc., DR. PINTYÉNÉ DR.
HÓDI KLÁRA CSc. és DR. SZABÓNÉ DR. RÉVÉSZ PIROSKA CSc.

egy. tanár, DR. AIGNER ZOLTÁN PhD., ifj. DR. KÁSA PÉTER

PhD., ifj. DR. REGDON GÉZA PhD és SOÓSNÉ DR. CSÁNYI ER-
ZSÉBET PhD egy. adjunktus, BAJDIK JÁNOS PhD, DR. DEÁKNÉ

DR. BERKÓ SZILVIA PhD, KÓNYA MAGDOLNA és SÍPOS PÉTER

egy. tanársegéd, öt külsô oktató, FEHÉR ANDRÁS, PALLAGI

EDINA, PÉNZES TÍMEA és TÜSKE ZSÓFIA rezidens; AMBRUS RI-
TA, LACZKOVICH ORSOLYA, MAKAI ZSOLT és SZEPES ANIKÓ

PhD-hallgató, BUDAI SZABOLCS és SZÛCS MÁRIA demonstrá-
tor, ROMÁN LAJOSNÉ intézeti titkárnô, ARANY JÁNOSNÉ, BRA-
UN JÁNOSNÉ, FODOR IRÉN, KARVALY GELLÉRTNÉ, KOCSÁRDI

ZSUZSANNA, LAKATOS ZOLTÁNNÉ, MÁJER JÁNOSNÉ, MOLNÁR FE-
RENCNÉ és MONOSTORI MAGDOLNA intézeti laboráns, KRISZ-
TIN MÓNIKA, NAGY IMRÉNÉ, SOMOGYI HENRIKNÉ és TÖRÖK IM-
RÉNÉ segédlaboráns.

Révész Piroska
A Gyógyszertechnológiai Intézet jelene. DR. RÉVÉSZ PIROSKA

egyetemi tanár 2005. július 1-jén vette át az intézet irányí-
tását DR. ERôS ISTVÁN professzortól, ebbôl adódóan a Gyógy-
szertechnológiai Intézet jelen állapotának bemutatása az
elmúlt két évre tekint vissza.

ERôS professzor 10 éves igazgatói tevékenysége alatt az
intézet nagy fejlôdésen ment át. A mûszerezettséget olyan
szintre emelte, amely lehetôvé
tette a tudományos tevékenység
fokozását, amelyet nemcsak MTA-
doktori cím, PhD-fokozat és ha-
bilitáció fémjelez, hanem számos
hazai és külföldi projektben, vala-
mint több ipari témában való
részvétel is. Új hallgatói laborató-
riumot hozott létre és a régieket
felújíttatta. RÉVÉSZ PIROSKA pro-
fesszor tehát egy európai színvo-
nalú intézetet vett át, ami arra kötelezi, hogy a megválto-
zott lehetôségeket az oktatás és a tudomány szolgálatába
állítsa, s további lehetôségeket teremtsen az utána jövôk
számára.

Oktatás. Az intézet fô tevékenysége az oktatás, amelyet
graduális, posztgraduális és PhD-képzés formájában való-
sítanak meg. Graduális képzés keretében gyógyszerész-
hallgatókat oktatnak magyar és angol nyelven kötelezô,
kötelezôen választható és szabadon választható kurzusok
formájában. A posztgraduális képzés elsôsorban szak-
képzést, valamint gyógyszerész-továbbképzést jelent. 
A Gyógyszertudományi Doktori Iskolán belül – a Gyógy-
szertechnológia doktori program keretében – évente 2-4
PhD-hallgató munkáját irányítják szervezett képzés for-
májában, emellett a képzésen kívüli, elsôsorban az ipar-
ból érkezô doktorjelöltek létszáma is meghaladja a 2-3 fôt
évente. A PhD-képzésbe több külföldi hallgató is bekap-
csolódik, aki teljesen vagy részben az intézetben készíti el
PhD-tézisét.

Az oktatás fô volumenét tagadhatatlanul a gyógyszer-
technológia tárgy elmélete és gyakorlata képezi. A gyógy-
szertechnológia elméleti vonatkozásait a diákok négy sze-
meszteren keresztül hallgatják. Az új elvárásoknak megfe-
lelôen egyfajta mérnöki szemléletet kívánnak közvetíteni
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a hallgatóknak, amely az ipari gyógyszergyártás szem-
pontjából alapvetô (eljárástechnológiák, gyártási proto-
kollok, léptéknövelés, önköltség törvénye stb.), továbbá
az utolsó szemeszter anyagát – a korábbi tematikától el-
térôen – egy ún. biofarmáciai blokk képezi, mintegy
összekapcsolva a gyógyszerforma tervezését a kívánt bio-
lógiai hatás elérésével. A gyakorlati képzésben nagy hang-
súlyt fektetnek a gyógyszertári gyógyszerkészítésre, mivel
hiszik és vallják, hogy ezek a gyakorlatok elengedhetetle-
nek a gyógyszerészi szemlélet kialakításához, valamint
fontos részét képezik az egyre csökkenô individuális terá-
piának.

A közeljövôben a gyógyszerészképzés mellett bekapcso-
lódnak a mérnökképzésbe is. Nevezetesen a Vegyész MSc
mérnökszak keretein belül felkérésre gyógyszertechnoló-
gia-elméleti kurzusokat hirdetnek meg, továbbá a kar által
indítandó Gyógyszergyártó gyógyszertechnológus MSc
mérnökképzésbôl is oroszlánrészt vállalnak.

1997-tôl a gyógyszertári asszisztensek képzésében szin-
tén részt vesznek.

Kutatás. A Gyógyszertechnológiai Intézet kutatási témái
három nagy területet ölelnek fel. Alábbiakban az egyes té-
mákat részletezzük.

1. Gyógyszeralapanyagok fizikai-kémiai sajátságának módo-
sítása a feldolgozhatóság elôsegítése céljából, ezen belül:

– habitusváltoztatás: kristályosítás, olvadékkristályosí-
tás, extrudálás, kristályok bevonása és felületkezelése;

– mikrohullám alkalmazása szilárd anyagok szerkezet-
változtatásában: biopolimerek és kristályos anyagok keze-
lése;

– szuperkritikus körülmények alkalmazása szilárd
anyagok szerkezetmódosításában és szemcseméret csök-
kentésében (nanotechnológia): „high pressure ultra-
sound”, nagy nyomású homogenizátor és „super critical
fluid” technológia alkalmazása;

– kristályos anyagok amorfizálása és stabilizálása: oldó-
szeres eljárás, olvadéktechnológia és ôrlés;

– mûveletek befolyása a polimorfiára: ôrlés, aprítás és
préselés.

2. Hatóanyagok biológiai hatáskifejlôdésének módosítása,
ezen belül:

– oldékonyság, oldódási sebesség és permeabilitás mó-
dosítása: a hatóanyag specifikus felületének növelése,
mikro- és nanopartikulomok elôállítása, folyadékkristá-
lyos rendszerek alkalmazása, szolubilizálás, szilárd disz-
perziók elôállítása és ciklodextrines komplexálás;

– új gyógyszerhordozó rendszerek kifejlesztése: transz-
dermális rendszerek, gélemulziók, önemulgeáló rendsze-
rek, leépülô rendszerek és targetterápiás rendszerek;

– módosított hatóanyag-leadású rendszerek (MR):
nyújtott, késleltetett és szakaszos;

– gyors hatóanyag-leadású rendszerek (FDDF).
3. Gyógyszerformák tervezése, ezen belül
– preformulációs vizsgálatok: fizikai-kémiai jellemzôk,

interakciók, stabilitás, szabad filmek vizsgálata stb.;
– faktoriális tervezés;
– neuronhálós gyógyszerforma-tervezés;
– formulálás: szilárd, félszilárd és folyékony gyógyszer-

formák stb.

A Gyógyszertechnológiai Intézetben három kutatócso-
port tevékenykedik: az egyes csoportok vezetôi és tagjai,
valamint a csoportokban mûködô PhD- és TDK-hallgatók
(a 2007. szeptember 1-jei állapotnak megfelelôen látha-
tók). Itt kell megemlíteni ROMÁN LAJOSNÉ intézeti titkárnô
és MOLNÁR LÁSZLÓNÉ segédlaboráns nevét, akik közvetve
segítik a kutatómunkát.

Az 1. sz. kutatócsoport feladata a szilárd gyógyszerformák
kutatása és fejlesztése a kívánt biológiai hatás elérése céljából,
amelynek vezetôje PROF. DR. HABIL HÓDI KLÁRA DSc, egye-
temi tanár, helyettese IFJ. DR. HABIL REGDON GÉZA PhD,
egyetemi docens, tagjai: IFJ. DR. KÁSA PÉTER PhD, egyetemi
adjunktus és DR. BAJDIK JÁNOS PhD, egyetemi tanársegéd,
PhD-hallgató: KRISTÓ KATALIN és SOVÁNY TAMÁS, szervezett
képzésen kívüli PhD-hallgató: ALY AHMED, BUCHHOLCZ

GYULA, HEGEDÛS ÁGOTA és KÓSA ANNAMÁRIA, TDK-hallgató:
BÖLCSKEI ÉVA, BAKI GABRIELLA, KORBELY ANITA, NIKOVETZ

KRISZTINA és JÓJÁRT IMRE, laboráns: KOCSÁRDI ZSUZSANNA,
MONOSTORI MAGDOLNA, MUSZKA ZSUZSANNA, VÍGH ILDIKÓ és
KRISZTIN MÓNIKA.

A 2. sz. kutatócsoport feladata a folyékony és félszilárd
gyógyszerformák kutatása és fejlesztése a kívánt biológiai hatás
elérése céljából, amelynek vezetôje PROF. DR. HABIL ERôS

ISTVÁN DSc, egyetemi tanár, helyettese DR. CSÁNYI ERZSÉBET

PhD, egyetemi docens, tagok: DR. FEHÉR ANDRÁS tudomá-
nyos munkatárs, SIPOS PÉTER egyetemi tanársegéd és
MAKAI ZSOLT egyetemi gyakornok, PhD-hallgató: SZÜCS

MÁRIA és HORVÁT SÁNDOR, szervezett képzésen kívüli PhD-
hallgató: BLUM ANITA és NAGY GÁBOR, TDK-hallgató: CSIZ-
MAZIA ESZTER, BARTA GÁBOR, KÜRTI LEVENTE és PETRÓCZKI

DÓRA, laboráns: ARANY JÁNOSNÉ, BRAUN JÁNOSNÉ és BAKOS

SÁNDORNÉ.
A 3. sz. kutatócsoport feladata a gyógyszeralapanyagok fi-

zikai-kémiai sajátságának módosítása a feldolgozhatóság elôse-
gítése és a hatás kifejlôdésének befolyásolása céljából, amely-
nek vezetôje PROF. DR. HABIL RÉVÉSZ PIROSKA DSc, tanszék-
vezetô egyetemi tanár, helyettese DR. AIGNER ZOLTÁN PhD,
egyetemi docens, tagok: DR. HABIL KATA MIHÁLY DSc, prof.
emer., DR. AMBRUS RITA PhD, egyetemi gyakornok és GOM-
BÁS ÁGOTA egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató: PARYA REISI

NASSAB, SZÛTS ANGÉLA és NACSA ÁGNES, szervezett képzésen
kívüli PhD-hallgató: AMIR BASHIRI, LACZKOVICH ORSOLYA,
TATAI ANITA és CSÔKE EMESE, TDK-hallgató: SZABADI VIKTOR,
BENKô BRIGITTA és POMÁZI ANITA, laboráns: KOVÁCS KLÁRA,
LAKATOS ZOLTÁNNÉ és SOMOGYI HENRIKNÉ.

8.
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Kooperáló magyar partnerek: SZTE Gyógyszerésztudomá-
nyi Kar intézetei, Bôrgyógyászati és Allergológiai Klinika,
Ortopédiai Klinika és a Fogorvostudományi Kar intézetei,
Semmelweis Egyetem intézetei (Budapest), DTE Gyógysze-
résztudományi Kar intézetei (Debrecen), Pécsi Tudomány-
egyetem Gyógyszerésztudományi Szak intézetei, Veszpré-
mi Egyetem intézetei és a BMGE intézetei (Budapest).

Kooperáló külföldi partnerek: Halle-Wittenbergi Egyetem,
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet; Halle-Wit-
tenbergi Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék; Karl-Heinz
Egyetem, Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet
(Düsseldorf); Ljubjanai Egyetem, Gyógyszerésztudományi
Kar; Páviai Egyetem, Gyógyszertechnológiai és Biofarmá-
ciai Intézet; Parmai Egyetem, Gyógyszertechnológiai és
Biofarmáciai Intézet; Groningeni Egyetem, Gyógyszertech-
nológiai és Biofarmáciai Intézet; Marosvásárhelyi Egyetem
Gyógyszerésztudományi Kar; Temesvári Egyetem Gyógy-
szerésztudományi Kar és Toledói Egyetem Gyógyszerésze-
ti Kar intézetei (USA).

Az intézet fontosabb projektjei. Környezeti paraméterek
szerepe szilárd gyógyszerformák elôállításában és stabili-
tásában; Szabályozott hatóanyag-leadású gyógyszerfor-
mák tervezése és vizsgálata; Kristályos gyógyszeralapanya-
gok amorfizálásának tanulmányozása; Szilárd adalék-
anyagokat tartalmazó polimer filmek preformulációs vizs-
gálata; Nanoszerkezetû kompozit gyógyszerformák kifej-
lesztése fehérjék terápiás hatékonyságának növelésére;
Neurodegeneratív megbetegedésekkel kapcsolatos ható-
anyagok és gyógyszerformák fejlesztése; Hatóanyagok vér-
agy gáton történô átjutásának vizsgálata különbözô hor-
dozórendszerek és beviteli kapuk alkalmazása esetén;
Gyógyszeralapanyagok és segédanyagok fizikai-kémiai sa-
játságának módosítása a feldolgozhatóság és a kívánt bio-
lógiai hatás elérése céljából; Polimer filmek, adalékanya-
gok és maganyagok közötti interakciók vizsgálata.

Fontosabb elismerések és kutatói teljesítmények: DR.
ERôS ISTVÁN egyetemi tanár „Batthyány-Strattmann László
Díj”-at kapott (2007) és ROMÁN LAJOSNÉ intézeti titkárnô
„Rektori elismerô oklevél”-ben részesült (2007). DR. HÓDI

KLÁRA egyetemi tanár „Korszerû vizsgálómódszerek alkal-
mazása szilárd gyógyszerformák fejlesztésében és minôség-
biztosításában” címû munkájával (2006) és DR. RÉVÉSZ

PIROSKA tanszékvezetô egyetemi tanár „Hatóanyagok és
segédanyagok fizikai-kémiai sajátságai és azok módosítá-
sa szilárd gyógyszerformák elôállítása céljából” címû
munkájával MTA doktori fokozatot szerzett (2006).

Zárszó
Egy egyetemi intézet vezetésének lehetôségeit az adott po-
litikai és gazdasági helyzet nagymértékben befolyásolja.
Másrészt egy-egy tanszék története szorosan függ vezetôjé-
tôl is; a jó vezetô igyekszik kihasználni a lehetôségeket
(ráadásul vannak koncepciózus vezetôk és vannak hivatal-
nokok). A Gyógyszertechnológiai Intézet történetét fôként
vezetôinek tevékenysége alapján mutattuk be.

A gyógyszerészet és a Gyógyszertechnológiai Intézet bô
80 éves történetét áttekintve a fejlôdés óriási. Néhány példa:

• az 1920-as évek Trianon utáni politikájától orszá-
gunk uniós tagságáig,

• a gyógyszerészi szemléletben a hajdan volt magisztrá-
lis gyógyszerkészítô és expediáló szakembertôl a jelenlegi,
tudományos ismereteket alkalmazó „hétcsillagos gyógy-
szerészi” tevékenységig, ill. a gyógyszerészi gondoskodásig,

• a III. Magyar Gyógyszerkönyvtôl – a modern szemlé-
letû „Quintá”-n át – az Európai Unióval harmonizáló VIII.
Magyar Gyógyszerkönyvig,

• az 1920-as években volt magán-, majd állami gyógy-
szerellátástól a mai merkantilizálódó magánszolgáltatásig,

• a Pulfrich-fotométertôl napjaink modern számítógé-
pes készülékeiig,

• az egykori cédulázásos irodalmazástól az internetig,
• a kéziratok és az értekezések gépelésétôl az elektroni-

kus szövegszerkesztésig stb.
A szerzôk köszönetet mondanak mindazoknak, akik az adatok ren-

delkezésre bocsátásával segítették a munkájukat.

Dr. Kata Mihály és dr. Révész Piroska,
Szegedi Tudományegyetem,

Gyógyszerésztudományi Kar
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A szabadkai gyógyszerészet 
225 éve

M ÁRIA TERÉZIA (1717–1780) 1779-ben nyilvání-
totta Szabadkát szabad királyi várossá (Maria
Theresiopolis), és mint ilyen, vonzóvá vált az

iparosok, kereskedôk és más foglalkozású emberek szá-
mára. Szabadka akkoriban inkább nagy falunak volt
mondható; ugyanis 18 ezres lakosának zöme földmûve-
léssel foglalkozott. Az egészségügyi szolgáltatás színvona-
lát jelzi, hogy a városban nem volt orvos, a gyógyítást bába-
asszony végezte és gyógyírt kereskedônél lehetett venni.

Már egy évvel késôbb, 1780-ban Magyar Korona néven
megnyílt a város elsô gyógyszertára (1. ábra). Tulajdonosa
CSORDA FERENC gyógyszerész volt, aki ingyenes telket, adó
alóli mentességet és ígéretet kapott, hogy a városban nem
nyitnak több patikát. Ugyanakkor a kereskedôktôl megvon-

ták a gyógyszerárusítás jogát. Mindezekért CSORDA gyógysze-
résznek az akkor érvényes tarifák szerint biztosítania kellett
a lakosság gyógyszerellátását. A patika mûködését elôírás
szabályozta, s ellenôrzését késôbb a város orvosa végezte.

Sok huzavona után 1813-ban – és az elsô gyógyszertár-
tulajdonos beleegyezése nélkül! – Oltalmazó Anya néven
megnyílt a második patika (2. ábra). Tulajdonosa SZABÓ

FERENC volt. Mivel a kereskedôk közben visszakapták
gyógyszer-árusítási jogukat, emiatt mindkét gyógyszertár
mûködésében nehézségek léptek fel. Késôbb a gyógyszeré-
szeknek sikerült elérniük e jogok ismételt megvonását. Eb-
ben az idôben a gyógyszertárakban provizorok, azaz okle-
veles gyógyszerészek dolgoztak.

1848-ban sorozatban olyan miniszteri rendeletek jelen-
tek meg, amelyek elôírták a gyógyszertárak mûködési fel-
tételeit, meghatározták az árakat, továbbá a hallgatók gya-
kornoki oktatásának lehetôségeit.

Szabadka harmadik gyógyszertárát Szent Teréz néven
1851-ben BERNER JÓZSEF gyógyszerész nyitotta meg, aki két
nagy magyar írónk – CSÁTH GÉZA és KOSZTOLÁNYI DEZSÔ –
nagyapja volt (3. ábra).

1873-ban a Rudics utcában – a zsidó templom mellett
– GÁLFI GYÖRGY megnyitotta a ma is létezô Kígyó Patikát.

Ezekben az években az Ôrangyal Gyógyszertár volt az
ötödik Szabadkán, amelyet a XIX. század 80-as éveiben
eredményesen vezetett NIRTIT BÉLA okleveles gyógyszerész.

Ez a patika a mai Zágráb utca és a Zom-
bori út sarkán létesült (4. ábra).

SZIGETI JÓZSEF 1896-ban kapott enge-
délyt a hatodik, Vörös Kereszt elnevezésû
gyógyszertár megnyitására (5. ábra).

1901: a XX. század elején a meglévô
gyógyszertárhálózat még két gyógyszer-
tárral bôvült: a Szentháromság patika
GÁLFI (6. ábra) és a Szent Rókus patika
HOFFMAN JÓZSEF tulajdonában nyílt meg.

1903–1920 között, az akkor már 100
ezer lakosú Szabadkán még további
nyolc gyógyszertárat létesítettek, fôként
a külvárosban. 1944-ben két patikát le-
bombáztak. 1949-ben törvényt alkottak
a magángyógyszertárak államosításáról:
ezután a meglévô nyolc privát patika ál-
lami (népi) gyógyszertár (Narodna Apo-
teka) néven mûködött; volt tulajdono-
saik pedig e gyógyszertárak vezetôi let-
tek. 1993-ban Szabadkán a gyógyszertá-
rak kiváltak a kórház, az orvosi rende-
lôk és a gyógyszertárak alkotta Egészség-
ügyi Központból és Apoteka Subotica
néven önálló (állami) vállalatot hoztak
létre.

Jelenleg Szabadka Apoteka Subotica há-
lózata 17 állami gyógyszertárában 116-an dolgoznak. Sza-
badka és járásnyi nagyságú térsége kb. 120 ezer lakosát most
17 magán- és 17 állami patika látja el. Utóbbi gyógyszertá-
rak privatizációját a közeljövôben tervezik befejezni. 

Kovács Tóth Valéria, Palics, Szerbia;
Bartos Makai Ilona, Bajmok, Szerbia

Humanitás évszázadokon átHumanitás évszázadokon át
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Acicerói gondolat fényében vagyunk hivatottak hir-
detni a patikárus világ minden egyes elhivatottja ne-
vét. Na, nem márványtáblán, ámbár többen megér-

demelnék azt, mint érdemtelenül oly sok mások, mert tény
az, hogy a Szolnok vármegye területén tevékenykedô gyógy-
szerészek közmûködése, szakmai eredménye az egyetemes
magyar gyógyszerészet részét is képezi. Így indokolt a róluk
szóló – ha csak név szerinti – adatok begyûjtése is, hisz al-
kottak ôk a gyógyszerésztudományokban, az ôslénytanban,
de a költészetben és a szépirodalomban is egyaránt.

A törvény
A közegészségügyi rendelkezésrôl szóló 1876. XIV. tc. a
magyar egészségügy múlt századi legjelentôsebb és legfon-
tosabb meghozott jogszabálya. Nem tudatosan untatva
e sorok olvasóját, de szükségesnek tartom, hogy belete-
kintsünk egy 130 éves törvény felépítésébe, mely nemzet-
közi viszonylatban is jelentôs alkotás volt abban az idô-
ben, s ami elôször foglalta valós egységbe az akkor is zilált
egészségügy legkülönbözôbb ágazatait.

A törvény elsô része egészségügyi intézkedésekkel fog-
lalkozik. Meghatározza azt, hogy a közegészségügy az ál-
lami igazgatás körébe tartozik. Szól az orvosi hivatásra
vállalkozók kötelességeirôl, és a számunkra legfontosabb
értesülés, hogy a gyógyszerészetet mint közegészségügyi
intézményt az állam felügyelete alá helyezi. Szabályozza
az orvosi, a szülésznôi gyakorlatot, a kórházak felállításá-
nak módjait. Kötelezôvé teszi a himlô elleni védôoltást és
meghatározza a járvány elleni küzdelem teendôit. A tör-
vény második része közvetlenül és közvetve is foglalkozik
a gyógyszerészekkel, a gyógyszertárakkal. A törvény ezen
része meghatározza a közegészségügyi szolgálatot, azaz
minden városnak, minden községnek, amelynek 6000 fô
lakosa van, orvost kell tartania. Ahol ez lehetséges, ott köz-
egészségügyi körbe csoportosít, azaz körorvosi ellátást biz-
tosít. A közegészségügy egésze felett a belügyminisztérium
gyakorolta a felügyeletet, így a gyógyszertárak nyitásának
engedélyezése is ezen nehézkes hivatalhoz tartozott, ami
igencsak megnehezítette egy patika létrejöttét a hosszadal-
mas adminisztráció folytán. Csak egy példa erre. A Szol-
nok város második patikája létrehozásának gondolatától a
megnyitásig 12 év telt el, megannyi levél, kérvény és sze-
mélyes lobbizás eredményeként.

Egészségügyi ellátottság
Egy, az ország közegészségügyi viszonyairól szóló késôbbi
jelentést (1879), melyet TISZA KÁLMÁN neve fémjelzett, a
következô kiragadott táblázat tesz érdekessé.

1877-ben Szolnok vármegye 9 rendezett tanácsú városa
rendelkezett önálló orvossal.

Város neve Orvos(ok) neve
Jászberény dr. Markgraf Vilmos
Árokszállás dr. Marponvai Gyula
Szolnok dr. Erdey Dávid, Vezér Károly
Karcag dr. Lenk Gusztáv
Kunhegyes dr. Gerendai László, dr. Biszterszki Róbert
Kunszentmárton dr. Frey József
Kisújszállás dr. Kalaszki Róbert, dr. Nagy János 
Túrkeve dr. Szeremley Mihály
Mezôtúr dr. Rada József

A következô községek rendelkeztek különálló orvossal:

Község neve Orvos neve
Jászladány dr. Izsó Lajos
Besenyszög Mettzôsy Sándor
Jászkisér Jezerniczki Dániel
Madaras (Kunmadaras) Harbály Sámuel
Kenderes Engel Lipót
Déva-Ványa dr. Bakó Péter
Török-Szt-Miklós 4 orvos volt
Jász-apáthi dr. Kindl Pál
Földvár (Tiszaföldvár) Paumer Jakab

Közegészségügyi köröket a következô községek alkottak: 

Közegészségügyi kör Körorvos székhelye Orvos neve
Felsô-Szt-György, Fényszarú dr. Lédig Lajos
Fényszarú, Monostor, 
Kerekudvar puszta
Dósa, Jákóhalma, Jákóhalma Farkas László
Mihálytelek
Alattyán, Alsó-Szt-György, Alsó-Szt-György dr. Szeniczei Pál
Jánoshida, Mizse puszta
Kôtelek, Nagykörû, Kôtelek dr. Czapkai Imre
Tiszasüly
Tisza Abád, Tisza-Szalók, Tisza-Szalók dr. Kristóffy Pál
Tisza Derzs, 
Tisza Szent Imre
Tisza Bura, Tisza-Roff Tisza-Roff dr. Karácsonyi János
Tisza Beô, Fegyvernek Fegyvernek dr. Frank Mór
Szelevény-Csépa, Tisza Sass Glüchstal József
Tisza Sass, Tisza Ugh
Kûrth, Inoka, Nagy-Rév, Nagy-Rév dr. Gänger Mór
Czibakháza
Várkony-Vezseny 1877-ben e két község körorvosi állása 

még betöltetlen volt.

A gyógyszertárak kialakulása
A gyógyszertárak kialakítása természetesen követte a me-
gye közigazgatási szervezetének felépítését. 1879-ben 23
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Visszatekintés a többréteVisszatekintés a többréte
avagy: Patikák Szolnok vármegyében
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gyógyszertár volt a megyében. Ezek megoszlása a követke-
zô volt:

Járások megnevezése Gyógyszertárak száma
Jászsági felsôjárás 2
Jászsági alsójárás 3
Tisza felsôjárás 4
Tisza középsôjárás 1
Tisza alsójárás 1
Rendezett tanácsú városokban 12

A kiegyezés után a magyar kormány azoknak az országos
kormányzati és közigazgatási kérdéseknek a megoldása fe-
lé fordult, melyeket a gyakorlati élet vetett felszínre és me-
lyeknek a megoldását égetô szükség tette idôszerûvé. Ek-
kor már több évtizede mûködött a megyeszékhely lakos-
ságának legnagyobb megelégedésére az Isteni Gondviselés
és a Vörös Kereszt gyógyszertár. A következô táblázat egy
1879-es felmérést mutat, melyet SIPOS ORBÁN hozott nyil-
vánosságra nyomtatott változatban a megye állapotáról, a
településekrôl, a megye területén mûködô gyógyszerészek
nevével.

Szolnok megye településein mûködô gyógyszerészek
Település neve Gyógyszerész(ek) neve
Szolnok Horánszky István, Boár György
Jászberény Merkl János, Teschler Emil
Karcag Báthory Bertalan
Kunhegyes Virtzfeld Mór
Kisújszállás Boleman István
Mezôtúr Spett Dezsô, Borbás István
Kunszentmárton néhai Bárány Antal örökösei
Túrkeve Komáromi Gyula
Tiszaföldvár Széll Mihály
Törökszentmiklós Székely Miklós és Anna reál 

jogú tulajdonosok
Kunmadaras Jung Károly
Tisza-Szalók Muszenics Béla
Kenderes Csabai Uj Mihály tulajdonos
Jászladány özv. Szemnecz Ferencné 

tulajdonos özvegyi jogon
Jászkisér Mercz József
Jászapáti Neczasek Károlyné
Jászalsószentgyörgy özv. Szemnecz Ferenc 
Jászfényszaru Kranczly Ferenc

Mint látható, 18 településen 21 nevesített gyógyszerész
szolgálta ki a települések lakosságát. Már akik hittek is az
orvoslók által felajánlott javallatokban, melyeket a helyi
gyógyszerészek pontos adagolásban és útmutatással adtak
a beteg kezébe, sokszor helyettesítve az orvosi praktizálás
tényszerûségét.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egészségügyi létszámá-
nak alakulását mutatja az alábbi táblázat 1879-tôl egészen
1910-ig.

Év Orvostudor Sebész Gyógyszerész Szülésznô Halottkém
1879 40 23 20 170 –
1880 46 19 25 154 –
1881 50 22 25 212 –
1883 53 14 36 206 –
1884 51 15 43 202
1885 58 14 41 210 –
1886 60 13 41 214 –
1893 75 7 37 228 –
1894 67 7 – 229 60
1895 75 5 – 241 57
1896 72 6 40 225 58
1897 73 6 41 227 62
1898 82 6 41 241 62
1899 90 6 43 251 63
1900 92 5 43 262 –
1901 102 5 43 265 47
1905 90 4 – 284 49
1910 93 3 – 297

A gyógyszerészeti hálózat az elôbbi táblázat szerint a sze-
mélyzeti létszám változásával együtt bôvült. A lakosság
gyógyszerellátásának javuló körülményeit részletezik a kö-
vetkezô beszédes adatok, figyelembe véve, hogy 1893-ban
a megye lakossága már 318 475 fôre növekedett.

Év Reáljogú Személyi Fiók Kézi Összesen
jogú reál

személyzet

1879 5 18 1 – 23
1880 5 18 1 – 23
1881 5 18 1 – 23
1882 5 22 2 – 27
1883 5 23 2 2 28
1884 5 23 2 2 28
1885 5 25 2 2 30
1886 5 32 – 1 37
1893 5 32 – 1 37
1894 5 34 – 2 39
1896 5 35 1 1 40
1897 5 35 1 1 40
1898 5 38 1 2 43
1900 5 38 – 1 43
1901 5 38 – 2 43
1905 – – – – 51
1910 – – – – 59

(Azokon a helyeken, ahol nincs számadat, ott az adott év forráshiányos.)

egû múltba…egû múltba… Mottó: „A történelem az idôk tanúja, az igazság fénye,
az emlékezés élete, az élet mestere, a régmúlt hírnöke.” 

(Cicero)
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A polgári élet
A gyógyszerész és családja a város megbecsült tagja volt.
Adózásával igencsak hozzájárult a város költségvetésé-
hez, mivel végzettsége folytán az adó kétszeresét fizette
be a közös kasszába. A család a mindenkori polgári csa-
ládok életét élte, így háziasszonyaik is elsôsorban a ház-
tartás megszervezését, szokásrendszerét voltak hivatot-
tak kialakítani, a férjük városban elfoglalt pozíciójának
megfelelôen. Tekintsünk be egy ilyen család háztartásá-
ba. A korabeli polgári háziasszonyoknak – így a gyógy-
szerészfeleségeknek is – elsôsorban a háztartás meg-
szervezése, szokásrendszerének kialakítása, a gazdálko-
dás, a munkafolyamatok rendjének megtervezése volt a
feladatuk. Mindamellett, hogy a férj munkájában való
rendszeres részvétel sem hiányozhatott. Férjük társadal-
mi rangjának, vagyoni helyzetének megfelelô társasági
élet kialakítására, a társasági kapcsolatok fenntartására
és a különbözô összejövetelek, vendégeskedések részt-
vevôinek minél teljesebb és magas színvonalú kiszolgá-
lására fordította figyelmét. Mindez nem azt jelentette,
hogy tékozoltak és erôn felül bizonyították pozíciójuk
hitelességét. 

Álljon ezen a helyen Szolnok város elsô gyógyszertá-
rának, az Isteni Gondviselés Gyógyszertár Gyógyszertári
könyvének 1878. évi augusztus havi bevételi bejegyzé-
seinek összege. E hó 31 napos lévén a következô teljes
összeget tartalmazta: 1123,90 korona. Ebbôl – a mai
névvel illetett bruttó bevételbôl – gazdálkodott a gyógy-
szertár és a nyereségébôl a fenntartó család.

A háziasszony minden esetben háztartási könyvecs-
két vezetett, melyben minden egyes vásárlási tételt le-
könyvelt önmaga és a család felé elszámolva. Betekint-
ve HORÁNSZKY IRMA, egy igencsak elismert és megbecsült
polgári család asszonyának könyvecskéjébe (melyet
GULYÁS KATALIN történész kolléganôm dolgozott fel) a
következôk derültek ki. Különféle húsok, zöldségek,
ételalapanyagok vásárlása mellett a ház körüli munkák,
a család tisztántartására fordított eszközök beszerzése
szerepelt tételként. Mennyisége mindig meghatározta,
hogy vendéget vártak, vagy csak a szûk család ellátását
biztosították. A hétvégi bevásárlás minden esetben az
élénk társadalmi-társasági életre utalt, ami vendégekkel,
vacsorákkal járt együtt. A vásárlásokból kitûnik, hogy 

nem tartottak háziállatot, legalábbis a nagyobb váro-
sokban. Volt szôlôjük, melynek borát fôleg a vendégek
élvezték. A családfô részére sört szereztek be. Röviden
ennyit egy megbecsült korabeli polgári család háztartá-
sáról.

A Szolnok és Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Útmutató
1914-bôl már a következô képet mutatta meg a megyérôl.

Szolnok megye településein mûködô gyógyszerészek
Település neve Gyógyszerész neve
Szolnok Bárány Pál, Sámuel Béla, 

Schwemmer Miksa, Steiner Oszkár, 
Szele Béla, Végh Gyula és Antal

Abádszalók Baltazár János
Jászalsószentgyörgy Koráni Kálmán
Besenyszög Selmeczi Ignác
Csépa Csatár Andor
Cibakháza Mertz Gusztáv
Dévaványa Gálffy Ernô, Szombat Bertalan
Fegyvernek Miskey Dezsô
Jászjákóhalma (Jákóhalma) Sághy Gyula
Jászapáti Sárossy Imre, Dr. Südy Ernô
Jászárokszállás Guttman Sándor, Szücs Dezsô
Jászberény Bordás János, Tornyos Lajos, 

Révész Imre, Hrabéczy Oszkár
Jászdózsa Kramlitsch Lajos
Jászfényszaru Fábry Elek
Jászkisér Szele Alajos
Jászladány Grüner Mór
Karcag Ardó Leó, Stern Lajos, Fényes Lajos
Kenderes Strausz Ármin
Kisújszállás Jantó Tivadar, Lassányi József, 

Weiszberger Miklós
Kôtelek Czaich Zs. Kornél
Kunhegyes Gerendai József, Szondi László
Kunmadaras Szilágyi Imre
Kunszentmárton Lukács Andor, Popovics Lajos
Mezôtúr Kellner Viktor, Kenedi Norbert, Pikó Pál, 

Koritsánszky Endre
Tiszaszentimre Papp László
Tiszaföldvár Goldmann Adolf, Mertz József
Tiszakürt Miksa Gyula
Tiszaroff Barsy Lajos
Tiszasüly Bathó Béla örökösei
Tiszavárkony Bolváry János
Törökszentmiklós Récsey Zoltán, Garzó Gyula, Lassányi Jenô
Túrkeve Remetey F. Dezsô, Adametz Leo

A megye 32 településén összesen 55 végzett, diplomás gyógy-
szerész szakember dolgozott a különféle gyógyszertárak-
ban. Volt olyan település, ahol 4 gyógyszerész tevékenyke-
dett az egyre növekvô létszámú lakosság érdekében.

Az elsô világháború elôtt 2-3 vármegye tartozott egy
gyógyszerészkerülethez. Ily módon lett egységes terület a
Heves-Szolnok megyei kerület. Ennek a területnek akkori
elnöke id. SZELE BÉLA volt, helyettese egy heves megyei
gyógyszerész, VERPELÉTI GÉZA.

1.
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Az ominózus, Magyarországot megnyirbáló békeszer-
zôdés után a kerület elvált egymástól. A Szolnok várme-
gyei kerület elnöke továbbra is id. SZELE BÉLA maradt, he-
lyettese pedig SIR LÁSZLÓ Karcagról, a titkári teendôket
BELEZNAY KÁROLY szolnoki gyógyszerész látta el. Meg kell
említeni, hogy a Heves vármegyei kerület elnöke az egri
VELCSEY ISTVÁN gyógyszerész lett. A szervezet feladata a tu-
lajdonosok érdekvédelme. Emellett az özvegyek, az árvák
és az alkalmazottak érdekvédelmi teendôit is ellátta. Ez
úgy nézett ki, hogy a választott 6 fô (mint választmányi ta-
gok) a megye területén lévô 32 településen 62 gyógyszer-
tárának érdekeit képviselte. Az elnöki tisztet id. SZELE BÉLA

1934-ig töltötte be, majd ezt követôen fiát, ifj. SZELE BÉLÁT

választották meg, valószínûleg az id. SZELE iránti tisztelet-
bôl. Így történt, hogy az ifj. SZELE 1942-ig volt a terület
szakmai elnöke.

A kerület szervezete nagymértékben hozzájárult az
1935. szeptember 29-én megtartott, a DR. BALOGH KÁLMÁN

gyógyszerész, orvosprofesszor születése 100. éves évfordu-
lójának méltó megünnepléséhez. A rendezôbizottság tag-
jai voltak: ifj. SZELE BÉLA, KRÄMER SZILÁRD és uzoni KOVÁCS

ZOLTÁN gyógyszerészek. A mindenkori elnök hivatalból
tagja volt a Magyarországi Gyógyszerész Egyesületnek,
majd utódjának, az Országos Gyógyszerész Egyesület tisz-
tikarának.

E szervezeteknek választmányi tagjai voltak a következôk:

Récsey Zoltán Törökszentmiklós 1921–1925
K. Révész János Jászberény 1921
K. Révész Imre Jászberény 1922–1932
Jánváry Endre Jászberény 1934–1939
Koczka Pál Szolnok 1934–1942
Geszti Imre Törökszentmiklós 1947–1950
Petry Zoltán Öcsöd 1947–1950
Solymossy János Szolnok 1947–1950

Pót- és választott választmányi tagok:

Végh László Szolnok 1940–1942
Végh László Szolnok 1943–1944
Szerb József Jászberény 1947–1950
Popovits Dénes Karcag 1947–1950

A választmány által megválasztott igazgatótanács tagja:

Geszti Imre Törökszentmiklós 1947–1950

Fegyelmi bizottsági tag:

Krämer Szilárd Szolnok 1947–1950

Természetesen semmiképpen nem lenne teljes a kép, ha
nem sorolnánk fel azokat, akik a szûkebb kerület vezetô-
ségében végezték tevékenységüket:

Elnök id. Szele Béla Szolnok 1920–1934
ifj. Szele Béla Szolnok 1934–1942
Koczka Pál Szolnok 1943–1944
Végh László Szolnok 1943–1944
ifj. Szele Béla Szolnok 1946–1950

Elnökhelyettes Sir László Karcag 1920–1922
K. Révész Imre Jászberény 1922–1931
Végh Antal Szolnok 1933
Jánváry Endre Jászberény 1934–1939
Koczka Pál Szolnok 1940–1943
Geszti Imre Törökszentmiklós 1946–1950

Titkár Beleznay Károly Szolnok 1920–1921
Koczka Pál Szolnok 1922–1932
Uzoni Kovács Zoltán Szolnok 1933–1940
Herczeg Ferenc Szolnok 1940–1942
Nagy Imre Szolnok 1943–1944

Pénztáros Krämer Szilárd Szolnok 1934–1938
Végh László Szolnok 1939–1942
Solymossy János Szolnok 1943–1944

Segédtitkár Weigl József Szolnok 1938–1944

2.
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A megyei adóközösség 1946-tól létezett, aminek elnöke
id. SZELE BÉLA, helyettese VÉGH LÁSZLÓ volt, míg a titkári
teendôket SZTOJALOVSZKY BÉLA töltötte be.

A szolnoki és a Szolnok Megyei Almanachban (szerk.:
SZABÓ BARNA, Szolnok, 1926) a következô felmérés adatai
találhatók.

Szolnok megye településein mûködô gyógyszerészek

Település neve Gyógyszerészek neve
Abádszalók Balthazár János
Besenyszög Fülöp Zoltán
Csépa Nagy Ferenc
Cibakháza Mertz József
Dévaványa Sommer Bertalan
Fegyvernek Miskey Dezsô
Jászdózsa Gulyás Béni
Jászkisér Czaik Zs. Kornél
Jászapáti Rácz Illés, Miniszter Imre
Jászszentandrás Medzidbrodszky Ignácné
Jászladány Radimeczky Zoltán, Scheller Mátyás (kezelô)
Jászfényszarú Fábry Elek
Jászárokszállás Guttmann Sándor, Schwarcz Manó
Jákóhalma Sághy Gyula
Kenderes Mécs Balogh Sándor
Kôtelek Bodolai István
Kunhegyes Szandy László, dr. Nagy Frigyes
Kunszentmárton Weisz Mihály (kezelô), Szabó József
Kunmadaras Szilágyi Imre, Gyöngyösi Géza
Nagykörû Fodor Illés
Rákóczifalva Kovács Kálmán
Szolnok Martos Gyula, Sugár Andor, Lassányi Jenô, 

Vargha László, Végh Antal, Végh László, 
Szele Béla, Koczka Pál, uzoni Kovács Zoltán

Tiszabô Molnár Bertalan
Tiszaföldvár Goldmann Adolf, Mertz Gusztáv
Tiszasûly Betegh Gerô
Tiszaszentimra Papp László
Tiszavárkony Bolváry Lajos
Tiszaroff Barsy Lajos
Törökszentmiklós Récsey Zoltán, Mikes Elek, Garsó Gyula, 

Szabó István
Jászberény Jászváry Endre, K. Révész Imre, 

Szentgyörgyi Imre, Tomory Elemér, 
Tornyos Lajos

Karcag ifj. Solc Gábor, Sir László, Bôtös Sámuel, 
Stern Lajos,

Kisúlyszállás Zöldy Dezsô, Vincze Miklós, Meyer József
Mezôtúr Wimmer Jenô, Elek Jenô, Jankovics Dénes, 

Rokszin Szilviusz
Túrkeve Ember Béla, Adametz Jenô

A gyógyszerészek
Álljon mementóként azon gyógyszerészek, élôk, elôdeik
és hozzátartozóik igencsak rövid életrajza adattári szinten,
akik e hivatás és szakma napszámosai voltak.

Nagykörû
VARGYASSY GYULA gyógyszerész. Született 1879-ben, Szent-

gotthárdon. Oklevelét 1900-ban a kolozsvári egyetemen
szerezte. 1913-ig gyógyszertár-tulajdonos volt Szentgott-
hárdon. 1914–1918 között mint gyógyszerügyi népfelke-
lô tiszt szolgált. 1918-tól Lajtaújfalun, 1924-tôl Szabad-
szálláson, 1928. májustól Nagykörûn volt gyógyszerész.
Kitartó felesége SCHLÉSINGER MARGIT.

Rákóczifalva
NAGY LÁSZLÓ babocsai nemesi oklevéllel bíró gyógysze-
rész. Született 1908-ban Cibakházán. Oklevelét 1931-ben,
a szegedi egyetemen szerezte. Gyakornok volt Szegeden és
Rákóczifalván, 1933 óta önálló, személyjogon gyógyszer-
tára volt.

Jászdózsa
KOVCZÁK BÉLA gyógyszerész. Született 1896-ban, Békéscsa-
bán. Tanulmányait 1924-ben Szegeden végezte. Gyakorla-
tot Endrôdön és Túrkevén folytatott. 1929 óta volt önálló.
Személyi önéletrajzában található, hogy a 101. gyalogez-
red kötelékében harcolt az olasz, az orosz és a román fron-
ton, amiért a II. osztályú ezüst és bronz vitézi érem tulaj-
donosa lett. Felesége ADAMECZ ILONA, fia IMRE. További csa-
ládi életrajzáról sajnos nem tudni semmit.

Jászjákóhalma
KIRÁLY GYÖRGY gyógyszerész. Született 1903-ban, Szeghal-
mon. Oklevelét 1925-ben Budapesten szerezte. 1923 óta
mûködött a jászjákóhalmi alapítvány óvodánál. Minden
társadalmi és kulturális mozgalomban részt vett. A helyi
kulturális és társadalmi élet egyik alkotótagjaként mûkö-
dött.

Jászszentandrás
LENGYEL STEFÁNIA gyógyszerész. Született Perbeténen. A kö-
zépiskolát Pécsett végezte, oklevelét 1926-ban szerezte a
budapesti egyetemen. Gyakorlatot Gödöllôn folytatott,
1931 óta önállóan bérelte a jászszentandrási Szûz Mária
Gyógyszertárat.

Abádszalók
BALTHAZÁR JÁNOS gyógyszerész. Született 1874-ben Petrova
városában. Oklevelét a budapesti egyetemen szerezte. Dol-
gozott Nagyenyeden, Kolozsvárott, Técsôn, Máramaros-
szigeten és Törökbecsén. 1906-óta önálló gyógyszerész-
ként dolgozott Abádszalókon. A Kaszinó, a PLE és a Stefá-
nia szövetség tagja volt. Hitvese ALAPI BLANKA. Gyermekei:
BÉLA (Országos Ipartestületi Egyesület titkára), GÉZA (Tébe-
tisztviselô), TIBOR (gyógyszerész) és FERENC voltak.

Kenderes
HELLENBACH GOTTFRIED, paczolai, vitéz, dr. földbirtokos
fiúgyermeke, GÉZA gyógyszerész lett. 

Kunmadaras
PAPP ELEK gyógyszerész. Született 1896-ban, Dunaadony.
Oklevelét Budapesten szerezte. Gyakornok volt Újaradon,
segéd volt Kunmadarason. 1926 óta vette meg az Isteni
Gondviselés Gyógyszertárat Kunmadarason. 1915-tôl a
68. gyalogezred kötelékében harcolt az orosz és az olasz
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fronton, itt fogságba esett, 1919-ben került haza. 113 hold
földjét örökségbôl szerezte. A községi képviselôtestület és
a Tkpt felügyelôbizottság tagja volt. Felesége KOVÁCS MÁ-
RIA, gyermekei ILONA, MÁRIA és ELEK.

Fegyvernek
SURJÁNYI JÓZSEF gyógyszerész 1903-ban született. Oklevelét
1931-ben szerezte Budapesten. Jászladányban gyógyszer-
tár-tulajdonos volt. 1932-tôl a fegyverneki gyógyszertár
tulajdonosaként dolgozott. Az Úri Kaszinó tagja volt. Fe-
lesége BETSCH BORBÁLA, leánya ILONA volt.

Törökszentmiklós
BÖHM GYÖRGY gyógyszerész. Valójában gyógyszerészeti
képzettséggel drogériatulajdonosként dolgozott. Szüle-
tett 1884-ben Törökszentmiklóson. Gyógyszerészi okle-
velét 1909-ben szerezte Budapesten. 1921 óta volt önál-
ló. Az 1. h. gyalogezred kötelékében harcolt az orosz
fronton.

Törökszentmiklós
KIKES ELEK gyógyszerész. Született 1885-ben Nagyváradon.
Oklevelét 1906-ban szerezte Kolozsvárott. Mûködött Te-
mesváron, Tordán, 1913 óta önállóan Törökszentmikló-
son. A második világháború alatt a temesvári hadtest kö-
telékében szolgált, koronás arany érdem k. (a vitézi érem
szalagján) és a vörös-kereszt érem tulajdonosa. Az Úri Ka-
szinó, a Dalárda, a Földmûveskör is tagjaként tisztelte. Fe-
lesége BECZEY MARGIT, fiai BALÁZS és ELEK voltak.

Csépa
NAGY FERENC karakószörcsögi gyógyszerész, született
1892-ben, Pápakovácsiban. Oklevelét 1920-ban szerezte
Budapesten. 1921-tôl gyógyszertár bérlôje volt Zalalövôn.
1923-tól vette át Csépán az 1880-ban alapított Ôrangyal
Gyógyszertárat. A 20. h. gyalogezredben harcolt az olasz
fronton. A Testnevelési Bizottság, a PLE tagja volt. Felesé-
ge lazi és berniczei GHILLÁNY PIROSKA, gyermekei FERENC és
ANDREA.

Kunszentmárton
Apja CSEUZ KÁLMÁN vegyeskereskedôként és malomtulaj-
donosként dolgozott. Leánya, CSEUZ EMILIA gyógyszerész
lett, CSEUZ KÁLMÁN mint fivér pedig orvos.

Kunszentmárton
MERTZ GUSZTÁV gyógyszerész. Özvegye, azaz KURCZ RÓZA is
régi nemesi család sarja. Férjének Cibakházán, majd Tisza-
földváron volt gyógyszertára. 1927-ben halt meg. A vár-
megyei thb. tagja volt.

Kunszentmárton
PÉNER JENÔ gyógyszerész, született 1894-ben, Mátészal-
kán. Oklevelét 1920-ban szerezte, Budapesten. Segéd volt
Mátészalkán, Marosvásárhelyen, Munkácson, Újpesten,
valamint gyógyszertárvezetô volt Miskolcon, majd 1922-
tôl Szászréven, majd Kunszentmártonban önálló lett.
Gyógyszertára 1792 óta áll fenn. Feleségül MITELMANN ER-
ZSÉBETET vette.

Tiszaföldvár
HEGYES GÉZA gyógyszerész. Született 1892-ben, Cibakhá-
zán. Oklevelét 1921-ben szerezte Szegeden, mûködött Rá-
kóczifalván, Debrecenben, Tiszaföldváron, ahol 1924 óta
volt gyógyszertár-tulajdonos. A 29. hadosztály gyalogos
ezredének kötelékében harcolt az orosz fronton, majd fog-
ságba esett. A Frontharcos szövetség, a Tesz., az Országos
Gyógyszerész Egylet tagjaként tartották nyilván. Felesége
SCHWARCZ MÁRIA volt, fia pedig GÉZA.

Tiszakürt
BECH EMIL gyógyszerész. Született 1890-ben, Kompolton.
Oklevelét 1913-ban szerezte Budapesten. Mûködését Ká-
lón, Kápolnán, Alagon (mint gyógyszertár-tulajdonos),
Budapesten, 1927 óta Tiszakürtön végezte. Községi és Rk.
Egyház. Képviselô, valamint több testület tagja volt. Fele-
sége ENGEL MÁRIA, gyermekei BÉLA, MÁRIA, ALADÁR voltak.

Jászberény
PESTI JÓZSEF gyógyszerész. Született 1903-ban, Jászberény-
ben. Oklevelét 1926-ban szerezte Budapesten. 3 évig a
Szentlélek Gyógyszertárban mûködött mint gyakornok.
1929-ben az özv. Tornyos Lajosné Isteni Gondviselés
Gyógyszertárának gondnoka lett. Felesége balatoni FARKAS

VIKTÓRIA, fia JÓZSEF volt.

Jászberény
SÁRKÖZY MIHÁLY gyógyszerész. Született 1904-ben, Jászbe-
rényben. Diplomáját 1908-ban szerezte Szegeden. 1928-
tól 1932-ig Németbólyban és Zalaegerszegen mûködött,
majd a jászberényi Megváltó Gyógyszertár gondnoka lett.
(Tulajdonos özv. SZENTGYÖRGYI JÁNOSNÉ). Számos helyi
társaság, egyesület tagja volt.

Jászberény
SZERB JÓZSEF gyógyszertár-tulajdonos. Született 1900-ban,
Jászberényben. Tanulmányait a budapesti egyetemen vé-
gezte 1922-ben, majd a Tornyos gyógytár gondnoka volt.
1929-ben önállóvá vált. Számos helyi egylet tagjaként is
tevékenykedett.

Szolnok
FÖLDES BÉLA gyógyszerész. Született 1893-ban Pásztón.
Oklevelét 1914-ben, Budapesten szerezte, 1930 óta bérel-
te a szolnoki Damjanich Gyógyszertárat. A 7. gyalogezred
kötelékében harcolt az olasz fronton, koronás arany ér-
demkereszt tulajdonosa lett. Felesége SZÔKE JÚLIA, fia
GYÖRGY voltak.

Szolnok
GUNST IMRE gyógyszertárbérlô. 1907-ben született, Tisza-
várkonyban. Az egyetem elvégzése után Szolnokon volt
gyakornok. 1933-tól bérelte az Isteni Gondviselés Gyógy-
szertárat.

Szolnok
KOCZKA PÁL gyógyszerész. 1896-ban született Jászapáti-
ban. Oklevelét 1920-ban szerezte Budapesten. 1913-ban
került Szolnokra. 1920-ban vette át a Kígyó Gyógyszertá-
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rat. A 68. gyalogezred kötelékében harcolt a román fron-
ton. Fogságba esett, a koronás arany érdemkereszt tulajdo-
nosává vált. Vármegyei thb., az Országos Gyógyszerész
Egylet választott tagja volt. Felesége KELLNER ERNESZTIN,
leánya OTTILIA voltak.

Szolnok
LASSÁNYI JENÔ gyógyszerész. Született 1886-ban Kisújszál-
láson. Oklevelét 1909-ben szerezte Budapesten. Ugyanott
folytatta gyakorlatát. 1919-ben került Szolnokra és vette át
a Megváltóhoz címzett gyógyszertárat. Felesége BRAYER

RÓZSI, gyermekei VERA és GYÖRGY voltak

Szolnok
Ifj. olchai SZELE BÉLA okleveles gyógyszerész. 1895-ben
született Szalacs településen. Oklevelét 1922-ben szerezte
Budapesten. Gyakorlati ismereteit atyja 1906-ban alapí-
tott Magyar Korona Gyógyszertárában szerezte. A 68. és a
29. gyalogezredben harcolt az orosz és az olasz fronton. II.
o. ez. bronz vitézi érem tulajdonosa lett. A Magyarorszá-
gi gyógyszerészegylet vármegyei kerületének elnöke volt.
A Mûvészegylet, a Vármegyei kaszinó és több egylet tagja-
ként ismerték. Felesége nyitraludányi LUDÁNYI SÁRA, fiai
BÉLA (gyógyszerész) és GYÖRGY.

Szolnok
VÉGH ANTAL gyógyszerész. 1871-ben született Törökszent-
miklóson. Oklevelet 1917-ben kapott Budapesten, majd
utána vette át a szolnoki Angyal Gyógyszertárat. Várme-
gyei és a városi képviselô-testület tagja volt. Felesége
KUDELKA MÁRIA. Fiai ANTAL (gyógyszerész), LÁSZLÓ (gyógy-
szerész) voltak.

Szolnok
NAGY IMRE gyógyszerész. 1895-ben született Nagykörûben.
Oklevelét 1917-ben szerezte Kolozsvárott. 1918-tól Szol-
nokon a Megváltó Gyógyszertár tulajdonosa volt. 1920
óta Budapesten a Szent György Gyógyszertár bérlôje lett.
Az 1918-as eseményeket követôen halálra ítélték, de si-
került megszabadulnia. Szüleit kivégezték. Felesége FUNK

KLÁRA volt.
És akik eltávoztak a városból, a megyébôl, akik más te-

rületen is beírták nevüket a történelem valamely lapjára:

SILL ANDRÁS gyógyszerész, író. Született Szolnokon 1906-
ban. Régi szolnoki család sarja. Középiskoláit Szolnokon,
egyetemi tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte
1932-ben. A budapesti egyetemen TUZSON professzor mel-
lett dolgozott. – Versei a Nyugat-ban, az Újság-ban, a Pes-
ti Naplóban jelentek meg. Önálló verseskötete: Hullámjá-
ték (1931).

BARTHA ISTVÁN m. királyi kormányfôtanácsos, gyógysze-
rész-kisakadémikus, a Molnár & Moser cég tulajdonosa
1877-ben született Szolnokon. A középiskolát Szolnokon,
az egyetemet Budapesten végezte. 1902–1912-ben gyógy-
szerész volt, 1917-tôl a Molnár & Moser cég tulajdonosa.
1931-ben kormányfôtanácsosi címet nyert. 100 ezer pen-
gôs adományával ô alapította a Droguista Otthont. Felesé-

ge: SCHMALTZ ILONA, leánya: ILONA (DR. KOVÁCS LAJOSNÉ)
volt. A Kis Akadémia baráti kör tagja és mecénásaként is-
merték. Bôkezû támogatásának gyümölcse a 61 kiadott tu-
dományos mû. Az ô támogatásával (FÖRSTER REZSÔ szer-
kesztésében) adták ki „A Kis Akadémia negyvenkét eszten-
deje az ezredik elôadásig: 1899–1941” a kör mûködésé-
nek és történetének legfôbb forrását.

A Molnár és Moser a harmincas években Közép-Európa
legkomolyabb drogista cégének számított. A patinás
Molnár és Moser cég akkoriban élte virágkorát. Igaz, az
alapító atyákkal az elsô világháború óta a néven kívül
nem kötötte össze semmi: BARTHA ISTVÁN gyógyszerész
volt az, aki a Petôfi Sándor utcai drogériát szívós mun-
kával Pest egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító üz-
letláncává fejlesztette 1939-ben, amikor a cég fennállá-
sának ötvenedik évfordulóját ünnepelte. Mi több, köz-
ben szép csendesen felvásárolta nemcsak „a” Drogériát
– NERUDA NÁNDOR patinás, Kossuth Lajos utcai üzletét
–, hanem STESSEL NÁNDOR gyógynövény-nagykereskedé-
sét, IRGANG KÁLMÁNNAK a Sárkányhoz címzett drogériá-
ját és FRIED DEZSÔ illatszertárát is. Gondoskodott arról,
hogy minden boltjában kaphatók legyenek a vevôkör
kedvenc márkái, az alkalmazottakat pedig ünnepi jutal-
makkal és törzsgárdakedvezményekkel kényeztette el. 
A kétemeletes palota, amelyet romantikus stílusban
épített fel a Károlyi-kert háta mögött MILETIN FERENC és
SÛRÛ JÁNOS építômester, a cég virágkorában nemcsak a
laboratóriumnak adott otthont, hanem maga a cégtu-
lajdonos is itt lakott. A második világháború után BAR-
THA ISTVÁN birodalma sajnos összeomlott.

ÖRKÉNY HUGÓ gyógyszerész, kormányfôtanácsos 1879-
ben Szolnokon született, régi szolnoki család sarjaként.
Középiskoláit és egyetemi tanulmányait Budapesten vé-
gezte, 1909 óta volt gyógyszertár-tulajdonos. A Budapesti
Gyógyszerészek Egyezményének elnöke, a VI. ker. választ-
mányi bizottság elnöke volt. Felesége: PETÔ MARGIT, gyer-
mekei: ISTVÁN és MARIANNE voltak. Egy testvére a kommün
alatt Szolnokon mártírhalált halt. A neve eredetileg
Ösztreicher volt. Ösztreicher Nándor alapította 1892-ben
a szolnoki Hungária rum- és likôrgyárat, „Ösztreicher 
Lipót és fia Nándor” néven. Fia, HUGÓ gyógyszerész lett és
nevét ÖRKÉNYRE magyarosította. Fia, ISTVÁN (ÖRKÉNY IST-
VÁN író, 1912–1979) 1934-ben vette át gyógyszerészi 
oklevelét Budapesten.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich Múzeum, Szolnok

Going Back to the Varied Past…
Or: Pharmacies in Szolnok County
The author gives account of the varying lists of the pharmacies
located in the county, from 1877, and also relates to their pro-
fessional staff while presenting the pharmacists of the different
settlements, through short biographies

1.

3.
2.

4.

A Marton-féle gyógyszertár a szolnoki belvárosban. 1910 körül
Kunszentmártoni gyógyszertár. 1930 körül
A szolnoki Korona Gyógyszertár. Alapítva Szele Béla által 1906-ban
A szolnoki Lassányi-féle Megváltó Gyógyszertár az 1920-as évekbôl
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Hasznos orvosságok 
Kiskunhalasról 
a XIX. század elsô felébôl
A halasi Hasznos orvosságok receptgyûjtemény egy XVII.
században virágzó mûfaj, a kéziratos orvosságos könyvek
kétszáz évet késett utóda. A XIX. század mostoha egész-
ségügyi körülményei, az orvoshiány lehetett az oka e mû-
faj vidékünkön való kései fennmaradásának. A Lóránd
Nándor által gyûjtött halasi kéziratot a kecskeméti orvos-
történeti kiállítás néhány népi gyógyászati emléke közül
emeltem ki a Kiskunhalas monográfia néphitfejezetén való
munkálkodásom idején. 

Akéziratos füzet lapjai sárgultak, szakadozott lap-
széleit restaurálták, s hibásan fûzték egymás mellé
az oldalakat. Így az elsô oldalon olvasható recept a

26. oldalon, a 3. oldalon lévô pedig a 28. oldalon kezdôdik.
A kézirat szerzôje ismeretlen. A füzet belsô borítóján négy
fizetési nyugta szövege található. 1816-ban írták az egyiket,
1827-ben kettôt, az utolsón nem szerepel dátum. A négy
nyugta közül egyet magyarul, hármat latinul írtak. Mind-
egyik nyugta alatt ugyanaz a monogram látható: egy cirkal-
mas nagy Sz betû, közepén nagy C. A lap alján bal oldalon
pedig egy teljes név olvasható: CAROLUS SZILABA. Lehetséges,
hogy a kézirat szerzôje mégsem ismeretlen, s ez az aláírás
egyben a kézirat szerzôjét, SZILABA KÁROLYT jelöli, akirôl csak
annyit tudunk: latinos mûveltségû, iskolázott, erôteljes
egyéniségû ember volt. De nem ilyen egyszerû a szerzôség
megfejtése, mert egy grafológus szakértô véleménye szerint
a belsô borítón és a receptek egy részét lejegyzô SZILABA

KÁROLYON kívül még három kézírás különíthetô el a recept-
füzetben. Valószínûsíthetô, hogy a kéziratot SZILABA KÁROLY

családtagjai vagy esetleges hivatali beosztottai is bôvítették.
Az írásszakértô véleménye szerint ez a másik három írás jó-
val egyszerûbb, iskolázatlanabb személyekre utal.

Talán éppen ez, a többszörös szerzôség magyarázza,
hogy a kiskunhalasi kézirat tartalma nem vezethetô vissza
egy vagy két konkrét forrásmunkára: PÁPAI PÁRIZ FERENC

Pax Corporisára vagy a Házi különös orvosságok receptgyûjte-
mény valamelyik kiadására, mint a kecskeméti vagy a
mesterszállási orvoslókönyv esetében. Nemcsak egy vagy
két orvosi könyv mechanikus másolásának eredménye-
ként született, hanem tudatos gyûjtômunka alapján a sa-
ját gondjaik, betegségeik késztették arra a szerzôt vagy
szerzôket, hogy több helyrôl, újságokból, orvosságos
könyvekbôl, folyóiratokból, egyéb nyomtatványokból, szó-
beli ajánlások alapján összeírják a maguk és családjuk szá-
mára fontos orvosságokat. 

A füzet 30 oldalas, 89 receptet tartalmaz. Ezek közül 46
az emberi betegségekre, 18 az állati betegségekre, öt a 

növénytermesztésre, öt az állattartásra vonatkozik. 12
receptet ismertetett a kézirat a különbözô kártevôk el-
len, hármat a hordótisztításról. A receptek sorrendjét
sem ábécérend, sem sorszámozás nem határozza meg.
Esetlegesen következnek egymás után az orvosságok, jó
tanácsok. Nincsenek különválasztva az emberi betegsé-
gekre, az állatbetegségekre, a növénytermesztésre, állat-
tartásra vagy egyéb háztartási praktikákra vonatkozó té-
makörök, csakúgy, mint a RADVÁNSZKY BÉLA által össze-
gyûjtött XVII. századi kéziratos orvosságos könyvek
nagy részében sem. A 89 recept közül 84-et magyarul,
ötöt latinul olvashatunk.

Formai szempontból két fô típusba sorolhatjuk a be-
jegyzéseket. A hosszú recepteket újságokból, nyomtatvá-
nyokból másolták a szerzôk, míg a néhány soros rövid ja-
vallatok egymás között szóban terjedhettek, vagy valame-
lyik borbélykönyvbôl, orvosságos könyvbôl másolták le
SZILABA KÁROLYÉK. Hogy honnan másolták a nagyobb ter-
jedelmû, egy oldalnál is hosszabb szövegeket? Néhol pon-
tosan leírták a receptek forrását, másutt a szövegekben lé-
vô utalásokból következtethetünk az elôképre.

A 26. oldalon kezdôdô és az 1. oldalon folytatódó 1. re-
cept címe: Gazdák számára. Biztos óvszer a’ Búzaüszög ellen.
A vízben feloldott kénkô és konyhasó oldatát javasló re-
cept utolsó soraiból kiderül, hogy valamelyik újságból
vagy folyóiratból másolta a szerzô: „Mi pedig azon óhajtással
és szándékkal közöltünk ezen gyakorlati tapasztalást, hogy olva-
sóink kisértsék meg… [kíséreljék meg].” Szintén újságcikk-
bôl másolták a hideglelés elleni receptet. A végére a cikk-
író MAJER ISTVÁN nevét is odaírták.

A 28. oldalon kezdôdô szemfájás elleni recept elejére
pontosan lemásolták a forrásul szolgáló nyomtatvány cí-
mét, árát is: „Henry Doctornak, és Szem orvosnak a’ Szemeink
Épségben való meg tartását és Megerôsítését illetô regulái. Bécs-
ben Nemes Haykul Antal betûivel 1816-ik Eszt. Az ára 30.
karajtzár.” 

A 12/36. recept alján DOCTOR F, a kólika elleni recept
alján DR. LINGER neve olvasható, a szôrféreg és métely el-
leni recept utal a Mezei Gazda 1843-ik évfolyamának 23-ik
számában olvasható Pinkavölgyi gazdaság címû írásra.

A betegségek közé illesztettek a szerzôk egy kétoldalas
összefoglalást a házi gyógyszerekrôl. „Sokszor házunk kör-
nyékében frissiben szedhetünk magunknak olly hathatós füve-
ket, melyeket patekában csak nagy árért kaphatni.” Ilyenek a
„bodzavirág, székfôvirág, fodormenta, málva virág, ökörfarkú
virág, hársfavirág, ezerjófô, üröm”. A háznál tartott fontos
gyógyszerek még a felsorolás szerint a fehér cukor, borecet,
szappan, tej, lábvíz, lenmag, mustármag, torma stb.

A kéziratban összesen 11 esetben találunk konkrét uta-
lást vagy következtethetünk valamilyen konkrét mû fel-
használására, a többi 78 recept eredetét nem ismerjük. Egy

Halasi receptekHalasi receptek 
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esetben, a köszvény elleni hangyazsombékból készült für-
dô ismertetése után utal lejegyzôje arra, hogy hallotta va-
lakitôl a gyógymódot, és ezt olyan fontosnak tartotta, hogy
még az aznapi dátumot is feljegyezte: „Eztett ollyantól hal-
lottam, a’ki mankón járván, és ezen Hangya fördés által egészen
meggyógyult, semmi baja, mostis élly. Die 28. 8bris 846.”

A bejegyzések, mint a fenti példákból láthatjuk, idôben
1816 és 1846 között keletkeztek. Ez alatt a 30 év alatt sze-
degették össze különbözô borbélykönyvekbôl, házi orvos-
ságos könyvekbôl a számukra fontos orvosságokat.

A receptek legtöbbször a vegyél felszólítással kezdôd-
nek. „Vegyél egy verdungos pohárba folyó vagy forrásból vizet,
… vegyél Hóhértól vagy sintértül jól tisztára kifôzött kutya 
zsírt, … vegyél 1. font Hunyor gyökeret patekába.”

A gyógymódok után 19 esetben olvashatjuk a probátum
est: ’kipróbálva’ megjegyzést. 

Más záradékok is olvashatók a receptek végén: nyolc
esetben a meggyógyul, hat esetben a használ ige.

Az emberi betegségek orvosságai 3-4 fô betegségcso-
portra vonatkoznak: bôrbetegségek, köszvény, kólika és más
gyomorbajok, kalkulus [vesekô]. Ezekre általában több re-
ceptet is összegyûjtöttek a kézirat készítôi. 

A bôrbetegségek, sebgyógyítás körébe 10 recept tarto-
zik. A 2. és a 89. recept tetvességre ugyanazt a mágikus mód-
szert ajánlja, csak a szórend különbözik a két receptben. 

A Szent Antal tüzére [orbáncra] patikaszert – Tinctura
Arnika Montanaet – és büdöskôvel való füstölést javasol-
nak a receptek. Sebtisztításra rozspálinkában oldott tim-
sós fertôtlenítést és farkasalma fôzetével való gyakori seb-
mosást ajánl a 10. vény. Pokolvarra való az a flastrom, ame-
lyet fehér szurok, méz, viasz, írós vaj, kámfor keveréke alkot.
A 45. recept fenés sebekre is jónak tartja az írós vajból és szap-
panból összegyúrt mézzel, sárga viasszal, sáfránnyal, kámforral,
vöröshagymával és faolajjal összefôzött gyógyírt. A fekélyes
testû betegeknek a kenderáztató vizében való többszöri für-
dést javasolja a 71. recept közvetlenül a kender kivétele
után.

SZILABA KÁROLYÉK öt receptet gyûjtöttek össze a kösz-
vény orvoslására. Ezek közül háromban állati eredetû
gyógyszerekrôl olvashatunk: hangyazsombékból fôzött fürdô-
rôl, erdei vadmacska zsírjával vagy borzzsírral való kenege-
tésrôl és egy giliszta zsírjával való gyógyításról. Titkos szer-
ként, nagy Arkánumként említi az egyik recept a guajak
gyanta rumban való felolvasztását és kanalanként való fo-
gyasztását. A köszvényre való gyógyszerek közül a giliszta-
zsír elkészítése a legösszetettebb, legkülönlegesebb, a
XVII. századi orvosságos kéziratokhoz leginkább hasonlí-
tó gyógyszer:

Kösvény [Köszvény] ellen hasznos kenôcs
Földi hernyót vagyis gelesztát ganajos vagy nedves helyeken

[…] kell ásatás által szedetni[.] azon gelesztákat egy nagy
Savanyó vizes palaczkba be tenni[,] hogy tele legyen[,] jól be
dugni, és egy kenyérbe mikor dagasztják[,] be csinálni, és a’
Kemenczébe a’ többi Kenyérrel be tenni, hogy úgy süljön, mint
a többi Kenyér, annakutánna ha megsült[,]ki venni és a’
palaszkot belüle ki venni, azon zsírt mellya’ palaczka [palack-
ban] vagyon tisztára valamibe leszôrni, és úgy azon zsírral a’
fájdalmas köszvényes tagjait kétszer napjában kell kenni, meg-
gyógyul. -probátum est.

A szerzôk valamelyikének gyakori betegségei közé tar-
tozhatott a kólika, hiszen három ízben is megismétlôdik a
legegyszerûbbnek tûnô orvosság, a kamillateában áztatott
galambürülék fogyasztását javasló recept. Állati ürülékkel
készült orvosságot tartalmaz másik két hasfájósoknak va-
ló recept is. A 34. recept kólikára friss lóganaj levét borba
vagy pálinkába facsarva, a 69. recept sárgaságra lúdganaj
vizes oldatát ajánlja fogyasztani. Gyomorgörcs ellen
egyébként patikaszert is javasoltak: Tinktura Chamomil-
laet említ a 40. recept. Mézbôl, faolajból, köménymagból,
reszelt feketeretekbôl készült fôzet is szerepel a kólika or-
vosságai között, amelynek leszûrt levét megitatták a beteg-
gel, sûrejét pedig a köldökére kötötték. A recepteskönyv
négy másolója különbözô kulturális szintjének megfele-
lôen a lemásolt orvosságok is különbözô kulturális szint-
hez tartoznak. A hivatalos patikarecepttôl kezdve a meg-
elôzô századok ürülékterápiájának népi gyógyászatban
fennmaradt javallatai egyaránt megtalálhatók az orvossá-
gok között.

Kalkulus, azaz vesekô gyógyítására, vízi betegségre, azaz
szívelégtelenségre és hideglelésre találhatunk a Kiskunha-
lasról származó gyûjteményben még receptvariánsokat.
A többi betegség már csak egy-egy alkalommal szerepel a
kéziratban. Ezek között találunk néhány extrémnek tûnô,
a XIX. században azonban természetesnek ható, az elôzô
századok gyógyítására jellemzô orvosságot, mint pl. a férje
vizeletének megitatását a vérfolyásban szenvedô asszony-
nyal, vagy a hektikára, tüdôbajra hóhértól vagy sintértôl
vett tisztára kifôzött kutyazsír kiskanalankénti fogyasztását.

Az emberi és állatbetegségekre javasolt gyógyszerfor-
mák nagy része valamilyen fôzet, tinktúra, kenôcs, gyógyír,
flastrom. Egyszerû növényi bedörzsölést olvashatunk pl. a tyúk-
szem receptjében, ahol ökörfarkkóró szirmával kell a fájós
részt bedörzsölni, vagy legyek ellen a lovakat töklevéllel sú-
rolják végig. Szívelégtelenségnél is szerepel az egész test
egyféle anyaggal, hájjal való végigkenése. Pálinkában oldott
timsót használtak a sebek fertôtlenítésére, többféle patikai
és háziszert fôztek össze a sebek elleni flastromok készíté-
sekor. Vörösborban fôtt kaprot ajánlott az 50. recept has-
menés ellen, vesebajra katonapetrezselymet herbate gyanánt.
A köszvény elleni receptek állati zsírokat ajánlottak, míg
néhány alkalommal csak patikaszert javasolnak az orvossá-
gok: gyomorgörcs ellen Tinctura Chamomillae-t, hideglelés
ellen Valdburgi Tincturát, a 79. recept keserû esszenciája 12-
féle, patikában vásárolható anyagot tartalmaz.

A gyógyszerek adagolására is odafigyeltek a kézirat szer-
zôi. A receptek végén gyakran megjegyezték, hogy reggel,
estve éhomra, vagy reggel, délben este egy kávéskanállal,
vagy evôkanállal vegye be a gyógyszert a beteg. A mellfá-
jás receptjében pl. a marhahúslevesben feloldott patikai
Salep port reggel, este egy evôkanállal kellett alkalmazni.
A köszvényellenes kámforos szesszel való bedörzsölésre a
65. receptben ezt olvashatjuk: „délelôti 9 órakor, ismét 11
órakor, szinte délután 2 órakor, 5 órakor, 7 órakor, és estve mi-
nekelôtte lefekszik soha el ne mulassza dörzsölést”.

A 89 hasznos orvosság egyszerû, hétköznapi mértéke-
ket és patikai mértékeket egyaránt tartalmaz. Végy fél ma-
rok istenfáját, mogyoró nagyságú galambszart, egy tojás nagy-
ságú írós vajat. A patikából vásárolt szereknél gyakran az ár
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szerepel mértékként: 2 garas ára kékkô, 2 garas ára timsó,
4 garas ára kámfor. Gyakori a font súly emlegetése is, pl. a
66. recept így kezdôdik: Vegyél 1. font Hunyor gyökeret, a
41. receptben a rézvirágport 5 font sóval kell összekever-
ni. 1874-ig a bécsi mérték volt hivatalos Magyarországon
is, a bécsi kereskedelmi font 560, 06. g. A gyógyszerfont
ennek 3/4 része: 420, 01g-nak felelt meg. Ûrmérték a ver-
dung, meszely, itce. Rézvirágport vegyél egy verdungot, vagy
1 meszely pálinkába tégy 4 garas ára kámfort, egy Itze rozs
pálinkába egy nagy Dió nagyságú kék Timsót… 

Az unciát helyettesítették olykor az obon szóval, ez szere-
pel a 67., köszvény elleni recept összetevôi elôtt: „5 Obony
kánfor, és 2 Obony borszesz Összevegyítve”.

A 89 recept közül nyolc tartalmaz mágikus tartalmú ta-
nácsot, ezek közül hat különbözô analógiát, kettô az
érintkezés elvén mûködôt, a többi 81 receptre a XVII. szá-
zad orvosló gyakorlatára emlékeztetô tapasztalati, racio-
nális droghasználat jellemzô.

A kiskunhalasi Hasznos orvosságok kézirat bár a XIX.
század elsô felébôl származik, tartalmában és kifejezés-
módjában egyaránt a XVII. századi régi magyar ember- és
állatorvosló könyvek, valamint a házi mindeneskönyvek
világát varázsolja elénk. 

Mészáros Ágnes
néprajzos, muzeológus,

Katona József Múzeum, Orvos- és
Gyógyszerésztörténeti Gyûjtemény, Kecskemét
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Gyógynövények Állati Ásványi Konyhai
eredetû eredetû anyagok és 
szerek szerek patikaszerek

Angelika Aludttej Büdöskô Bor
Árnika Avas háj Gálickô Faolaj
Árpa Bárányfaggyú Kékkô Fehér cukor
Bodzaszár Borzzsír Oltatlan mész Fehér szurok
Bodzavirág Erdei vadmacska Timsó Gruspan

zsírja
Bolhafû Fehér viasz Guajakgyanta
Borovicskamag Földigiliszta Hofmanisse-cseppek
Bors Galambszar Kámfor
Búzakorpa Hangyák Kamillacseppek
Citrom Hering Kék Gruspán
Dióhéj Írós vaj Kollodiumolaj
Diólevél Juhfaggyú Kolóniai szesz
Dohánylevél Kutyaszôr Lenmagolaj
Ezerjófû Kutyazsír Liszt
Farkasrépa Lóganaj Marcipán
Farkasalma Lúdganaj Mézszurok
Fehér gyömbér Madárfogó lép Mézes pogácsa
Fehér hunyor Marhahús Olaj
Hársfavirág Méhek Oleum Succini
Feketeretek Méz Pálinka
Fodormenta Sárga viasz Ricinusolaj
Fokhagyma Szalonna Rozmaringos pálinka
Földi bodza Szivacs Rum
Guajakgyanta Saleppor
Istenfája Sárga viasz
Kamilla Só
Kapor Spiritus vini
Katonapetrezselyem Szappan
Kávé Szekérkenôcs
Kender Thir band flastrom
Kenderpelyva Tinctura Arnica
Köménymag Tinctura Chamomillae
Kukorica Tinctura Valdburgi
Lenmag Tót szurok
Mályvavirág
Mustármag
Nád töve
Ökörfarkkóró
Örvénygyökér
Primula
Rebarbara
Rézvirág
Rozmaring
Rozs
Ruta
Sáfrány
Szaporafû
Szárazfû
Szarvasnyelvûfû
Szekfûbors
Töklevél
Tüdôfû
Üröm
Veronikafû
Vöröshagyma
Zsálya
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A kôszegi 
Reichard-nyomda

Anyomtatott írásbeliség 1651-
ben kezdôdött Kôszegen, ami-
kor az evangélikus WECHEL

(WECHELIUS) ANDRÁS feltehetôleg már
a városban nyomtatta ki 1652-es évi
kalendáriumát. A WECHEL alapította
nyomda az ô halála (1665?) után to-

vább mûködött, elôbb felesége, majd
a város által megbízott, az utókor szá-
mára ismeretlen „typographus” révén
és egészen az 1670-es évekig állta az
erôsödô ellenreformáció nyomását.
Ettôl kezdve másfél évszázadon ke-
resztül nem volt nyomdája Kôszeg-
nek, ám a város 1830-as évekre fel-
pezsdült gazdasági, kulturális és társa-
dalmi élete már helyi nyomdát kívánt. 

A késôbbi nyomdaalapító, KARL

GOTTFRIED REICHARD 1833-ban, való-
színûleg Bécsbôl települt Kôszegre.
Ezt a feltételezést megerôsíti egy álta-
la beadott kérelem, melyben mû- és
könyvkereskedés felállításának enge-
délyezését kérte. Ezt támasztja alá az
1833-ban megjelent Repertorium der
vorzüglichsten Kuratter, Heilmittel,
Operationsmethoden… címû könyv el-

Egy kôszegi gyógyszeEgy kôszegi gyógysze
Carl Joseph Meyer: A gyógyszertan kézikönyve, Kôszeg 1835
Kôszeg társadalmi és mûvelôdési intézményein, egyesüle-
tein kívül az ott nyomtatott kiadványok is jelentôsen hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a város a környék kulturális köz-
pontjává váljon. A helyi nyomdák 1836-tól folyamatosan
látták el a többnemzetiségû lakosságot, több kiadásban,
százezres nagyságrendben megjelentetett vallásos köny-
vekkel, a helyi nyelvi igényeket figyelembe vevô hetilapok-
kal, illetve kalendáriumokkal. De jelentettek meg itt orszá-
gosan terjesztett kiadványokat, irodalmi és tudományos
munkákat is. Ez utóbbiak egyike volt Carl Joseph Meyer
gyógyszertani kézikönyve is, mely a IV. Osztrák Gyógy-

szerkönyvhöz (Pharmacopoea Austriaca Editio Quarta
1834) írott kommentár. A két részre tagolódó könyv szer-
zôjének törekvése az volt, hogy 15 szempont szerint
összefoglalja a gyógyszerkönyvben elôforduló anyagok
fontos természettudományi, kémiai-gyógyszerészi, orvosi,
esetleg orvosi-törvényszéki vonatkozásait. Az elsôben az
egyszerû szerek, a másodikban a készített és az összetett
szerek kaptak helyet. 1836-ban készült a kézikönyvhöz
szupplementumként egy zsebkönyv is: Vollstandiges
Rezept-Taschenbuch zur neuesten österreichischen Phar-
mocopoea címmel. 

1.
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sô kötetén olvasható „Güns, Carl
Reichard 1833.” felirat is. REICHARD

1834. szeptember 19-én kapta
meg a polgárjogot, ahogyan az a
kôszegi Polgárkönyvben is olvasha-
tó: „Reichard Károly müh és könyv-
kereskedô, Grimmai Szászorsz. szül.
evang. mind hitét mind polg. taxát
25 Ft letette, polgárnak felvétetett.”
A bécsi polgárok névsorából elbo-
csátó levél 1835-ben érkezett meg
Kôszegre.  

Mintegy háromévi könyvke-
reskedés után, 1836-ban enge-
délyt kért és kapott nyomda
felállítására. WIMMER ÁGOSTON

felsôlövôi evangélikus lelkész ré-
vén került kapcsolatba a Brit és
Külföldi Bibliatársulattal, sôt
egyes vélemények szerint maga
az egyesület alapította a nyom-
dát. A nyomdában készült, leg-
nagyobb részben protestánsok-
nak nyomtatott vallási tárgyú
munkákat az egyesület fizette.
Nyomtattak itt teljes bibliákat,

Újszövetséget, énekesköny-
veket és még gyermekek-
nek szóló olvasmányokat
is. A nyomda termékeit
szinte országosan terjesz-
tették, ezek eljutottak egé-
szen Miskolcig, Debrece-
nig. Kiadványainak pél-
dányszámát tekintve je-

lentôsége még a nagy múl-
tú sárospatakit is felülmúl-
ta. A vegyes lakosságú kör-
nyezet miatt nyomtatvá-
nyaikat több nyelven is ké-
szítették. Ezekkel fôleg a
nyugati határszél magyar,

német, horvát és vend
nyelvû protestáns lakossá-
gát látták el, de nyomtat-
tak itt szlovák nyelvû
kiadványokat is. A nagy ke-
reslet miatt REICHARD ha-
marosan rákényszerült üz-
lete bôvítésére, így 1840-
ben megvette a szombat-
helyi Perger-nyomdát. Ter-

rkönyvi kommentár rkönyvi kommentár 

Fotó: Révész József
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mészetesen bécsi kereskedelmi kap-
csolatai sem szakadtak meg, a városba
becsempészett kalendáriumok miatt
1839-ben pénzbüntetésre ítélték. 

1844-ben egyesítette szombathe-
lyi és kôszegi vállalkozásait és fiait,
GUSZTÁVOT és ADOLFOT is bevonva az
üzletbe társaságként jegyeztette be azt
a Soproni Váltótörvényszéknél. Kô-
szegen tisztséget vállalt az evangélikus
konventben és tagja lett a külsô ta-
nácsnak is, valamint egyik alapítója
volt az 1836-ban létrehozott Keres-
kedôk Egyesületének. 1844. május
17-én halt meg 67 éves korában. A ha-
lál oka: „a görcsös anyagnak átplántál-
tatása az agyvelôre”. Vállalkozásait fiai
vették át, a szombathelyi nyomdát
1846-ig, a kôszegit az 1850-es évek
elejéig mûködtették, ezután Sopron-
ba tették át tevékenységüket. Ennek
oka elsôsorban az volt, hogy az addig
Kôszegen mûködô Dunántúli Kerüle-
ti Táblát megszüntették és emiatt erô-
sen visszaesett a forgalom, ami súlyo-
san érintette a nyomdát, hiszen nem-
csak vallási tárgyú, hanem helyi jelle-
gû kisnyomtatványokat, meghívókat,
alapszabályokat, plakátokat, valamint
irodalmi és tudományos munkákat is
adtak ki. Az utóbbiak közé tartozott
CARL JOSEPH MEYER gyógyszertani kézi-

könyve, amelyet 1835-tôl több ki-
adásban jelentettek meg. 

A kézikönyv a IV. Osztrák Gyógy-
szerkönyvhöz (Pharmacopoea Austriaca
Editio Quarta 1834) írott kommentár.
Szerzôje CARL JOSEPH MEYER, az orvos-
tudomány és a sebészet doktora, ud-
vari orvos, egyetemi nyilvános rendes
tanár, világi pap és a Bécsi Egyetem or-
vosi fakultásának tagja. Mûvét orvo-
soknak, sebészeknek és gyógyszeré-
szeknek ajánlja.

Az elôszóban a szerzô reményét fe-
jezi ki, hogy a mûve kedvezô fogadta-
tásra talál, hiszen olyan kommentár,
amely összefoglalja a természettudo-
mányok és a gyógyítás akkori állapo-
tát, utoljára 1802-ben jelent meg, a
Pharmacopoea Austriaco-Provincialis IV.
1794-es kiadásához. Ennek a kémiai-
gyógyszerészi részekre korlátozódó
1813-ban megjelent német fordítása
csak kevés orvos könyvtárában volt
megtalálható. A szerzô törekvése az
volt, hogy 15 szempont szerint ösz-
szefoglalja a gyógyszerkönyvben elô-
forduló anyagok fontos természettu-
dományi, kémiai-gyógyszerészi, orvo-
si, esetleg orvosi-törvényszéki vonat-
kozásait. Rövid, tömör, de gondosan
összeállított mûvét egyaránt ajánlja
vizsgára készülôknek, fiatal gyakorlat-

lan orvosoknak, illetve a tapasztaltak-
nak, ismétlés gyanánt.

Gyakorló orvosként olyan, a beteg-
ágy mellett is használható, a tudo-
mány akkori állásának megfelelô és
szükséges tudást tartalmazó könyvet
igyekezett készíteni, amely az Osztrák
Császárság területén dolgozó orvo-
soknak jó és megbízható információ-
kat nyújthatott.

A könyv két részre tagolódik. Az el-
sôben az egyszerû szerek, a második-
ban a készített és az összetett szerek
kaptak helyet. A fejezetek elôtt táblá-
zatosan megadja a használatos súlyo-
kat és átváltásukat. Az Osztrák Gyógy-
szerkönyv a fontsúlyrendszert használ-
ta, az I. Magyar Gyógyszerkönyv tette
elôször kötelezôvé a gyógyszerészek
számára (már hivatalos bevezetése
elôtt három évvel) a ma is használa-
tos metrikus súlyrendszert. A függe-
lékben felsorolja a kötelezôen készlet-
ben tartandó szereket. 

Négy táblázatot tartalmaz még a
könyv: 

1. A higanyt, az antimont és az
ópiumot tartalmazó gyógyszerkészít-
mények felsorolása latin és német
nyelven. Megadja az egyes készítmé-
nyek higany-, antimon- és ópiumtar-
talmát.

2. Oldhatósági táblázat, mely-
ben megadja, hogy egy uncia
desztillált vízben 15 °C-on
mennyi közömbös és semleges
sót lehet feloldani.

3. A gyógyszerkönyvi vizsgá-
latokhoz szükséges kémszerek
felsorolása.

4. Az osztrák patikákban kész-
letben tartandó folyadékok sû-
rûsége 14 °C-on.

(A mai standard 20 °C-on ad-
ja meg ezeket az értékeket, el-
gondolkodtató, miért volt prak-
tikus 14-15 °C-kal számolni.
Nem lehetett túl meleg a labor-
helységekben…)

A könyv végén egy teljes né-
met–latin regiszter található.

Az egyes cikkelyekkel kap-
csolatos tudnivalókat a követ-
kezô 15 szempont alapján rend-
szerezte a szerzô:

1. Szinonimák – Azok a bota-
nikai, mineralógiai és kémiai
megnevezések, melyek nem sze-
repelnek a gyógyszerkönyvben.
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2. Növénytani besorolás –
Faj, osztály, rend, Linné, Jus-
sieu és De Candolle szerint.

3. Elôfordulás – A növények
anyaországa és származási he-
lye, az állatok hazája, és az ás-
ványok kinyerési helye.

4. A növények virágzási
ideje – Kivéve azoké, amelyek
távoli területeken ôshonosak.

5. Ábrázolás – Megadja
azon mûveknek a címét, ame-
lyekben a növényt ábrázol-
ták. A bevezetôben megnevez
3 mûvet, ezekre hivatkozik az
egyes fejezetekben.

6. Gyógyerô – Azon növé-
nyi részek bemutatása, ame-
lyek a gyógyító erôt hordoz-
zák (drogok), megadja a
gyûjtési idôszakot és a táro-
lási körülményeket.

7. Tulajdonságok – Az
egyes gyógyszerek érzékel-
hetô ismertetôjegyei.

8. Jellemzô alkotórész –
Itt mindenekelôtt a szokásos
növényi részeket sorolja fel.

9. Hamisítás és csere – Felsorolja,
mivel hamisítják a gyógyszert, vagy az
mivel téveszthetô össze, és megadja
azokat a mûveket az elôszóban meg-
nevezett hatból, amelyeket segítségül
lehet hívni a gyógyszercsere megaka-
dályozására.

10. Gyógyszerkészítmények – A
gyógyszerkönyvben elôforduló készít-
mények felsorolása német és latin
nyelven.

11. – Hatás.
12. – Alkalmazás.
13. – Dózis és alkalmazási forma –

Felnôttekre vonatkozóan adja meg
mindkettôt. Azt, hogy az adagolást
kor, nem, testfelépítés, életmód, szo-
kások, egyéb betegségek miatt módo-
sítani kell, természetesnek veszi.

14. Kapcsolatok – Megadja azon
más gyógyszeralapanyagokat, ame-
lyek bizonyos esetekben együtt alkal-
mazhatók.

15. Ellenanyagok – Azok az állati,
növényi és ásványi anyagok, amelyek
mérgezés, túladagolás esetén alkal-
mazhatók.

A szerzô 1836-ban kiadott a kézi-
könyvhöz szupplementumként egy
zsebkönyvet is: Vollstandiges Rezept-
Taschenbuch zur neuesten österreichi-

schen Pharmocopoea címmel (második
kiadás 1844, szintén Kôszeg). 

Ez utóbbi mûvét azoknak a gya-
korló orvosoknak szánta, akiknek
vagy idô vagy pénz hiányában nincs
lehetôségük az évente vagy gyakrab-
ban megjelenô periodikákat, illetve
egyéb tudományos írásokat gyûjteni,
illetve nem áll rendelkezésükre nagy
könyvtár.

A kézikönyvhöz hasonlóan szintén
két fejezetre tagozódik, de az egyes
cikkelyeket tömörebben és praktikus
szempontok szerint tárgyalja. Egy rö-
videbb-hosszabb bevezetô ismertetés
után a hatásról, az alkalmazásról
megadja a dózist és az applikációs
formát, valamint bemutat néhány
példát. Szándéka szerint olyan recep-
teket közöl, amelyek alkotórészei a
gyógyszertárakban kötelezôen kész-
letben tartandók vagy könnyen besze-
rezhetôk. Fontos szempont volt még,
hogy az így elkészült gyógyszer a sze-
gények számára is megfizethetô le-
gyen.

A IV. Osztrák Gyógyszerkönyvhöz ké-
szült más kommentár is: M. S.
EHRMANN: Commentar der neuesten
Österreichischen Pharmacopöe (Bécs
1838), melynek 4. kötetében (kôszegi

utánnyomása is létezik) tárgyalja a
kémiai-gyógyszerészi vonatkozáso-
kat. A szerzô kifejezetten tankönyv-
nek szánta. Az alapgondolatnak meg-
felelôen a két mû más-más megköze-
lítésben kommentálja a gyógyszer-
könyv cikkelyeit.

Bartók Adrienn szakgyógyszerész,
Thymbra-Medoswiss Patika, Miskolc

Révész József múzeumigazgató,
Városi Múzeum, Kôszeg

Commentary of the Pharmacopoeia of
Kôszeg
Carl Joseph Meyer: The Manual of
Pharmacology, Kôszeg 1835
The authors relate the short story of the
Reichard Printing Office and also present
the pharmacy manual, edited in 1836,
which is the commentary of the 4th
Austrian Pharmacopoiea of 1834.

Kôszegi Patikamúzeum „Arany Egyszarvú”
Patikaháza
9730 Kôszeg, Jurisics Miklós tér 11.
Tel./Fax: (94) 360-337
Nyitva tartás: K–Sz: 10.00–17.00 óráig

5.
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Az egykori Reichard-nyomda épülete ma
Belsô címoldal
Belívek3–5.
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A2007. szeptemberi 15-i rendezvényt a Vértesacsai
Gyógyszerészeti Alapítvány összekapcsolta egy
ógyallai emléktúrával. Vértesacsára mintegy 20 fô

jött el, köztük FERENTZI MÓNIKA, az MGYT Gyógyszerész-
történeti Szakosztályának elnöke.

A program szerint elôször DR. BURGETTI LÁSZLÓ gyógy-
szertár-tulajdonos koszorúzta meg az alapítvány nevé-
ben a gyógyszertár falán lévô Kazay-emléktáblát. Majd
DR. LÁRENCZ LÁSZLÓ ny. ôrnagy, neves Kazay-kutató
gyógyszerész mondott néhány perces emlékbeszédet.
KAZAY ENDRE síremlékénél a Vértesacsai Gyógyszerészeti
Alapítvány nevében TAMÁSI LÁSZLÓ, a Magyar Gyógysze-
részi Kamara nevében LESTYÁN BALÁZS, az MGYT Gyógy-
szerésztörténeti Szakosztálya nevében FERENTZI MÓNIKA

elnök, a Fejér megyei szervezet nevében pedig LIPPAY

JÓZSEFNÉ koszorúztak.
A rendezvény második részében – KAZAY szellemében

– a Vértesacsai Gyógyszerészeti Alapítvány fiatal gyógy-
szerészeknek nyújtott át anyagi támogatást. A gyógyszer-
tárban mûködô, de a napi munkánál többet teljesítô (tu-
dományos munkát végzô, a közösségi életben kiemel-
kedôen tevékenykedô) személyek közül MOLNÁR ZSUZSA

(Gyula, Aranykereszt Gyógyszertár) és BIRINYI PÉTER

(Hajdúhadház, Szent Anna Gyógyszertár) nyerték el az
idei elismerést.

A harmadik rész egy nyilvános és kibôvített kuratóriu-
mi ülés volt. DR. BURGETTI LÁSZLÓ tájékoztatta a jelenlé-
vôket a vértesacsai Kazay Gyógyszertár helyzetérôl. A min-
den gyógyszertárat érintô súlyos gondok itt fokozottan je-
lentkeznek. A megszüntetés, a felszámolás a küszöbön van.
Az orvosi tevékenység is csökkenô. Egyelôre BURGETTI DR.
szándéka és a jelenlévôk véleménye az volt: a gyógyszertár-
nak továbbra is mûködnie kell. A Kazay-emlékeknek, ha-
gyatékoknak itt kell maradniuk. Már kétszer kezdeményez-
te az alapítvány a helyi általános iskola KAZAY ENDRÉRÔL

történô elnevezését, mert a tudós gyógyszerész az élete
utolsó éveiben ott oktatott. A sok magas szintû egyeztetés
és támogatás ellenére ezt a helyiek sajnos elutasították.
Közben elkezdôdött az iskola leépítése. Most helyben az il-
letékesek kezdeményezik a KAZAY név felvételét. Hátha ez
majd változásokat és támogatásokat hoz.

Az alapítvány eredeti hármas célkitûzéseit is megváltoz-
tatta a kuratóriumi ülés. Az elôkészítés és a jelenlévôk
döntése révén már nincs napirenden az eddig tervezett
emlékház létrehozása. Nagyon kevés a pénz, így ezt lehe-
tetlen megoldani. Az alapítvány az erre összegyûlt pénzt a

meglévô Kazay-emlékek fenntartására fordítja. Így a
jövôben beérkezô összegek 10%-a fordítható a fiatalok tá-
mogatására. A 90% lesz majd a tárgyi, szellemi örökség
megôrzésének alapja.

KAZAY ENDRE 1903–1908 között az ógyallai Szenthá-
romság Gyógyszertárban töltötte pályáját. A KONKOLY-
THEGE MIKLÓS által alapított helyi Csillagdában végzett ku-
tatásokat. Színképelemzéseivel figyelemre méltó vizsgála-
ti módszert vezetett be a gyógyszeranalitikába. A Vértesa-
csai Alapítvány Kazay-emléktúrát szervezett Ógyallára (ma
Szlovákia, Hurbanovo), melyen 13 személy vett részt. 
Az utazást a Hon Tours utazási iroda biztosította. Rév-Ko-
máromban nagyon szép volt a felújított régi belváros a Jó-
kai- és a Klapka-emlékekkel. A ma már látogatható komá-
romi vár az érdekes múltjával történelmi élményt nyúj-
tott.

Az ógyallai szakmai program másnap, szeptember 16-ra
esett, mely KAZAY életútját követve, az emlékeit elôhozva a
hírnevét növelte. Az elsô út a Salvator Gyógyszertárba ve-
zetett, ahol DR. BOGDÁNY ISTVÁN tulajdonos szívélyesen fo-
gadta a magyar vendégeket. Jól ismerte KAZAY ENDRE helyi
munkásságát, miután gyógyszertára múltjával is foglalko-
zott. Elfogadta az alapítvány meghívását, legközelebb eljön
majd a vértesacsai Kazay-ünnepségekre. Ógyalla város pol-
gármestere, MARGITA ZEMKOVA polgármester asszony öröm-
mel és tisztelettel üdvözölte a vértesacsai Kazay Alapítvány
bemutatkozását és KAZAY ENDRE hagyományainak ápolását.
Bemutatta a város nevezetességeit, az Arany Fácán Sörgyá-
rat és a KONKOLY-THEGE MIKLÓS által alapított Csillagdát.
Az itt mûködött Geofizikai Kutató Intézet és Meteorológiai
Intézet ma már két önálló egység. A Csillagdában egy po-
zsonyi csillagász adott tájékoztatást annak létrejöttérôl és
mûködésérôl. A helyi kutatók a jelenlegi megfigyeléseiket
ismertették, ahol fôleg a napkitörésekkel foglalkoznak. Itt
is tisztelettel emlékeztek vissza KAZAY ENDRE tudományos
tevékenységére. A rövid emléktúra azzal a tanulsággal járt,
hogy mindenütt jól ismerték a neves magyar kiválóság
szakmai munkásságát. Az emléktúra elérte valódi célját,
mert ezzel megindult KAZAY hírnevének határon túli elis-
mertetése. Megfelelô érdeklôdés esetén megszervezzük
majd az erdélyi emléktúrát is KAZAY nyomában. Erre jó al-
kalmat ad a 2008. év, KAZAY ENDRE halának 85. évforduló-
ja és a Vértesacsai Gyógyszerészeti Alapítvány 10 éves fenn-
állásának szeptemberi rendezvénye. 

Szmodits László
gyógyszerészettörténész
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Kazay Endre emlékezete Vértesacsán és ÓgyallánKazay Endre emlékezete Vértesacsán és Ógyallán
Régi hagyomány, hogy minden év szeptember közepén megemlékezünk Kazay Endre neves magyar gyógyszerészrôl
a Fejér megyei Vértesacsán. 
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Ströcker Alajos gyógyszerészrôl, a Gyakornoki Tanfolyam vezetô ta-
náráról emlékezünk meg. 

Rév-Komáromban született 1852-ben. Apja, STRÖCKER

KÁROLY, a város katonai alkapitánya a szerény jövedel-
mébôl hat gyermek nevelésérôl gondoskodott. Ez a csa-

ládnak nem kis gondot jelentett. ALAJOS kiváló tanuló volt, ér-
deklôdött a természettudományok iránt. Ezért a gyógyszerészi
pályát választotta. NIERTIT FERENC tatai Magyar Címer Gyógy-
szertárában volt gyakornok. A tirocinális vizsga letétele után
RUDOLF ALAJOS szombathelyi Szentlélek Gyógyszertárában volt
segéd. Mint katona részt vett a boszniai háborúban. Ezért csak
jóval késôbb, 1881. június 5-én szerzett gyógyszerészi okleve-
let a Budapesti Tudományegyetemen. FAUSER ANTAL Szent Te-
rézia, majd csávási KISS KÁROLY Kígyó gyógyszertárában volt
alkalmazott. Itt már galenikumokat és kémszereket is készített. 

A Kochmeister Frigyes utódai gyógyáru-nagykereskedelmi
cég 1884-ben felkérte ôt, hogy lépjen be hozzájuk, rendezze
be náluk a galenusi üzemet és legyen annak a
vezetôje. A kitûzött feladatot elvégezte, és az
üzemvezetôi tisztséget 25 éven át ellátta. Rö-
vid idô múlva az innen kikerülô készítmé-
nyek árban és minôségben is versenyképesek
lettek a bécsiekkel szemben. 

A századfordulón megkezdôdtek a III. Ma-
gyar Gyógyszerkönyv szerkesztési munkái, mely
1910-ben jelent meg. DR. DEÉR ENDRE, a bu-
dapesti Jó Pásztor Gyógyszertár tulajdonosa
vállalta a galenusi rész szerkesztését. Ahhoz,
hogy egy extractum vagy egy tinktúra végleges
cikkelye elkészüljön, sok kísérleti készítményt
kellett elôállítani. Ezt a feladatot DEÉR DR.
igen nagy körültekintéssel és tudományos alapozottsággal vé-
gezte. STRÖCKER pedig vállalta, hogy kisebb-nagyobb mennyi-
ségben legyártsa a galenikumokat. Még ezeket is egymástól
függetlenül több helyen ellenôrizték. Az esetleges hatóanyag-
eltéréseket mindig kijavították.

STRÖCKERNEK igen nagy érdemei voltak abban, hogy a
gyógyszerkönyvi készítmények elôállítása már problémamen-
tes volt a gyógyszertárakban.

Hosszabb ideig csak mesterségnek tartották a gyógyszeré-
szetet és nem tudománynak. Így 1940-ig csak „magister phar-
maciae” oklevelet szerezhettek az egyetemet végzett gyógysze-
részek. Ezért STRÖCKER nagyon sokat fáradozott a magas szin-
tû gyógyszerészképzés elôbbre viteléért. Bekapcsolódott 1895-
tôl a gyakornokképzésbe is, ahol 18 évet töltött el. A tanfo-
lyam célja nemcsak a vizsgára történô felkészítés volt, hanem
megalapozta azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket is,
melyek szükségesek voltak a segédi pályához. STRÖCKER a
gyógyszer-technológiát adta elô a tanfolyamon, ahol fôleg a
gyógyszerkönyvet ismertette. Hamarosan a tanfolyam vezetô
tanára lett. A korabeli képzési törvény szerint a gyakorlati ok-
tatás olyan rendszerét alkotta meg, mely két hónap alatt pótol-
ta a régebbi három évi gyakornoki idô mulasztásait. A gyakor-
lati oktatási módszerét nemcsak a hazai, hanem még a külföl-

di szakkörök is elismerték. A fô törekvése az volt, hogy megta-
nítsa a hallgatóságot lelkiismeretesen dolgozni. Komoly gon-
dolkodású, de mindig mosolygós szemû és megértô tanár
volt. Nem kemény szigorral, hanem szeretettel tartott példás
fegyelmet. Nagyon örült a tanítványaival együtt egy-egy jól el-
készített gyógyszernek. Ebben is össszeforrott a hallgatóság
STRÖCKER ALAJOSSAL. DR. GYÔRY ISTVÁNNAL és DR. SCHILBERSZKY

KÁROLLYAL gyakornoki tankönyvet írt, melyet 30 évig használ-
tak a pályánkon (1902). Ez nagy terjedelemben tárgyalta a
gyógyszertechnológiát, rámutatott arra: a gyógyszertárban mi-
lyen széles körû tudományos ismereteket kíván meg a gyógy-
szerésztôl a receptúra és a laborálás. Írásban fejtette ki a véle-
ményét a Galilei Kör gyógyszerészi szakosztálya 1911. április
3-i vitaestjéhez. Itt arról tárgyaltak, hogy a gyógyszerészképzés-
ben az elméleti vagy a gyakorlati irány érvényesüljön-e?

STRÖCKER a hozzászólásában a gyakorlati irány intenzívebb
mértékû bevitelét kérte az oktatási rendszerbe. 

Gyógyszertári jogosítványt szerzett 1909-ben
Óbudán. A belügyminiszter 15881–1909 sz.
BM-rendeletével a Vörösvári út területére enge-
délyezte a gyógyszertár felállítását, mely 1909.
október 30-án Szent Kereszt néven nyílt meg a
Vörösvári út 60. alatt. STÖCKER ALAJOS a gyógy-
szertár tulajdonosa volt a haláláig. A gyógyszer-
kiadói tevékenysége mellett még itt is kémszere-
ket készített. Lemondott 1913-ban a gyakornoki
tanfolyam vezetô tanári állásáról. Ezt követôen
már csak a gyógyszertárának élt. A Magyarorszá-
gi Gyógyszerész Egyesület azzal fejezte ki a hálá-
ját, hogy a tanfolyamon a szegényebb diákok ré-
szére egy Ströcker Alapítványt létesített. JANKO-

VICH BÉLA kultuszminiszter az érdemei elismeréséül pedig a
gyakornoki vizsgálóbizottság tagjává nevezte ki.

Jeles szakíró volt. A gyakornoki tankönyvén kívül DR. 
VONDRASEK JÓZSEFFEL megírta és 1909-ben megjelentette a
Gyógyszerészi gyakorlat kézikönyvét. Ez egy korszerû manuális
volt. Ezért szerepelt az alcímében a „manuale pharmaceu-
ticum” jelölés. További mintegy 26 közleményt írt a korabeli
szaklapokba. Az egyik elsô írásában (1883) a gyógyszerészek
nyugdíjintézetének létrehozását sürgette, mely 1886-ban való-
sult meg. A cikkeinek nagyobb része a gyógyszerkészítmények
elôállítását és vizsgálatát tárgyalta. A növényi drogok gyûjtésé-
rôl és hatásairól is sokat értekezett. 

A már régóta betegeskedô STRÖCKER egészségi állapota fo-
kozatosan rosszabbodott. Budapesten halt meg 1917. október
31-én. A budapesti Óbudai temetôben nagy részvét mellett te-
mették el.

DR. DARVAS FERENC, a Gyakornoki Tanfolyam vezetô taná-
ra egy emlékoszlop felállítását szorgalmazta, melyre 5000 ko-
ronát gyûjtöttek össze,. ami azonban a háborús infláció kö-
vetkeztében elértéktelenedett. Így a szép terv nem valósulha-
tott meg.

Szmodits László
gyógyszerészettörténész

Ströcker Alajos (1852–1917)Ströcker Alajos (1852–1917)
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Az 1860-as évek végén feltárt és a következõ évtizedek-
ben már teljes kapacitással mûködõ amerikai
„Comstok-Mine” ezüstbányák világszerte alapjai-

ban rendítették meg az ezüstalapon nyugvó valutarend-
szereket, köztük az Osztrák–Magyar Monarchiáét is. Míg
az 1870-es évek elején jelentékeny ázsiója volt az ezüst-
nek, az évtized végére már érdemesebb volt pénzzé veret-
ni az addig rudakban tárolt ezüstöt, mert a pénzdarabok
névértéke magasabb volt, mint az anyagukban rejlõ ezüst
értéke. Amíg az európai államok egymás után kezdtek
ezért átállni az aranyalapú valutára, addig a Monarchia te-
rületén megmaradt az ezüstalapú valutarendszer. Ezáltal
mind gyorsabban áradt ide a külföldi ezüst, mely gazdasá-
gilag gyengítette a Monarchia pénzügyi helyzetét. A meg-
ingott pénzügyi egyensúly helyreállítása érdekében ezért
itt is mihamarabb meg kellett alkotni az aranyalapú valu-
tarendszert. Erre elôször 1891-ben WEKERLE SÁNDOR pénz-
ügyminiszter tett javaslatot. Mivel akkor a azt magyar
részrôl nyújtották be, Bécsben nagyfokú idegenkedéssel
fogadták. Végül a császárt meggyôzték és az új valutarend-
szert 1892. augusztus 11-én vezették be a Monarchiában,
az 1892. XVII. és XVIII. törvénycikkek alapján.

Az új valutarendszert az elfogadott pénzegység nevé-
nek alapján koronarendszernek nevezték el. A pénzláb ki-
alakítása a Napóleon-arany 1879 és 1891 közötti bécsi
tôzsdei árfolyamának átlagából történt. Így 1 korona
0,304878 g arannyal lett egyenértékû, azaz 1 kg aranyból
3280 koronát vertek, illetve 1 korona 4,175017 ezüsttel
volt egyenértékû.

A Monarchia korona-valutarendszere nem csupán
arany-, hanem ezüstalapon is nyugodott, ezért „sánta” va-
lutának is nevezték. A századfordulóra a hazai jegybank
aranytartaléka vetekedett a legnagyobb európai jegyban-
kok aranytartalékával.

Az 1878. szeptember 30-án létesült Osztrák–Magyar
Bank (OMB) aranyfedezete biztosításának a nagyobb ré-
szét Magyarország vállalta magára, mert az új valutarend-
szer elôkészítésének idején, 1892 elôtt az ország gabona-
exportja és kötvénykivitele révén aranyat és devizát tudott
szerezni. Ugyanis a krími háború (1854–1855) miatt az
ukrajnai, a polgárháború (1861–1865) miatt pedig az
amerikai gabona eltûnt a világpiacról.

Az I. világháború kitörése pénzügyi körökben is kap-
kodáshoz vezetett. Mivel a kormány és a bankok nem tet-
ték meg a szükséges intézkedéseket, a háború kitörésének
lehetôségére nem készültek fel, és a lakosság elkezdte visz-
szavonni bankbetétjeit, ezáltal iszonyatos pénzhiány lé-
pett fel. Több pénzintézet a külföldi valutáit és devizáit
már a háború elején eladta, nem gondolván a késôbbi
gazdasági helyzet alakulásával. A nemesfémkészlet veszé-
lyes mérvû csökkenése érdekében a forgalomból azonnal
eltûntek az aranypénzek, helyettük bankjegyek gyártását
rendelték el. Az ezüst- és nikkelpénzeket is mindinkább

kivonták. A réz és a nikkel hadászati felhasználása miatt a
váltópénzverés biztosítására más fémeket kellett keresni. 
A kormány a pénzforgalomban jelentkezô fennakadás
csökkentése érdekében a Magyar Királyi Hadikölcsön Köl-
csönpénztár által, 1915. szeptember 27-én kelt 250, 2000
és 10 000 koronás címletû jegyeit hozta forgalomba. A pa-
pírpénz a teljes váltópénz szükségleteinek csak kis hánya-
dát tudta fedezni. Az aprópénzhiány megakadályozására
tervbe vették az 1, 2 és 5 koronás bankjegyek forgalomba
hozatalát. A legfôbb zavart mégis a fémpénz hiánya vál-
totta ki. A nikkel 10 és 20 filléreseket 1917. április 30-án
hozott rendelet alapján begyûjtötték, helyette ún. újezüst-
bôl (ötvözet) verték a 10 filléreseket. Majd a kormány vas
20, 10 és 2 filléreseket bocsátott forgalomba. (A vas rozs-
dásodásának kivédését cherardírozással oldották meg.)

A villámháborúnak induló, de egyre jobban elhúzódó
és egyre több államot bevonó háború egyre több pénzt is
igényelt. Az I. világháború alatt a kereskedelmi, gazdasági
és hadi állapotok miatt beindult az infláció. A váltópénz
mennyiségének hiánya nemcsak az Osztrák–Magyar Mo-
narchiában okozott gondot, hanem Németországban, Bel-
giumban, Svájcban, Lengyelországban és Franciaország-
ban is. A magyarországi bankjegyhiányt SCHMID FRIGYES,
az Osztrák–Magyar Bank vezértitkára szándékosan idézte
elô azáltal, hogy a Bécsben nyomott bankjegyekbôl nem
engedte megfelelô mennyiségben ellátni Magyarországot.

A váltópénz mennyiségének hiánya miatt a történe-
lembôl már jól ismert gyakorlat a kis címletû bankjegyek
darabolása, mely során az 1914. aug. 5. keltezésû 2 koro-
nást kezdték szabdalni (1. ábra). Ezért az Osztrák–Magyar
Bank sietve kiadta az 1916. dec. 1. keltezésû 1 koronást. 

A körmöcbányai és a bécsi pénzverdék így sem tudtak ele-
gendô váltópénzt juttatni a forgalomba, sôt akadtak terü-
letek, döntôen az ország délkeleti részén, melyek gazdasá-
gilag teljesen elszigetelôdtek. Ennek lett a következménye,
hogy az Osztrák–Magyar Bank megsértése mellett, de an-
nak mégis hallgatólagos beleegyezésével kibocsátottak kü-
lönféle hatósági és magánkiadású váltópénz-helyettesí-
tôket. A nyugati országokhoz hasonlítva a Monarchia te-
rületén kibocsátott polgári eredetû szükségpénzek száma
csekély volt. Fôleg ott terjedt el a használata, ahol az ellen-
ség fenyegetett, illetve ahol a hadsereg felvonulási területe

Gyógyszerészethez kötôdô szükségpGyógyszerészethez kötôdô szükségp
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volt. A nem katonai kiadások többnyire hatósági és ma-
gáneredetûek. Ennek oka:

• a nagyobb hadianyagok gyártására berendezkedô
üzemek és gyárak fizetési zavarait nagyrészt természetbeni
juttatásokkal,

• gátlástalan mennyiségû szükségpénzek kibocsátásá-
val oldották meg.

Nálunk a háborús kiadások 1915 tavaszán születtek
(2., 3., 4. ábra). A lokális jellegû kis hatósugarú, de nagy

forgalmat lebonyolító gyárak, üzemek és üzletek, hogy sa-
ját üzleti, kereskedelmi és bérkifizetési ügymenetüket
megkönnyítsék, nemegyszer monopol célzatú helyi szük-
ségpénzek kiadására kényszerültek. A hadi felszerelést
gyártó ipari centrumok akadálytalanul forgalmazták 
e pénzhelyettesítôket. A magánosok csak nagy óvatosság-
gal fordultak ezen megoldáshoz, rendkívül kis címletek-
ben és változatos beváltási idôtartammal. Ezen „papírpén-
zeken” a legszükségesebb szövegeken kívül a sokszorosí-
tást végzô nyomda díszítômotívumai lelhetôk fel. A hite-
lességet egy-egy aláírás vagy bélyegzô biztosította.

LUDENDORFF vezérezredes bejelentette VILMOS császár-
nak 1918. szeptember 28-án, hogy a háború sikeres befeje-
zésére nincs semmi remény, és kérte az antanttal való tár-

gyalás azonnali megkezdését és a fegyverszünet kieszközlé-
sét, melynek eredményeként 1918. november 2-án befe-
jezôdött az I. világháború. Errôl az osztrák hadvezetôség
értesülve azonnal megkezdte a Monarchia minden számot-
tevô értékének Bécs felé szállítását. Az OMB kormánytaná-
csosa, LIBERT 1918. október elején Magyarországról 50 mil-
lió aranykorona értékû nemesfémkészletet indított Bécs fe-
lé, melyet FARAGÓ MIKSÁNAK, a budapesti fôintézet egyik
fôtisztviselôjének sikerült megakadályoznia.

KÁROLYI MIHÁLY miniszterelnök egyben a Magyar Köz-
társaság pénzügyminisztere is volt, aki 1918. november
14-én kelt 146.793 számú határozatával elrendelte, a cseh
megszállás veszélyére való tekintettel, a 600 éves múltra
visszatekintô körmöcbányai pénzverde leszerelését és el-
szállítását. A pénzverdét elôször Veszprémbe, majd a
kôbányai MÁV-gépgyárba, végül a csepeli Weiss Manfréd-
gyárba menekítették. Itt kezdték a Károlyi-kormány ideje
alatt (1918. október 31.–1919. március 21.) a nyomasztó
aprópénzhiány enyhítésére a vas 20, 10 és 2 filléresek ve-
retését. A jegybank bécsi vezetôsége teljesítette a Károlyi-
kormány kérését és BECK LAJOS magyar kormánybiztossal
különvonaton Budapestre küldte a 200 és 25 koronás
bankjegyek kliséit. A Károlyi-kormány ideje alatt a 25 ko-
ronás kliséivel nem készültek bankjegyek. A hazai pénz-
verdében készült bankjegyeket megkülönböztetô jelzések-
kel látták el. Ezt a fehér hátlapú úgynevezett fehér pénzt a
közönség nem szívesen fogadta el, inkább a korábbi kibo-
csátású úgynevezett kék pénzt szerették, melyet külföldi
valutaként is kezeltek. A Tanácsköztársaság (1919. március
21.–1919. július 31.) államosította a bankokat és a buda-
pesti fôintézet élére LENGYEL GYULA kormánybiztost nevez-
te ki, a jegybank szerepkörének ellátására pedig a Magyar
Postatakarékpénztárat bízta meg. Az Országos Árvizsgáló
Bizottság kötelezte a kávéház-tulajdonosokat, vendég-
lôsöket, kereskedôket és mindenki mást (gyógyszertára-
kat), hogy aki a szolgáltatásért járó összegbôl a szolgálta-
tást igénybe vevônek a visszajáró kisebb összegeket nem
adja ki, az árdrágítást követ el és büntetésben részesül.
Ebbôl adódóan újabb magánkiadású szükségpénzek lát-
tak napvilágot. A kiadások nehézségeit fokozta a Pénzügyi
Népbiztossággal való érintkezés, illetve a közlekedés és a
hírszolgálat akadályozása. A pénzjegyeket sorszámozással,
aláírással és fôleg bélyegzôvel hitelesítették, amire több-
nyire azok felhasználása során került sor (5., 6. ábra).

Az Ausztriával
megkötött Saint Ger-
main-i békeszerzôdés
189. pontja kimond-
ja, hogy a Habsburg-
birodalom utódálla-
mai kötelesek a terü-
letükön forgalomban
levô OMB-bankje-

gyeit két hónapon belül felülbélyegezni és egy éven belül
saját pénzre kicserélni, majd az Osztrák–Magyar Bankot
likvidálni. Hazánk területén valósult meg utoljára a felül-
bélyegzés, mely hatásra a pénz mennyisége nôtt, de a ke-
vés árukészlet is külföldre került. A HORTHY MIKLÓS kor-
mányzó által vezetett Magyar Királyság 1920. június 4-én

pénz-kibocsátásokpénz-kibocsátások
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írta alá a trianoni békeszerzôdést, mellyel elveszítette a há-
ború elôtti területeinek 72%-át, lakosainak pedig 64%-át.
Csepelrôl a pénzverde ideiglenesen a Kôbányai Gépgyár-
ba, majd véglegesen az Üllôi úti József Fôherceg Lovassá-
gi Laktanya istállójából átalakított új pénzverdébe került,
ahol a pénzverés ma is folyik. Az OMB végleges felosztása
1922-ben történt meg és helyette a Magyar Nemzeti Bank
1924. június 24-én kezdte meg mûködését, melynek jog-
köre a kibocsátott pénz névértékben történô megvásárlá-
sára és forgalomba hozatalára szorítkozott, míg a kibocsá-
tási jogkör az államkincstáré maradt. 1926. augusztus 25-
tôl kezdôdôen Magyarország elsô önálló valutarendszere
a pengô, mely szintén aranyalapú volt. De ez már egy má-
sik történet.

Szabó Attila
szakgyógyszerész

Debrecen
IRODALOM
1. Ambrus Béla: Magyarország papírszükségpénzei 1914-tôl 1919. VIII.
1-ig. MÉE, Budapest, 1986.
2. Ambrus Kupa Lakatos: Magyarország papírszükségpénzei az elsô
világháborúban. MÉE, Az Érem 14. 1958.
3. Kupa Mihály: Magyarország papírszükségpénzei 1800–1950. (Kéz-
irat.) 1953.
4. Rádóczy Gyula: A legújabb kori magyar pénzek (1892–1981). Corvi-
na, Budapest,. 1984.

2 korona
Osztrák-Magyar Bank
Orsova
Freyler Ferenc gyógyszerész (1915–1916)
10 fillér = Fehér kartonon gumibélyegzôs keretben: Freyler Ferencz/gyógy-
szerész/Orsova. A keret felett nyomtatott sorozat, gépi számozás. A hátlapon
magyar és német nyomtatott szöveg tintaaláírással. Mérete: 62x39 mm.
20 fillér = Sárgásfehér kartonon, a többi azonos.
50 fillér = Létezése bizonytalan.
Rusz Árpád (1916)
10 fillér = Fehér papíron magyar–német nyelvû gépírt szöveg. Mérete:
102x59 mm.
20 fillér = Sárgásfehér papíron, a többi azonos. Csak irodalomból ismert
(AKL).
Homokszil
Daubner József gyógyszerész (1915)
A bélyegzôtípusok alapján az alábbi változatok lehetségesek:
A típus: Az üres hátlapú utalvány jobb alsó sarkában, a hátlapon 19x22 mm-es
álló téglalap alakú szárazbélyegzô; elôfordul a bal alsó és jobb felsô sarok-
ban, összesen két bélyegzô is.
B típus: A pénzjegy üres hátlapjának közepén 34 mm Ø gumibélyegzôs so-
rozat.
10 fillér = Rózsaszínû papíron fekete nyomással. Kettõs vonalkeretben ma-
gyar és német nyelvû szöveggel. Tintaírásos sorozat-sorszámozással, Daub-
ner József aláírással. Km: 114x50 mm. A hátlapon valamelyik bélyegzéssel.
20 fillér = Fehér papíron, a többi azonos az elôzôvel.
50 fillér = Kékeszöld papíron, a többi azonos az elôzôvel.
1 korona = Narancssárga papíron, a többi azonos az elôzôkkel.
„Fehér Kereszt” gyógyszertár (1919)
1 korona = Kék papíron fekete nyomású. Gyöngyvonalas keretben tintaírá-
sos számozással, „Fehér Róbert” tintaaláírással. Alul a kereten kívül nyom-
dajelzéssel. Gumibélyegzôs, 3 soros, 50x11 mm nyomat szövege: Gyógy-
szertár a „Fehér Kereszthez”/Budapest/Ferdinánd bolgár király út.
Km: 108x62 mm. Hátlapja üres.
2 korona = Fehér papíron, a többi azonos.
5 korona = Fehér papíron, a többi azonos.
Aláírás-változattal, bélyegzôvel, vagy anélkül is elôfordul.
Újpest
„Chinoin” gyár (1919. VII. 1.)
1 korona = Fehér papíron világosbarna raszteres alapnyomással, piros felül-
nyomattal, számozatlan, két facsimile aláírással. A keret jobb alsó sarkában
1318 számmal. Km: 121x78 mm.
Hátlapja üres, vagy „Chinoin” gyár Bpest/Fôpénztár. Kétsoros lila 53x8 mm-
es bélyegzôvel.
2 korona = Azonos az elôzôvel.
5 korona = Azonos az elôzôkkel.
10 korona = Azonos az elôzôkkel.
Az elôlapon keresztben használt piros Érvénytelen bélyegzôvel látták el be-
vonáskor.
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ANNO...
150 éve
• 1857. VIII. 27-én született BERETZTK PÉTER (†1940)
gyógyszerész, a Hódmezôvásárhelyi Gyógyszerész Testület
elnöke. A budapesti tudományegyetemen 1878-ban
gyógyszerészi oklevelet szerzett. A hódmezôvásárhelyi
Megváltó Gyógyszertár tulajdonosa volt 1886-tól 40 esz-
tendeig, 1936-ig. A Hódmezôvásárhelyi Gyógyszerész Tes-
tület elnöke volt 27 évig. A magyar anya- és csecsemô-
védelem egyik kezdeményezôje volt 1909-tôl. Megalapí-
totta 1910-ben az egész országra kiterjedô Alföldi
Csecsemôvédô Egyesületet. Síremléke a hódmezôvásárhe-
lyi Kutasi úti temetôben van. 

125 éve
• 1882. IX. 12-én született PRODAM GUIDÓ (†1948) gyógy-
szerész, repülô. Apja, PRODAM JÁNOS fiumei Angelo Gyógy-
szertárában volt gyakornok. A kolozsvári egyetemen 1904-
ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját bécsi és klagen-
furti gyógyszertárakban kezdte. Majd a zichyfalvi, az istván-
völgyi, a nagytétényi Szentlélek és a dorogi Szent Margit
gyógyszertárakban mûködött. Fiatal kora óta foglalkozott re-
püléssel, a pilótavizsgát 1912-ben tette le. Repülôgépet is
szerkesztett. Az I. világháborúban berepülôpilótaként mû-
ködött. Az olasz harctéren a gépét lelôtték és ôt rokkanttá
nyilvánították. Hosszas ápolása után 1929-ben gyógyszertá-
ri jogosítványt nyert Budapesten. A Rokkant Sas Gyógyszer-
tárnak 1934-ig volt a tulajdonosa. A budapesti XVI. kerület-
ben, a Mátyásföldi repülôtér közelében utcát neveztek el ró-
la. Síremléke a budapesti Újköztemetôben van. 
• 1882. IX. 18-án született DR. SÜDY ERNÔ (†1973) gyógy-
szerész, gyógyszerészdoktor, a Magyarországi Gyógysze-
rész Egyesület Békés vidéki kerületének elnöke. A kolozs-
vári egyetemen 1904-ben gyógyszerészi, majd a budapesti
tudományegyetemen 1905-ben gyógyszerészdoktori okle-
velet szerzett. Egy bécsi vegyi gyárban kezdte a pályáját,
majd rövid ideig a pécsi Magyar Korona Gyógyszertárban
mûködött. Hazatérve a békéscsabai családi Megváltó
Gyógyszertár tulajdonosa lett. A városban megalakította
az Auróra Kört, mely színvonalas irodalmi és zenei mûso-
rokkal gazdagította a lakosság életét. A Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület Békés vidéki kerületének elnöke
volt 1930–1939 között. Sokat tett a város és a gyógyszer-
ellátás fejlesztéséért. Az államosítás után már csak rövid
ideig dolgozott, mert 1953-ban nyugdíjba vonult. Sírem-
léke a békéscsabai Liget temetôben van. 

100 éve
• 1907. V. 17-én született DR. SZÁHLENDER KÁROLY (†1945)
gyógyszerész, gyógyszerész-doktor, a Gyógynövénykísérleti
Állomás igazgatója. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1931-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett DR. LIPTÁK PÁL pro-
fesszor Gyógynövényismereti Intézetében tanársegédként
mûködött. Bekapcsolódott apja, DR. SZÁHLENDER LAJOS egye-

temi magántanár kémiai kutatásaiba is. Gyógyszerészdokto-
ri oklevelet szerzett 1937-ben. Késôbb adjunktussá nevezték
ki. DR. AUGUSTIN BÉLA nyugalomba vonulása után, 1938-ban
kinevezték a Gyógynövénykísérleti Állomás igazgatójává.
Tudományos munkássága a gyógynövények termesztése, ne-
mesítése, vizsgálata és feldolgozása körére terjedt ki. Az
1940-tôl újra megjelent Herba szaklap fômunkatársa is volt.
A II. világháború idején hadifogságban halt meg. 

75 éve
• 1932. III. 15-én született DR. NAGYLUCSKAY SÁNDOR

(†2002) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, egyetemi ta-
nár, az orvostudomány kandidátusa. A Budapesti Orvos-
tudományi Egyetemen 1956-ban gyógyszerészi, majd
1961-ben gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Az egye-
temi Közegészségtani és Járványtani Intézetben mûködött
1957-tôl. Egyetemi adjunktussá nevezték ki 1970-ben. El-
nyerte 1977-ben az orvostudomány kandidátusa fokoza-
tot. Egyetemi docens volt 1979–1994 között. Egyetemi ta-
nárrá nevezték ki 1994-ben. Tudományos munkássága a
vírusos hepatitisek, a cardiomyopathiák immunológiájá-
ra, a budapesti AIDS-rizikócsoportok helyzetére, a do-
hányzás ártalmasságának vizsgálatára, valamint a víz és a
levegô higiéniájára terjedt ki. A Magyar Higiénikusok Tár-
sasága közép-magyarországi tagozata vezetôségi tagja volt.

50 éve
• 1957. IV. 8-án halt meg DR. EMSZT KÁLMÁN (*1873)
gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, fôgeológus. A buda-
pesti tudományegyetemen 1895-ben gyógyszerészi, majd
1901-ben gyógyszerészdoktori oklevelet szerzett. Pályáját
DR. LENGYEL BÉLA professzor kémiai intézetében tanárse-
gédként kezdte. A Magyar Állami Földtani Intézetbe 1900-
ban került, ahol hamarosan fôvegyész lett. Késôbb elnyer-
te a fôgeológusi és a kísérletügyi fôigazgatói címet. Tudo-
mányos munkássága a balatoni fenékiszap vizsgálatára, a
magyarországi tôzegek vegyelemzésére és a Kárpát-me-
dence jelentôsebb ásványvizeinek és kôzeteinek a vizsgá-
latára terjedt ki. Évente jelentéseket tett közzé az intézet
mûködésérôl. Sírja a budapesti Farkasréti temetôben van.

25 éve
• 1982. V. 29-én halt meg SPERGELY BÉLA (*1888) gyógy-
szerész, kutatólaboratórium-vezetô. A budapesti tudo-
mányegyetemen 1908-ban szerzett gyógyszerészi okleve-
let. A családi, nagylaki Szentháromság Gyógyszertár tulaj-
donosa volt 1909–1920 között. A budapesti gyakornoki
iskolában oktatott 1940-ig. Közben 1923–1928 között a
Labor Gyógyszergyár munkatársa volt. A Gyógyszerészi Köz-
löny és a Gyógyszerészi Értesítô egyik szerkesztôje lett 1925-
tôl. Átvette 1928-tól az ERI üzem vezetését. Érdeme volt az
itt készült injekciók minôsítése, stabilitása és csomagolás-
technikája. Hamarosan elismert országos szaktekintély
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lett. Elismerô szakvéleményt adott KABAY JÁNOS ún. száraz
eljárásáról. Az V. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztôbizott-
sága felkérte ôt 1948-ban az injekciós és steril oldatok cik-
kelyeinek a megírására. Elôbb 1949-tôl a Chinoin Gyógy-
szergyár munkatársa, majd 1950-tôl a Kôbányai Gyógy-
szerárugyár injekciósüzemének vezetôje volt. Egy évvel ké-
sôbb létrehozta az elsô gyári gyógyszertechnológiai kutató-
laboratóriumot. Az elméleti elgondolásait eredményesen
át tudta ültetni a gyárüzemi gyakorlatba. Számos újítását
ma is használják. Sírja a budapesti Újköztemetôben van. 
• 1982. VII. 8-án halt meg GYÔRBÍRÓ JENÔ (*1895) gyógy-
szerész, a budapesti Kígyó Gyógyszertár alkalmazottja,
majd vezetôje. A sárkányi Hygieia, a kolozsvári Egyszarvú,
a budapesti Hungária és Ferenc József gyógyszertárakban
volt gyakornok. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1924-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. 50 évet töltött
el a budapesti Kígyó Gyógyszertárban, ahol az államosítás
után gyógyszertárvezetô volt. Jól képzett gyógyszerészek
kerültek ki a keze alól. Az Egészségügyi Dolgozók Szak-
szervezete Budapest V. kerületi vezetôségi tagja volt. Nyug-
díjas éveiben a budapesti Ernyey Könyvtár munkatársa
volt. Sírja a budapesti Újköztemetôben van. 
• 1982. VII. 18-án halt meg MENNER ÖDÖN SENIOR

(*1904) gyógyszerész, újító, író, festô. Apja, MENNER OTTÓ

(1865–1907) a diósgyôri Vasgyári Angyal Gyógyszertár tu-
lajdonosa volt. A székesfehérvári Magyar Korona és a mis-
kolci Isteni Gondviselés gyógyszertárban volt gyakornok.
A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1927-ben szerzett
gyógyszerészi oklevelet. Pályáját a Diósgyôr Vasgyári An-
gyal, családi gyógyszertárban kezdte, ahol 1935-tôl tulaj-
donos lett. Az 1930-as években rendszeresen publikált a
szaklapokban szakügyi témákról. A Magyarországi Gyógy-

szerész Egyesület Miskolc vidéki kerületének jegyzôje lett
1940-ben, majd egy évvel késôbb pénztárosa. Az államo-
sítás után több Borsod megyei gyógyszertárban mûködött,
1964–1974 között a szendrôi gyógyszertár vezetôje volt.
Számos ésszerûsítô újítását fogadták el. Mûvészi tehetsége
még fiatalon bontakozott ki. Az egykori oktatóiról, az
egyetemi tanárokról rajzokat készített. Festegetett és szob-
rokat is faragott. Többször bemutatták a mûveit, az elsô
gyûjteményes kiállítását Tiszavasváriban rendezték 1972-
ben. Meséket, regényes életrajzokat, elbeszéléseket írt, de
még mûdalokat, keringôket és magyar nótákat is kompo-
nált. Fiát, DR. MENNER ÖDÖN JUNIORT a gyógyszerészi pá-
lyára nevelte. Sírja a Miskolc-Diósgyôr Vasgyári temetô-
ben van.
• 1982. I. 17-én halt meg GESZTI KÁROLY (*1912) gyógy-
szerész, a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Budapesti Szer-
vezetének elnöke. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1936-ban szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját IMRE

bátyja törökszentmiklósi Fehér Angyal Gyógyszertárában
kezdte. A budapesti Sas Gyógyszertárat 1950-tôl, majd a
Nagyvárad téri gyógyszertárat haláláig vezette. A Magyar
Gyógyszerészeti Társaság Budapesti Szervezetének elnöke
volt 1972-tôl. Nevéhez fûzôdött a fôvárosi gyógyszerész-
napok rendezése. Sokat foglalkoztatták a gyakorlati gyógy-
szerészet kérdései, így az aszeptikus gyógyszerkészítés és a
patikában visszaváltott üvegek, tégelyek fertôtlenítése.
Tagja volt az 1987-ben megjelent Gyógyszerészi Kézikönyv
(Manuális) szerkesztôbizottságának. Sógora volt DR. AND-
RISKA JÓZSEF (1918–1985) gyógyszerész, gyógyszertárveze-
tô. Sírja a budapesti Farkasréti temetôben van. 

Szmodits László 
gyógyszerészettörténész

Dr. Rádóczy Gyula (1932–1998)Dr. Rádóczy Gyula (1932–1998)
75 éve, 1932. IV. 24-én született DR. RÁDÓCZY GYULA (†1998)
gyógyszerész, gyógyszerész- és bölcsészdoktor, a gyógysze-
részettörténet kandidátusa, numizmatikus.

Elemi iskoláit Kecelen a Római Katolikus Elemi Nép-
iskolában végezte, középiskolába a kiskun-
halasi református (1948 után állami) Szilády
Áron Gimnáziumba járt, ahol 1950-ben
érettségizett. A Szegedi Orvostudományi
Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán ta-
nult 1950 és 1953 között. Tanulmányait po-
litikai okok miatt meg kellett szakítania, így
1957-ig az ország különbözô gyógyszertárai-
ban nem okleveles gyógyszerészként dolgo-
zott. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Or-
vostudományi Egyetem Gyógyszerésztudo-
mányi Karán 1960-ban fejezte be. Dolgozott
beosztott, helyettesítô és gyógyszertárvezetô gyógysze-
részként. 

Valkói gyógyszertárvezetôként társszerzôje volt az 1969-
ben kiadott Valkó címû helytörténeti monográfiának.

Az ipari gyógyszerészi tanfolyam elvégzése után 1967-
ben a Sacchanin tablettázó üzem vezetôjeként tevékeny-
kedett, ahol két találmányát szabadalmaztatták.

Érdeklôdése mindinkább a humán tudományok, ezen
belül a történettudomány felé irányult. A Magyar Gyógysze-
részeti Társaság Gyógyszerészettörténeti Szakosztályának
1975-tôl szervezô titkára, majd titkára volt. Már eredmé-
nyes gyógyszerésztörténész kutatóként került kapcsolatba a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeummal, elôbb mint kül-
sô, majd 1980-tól állandó munkatárs. 1989-tôl az újjáala-

kult Magyar Gyógyszerész Kamara elnökségi
tagja volt. Tevékenyen részt vett a VII. Magyar
Gyógyszerkönyv szerkesztésében, valamint tagja
volt a Gyógyszerészettörténeti Diárium szerkesztô-
bizottságának. Gyógyszerészettörténeti munkái-
nak száma 60, ebbôl 26 könyvismertetés.

A 60-as évek elején kezdett pénztörténettel
foglalkozni. céltudatos munkával szakavatott
gyûjtôbôl elismert numizmatikussá képezte
magát. A Magyar Numizmatikai Társulatnak
1961-ben lett tagja, 1970-tôl 1975-ig fôkönyv-
tárosa, majd 1994-ig fôtitkára, ezt követôen

haláláig alelnöke volt. Munkásságát számtalan publikáció
ôrzi, egyes területek úttörô feldolgozása – Mária Terézia
pénzverése – az ô nevéhez fûzôdik. 1984-ben e kutatásai
eredményeként és elismeréseként avatták bölcsészdoktor-
rá. 70 numizmatikai munkájából 9 könyvismertetés. Kis-
kunhalason, a régi református temetôben lévô családi
kriptában nyugszik.     Dr. Rádóczyné Kovács Zsuzsanna
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Hírek, események, kiállítások

Országos Mûszaki Múzeum
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 10.
Tel.: 204-4092, 204-4095, Fax: 204-4088
E-mail: omm@nadir.hmst.hu • Honlap: www.omm.hu
Nyitva tartás: kedd–péntek 10–16 óráig
Páros héten szombaton 10–16 óráig

A Magyar Kémikusok Egyesülete fennállásának 100. éves
évfordulója kapcsán országos konferenciával, A Ma-
gyar Kémikusok Egyesülete Centenáriumi Emlékköny-
ve címû, bôséges képanyagot tartalmazó, CD-mellék-
lettel ellátott kötettel és pazar kamarakiállítással emlé-
kezett a tudományt, a gazdaságot és a társadalmat
szolgáló tevékenységérôl.

A vegyészet, természeténél fogva, szoros összefüg-
gésben van a gyógyszerészettel. Az oktatás, a kutatás, a
termékek elôállítása mind-mind gazdagon reprezen-
tálja e viszonosságot. 

Az egyesület alapító tagjai közé tartozott THAN KÁ-
ROLY, FABINYI RUDOLF, ILOSVAY LAJOS, LENGYEL BÉLA,
ORIENT GYULA, SZÉKI TIBOR…

A Mûegyetem Könyvtárában rendezett kiállítás: 100
éves a Magyar Kémikusok Egyesülete, 1907–2007 –
jeles kémikusok mellett – a fent megnevezett gyógy-
szerész vagy gyógyszerészi kötôdésû személyiségeknek
állított méltó emléket.

Mûszaki kultúránk tárgyi emlékeit
új létesítményében, bô válogatás-
ban mutatja be az Országos Mûszaki
Múzeum. A Tanulmánytár különle-
ges helyszín, mely átmenetet képez
a raktár és a kiállítóterem között.

Bárki találhat itt érdeklôdésre szolgáló gyûjteményeket.
Ezt igazolja a látnivalók felsorolása: Üveg, optikai üveg,
optikai üveg felhasználási területei – Meteorológia mérési
eszközei – Geodézia (földmérés eszközei) – Csillagászati
eszközök és mûszerek (különleges távcsövek, ég- és föld-
gömbök) – Az idômérés eszközei (különféle órák) – Mik-
roszkópok – Állókép (fotótechnika, fényképezés) – Moz-
gókép (filmtechnikai eszközök, filmfelvevô és vetítôgé-
pek) – Irodagépek (írógépek, stencilgépek) – Számolás-
technikai eszközök – Számítástechnika-történeti eszközök
– Az elektrotechnika kezdete (JEDLIK ÁNYOS eredeti talál-
mányai: forgonyok, dinamó) – Erôsáramú elektrotechni-
ka (világítástechnika, erôátvitel) – Szórakoztató elektroni-
ka (rádiók, televíziók, a hangrögzítés eszközei) – Nukleá-
ristechnikai eszközök – Vegyészet (la-
boratóriumi mûszerek és eszközök) –
Kémia (oktatási bemutatóeszközök)
– Háztartástechnika (különféle ház-
tartási gépek és konyhai eszközök).

A kémiai gyûjteményben bemutat-
ják ID. LENGYEL BÉLA (1844–1913) saját készítésû, nagyhírû
analitikai mûszereit. Gyógyszerészek nemzedékeit oktatta,
érdemeit a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság három-
negyed évszázaddal ezelôtt színaranyból készített juta-
loméremmel ismerte el.

Látványraktár látogatható 2007. október 19-tôl a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A ven-
déglátás és a kereskedelem tárgyait mutatják be. Az
asztali örömök eszközei vagy a divat árucikkei mellett
a háztartás, az egészségkultúra, de a gyógyszertári és
drogériai szortiment tárgyai is gyönyörködtetnek.
Kozmetikumok, likôrök, készítmények is szerepelnek
a különlegességek között. Külön teret kaptak a reklám-
tárgyak. „Apró ajándékok erôsítik a barátságot“ szól a
vitrin felirata. Hozzáteszi, hogy ily módon férkôzik be
az otthonokba a forgalmazott termék emlékezete.

Túlzás nélkül a „Reneszánsz Év 2008“ országos program
elôzetesének tekinthetjük az Iparmûvészeti Múzeum Habán
mítosz 1593–1734/Magyar magángyûjtemények kincsei
címû kiállítását. Tudjuk, hogy a hazai köz- (fô-
ként az Iparmûvészeti Múzeum és a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum) és magángyûjte-
mények rendelkeznek a világon a leg-
nagyobb és legértékesebb habán mû-
tárgyállománnyal, ennek ellenére ez a
kivételesen gazdag anyag együtt még
nem került a nagyközönség elé. Ezen
kívántak változtatni a magyar magán-
gyûjtôk azzal, hogy saját tárgyaikból
egy megközelítôleg 150 darabos ha-
bánkerámia válogatást mutattak be.

KRISZTINKOVICH BÉLA gyûjtô portréfilmben szólt a
gyógyszerészeti hagyományokról is, a három évszázadot
megélt (a XVI. század végén született és a XVIII. század ele-
jén halt meg), a gyôri patikát alapító SZÉCHENYI GYÖRGY ér-
sekrôl; a fôúri megrendelésekre készült reprezentatív,
szögletes, fedeles palackokról – börzöncékrôl –, amelyek
patikaedények voltak. Például: a BETHLEN GÁBOR erdélyi
fejedelem által alapított alvinci patikában.

A kiállítás meggyôzhette a lá-
togatót, hogy a magyar gyógy-
szerészetben kitüntetett szerepe

volt a habán fajansz edé-
nyeknek.Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1051 Budapest, Szent István tér 15.
Tel.: 375-6249
E-mail: mkvm@iif.hu • Web: www.mkvm.hu
Nyitva tartás: kedd kivételével naponta 11.00–19.00



ÚJ ARANYKÉPEK A GALENUS KIADÓTÓL

Aranyozza be napjait!
A rövid idô alatt igen népszerûvé vált, 23 karátos aranylemezre nyomtatott képeink legújabb kollekcióját

nyújtjuk át Önnek. A finom, diszkrét, miniatûr faliképekkel exluzív üzleti ajándékot, igényes dekorációt

kínálunk a gyógyszerészek számára. A képek összeállításánál is a gyógyszerészek ízlésvilágát tartottuk 

szem elôtt. Egyedi kivitelezésû képeinkkel továbbra sem találkozhat üzletekben, 

kereskedelmi forgalomba nem kerülnek. Csak a Galenus Kiadónál rendelhetôk!

Mocsári gólyahír

23 karátos arannyal

bevont lemez

Cserna Károly 

(1867–1944) vízfestménye.

Jelenleg a budapesti

Kiscelli Múzeumban 

látható. Bal háttérben 

a Gellérthegy, a jobb oldali

(Kígyó) utca hátterében 

a piarista épület látszik. 

A kôszegi Arany Egyszarvú 

Patikaház jezsuita officinabútor-

zatának olajfestménye, díszes 

faragott keretben. 

Az elôzô évek-

ben megjelent

képeinkbôl

rendelhetôk

még az itt 

láthatók.

Caltha palustris

Kerekes György természetfotós

felvételének reprodukciója. 

Pezsgôszínû 
paszpartu

Belsô képméret: 
6 x 4 cm

Szent Kozma és
Szent Damján

Porcelántégely Hygeia
Arany Egyszarvú

Patikaház Aszklépiosz – táramérleg

Patikaportál
Barna színû fakeret

Mérete: 
14,5 x 12,5 cm

3950 Ft*

+áfa

* Plusz csomagolási 
és postaköltség.

Aranyozza be napjait!




