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BAyER IstVáN

A GyóGyszERészEt
KIALAKuLásA 
és FEjLőDésE

A könyv át fo gó ké pet nyújt a gyógy sze ré szet ki ala -
ku lá sá ról és fejlődéséről, a ter mé sze ti né pek szo ká sa -
i tól kezd ve nap ja ink jo gi lag sza bá lyo zott gyógy sze ré -
sze ti te vé keny sé gé ig. Vé gig ka la u zol a kolos tor   k er -
tek  től a szin te ti kus ve gyü le tek meg je le né sé ig, a vi pe -
ra  po gá csa hasz ná la tá tól a ke mo te rá pi á ig, az óko ri
galenusi gyógy szer for mák tól egé szen az in  jek ció ki -
ala ku lá sá ig.
A szerző kor szak ok ra bont va, ké pek kel il luszt rál va
te kin ti át, ho gyan vál to zott a ter mé szet tu do má nyos
gon dol ko dás fejlődésév el pár hu za mo san a gyógy sze -
 ré szet, mi ként jött lét re a gyógy szer fo gal ma, mi lyen
vál to zá sok, fel fe de zé sek és ha tá sok ala kí tot ták a
gyógy szer kin cset és a gyógy  szer for má kat.
A ter mé szet tu do má nyi szem pont ok mel lett fon tos
sze  re pet ka pott a gyógy sze ré szet re vo nat ko zó sza bá -
lyok tör té ne ti át te kin té se, a gyógy sze ré sze tet érin tő
jo gi és gaz da sá gi kér dé sek is. Nagy hang súly esik a
gyó gysz erel lenőrzési rend szer fejlődésére, mely
előbb nem ze ti, később pe dig nem zet kö zi szin  ten
ala kí tot ta ki sza bá lya it, szer ve ze te it.

a kötet megrendelhető a Galenus Kiadóban.

Méret:
166´236mm
Terjedelem:

192 oldal
Keményfedeles,

cérnafűzött,
jelzőszalaggal,
védőborítóval
ellátott, színes 

illusztrált könyv.
Tud ta-e Ön, hogy...?

ð a Ró mai Bi ro da lom ban Galénosz és Dioszko ridész or vo si is ko lái mel lett olyan mí to szok és ba bo nák vol tak el ter jed ve, mint pél dá ul az, hogy
– a vad disz nók vi ze le te fül fáj dal mak csil la pí tá sá ra, va la mint szé dü lés le küz dé sé re al kal mas,
– a bor ban áz ta tott farkas máj tüdővész el len ha tá sos,
– a gi lisz ták sár ga ság el len ha tá sos gyógy sze rek,
– a cá pa agya olaj ban áz tat va fog fá jás el len hasz nál ha tó,
– a bé kák hú sá val és csont já val vér zé sek, kó li ka, va la mint vér has kezel hető?

ð a Ró mai Bi ro da lom ban a gla di á to rok vé rét hasz nál ták az epi lep szia ke ze lé sé re, és hogy Nyu gat-Eu ró pá ban 1823 és 1844 kö zött a ki vég -
zet tek vé rét hasz nál ták ugyan er re a cél ra?

ð XII. La jos fran cia ki rály (1462–1515) „gyógy ke ze lés ét” az je len tet te, hogy egy év le for gá sa alatt 47 ér vá gás ban és 215 be ön tés ben ré sze -
sült, emel lett 212 al ka lom mal ka pott has haj tót?

ð Magyarországon a pap ri ka – ami ma már hun garikum – a tö rök hó dí tás ide jén vált is mert té tö rök bors, ker ti bors és po gány bors né ven, de
ter mesz té se és fűsz erként (vagy né ha gyógy szer ként) va ló hasz ná la ta a ma gyar la kos ság kö ré ben csak a XVIII. szá zad ban kezdődött meg?

ð a do hány azért vi se li a Nico tiana tabacum ne vet, mert Nicot de Ville main, Fran cia or szág por tu gá li ai nagy kö ve te volt az, aki Lis  sza bon -
ból do hányt ho zott Ver sailles ba Me di ci Ka ta lin mig rén jé nek a ke ze lé sé re...?

ð Angliában már – Né me tor szá got megelőzve – ko ráb ban megkezdődött a szin te ti kus fes ték gyár tás: a 18 éves Perkin – az Ang li á ban ta -
ní tó né met pro fes  szor, August W. Hof mann ta nít vá nya – 1856-ban a ki nin szin té zi sé vel pró bál ko zott. Ezen si ker te len kí sér le tek so rán
nyers anil in  ből egy ani lin-ibo lyá nak vagy ani lin-pur pur nak ne ve zett fes té ket ál lí tott elő. Perkin fel is mer te az óri á si lehetőséget, a fes ték
gyár tá sá ra üze met ala pí tott és meg gaz da go dott?

ð az 1921-ben fel fe de zett in zu lint  Richter Ge de on gyá ra már 1923-ban előál lí tot ta és 1926-ban már üze mi mé re tek ben gyár tot ta, és hogy
a har min cas évek ben a Richter- gyár ál tal for gal ma zott, az OKI ál tal té te le sen ellenőrzött és zár sza lag gal el lá tott in zu lint tar tot ták Eu ró pa
leg meg bíz ha tóbb ké szít mé nyé nek?

** Az ár tartalmazza az áfát, de a csomagolási és postaköltségeket nem.
** Az ár nem tartalmazza a csomagolási és postaköltségeket.

Fogyasztói ára: 3900 ft*
Kedvezményes ár gyógyszerészeknek:

3340 ft+5% áfa**
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Három kis kötetben foglaltam össze kutatásom eredményét. Az
első rövid gyógyszerészettörténeti fejezetet, valamint a helység
kialakulásának leírását tartalmazza. A következő két könyvecske
szintén a helység, valamint a patikák keletkezésének történetét
mutatja be. Minden helység, ahol patikát alapítottak, szerepel 
a kötetben, valamint minden patika, minden alapító és 1966-ig
ezekben a gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek neve.
Megtalálható a patikák államosításának az időpontja is.

Komárom-Esztergom megyében, már a XVIII. szá-
zadban három gyógyszertár működött, helyileg
Esztergom, tata és Komárom helységekben. Ekkor

még Európa-szerte dívott a kuruzslás, üzérkedés. szatócs -
boltok, vándorárusok teljes ellenőrzés nélkül terjesztették
gyógyításra szánt termékeiket. Erre utal egy vándor gyógy-
szerárusról szóló német versike, amely magyar fordításban a
következőképpen hangzik:

„Nézd a hitványt
Hogy csal itt,
szedi a nép pénzeit,
s kit a végén
sok bűne a vízbe vitt!”
(ugyanis a csaló büntetése a vízbe dobás volt).
Lakóhelyem, tatabánya első patikája a bányák megnyitá-

sa után, a Bányatárspénztár által felállított házi gyógyszertár
volt, amelyet a BM 1899. II. 22. 15544 (VI.) Dsz rendelet
alapján 1899. június 1-jén nyitottak meg. Helye (régi nevén) 
a Ranzinger út utolsó emeletes házának a földszintje. Hosszú
ideig teljesen zártkörű, pénzkezelés nélküli volt a működése.
Vezetője horVáTh zolTán gyógyszerész volt 1912–1947-
ig. A megyei Levéltárban található jegyzőkönyvekből meg-
tudhatjuk, hogy a receptek retaksálását két budapesti gyógy-
szerész végezte 1927–1944 között: VarGa Gyula és nyíri
BerTalan.

1913-tól a kórházzal szemben, a tóth-Bucsoki út 1-es
szám alatt (ma Népház utca) működött, ekkorra a telep
lakossága már 18 ezerre nőtt. A gyógyszertárba lépve míves
galéria fogad, amitől nagyon hangulatos az officina. Meg kell
jegyeznem, a tatabánya-felsői patikabelső is hasonló volt.
Beljebb laboratóriumot, ügyeletes szobát, raktárt és pincét
találunk.

1950-ben közforgalmúvá nyilvánították. Működése folya-
matos, előbb 2/29-es számmal jelölték, majd amikor magán-
kézbe került, a smaragd nevet kapta.

Itt a megyeszékhelyen még két magánpatika-alapítás tör-
tént. Az egyik Felsőgallán, 1912-ben szénerT aladár
által, a másik Bánhidán 1927-ben, amelyet végül 1928-ban
nyitottak meg, tulajdonosa, saccár Károly (v. zahár
Károly) a turul nevet adta patikájának.

Egy kis saját életrajzi adat. édesanyám a felsőgallai pati-
kában dolgozott 1952-től. Először mint takarítónő, és
ügyessége jutalmául beiskolázták, így gyógyszertári asszisz-
tensként dolgozott egészen 73 éves koráig. Most 91 éves, jó

szellemi és testi egészségnek örvend. Magam a bánhidai
gyógyszertárban voltam szakasszisztens és öt évig a lel-
tárbrigád tagja, innen az ismeretanyagom a megye gyógysze-
részeiről.

Esztergom, megyénk patinás városa, óriási történelmi
múlttal rendelkezik. Így természetes, hogy itt nyílt meg az
első patika 1712-ben az ún. „érsek város” területén. A Fekete
sas Patika helye a mai nevén Bajcsy-zsilinszky úton, a Fürdő
szálló melletti kis utca (amely a Kis-Duna felé vezet) során
állt, ami ma (1966) üres telek. Az első adat, amelyet a levél-
tárban fellelhetünk, az 1741. évi 222. fasciculus és a 292.
fasc. szerint delmor jános gyógyszerész tulajdonában volt.

Az 1741-es adat után csak 1875-ig sikerült visszavezetni
a gyógyszerészek névsorát.

1875-ben mayer jános a patika tulajdonosa, majd őt
követi a fia, mayer sándor.

Később a BarTh család tulajdonába került a gyógyszer-
tár, majd 1901-ben rochliTz arTúr vette meg a Fekete
sas Patikát, amely 1911-ig volt az övé. Még 1911-ben meg-
vette a szt. István Patikát is, így ebben az évben két patikája
is volt. 1912-ben eladta a Fekete sast KamPisch józsef -
neK, tőle Pecséri rózsi vette meg, majd KrajcsiroVics
nevű gyógyszerész tulajdonába került. őt követte a sorban
Vajdics, majd Pocsai gyógyszerész úr. Ezek után
BereszKei naGy lászló vette meg, majd a TaKács család
birtokába került, ahol TaKács isTVán és ernő is üzemel-
tette.

Az első patikák és patikusok Komárom-Esztergom megyében
1.

2.
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Az első patikák és patikusok Komárom-Esztergom megyében
TaKácséK után shwarTz manó lett a tulajdonos, majd

őt követte az oláh család. oláh józsef és felesége is
gyógyszerészek voltak és egészen 1950. július 28-ig vezették
a patikát. Az államosítás utáni első felelős vezető Kersch -
Baum mayer ÖdÖn lett, akinek a papája, Károly és később
fia, lászló és felesége is gyógyszerészek.

Esztergom, mely 1683-ban szabadult fel a török iga alól,
szabad királyi város lett. A gyógyszertárra vonatkozó adatok
a prímási levéltárban találhatók.

A másik esztergomi patika az Arany Griff volt, melynek
alapítási éve valószínűleg 1793 (ha nem sokkal korábbi),
hiszen a város levéltári adatai szerint a 113-as számú telek
johannes BoGnár tulajdona volt. E telken áll még ma is a
patika épülete, Esztergom egyik legősibb háza. A levéltár
1757. évi 1-es fasc. 14 numerusa szerint a gyógyszertár már
1759-ben állt a telken Arany Griff néven és a tulajdonosa
francesco XaVer PiGino. E név a levéltár 1766. évi
mutatójában a 7. fasc 1-es num.-ként szerepel. Alkal ma zott -
ja michael Gformere gyógyszerész, aki temesvárról
érkezett és innen hozta segédlevelét is. Megvette a patikát
7500 rajnai rhénus arany forintért.

1797-ben már 30 éve michael Gformere vezette a
gyógy szertárat. Halála után KoProniK mihály lett a kine-
vezett gondnok, aki Budapesten szerzett orvosi diplomát.

1798-tól KraKoViTzer ferenc lett az új tulajdonos, 
ő egy 1880-as feljegyzés szerint KraKoViTzer maXimilián
esztergomi serfőző mester fia volt.

1838-ban már fia, KraKoViTzer józsef vált tulajdo-
nossá, és beosztott gyógyszerészként alkalmazta frey
józsefeT és schmidThauer anTalT. A KraKoViTzer
családról tudjuk, hogy ferenc 1770-ben született és 1855-
ben halt meg. Fia, józsef szintén esztergomi és az ő lánya
ment férjhez schmidThauer anTal gyógyszerészhez.
Gyermekük, lajos szintén gyógyszerészként végzett, de ő
már Komáromban dolgozott.

1860-ban schéry rudolf lett a tulajdonos, majd 1866-
ban zsiGa zsiGmond.

1911-ben lépett a tulajdonosok sorába a rochliTz csa-
lád, ugyanis rochliTz arTúr 110 000 koronáért megvet-
te a patikát a hozzátartozó házzal együtt, ami 35–40 000
koronát ért.

1912-ben eladta az épületet az Esztergom ta ka rék pénz tár -
nak. Mivel reál jogú volt a patika, így a tulajdonos halála után
az özvegyére szállt a tulajdonlás joga. Az özvegy halála után
pedig a gyermekeké lett a gyógyszertár. (sajnos azt nem sike-
rült ki nyo moz ni, hogy mikor lett az Arany Griffből szt. István
Patika, de talán zsiGa zsiGmond tulajdonlása idején.)

A rochliTz fiúk diplomázásáig kirendelt gondnok,
szeKcsi eleK (aki Bártfán született) lett a patika vezetője,
amelyet 1949-ben személyi jogúvá nyilvánítottak és a tulaj-
donosa rochliTz elemér lett. Az épület a Kossuth Lajos
utca és a széchenyi tér sarkán áll ma is, műemlék-besorolást
kapott. A hagyomány szerint ez az épület még VaK
BoTTyán kocsibeállója volt.

A földszintes épületre később emeletet építettek. Az álla-
mosításkor a patika felelős vezetőjének rochliTz ele mérT
nevezték ki 20 napra, majd maTTyasoVszKy felíciáT egé-
szen 1952-ig.

1952–1955-ig oláh józsefné és 1956-tól ismét
rochliTz elemér vezette a gyógyszertárat egészen nyug-
díjazásáig. A város társadalmi életéből is kivette a részét és
egész életében a város megbecsült polgára volt.

Röviden szeretném megemlíteni dr. halm iVán tudós
gyógyszerész urat, akinek szorgos feltáró munkája mentette
meg a feledéstől a patikaalapítókat megyénkben. Magam a
leltározások során ismerhettem meg őt kedves feleségével
együtt.

zsombolyán született, középiskoláit Kalocsán és Eszter -
gom ban végezte. Gyógyszerészi oklevelét 1933-ban kapta
meg Budapesten. Mint gyakornok to ko don kezdett, majd
megvásárolta a gyógyszertárat, melyet önállóan vezetett.
Felesége sTein KaTalin, házasságukra pápai áldást kaptak.
Haláláig itt dolgozott. Kutató, kísérletező tudományos
munkát végzett, amelybe bevonta a fiatal diplomásokat,
segítve ez zel előmenetelüket a gyógy szerészi pályán.

Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam kutatásom bemuta-
tására és kérem, hogy aki az egész anyagot szeretné elolvasni
az a széchenyi, valamint a tatabányai Megyei Könyv tár ban
keresse.

horváthné smudla mária

IRODALOM
1. Magyarország megyei kézikönyve. 1997. I. fejezet.
2. Magyar általános Kőszénbánya Rt. és Vállalati (tárközi leltár). 2. kötet,

II. fejezet
3. tatabánya Városi tanács Végrehajtó Bizottságok jegyzőkönyvei. II. fe -

jezet
4. tatabánya Közigazgatási Repetárium. II. fejezet
5. Munkásjóléti és Kulturális intézmények, valamint egyéb munkásjóléti

tevékenységek a Magyar ált. Kőszénbánya Rt. tatabányai telepén.
Munkaügyi Szemle, 1935. évi 6. sz., I–II. fejezet

6. Gyógyszerészet fejlődése, gyógyszerészek élete és munkakörülményei-
nek alakulása megyénkben. 1970. II. fejezet

7. Dr. Halm Iván: 250 év patikáinak története megyénkben. III. fejezet 
(A fel mérés az 1960-as évek végén készült)

3.

1.
2.
3.

Bányatárspénztár házi gyógyszertára, 1899.
megváltó Gyógyszertár, tatabánya–Felsőgalla 1912.
a rochlitz család
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Morzsák a szegedi tudomány -
egyetem 1957-ben alapított 
Gyógyszerésztudományi Kara 
hétköznapjaiból
2007. október 26-án ünnepelte a Szegedi Tudományegyetem
vezetése, szenátusa, a szakmai szervezetek, a testvérkarok és 
a közélet jeles képviselői a Gyógyszerész tu do má nyi Kar alapításá-
nak 50. évfordulóját. Ennek kapcsán a kar több idősebb munka-
társában – de a fiatalabbakban is – felmerült a kérdés: mikor is
van a kar születésnapja? Október 26-a kicsit gyanúsnak tűnt… 
A jubileumi ünnepség október 26-án volt, de valóban október 
26-án alapították a kart?

Ennek néztem utána…
Kedves Olvasó, elárulhatom, hogy nem október 26. az alapí-
tás napja. Ez kompromisszumos időpont volt, a kar születé-
se két dátumhoz köthető. 

Az alapítás dátuma: 
1956. december 6.
A kar tehát 2011-ben lesz 55 éves. 1956. december 6-án volt
a szegedi Orvostudományi Egyetem tanácsának IV. rendkí-
vüli ülése, és ezen az ülésen döntött a tanács az önálló
Gyógyszerésztudományi Kar létrehozásáról szóló javaslat
elfogadásáról és a javaslat felterjesztéséről az Egészségügyi
Minisztériumba. (A javaslatot dáVid lajos, dirner
zolTán, KőszeGi dénes, noVáK isTVán és jancsó
miKlós professzorok dolgozták ki és a szenior professzor,
dáVid lajos terjesztette az Egyetem tanácsa elé.)

Engedtessék meg e sorok írójának, aki a jubileumi évben 
a kar legidősebb aktív oktatója volt, hogy egy kicsit részlete-
sebben idézzen az Orvostudományi Egyetem tanácsülésén
készült jegyzőkönyvből. Az előterjesztő, dr. dáVid lajos
egyetemi tanár így indokolta az önálló kar megalapításának
szükségességét:

„Tisztelt Egyetemi Tanács! 
Alulírott gyógyszerészképzéssel foglalkozó professzorok négy
pontban összefoglalt javaslatunkat terjesztjük a tisztelt Egyetemi
tanács elé.

1. Mondja ki az Egyetemi tanács az Önálló Gyógy szerész tu -
do mányi Kar szükségességét és megalakítását, mint az Orvos tu -
do mányi Egyetem második önálló karát.

2. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar megszervezése az
Orvostudományi Egyetem jelenlegi vezetői apparátusát nem
érinti. A Gyógyszerésztudományi Kart a Dékáni Tanácsban

folyó tanévben Dr. Dirner Zoltán egyetemi docens, gyógyszerész
dékánhelyettes képviseli.

3. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar a saját problémái-
nak megvitatására külön kari üléseket tart, de az Orvos tu do má -
nyi Egyetem legfőbb irányító szerve továbbra is az Egyetemi
Tanács marad, amelyben a Gyógyszerésztudományi Kar tan-
székvezető professzorai is természetszerűleg helyet foglalnak.

4. Mondja ki az Egyetemi Tanács a Gyógyszerhatástani
Intézet (tanszék) létesítését és ehhez a minisztériumi jóváha gyá -
sát eszközölje ki.

A Gyógyszerésztudományi Kar négy alapintézetből állna:
a) Gyógyszerészeti Intézet,
b) Gyógyszerész-Vegytani Intézet,
c) Gyógynövény- és Drogismereti Intézet,
d) Gyógyszerhatástani Intézet.
Az itt felsoroltak közül a negyedik az újonnan létesítendő

Gyógy szerhatástani Intézet, melynek vezetésével dr. Dirner Zoltán
egyetemi docenst javasoljuk megbízni.

A fenti javaslatainkat az alábbiakkal támasztjuk alá.
Ad 1. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar felállítása évek

óta vajúdó probléma. Több külföldi államban már régóta talál-
kozunk az önálló Gyógyszerésztudományi Karral. Az elmúlt
évben a Budapesti Orvostudományi Egyetemen is felállították
az önálló gyógyszerésztudományi kart. Mivel Magyarországon
a budapesti és a szegedi egyetem foglalkozik gyógyszerészkép-
zéssel, ezért indokoltnak tartjuk Szegeden is a Gyógy szerész tu -
do mányi Kar létesítését.

Ad 2. A második pontban tett javaslatunkra a félreértések
elkerülése végett megjegyezni kívánjuk, hogy az önálló Gyógy -
sze rész tudományi Kar létesítésével egyelőre sem személyi, sem
dologi igényt nem támasztunk.

Ad 3. A gyógyszerészhallgatók és a gyógyszerész előadók
problémáit eddig csak a gyógyszerészképzéssel foglalkozó bi zott -
ságban tárgyalták és a felvetődött problémáikat a bizottsági
tagoknak nem volt módjuk kellő mértékben képviselni az illeté-
kes karok előtt. Az önálló Gyógyszerésztudományi Kar felállítá-
sával azonban lehetőség nyílik saját kari ügyeivel behatóbban
foglalkozni, ami feltétlen a gyógyszerész-tudományok fellendíté-
sét fogja elősegíteni.

Ad 4. A Gyógyszerhatástani Intézet felállítását azért tartjuk
szükségesnek, mert ebben az intézetben oktatott kollégium kül-
földön is a gyógyszerészképzés egyik alapvető tantárgya. Az
újonnan létesítendő Gyógyszerhatástani Intézet elhelyezéséről
gondoskodás történt. Egyelőre sem személyi, sem dologi igényt
nem támaszt a Minisztérium felé. Személyzeti szempontból
azért nem, mert a Személyzeti Osztály megszüntetésével több
állás szabadult fel, melynek átszervezésével ezen kérdés részben
megoldható. Ezen felül Jancsó professzor a Gyógyszertani Inté -
ze téből egy demonstrátori állást, Dávid professzor a Gyógy sze -
ré szeti Intézetéből egy gyakornoki állást, Novák professzor 
a Gyógy növény- és Drogismereti Intézetből – a folyó tanév befe-
jezése után – egy tanársegédi állással nyújt segítséget az új inté-
zetnek. Dologi szempontból nagy segítséget nyújt a Csongrád

Hétköznapi történelem
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megyei Gyógyszertár Vállalat kölcsönadandó bútorzatával,
labo ratóriumi felszerelésével és vegyszerekkel, mellyel lehetővé
teszi az új intézet működését.

Összegezve az elmondottakat, úgy látjuk, hogy egyelőre az
újonnan létesítendő Gyógyszerhatástani Intézet személyi és
dologi szempontból a meglévő kereten belül felállítható és műkö-
dőképessége egyelőre biztosítható.”

A dékán (KorPássy Béla professzor) bejelentette, hogy 
a Dékáni tanács a beadványt megvitatta és a legmelegebb
pártolással terjesztette az Egyetemi tanács elé tárgyalás és
döntés céljából. Az ügyben PerBíró professzorral is tár-
gyalt, aki a Városi tanács részéről is támogatta a gyógy sze -
rész tu do mányi kar felállításának gondolatát, sőt helyiségigé-
nyek kielégítése szempontjából is biztató ígéretet tett.

Az „anyakönyvi” születésnap: 
1957. december 11.
A másik nevezetes dátum 1957. december 11. Ekkor jelent
meg a Magyar Közlönyben és ezen a napon lépett hatályba a
Népköztársaság Elnöki tanácsának 1957. évi 64. számú tör-
vényerejű rendelete a szegedi Orvostudományi Egyetem
szervezetének szabályozásáról. Ebben a rövid, mindössze két
paragrafusból álló rendeletben azt olvashatjuk, hogy a
szegedi Orvostudományi Egyetem két karra tagozódik:
általános orvos és gyógyszerészkarra. Ettől a perctől létezik
az önálló gyógyszerésztudományi (gyógyszerészi) kar.

Ha összevetjük az Egyetemi tanács dokumentumát a
Magyar Közlönyben megjelent szöveggel, érdekes ellentmon-
dásra bukkanunk. Az Egyetemi tanács határozatának szöve-
ge gyógyszerésztudományi karról, a kihirdetett elnöki törvé-
nyerejű rendelet viszont „csak” gyógyszerészkarról beszél. Hol
tűnt el a tudomány? Ezt nem sikerült kinyomoznom.

A szakmatörténet iránt fogékony kollégákat bizonyára
érdekli, hogy milyen volt a kar és a hallgatók hétköznapi
élete az alapításkor és az alapítás utáni évtizedekben,
20–30–40–50 évvel ezelőtt. talán az is érdekes lehet, hogy
mi történt még a karon az oktatás, kutatás mellett. E téma-
körből gyűjtöttem össze néhány jellemző eseményt, érdekes
epizódot, néhány morzsát.

Beadványok és fegyelmi ügyek
A kari tanácsülések jegyzőkönyvei a hétköznapokról is sok
érdekes információt tartalmaznak. A Kari tanács apró rész-
letességgel foglalkozott a tanulmányi munkával, gondos sta-
tisztikák készültek az átlagokról, évfolyamok és tantárgyak
szerint. Név szerint említésre kerültek a kiemelkedő ered-
ményeket felmutató hallgatók, akik kitűnő-jeles eredményt
értek el, Népköztársasági ösztöndíjban részesültek vagy
országos diákköri konferencián elért helyezésükkel öregbí-
tették a kar jó hírét. sok mai hallgató megtalálhatja ebben 
a rangos névsorban a szülei nevét. De beszámolnak a jegyző-
könyvek a félévismétlésre utasított hallgatókról is, és azokról
is, amiket a hallgatók sorából töröltek, tanulmányi vagy
egyéb ok miatt. 

Minden hallgatói levél és beadvány, amit a hallgatók a dé -
kán hoz intéztek, a Kari tanács elé került. A több érdekes
beadványból csak egyet emelek ki, d. cs. hallgató beadvá-
nyát. Ez a hallgató arról tett panaszt a dékánnál, hogy a nyári
gyakorlatot nem a falujában töltötte, hanem a szomszéd köz-
ségben, ahol a patika osztott nyitva tartása miatt hosszú,
két órás ebédszünet volt és szeretett volna meleg ebédhez
jutni, valamilyen közétkeztetés formájában. Erre a község-
ben csak egy lehetőség volt, a falu napközi otthonos óvodá-
jában. (Itt étkeztek egyébként a tanácsi dolgozók és a peda-
gógusok is.) A hallgató étkezéséhez a tanácselnök (aki erre
az engedélyt megadhatta volna) nem járult hozzá, azzal az
indokkal, hogy egy egyetemi hallgató kevésbé hasznos tagja
a társadalomnak, mint a tsz-elnök vagy a párttitkár. Ezt a
felháborítóan cinikus kijelentést d. cs. oktató gyógyszeré-
sze, a gyógyszertár vezetője megerősítette. A Kari tanács
kellőképpen felháborodott, és a panaszos levelet a Minisz té -
rium ba továbbította a kivizsgálás kérelmével. A történet vége
is me retlen.

Említést érdemelnek a hallgatók fegyelmi ügyei is.
Egyrészt azért, mert meglehetősen kevés fegyelmi ügy for-
dult elő a fél évszázad során, másrészt azért, mert egyik-
másik ügy derültséget kelt vagy éppen elszomorít. 

Lássuk n. Gy. esetét a falu önkéntes rendőrével. n. Gy.
(egyéb ként jó tanuló, értelmes hallgató) a nyári szünetben,
falujában kivilágítatlan kerékpárján kerekezett a szép nyári
alkonyatban. A mezei úton szembe jött vele a falu önkéntes
rendőre, kissé spicces állapotban. Kérdőre vonta, hogy miért
nincs kivilágítva a jármű. n. Gy, akinek osztálytársa volt a
harcias rendőr, a vita hevében elküldte barátját melegebb ég -
haj latra. Az önkéntes rendőr még aznap este feljelentette a
hallgatót a dékánnál. A dékán a hallgatót figyelmeztetésben
részesítette.

Nem ennyire derűs K. f. hallgatónő fegyelmi esete. ő el -
fe lejtette az indexét határidőre leadni, így a dékán aláírása 
a félév végéről hiányzott. A hallgató tudta, hogy a dékán igen
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kemény ember és minden mulasztásért szigorú elmaraszta-
lás jár, megkérte férjét, aki grafikus volt, hogy hamisítsa a dé -
kán aláírását az indexébe. A hamisítás jól sikerült, senki nem
vette észre. Aztán a házaspár elvált és a férj feljelentette a dé -
kánnál a volt feleségét. A hallgatónő szigorú megrovást ka -
pott okirat-hamisításért.

Néhány morzsa a hallgatók 
sport és kulturális életéből
A hallgatók élete akkor (is) színes és változatos volt, a tanu-
lás mellett (helyett) voltak izgalmas és érdekes kulturális és
sportprogramok.

A programok sorában említést érdemel a Kabay Kupa,
melyet a kar kitűnő sportfelelőse, PaPy lajos hívott életre
és szervezett több éven keresztül. (Van-e, aki e nevet nem
ismeri?!) Minden évfolyam csapatot állított, a fiúversenyzők
1, a lányindulók 2 pontot kaptak. szép őszi szombat délutá-
nokon zajlottak az atlétikai versenyek, futás, magas- és távol-
ugrás, valamint dobószámok szerepeltek a programban. Az
évfolyamok közül az „tarolt”, ahol a sportfelelős sok lányt
tudott beszervezni és minden lány legalább két számban
elindult. Ezt követték az évfolyamok közötti foci, kézilabda-
és kosárlabdameccsek, majd a nemes versengés egy nagy
sport témájú szellemi vetélkedővel fejeződött be. A dé kán
egy ezüstserleget ajánlott fel, amelyre minden évben felvés-
ték a győztes évfolyamot. (talán megvan még valahol ez 
a kupa.)

Íme egy kép: focimeccs előtt, a két csapat kapitánya me zei -
virág-csokorral köszönti egymást. (A képen: erős isTVán,
mezey Géza, mód lászló, smid jános, majniK
lászló. E vidám társaságból sajnos, már hárman – mezey
Géza, majniK laci, smid janó nincsenek közöttünk…)

Komolyzenei kör
Nagyon élénk volt a kari kulturális élet is, a 60-as, 70-es
években. háznaGy andrás adjunktus, a Gyógynövény- és
Drogismereti Intézet (mai nevén Farmakognóziai Intézet)

kiváló munkatársa, a hallgatóság népszerű Bandi bácsija
komolyzenei kört szervezett, amely 15 éven át működött a
karon. háznaGy andrás szám szerint 37 komolyzenei
bemutatót rendezett a hallgatóságnak. Nagyon változatos
volt e zenei bemutatók témája: áttekintés egy-egy híres zene-
szerző életművéről, valamilyen jubileum kapcsán, zenei
műfajok bemutatása, hangszerek és versenyművek, a magyar
zene és a hazafiság összefüggései. Gondja volt arra is, hogy
az egyes zeneművek előtti rövid ismertetést hallgatók tart-
sák, a hallgatók szívesen vállalták ezt a feladatot. Megfelelő
irodalmat adott a hallgatóknak, akik a forrásművek alapján
készültek fel az ismertetésre. Minden túlzás nélkül elmond-
hatjuk, hogy a komolyzenei kör felbecsülhetetlen értéket
adott a hallgatóságnak.

Amatőr irodalmi színpad
1972-től 7 éven keresztül működött a karon egy amatőr iro-
dalmi színpad. A verseket és a versmondást kedvelő hallga-
tók a csoport vezetésére e sorok íróját kérték fel. Minden
évben összeállítottunk legalább egy montázs műsort, melyek 
a hallgatóság körében nagy tetszést arattak. sikerrel szere-
pelt az együttes amatőr egyetemi színpadok különböző fesz-
tiváljain is. Néhány sikeres műsorunk címe és témája: Oly
korban éltem (háborúellenes versek és próza-összeállítás),
Hódolat a természet és az ember előtt (versek a természetről, a
szeretetről, a szerelemről és a születésről), Balladaest (klasz-
szikus és modern balladák), Humor q. s. (Ma este nevetni
kötelező), Üvöltés (szemelvények az amerikai beatnemzedék
irodalmából), és még sok más emlékezetes műsor. érdemes
megörökíteni e lelkes hallgatók nevét: Bácsi irén, fülÖP
BorBála, foGarassy adrienn, láhm eszTer, szaBó
anna, TőrichT eszTer, Kozma Bence, Tres -
TyánszKy zolTán, márTon alBerT, erKi mária,
csilliK eszTer, Toldy erzséBeT, moneK zsuzsa,
Vajda irén, Bodor ildiKó, raKonczai GyÖnGyiKe,
juhász cecília, major aniKó, szűTs judiT, TaKács
mária, ecsedi KaTalin, Bán isTVán, farKas Géza,
insTiTóris lászló, szűTs józsef.

Az 5. képen látható műsorunk kicsit „aktuálpolitikus”
volt. Néhány részletét ma már nem vállalnánk. De akkor –
az árnyjátékkal, sok mozgással, zenével színesített műsort,
verseket, prózát – a szereplők és a nézők is nagyon élvezték.
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Oktatói vidámságok
Nemcsak a hallgatók verseltek, vetélkedtek, hanem szellemi
vetélkedőn vettek részt az oktatók is. Akkoriban nagyon
divatosak voltak a televízióban a kvízműsorok. 1977 májusá-
ban a kari intézetek oktatói mérték össze tudásukat az iro-
dalom, zene és képzőművészet területén. Gondolom, az nem
fontos, hogy melyik intézet gyűjtötte össze a legtöbb pontot,

a lényeg az, hogy jól szórakoztunk, hasznos volt ez a mérkő-
zés. A kép a zsűri tanácskozását örökítette meg. A zsűri
elnöke, VinKler elemér professzor volt, segítőtársai
háznaGy andrás és erős isTVán.

A kar fiatal oktatói havi, kéthavi rendszerességgel össze-
gyűltek a kari könyvtárban. Ilyenkor szó esett szakmáról, az
oktató- és nevelőmunka feladatairól, előadói képességek fej-
lesztéséről, nyelvtanulásról és sok más hasznos dologról.
Nem hiányzott a palettánkról a vidámság sem, egy-egy jól
sikerült „buli”-ról hetekig beszéltünk. A két kép egy vidám
összejövetel egy-egy epizódját mutatja be.

Mennyi kedves, régi, fiatal arc. és közöttük is három ha -
lott: ezüsT mariKa, anTal aTTila, mezey Géza…

Oktatói komolyságok
Nagy nosztalgiával írom le, hogy a karon rendszeresek vol-
tak a tudományos előadóülések. A Gyógyszerész szak cso -
port (az MGyt „álneve”), majd amikor visszavehette erede-
ti nevét: a Magyar Gyógyszerészeti társaság Csongrád
Megyei szervezete havi gyakorisággal rendezett szakmai
előadóüléseket, tudományos rendezvényeket. A vá ros, a me -
gye gyógyszerészei és az érdeklődő hallgatók megtöltötték 
a kar nagyobbik tantermét. Minden hónap utolsó csütörtök,
ekkor áldoztunk a tudománynak. sajnos, ez már a múlté,
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nagyon gyér a szakmai rendezvények száma és a te rem kong,
teljes érdektelenség lett úrrá a szakmán.

Az előadások tematikája három pont köré rendezhető.
1. A kar vezető oktatói és/vagy meghívott előadók

továbbképző, áttekintő előadást tartottak legújabb kutatási
eredményeikről. 

2. A fiatal oktatók első szárnybontásának is a megyei
szervezet biztosított fórumot. Itt mutatták be a fiatalok – ta -
lán legelőször – doktori értekezésük fontosabb ered mé nyeit. 

3. A kari intézetekben számos külföldi szakember fordult
meg, akik szívesen tartottak előadást az érdeklődő hallga-
tóknak. A kép (9.) is egy ilyen rendezvényen készült. Az első
sorban foglalnak helyet a kar nagy tekintélyű professzorai,
ma már történelmi nevek: VinKler elemér, dirner
zolTán, Berencsi GyÖrGy, KedVessy GyÖrGy.

E néhány morzsa összegyűjtésével a múlt egy sajátos sze-
letének bemutatása volt a célom. Ne feledjük: hogy a jövőt

építhessük, célszerű aprólékosan átvizsgálnunk és ismer-
nünk a múltunkat. A múlt nem csupán kapocs a jövő felé
vezető úton, hanem tanulás is: a sikerek, a kudarcok, sőt a
jelentéktelennek tűnő események is sok mindenben
mutathatnak utat.

IRODALOM
1. A szegedi gyógyszerészképzés és a Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar tör-

ténete (1957–2007). jAtE PREss Kiadó, szeged, 2007. (szer kesztő:
Erős István)

2. A szegedi Orvostudományi Egyetem tanácsüléseinek jegyzőkönyvei
(1952–1957).

3. A szOtE Gyógyszerésztudományi Kar Kari tanácsüléseinek jegyző-
könyvei (1958–2007)

Prof. dr. erős istván
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a  magyar  Közlönyben  megjelent  Elnöki  tanács  törvényerejű  rendeletének
szövege a gyógyszerészkar megalapításáról
Egy döntő mérkőzés előtt a két csapat kapitánya (Erős István és smid János)
kezet fog
Hogyan kell szakítani? Egy dialógus a Humor q. s. műsorunkból
(institóris lászló, szűts József, Erős istván, farkas Géza láthatók a képen)
a Humor q. s. című kedves irodalmi összeállítás szereplői megköszönik a tapsot
(A képen a következő hallgatók láthatók – guggoló sor: Monek Zsuzsa, Juhász Cili,
Major Anikó, Erki Mária; álló sor: Toldy Erzsi, Haincz Erzsi, Erős István, Institóris Laci,
Kovács Ilus, Bodor Ildi, Szűcs Jutka; a létrán: Csillik Eszter, Szűts Józsi, Vajda Irén,
Rakonczai Gyöngyike)
Egy jelenet a „Földrengés Chilében” c. műsorunkból
munkában az igazságos zsűri…
Elkészült a forralt bor
(akik készítették: Ezüst mária és Erős istván)
minőségellenőrzés
(aki tölt: Erős istván. akik meóznak: mezey Géza és mayer adél. aki az egész folya-
matot irányítja: antal attila)
Egy kari tudományos ülés résztvevői

1.

2.

4.

3.

5.
6.
7.

8.

9.

9.

Semmelweis Ignác Fülöp (1818–1865)
A budapesti Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár dísztermében
mindig megcsodálom a gyógyszerésztörténeti összejövetelek
során azt a kiállított karosszéket, mely Semmelweis Ignácé volt.
Az a tudat, hogy egy olyan emberé volt, aki az anyákért és az
egész emberiségért olyat tett, amivel egyszerre példaképpé vált a
jövő nemzedék előtt, melyre titkon minden tudós, vagy egyszerű-
en mindenki vágyik, a lelkemig hat.

1818. július 1-jén született Budán (Ofen) egy XVII. század-
ban már kimutathatólag magyar család egyenes leszármazott-
jaként. Elemi iskoláit és a gimnáziumi tanulmányait itthon
végezte. A bécsi egyetemen előbb jogot tanult, ám hajlama az
orvosi pálya felé vonzotta. 1837-ben a Bécsben megkezdett
orvosi tanulmányait Pesten folytatta, végül az ötödévre vissza-
ment Bécsbe és itt avatták doktorrá 1844. április 21-én.
tanárai (főleg roKiTansKy és sKoda) figyelmét már egyete-
mistaként felkeltette. 1844. július 1-jén a szülészet, néhány
nappal később a sebészet magisteri diplomáját nyerte el. A bé -
csi szülészeti klinikán Klein tanársegédjeként 1846. február
27-étől ideiglenes, július 1-jétől végleges minőségben dolgo-
zott 1849. március 20-áig.

Korszakalkotó felfedezését, hogy mi az oka a „gyermekágyi
láznak”, 1847 első felében tette meg. A megbetegedésre a meg-
oldási lehetőséget, a „halványmosást” (klórmeszes víz) 1847.
május végére honosította meg ezen intézmény falai között. Az

1848-as forradalmi események hatására nemzetőrnek jelent-
kezett. Ezért szolgálati idejét nem akarták meghosszabbítani
és a docentúrát első ízben elutasították. Másodszori folyamo-
dására azzal a kikötéssel engedték tovább dolgozni, hogy
demonstrálnia csak fantomon szabad. Ezen záradék tudomá-
sul vétele után öt nappal, 1850 októberében elhagyta Bécset, s
visszatért hazájába, ahol egészen betegségéig dolgozott. Itthon
a pesti Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosa lett,
majd 1855-től a pesti tudományegyetem szülészeti tanszéké-
nek rendes tanárává nevezték ki. Innen terjesztette hallgatói-
nak és bábáinak áldásos tanítását. Időközben a zürichi egye-
tem szülészeti tanszékére is meghívták, melyet visszautasított.
A fölfedezésével ellentétben álló orvostanárok kíméletlenül
támadták. Irigyei folytonos nehézségeket gördítettek tanítása-
inak módszereivel szemben. Ezt a harcot nem bírta elviselni,
mely egészségi állapotát megrontotta. Idegei felmondták 
a szolgálatot és egy bécsi klinikára került, ahol két héttel beke-
rülése után 1865. augusztus 13-án meghalt. Halálát sérülés
okozta, ugyanaz a betegség ölte meg, mellyel szemben egész
életében küzdött. 1891-ben földi maradványait hazahozták és
a Kerepesi te me tőben helyezték örök nyugalomra, ahol sírem-
léket emeltek számára. 1906-ban emlékének szobrot állítot-
tak, és a ta bá ni Apród utcai szülői házat megjelölték.

Halála után 20 évvel elismerte az orvostudomány „az
anyák megmentőjének” igazát.

dr. szabó attila szakgyógyszerész
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A kozmetikai tégelyek

Az 1800-as évek végén körülbelül 850 patika látta el a lakosságot
gyógyszerekkel az Osztrák–Magyar Monar chiá ba illeszkedett
Magyarországon. Meglepő módon még a ki sebb településeken is
működött egy vagy több gyógyszertár, sokszor kizárólagosan kép-
viselve a helyi ellátást. Az éleződő verseny, több lábon állásra és
találékonyságra ösztönözte a gyógyszerészeket, akik elkészítet-
ték az orvosok utasításai alapján a hagyományos, úgynevezett
magisztrális készítményeket és árulták a külföldi gyógyszergyá-
rak vagy a nevesebb hazai gyógyszerész kollégák által előállított
gyógyszereket. 

De kínálták a saját készítésű szeszes és szeszmentes
italokat vagy az azok elkészítéséhez való aromákat,
töltöttek szikvizet egyedi gyártású, sokszor külön-

legesen szép üvegekbe, üzemeltettek fényképészműtermet,
hiszen rendelkeztek a képek előhívásához szükséges vegy-
szerekkel, gyártottak állatgyógyászati termékeket a helybéli
gazdáknak, kitaláltak cukorkákat és más édességeket és tar-
tottak drogériai cikkeket. 

Ennek keretében illatszereket is forgalmaztak, no és ké -
szí tettek. 

Aradtól zombáig Nagy-Magyarország majdnem mind-
egyik gyógyszerésze kínálta a maga vagy a szaktársai által
kikísérletezett fogporokat, szájvizeket, hölgyporokat (poud-
re azaz púder), szappanokat, otkolonyokat (kölnivizet), für-
dősókat, arckrémeket és még megszámlálhatatlan más egyéb
illatszert. A külföldi portékák drágák voltak, a kezdetleges
belföldi ipar pedig csak korlátozottan tudta kielégíteni az
igényeket. Pedig a polgáriasodó vidék városainak a lányai és
asszonyai, de az egyszerű sorból származó és kevésbé tehe-
tős falusi fehérszemélyek is igényelték ezeket a korai szépé-
szeti szereket. Az ebből az időből származó dalunk szövege
is e fenti állítást igazolja, hogy azt mondja: 

Julcsa, de sok minden van magán is
Köves gyűrű, háromsoros gyöngykaláris
Selyemszoknya, otkolony meg hajpomádé
Julcsa, sose leszek a magáé.

Hogy a dal szövegírója miért feltételezte, hogy egy kis pacsu-
li és hajpomádé akadálya lehet őszinte érzései fogadásának,
ezt nem tisztünk vizsgálni. E mostani írásunkban csak az
arckrémeket és a kenőcsöket vesszük számba már csak azért
is, mert jelenlétükkel üde színfoltot jelenthettek minden
patika és drogéria polcain. 

Aki fellapozza a Vasárnapi ujságnak az 1867., tehát a ki -
egyezés éve utáni példányait, gyakran találkozik a lap hirde-
tései között gyógyszerészektől származó „arcz” kenőcsöt,
pomádét ajánló sorokkal. Már azokban az időkben is zavar-
ba ejtően nagy volt a kínálat.

Ezeket a jó szagú, bocsánat, kellemes illatú krémeket 
a patikusok kollégáik vagy orvosdoktorok különböző, jól
bevált előírásai alapján készítették el. A leghíresebb receptek,
hogy csak néhányat említsünk a teljesség igénye nélkül, 
dr. sPiTzerTől, dr. sihulszKyTól vagy sznisTsáK Tól
származók voltak. De már a korai „Manualis” kiadások
segítségével is bármelyik patikussegéd össze tudott ütni
egy valamirevaló egyszerű, névtelen arckrémet. Ha viszont 
a gyógyszerész úrnak volt egy kis képzelőereje, ké szít mé nyé -
vel a „világhírt” méltán remélő kenceficét készíthetett, ame-
lyet díszes, a kor divatjának megfelelő ábrákkal, a patika
nevével és pontos címével ellátott tégelyekbe töltött. 

E korai reklámokkal részint a termék, részint a patika
meg ismertetését kívánták elősegíteni. 

A gyöngyvirágtól a violáig a virágok majd mindegyikéről
neveztek el „arczkenőcsöt”, természetesen a terméknek meg-
felelő virág képét is megjelenítve a csomagoláson. E növé-
nyek kivonatai néha alapanyagául is szolgáltak a róluk elne-
vezett készítményeknek, hogy legalább az illatot tekintve
meglegyen a vásárlónak az illúziója. Akkoriban a virágillatok
szintetizálás útján való, tehát mesterséges előállítása, még
ismeretlen eljárás volt. 

A kiskunhalasi czurda Vilmos, szent István királyhoz
címzett gyógytárában (sic!) narancsvirágból előállított
„créme” kellette magát. Egy „pazar kiállítású Narancsvirág
créme” ára akkoriban 1 korona volt. ugyanilyen illatú és 

a krém tulajdonságait
is tartalmazó szappan
szintén 1 koronába ke -
rült.

és hogy az ugyanott
praktizáló szeKér
józsef gyógyszerész
se maradjon el kartár-
sától, ő a birsalmából
varázsolt elő minden-
féle finomságot, úgy-
mint krémet és hölgy-
port, tehát az ismétlés
kedvéért, púdert. 

és szerepeltek leány -
nevek is, sokszor oly
módon, hogy a szédült

2.

A pomádék és azok külcsíne
1.
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vásárló azt sem tudta, virág vagy személynévvel van-e dolga,
mert a változatosság kedvéért az ibolyakrém tégelyéről, maga
iBolya mosolygott ránk. Aztán a nevezetesebb uralkodók
nevei is felbukkantak e kis remekeken. Meg örö kí tet ték arcke-
nőcsös tégelyen erzséBeT királyné nemes voná sait és
máTyás királyunk daliás alakját. 

A sátoraljaújhelyi czellár, ki tudja miért, egyenesen
Oroszország uralkodójáról, a cárról nevezte el arckrémét.
Még a cári korona is rákerült a címkére. 

A „szerényebb” patikusok, mint a vukovári KrajcsoVics
sándor vagy a bajai GyarmaTi emil a saját arcmásukat
jelenítették meg az általuk forgalomba hozott pomádén. 

De például a kassai illetőségű gyógyszerész, molnár
liPóT tiszteletből a patikájában árusított kenőcs összetevő-
inek kigondolóját, a már említett dr. sihulszKyT tartotta
méltónak arra, hogy arcképét megörökíttesse, ily módon is

m e g i s m e r t e t v e
vásárlóit egy „valódi
és világhírű” műre-
mekkel és annak
immár halhatatlan
megalkotójával. 

A takarékosabb
gyógyszerészek a
termékük nevét és a
használat módját
röviden tartalmazó
papírcímkét ragasz-
tottak tégelyük pa -
lást jára, ezzel szem-
ben a magukra va -
lamit adó gyógyszer-
tárak Bécs ben, Pes -
ten és a nagyobb vá -
ro sok műhelyeiben
gyártatták a díszes
áb rá jú és feliratú kis
remekeiket. 

Ezek a gyártóműhelyek megérdemlik, hogy az utókor 
a már-már elfelejtett nevüket újra felidézze, természetesen 
a teljesség igénye nélkül. Budapesten fodor Kálmán és
Glaser m…, Bécsben julius fünKel, Reichenbergben 

a mai Liberecben e. sTiassny készítették el e csinos ábrá-
kat és feliratokat magukon hordó tégelyeket. 

Megjelenésüket tekintve a megkapóan naivtól a legkénye-
sebb ízlést is kielégítő, művészien megtervezett darabokig
terjedt a sor. A legegyszerűbbek azok a tégelyek, amelyeken
csak egy kis papírcímke jelzi a tartalmat, például „serail arc-
krém”. Ennyi és nem több. Azonban a porcelántégelyek tal-
pán látható jelölések tanúsítják, hogy volt, aki Pécsett, magá-
tól a zsolnay műhelytől rendelte meg edényszükségletét az
igényesség okán. 

Az elkészült krémeket azon nyomban, a különböző űrmé-
retű porcelántégelyekbe töltötték, a kenőccsel töltött tége-
lyek lezárását zsírpapírral bélelt egyszerű fehér celluloidból
vagy a rápréselt díszes ábrával ellátott ónból, acélból, később
alumíniumból készített kis fedővel oldották meg. Egyesek
még csinos papírdobozba is becsomagolták a tégelyt, mely
doboz palástja szintén tartalmazta mindazokat a tudnivaló-
kat, amelyek nélkül szegény fogyasztó esetleg elfelejtette
volna, hogy mit vásárolt és mire. De mint tudjuk, ismétlés 
a kenés, pardon a tudás alapja. 

Mint írtuk, a gyógyszerészek egy része a már bevált és
ismert recepteket használta. De azért a termékét majd’ min-
denki igyekezett egyedivé tenni. Ennek sok módja volt.
Némelyik tégelyre a készítő porcelánba égetett aláírása
került fel, de volt, aki a kis papírdobozokat saját tervezésű
bélyeggel vagy pecséttel zárta le. és mindenki törekedett
egyedi, de ártalmatlan, vegytiszta, és mint azt fentebb már
jeleztük, természetesen világhírű terméket előállítani és
piacra bocsátani. Visszatérő in te lem volt, hogy csak az a jó és
ártalmatlan, amit az adott patika árul, utánzásoktól méltóz-
tassanak óva kodni, kezét csókolom!

Ajánlották az egykori derék patikusok kenőcseiket anya-
jegy, kéz- és arcvörösség, máshol orrveresség elmulasztására,
de jók voltak e krémek – már a készítőik szerint – sömörök,
fakadékok vagy forrósági persenések (sic!) továbbá bőrrepe-
dezések és más tisztátalanságok ellen is. 

A kisasszonyok a fehérség, az üdeség és a hamvasság, a ko -
 ro sabb úrhölgyek a feszesség és az ifjúi arcszín ígéretét kap-
ták a készítőktől. és már akkor is léteztek a nappali és az
éjszakai használatra külön-külön készített illatszerek, továb-
bá megkülönböztették a zsíros és a szárazabb bőrre készített
összeállításokat.
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A hon hős védőinek sem kellett nélkülözniük e téren. Az
eszéki erőd találékony patikusa, BularT johann, „Milic
Pomádé” néven árulta termékét a kor derék katonáinak.

Patikusaink nem voltak híján a tréfás kedvnek. Ebben 
a fennmaradt tégelyek ábráinak a tanúsága szerint, legkivált
a szegediek jeleskedtek. A szent Rókus Gyógyszertár az
alábbi szöveggel édesgette magához a közönséget: „Mitől
olyan szép nagymama? Már 60 évvel ezelőtt is Gréf kenőcsöt
használtam.” és a mellékelt ábrán egy a fiatalságát megőrzött
valóban szép arcú nagyi mosolygott előkelően a bámészko-
dókra.  

Az ugyancsak szegedi
zakar Patika pedig az akko-
ri technikai újdonságra való
utalással ejtette ámulatba a
női vásárlókat: „Halló! A rá-
dió hőskorában minden nő
kizárólag szegedi paprikavi-
rág krémet és szappant hasz-
nál. Hatása bársonysima bá -
jos tiszta arcbőr.” 

A ma fellelhető
tégelyek többsége
csonkán maradt
ránk. Dobozuk, te -
tejük hiányzik, né -
melyik repedt vagy
csorba, mégis tet-
szetősek, hirdetik
egy tisztes kézmű-
vesipar fantáziáját.
Egyik-másik érde-
kes mó don még tar-

talmaz anyagmaradványokat. Az egykori készítők bizonyára
törekedtek a beszerezhető legjobb alapanyagokat felhasznál-
ni. A kenőcsök belseje a beszáradt felület eltávolítása után
közel 100 év elteltével is tiszta fehér színű, krémes – nem
grízes – állagú és semleges szagú, tehát nem romlott vagy
dohos. Vagy legalábbis, nem undort keltően.

Mint arra már korábban utaltunk, a gyógyszerészek egy-
más készítményeit is árulták, részint a termék keresettsége
és népszerűsége, de valószínűleg a viszonosság alapján is. 
A nagykereskedők, mint a budapesti TÖrÖK józsef vagy 
KochmeisTer friGyes és utódai e krémek széles választé-
kát tartották és kínálták a viszonteladóknak. Legalábbis
erről tanúskodnak a már idézett korabeli újságok hirdetési
oldalai és a reánk maradt nagykereskedői árlisták.

Gyorsan fejlődő világunkban a kínálati piac szinte sokkol-
ja a vásárlót sokszínűségével, és a bőséges választékkal. De 
a mai kor egyetlen csomagolása sem versenyezhet külső meg -
jelenését illetően ezekkel a bájos kis tégelyekkel, amelyek ha
csak pillanatokra is, de visszavarázsolják elénk egy már
majdnem elfeledett korszak hangulatát.

és bizonyára így lesz ez majd a mai tárgyainkkal is száz év
múlva…

révész miklós
gyűjtő

7.

Hirdetés a vasárnapi Ujság egyik 1900-ban megjelent számában
a kecskeméti mátyás király Gyógyszertár által forgalmazott 
arcz-kenőcs tégelye
a bajai Gyarmati Emil „arcz-kenőcs” tégelye
Dr. sihulszky képe a korabeli tégelyen
Gyártók jelölései a tégelyek palástján lévő ábrák alatt
Celluloidtető, óntető, alumíniumtető
a szegedi szent rókus Gyógyszertár és a zakar patika tégelye
1–7. révész miklós tulajdona
Különböző korabeli tégelyek (Galenus Gyűjtemény, Budapest)

1.
2.

4.
3.

5.
6.
7.

8.

8.
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A világháború kitörésekor az Osztrák–Magyar Monarchia hadsere-
gének egészségügyi szolgálata az ún. helyőrségi és csapatkórhá-
zakra épült. 

AMonarchia területén 1914-ben 27 helyőrségi kór-
ház működött, ebből Magyarországon Budapesten,
Komáromban, Pozsonyban, Kassán, Temes vá rott,

Nagyszebenben, illetve a horvátországi Zágrábban. Ezek
önálló egészségügyi intézetek voltak, saját állománybeli
katonaorvosokkal és katonagyógyszerészekkel. Csapat kór -
házak az 500 fős létszámot meg nem haladó helyőrségeknél
működtek, illetve általában minden olyan, katonailag fon-
tosabb helyen, ahol nem volt helyőrségi kórház. Az ún.
tábori kórházakat, korabeli elnevezésük szerint hadosztály-
egészségügyi intézeteket mozgósításkor állították fel, s ezek
a csapatokkal együtt vonultak a harctérre, és általában a
harcvonal mögötti területen, a fronttól mintegy 10–15
kilométernyire települtek. Természetesen mindezen egész-
ségügyi katonai egységek rendelkeztek megfelelően felsze-
relt, illetve feltöltött tábori gyógyszertárakkal is.

A Monarchia hadseregében illetve a M. kir. honvédség-
ben szolgáló gyógyszerészek döntő többsége mind békeidő-
ben, mind pedig háborúban egyéves önkéntes gyógyszerész-
ként szerepelt. A törvény szerint egyéves önkéntes gyógysze-
résznek az a gyógyszerész számított, akit „legkésőbb annak az

évnek október 1-ig, amelyre besoroztatott, valamely gym ná sium
vagy reáliskola hat osztályát elvégezte és a gyógy szerész gyakor-
noki vizsgát sikerrel letette, továbbá azok az egyévi önkéntesek,
akik gyógyszerészeti tanulmányokat folytatnak” [1]. Háborús
körülmények között ez azt jelentette, hogy az illetőt az alap-
kiképzést követően valamelyik katonai egészségügyi intézet-
hez vezényelték szol gá lat ra. Mindez persze a fiatalabb kor-
osztályokra vonatkozott; a háború folyamán különben is
alig akadt rá példa, hogy okleveles gyógyszerészt behívtak
volna.

Már az első szerbiai, majd galíciai ütközetek nyomán
özönleni kezdtek a sebesültek a helyőrségi kórházakba, 
s igen hamar kiderült, hogy a katonai, illetve a polgári
egész ségügyi szervezet együttesen sem képes biztosítani
meg felelő ellátásukat. A hadügyminisztérium „tartalékkór-
házakat” állított fel, amelyek az eredeti elképzelések szerint
a tábori kórházak kisegítésére, felváltására a hadszíntér
közelében szerveződtek. A háború alatt két típusuk alakult
ki: a front közvetlen közelében működő (mozgó) tarta -
lékkórház, amely mindenkor követte a csapatokat, illetve 
a hát országban felállított állandó tartalékkórház. Az ilyen
állandó tartalékkórház jogállása azonos volt a helyőrségi
kórházakéval.

Ezeknek az állandó jellegű tartalék katonai egészségügyi
intézeteknek a döntő többsége a társadalom összefogásának
köszönhette létét. 1914 őszétől ugyanis egymás után ala-
kultak meg – hála a kezdeti hazafias lelkesedésnek és áldo-
zatkészségnek – a civil szervezetek által felállított tartalék-
kórházak, amelyek szükség- vagy kisegítő hadikórházak
néven is szerepeltek a korabeli sajtóban. 

Száma csak a fővárosban meghaladta a húszat és összes-
ségében több ezer kórházi ágyat jelentett. Ugyan a M. kir.
Hadügyminisztérium, illetve a honvédség felügyelete alá
tartoztak, de fenntartásuk költségeit döntő részben az ala-
pítók fedezték. Ebből a hadikórház-gründolási lázból a Vörös
Kereszt ugyanúgy kivette a részét, mint a legkülönbözőbb
pénzintézetek, vállalatok vagy társadalmi intézmények. Az
újonnan felállított kórházak között akadt kis, csupán
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néhány tucatnyi ággyal rendelkező, de hatalmas, több mint
ezer sebesültet ellátó intézet is. Ilyen volt például a Pénz -
intézetek Hadikórháza, amely 1914. október elsejével 1200
ággyal kezdte meg működését. Berendezése mintegy 4 mil-
lió koronába került.

Mint nevéből is következik, a fővárosi pénzintézetek,
bankok és biztosítótársaságok adták össze hozzá a pénzt,
mégpedig nem is keveset, hiszen csak az épület – a Gyáli
úton álló új, a háború miatt használatba nem vett Ericsson
gyár – bérlete évi 200 000 koronás kiadást jelentett [2].
Felszereléséhez sem sajnáltak sem költséget, sem fáradtságot,
olyannyira, hogy a betegellátás a háború egész ideje alatt, az
egyre romló közellátási és egészségügyi feltételek mellett is
példás maradt. A megnyitástól számított első 18 hónap alatt
a kórház egyébként közel félmillió, pontosabban 468 171
ápolási napot teljesített. Ezalatt egyébként az átlagos napi
gyógyszerfelhasználás 11,7 fillért tett ki betegenként.

Nem érdektelen ezen belül megvizsgálni, hogyan alakult
a saját gyógyszerfelhasználás ugyanebben az időszakban
(koronában és százalékos megoszlásban) [3]:

Megnevezés Összeg Százalék
Fertőtlenítőszerek 6 792,55 12,5
Alkohol 7 748,68 14,1
Benzin, aether 3 191,88 5,9
Hyperol 4 687,80 8,5
Cognac 1 505,11 2,7
Különlegességek 2 502,62 4,5
Szérumok, injekciók 6 571,72 11,9
Mastisol, perubalzsam, Wetol 1 508,47 2,7
Kémszerek 1 402,79 2,5
Vegyi preparátumok, drogok 16 165,27 29,5
Edényzet: üveg, dugó, tégely stb. 2 852,56 5,2
Összesen 54 929,45 100,0

A saját gyógyszertár segítségével a gyógyszerkiadások terén
a külső beszerzéshez viszonyítva kb. 10%-os megtakarítást
lehetett elérni [4]. 

A Pénzintézetek Hadikórháza nyilvánvalóan az egyik
legjobban – ha nem a legjobban – berendezett és felszerelt
házi gyógyszertárral rendelkezett. A gyógyszertár a föld-
szinten, egy nagy sarokszobában kapott helyet. A személy-
zetet 1 gond nok és 3 gyógyszerész-önkéntes jelentette [5]
– ez utóbbiakat később gyógyszerész-altisztekké léptették
elő. A gyógyszerész-gondnok és a gyógyszerészek lakását az
alagsorban rendezték be. 

A kórház vezetőségének még arra is volt gondja, hogy
saját gyógyszerkönyvet készíttessen. Ebben összesen 91 tétel
szerepelt [6]. Érdemes az Útmutató a gyógyszerek rendelésé-
hez fejezetet szó szerint idézni:

„Felesleges költség és munka elkerülése céljából lehetőleg csak
azon gyógyszereket rendeljük, melyek a mellékelt gyógyszer-
jegyzékben vannak.

Ha a beteg érdeke valóban megkívánja, rendelhető bármely
más gyógyszer, tekintet nélkül árára.

A jegyzékbe felvett gyógyszerekből egyszerűen egy-egy dosist,
illetve a szükségelt darabszámot írjuk fel.

A jegyzékben nem található szerek rendelésénél ne feledkez-
zünk meg arról, hogy legtöbb munkát a pilulák, tabletták és
suppositoriumok elkészítése okoz, legkevesebbet az egy drogue-
ből álló osztatlan porok és egyszerű oldatok előállítása.

Az összes gyógyszereket a teljes előírással signáltassuk, erősen
ható mérgező szereket sub s. veneni ’az orvos kezéhez’ jelzéssel.

Signálatlan vagy hiányosan signált üvegben tartott orvossá-
got használni szigorúan tilos.”

A Szabadság tér és Sas utca sarkán, szintén a bankok és
biztosítók pénzén a háború második évében emelt Szófia
hadikórház szintén igen jól ellátott házi gyógyszertárral
rendelkezett. Ez a patika semmisült meg az 1917. decem-
ber 9-én déli egy órakor bekövetkezett hatalmas robbanás-
ban [7].

A robbanás éppen Auguszta főhercegnő látogatásakor
tör tént [8] a kórház gyógyszertári helyiségében. Az történt
ugyanis, hogy valaki egy benzinnel telt, öblös üveget ha -
gyott a gázkályha közelében. Amikor a benzin berobbant, a
teremben ketten tartózkodtak: Kell gyógyszerészhadnagy
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és szász Vilmos népfölkelő – foglalkozását tekintve szob-
rász.

A robbanás erejétől a kórház ablakainak nagy része ki -
tört. A folyosón éppen arra haladó főnővér ájultan rogyott
össze. A patikahelyiségben levő két hadfi a maga módján
reagált: Kell hadnagy tigrisugrással kivetette magát az
utcára, szász viszont azonnal elzárta a gázkályhát, majd
hozzálátott a tűz oltásához, amelyet aztán a kórházi, illetve
a nemsokára beérkező városi tűzoltóknak fél óra alatt sike-
rült elfolytaniuk. A patika viszont teljesen kiégett és a kész-
letek teljesen megsemmisültek. Szerencsére ennél nagyobb
baj nem történt, az ijedtségen és kisebb karcolásokon kívül
senkinek sem esett semmi baja.

A szófia vagy zsófia főhercegnőről elnevezett hadi-
kórházat aztán – a többi fővárosi kisegítőkórházhoz hason-
lóan – 1918 késő őszén felszámolták, majd az épületben
olcsó bérű lakásokat alakítottak ki. Az 1970-es évek elején
lebontották – helyén és a szomszédos telken ma nagyban-
kok modern épülettömbje áll.

Balázs Károly, szakíró

Helyőrségi kórházak a fővárosban
Cs. és kir. 16. sz. VI., Hungária út 
Cs. és kir. 17. sz. I., Alkotás u. 25.
M. kir. honvéd kórház IX., Gyáli út 17.

Ezenkívül nagy további cs. és kir. tartalékkórház felállítá-
sára került sor Budapesten, 2–6-ig terjedő számozással. 
A egyetlen honvéd tartalékkórház „M. kir. lábadozó gyűj-
tőállomás” néven szerepelt.

Kisegítő, civil szervezetek által alapított és fenntartott
hadikórházak a fővárosban 1916-ban [9]
Attila úti hadikórház
Andrássy úti hadikórház
Golgotha úti hadikórház
József Műegyetem hadikórháza
Magyar Lovaregylet kisegítő hadikórháza
Márvány utcai hadikórház
Nádor utcai és Hold utcai hadikórház
Németvölgyi úti gyógyintézet
Pannónia hadikórház
Pénzintézetek hadikórháza (XI., Fehérvári út)
Sajtó Otthon hadikórház (VII., Dohány u. 76.)
Szófia főhercegnő hadikórház (V., Sas u. 2.) 
Timót utcai utókezelő
Tudományegyetem I. sz. sebészeti kóroda hadikórháza
Pannónia hadikórház
Váczi úti iskolai hadikórház
Vöröskereszt Angelina otthon
Vöröskereszt Erzsébet kórház (I., Győry út 17.)
Vöröskereszt betegnyugvó állomása
Vöröskereszt kisegítő kórháza
Vöröskereszt lábadozó
Vöröskereszt VIII. kerületi kórháza
Zita hadikórház (IX., Gyáli út)
III. sz. sebészeti klinika hadikórháza
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BHG Híradástechnikai Vállalat néven szerepelt.
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4. Pénzintézetek Hadikórházának Első Évkönyve, Budapest 1916, p.
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pasztillákban).

7. „A Zsófia hadikórház gyógyszertárának pusztulása.” In: Gyógyszerészi
Közlöny XXXIV. évf. 1918. 1. sz. p. 27 (1918. jan. 6.)

8. A főhercegnő, az Auguszta Hadsegélyző Alap vezetőjeként és Vörös
Keresztes főnővérként rendszeresen vizitálta a fővárosi hadikórházakat.
A kortársak visszaemlékezései szerint ugyanakkor előszeretettel töltött
hosszabb időt a jóképű, fiatal tisztek betegágyánál. Ezek a szerencsések
a látogatás emlékéül ezüst zsebórát kaptak tőle, megfelelően hazafias
vésettel. Idővel az Auguszta-órások száma tekintélyesre nőtt; rossz
nyelvek szerint akár elitklubot is alapíthattak volna. 

9. A Hadtörténeti Levéltárban őrzött dokumentumok, illetve a Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyűjteményében fellelhető publikációk alapján
összeállított lista. Megjegyzendő, hogy a Levéltár idevágó anyaga csupán
töredékes anyagot tartalmaz, a dokumentumok java része a II. világhá-
ború alatt elveszett, illetve megsemmisült, így a lista korántsem teljes.
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1. Földszinti tervrajz. pénzintézetek hadikórháza
alagsori tervrajz. pénzintézetek hadikórháza
a kórház keresztmetszeti rajza. pénzintézetek hadikórháza
patikabelső. pénzintézetek hadikórháza
Kórházbelső (ismeretlen)
patikabelső; mária valéria Katonai szükségkórház
1–6. pénzintézetek hadikórházának évkönyve, 1916.
pénzintézetek hadikórházának évkönyve, 1916.
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Pierre Pomet: Histoire generale des
drogues – Párizs, 1694.

A mű hosszú és cirkalmas címe szerint a szerző a gyógyáru és
fűszerkereskedőknek szánta ezt az alapos összeállítást, de az utó-
kor ennél színvonalasabbnak tartja, és a tudományos szakiroda-
lom fontos állomásaként szól róla.

M ár az antik Európában ismertek és használatosak
voltak a távoli országokból származó fűszer- és
gyógynövények. Ezeket az árukat, terményeket

nagyrészt Ázsiából szállították Európába a közismert száraz-
földi kereskedelmi útvonalakon. A keresett, és talán éppen
ezért igen költséges árucikkek sok ezer kilométeres út meg-
tétele után, több kereskedő közvetítésével jutottak el a ve -
vő höz. Természetesen a legtöbb pénzt az egzotikus fűszer-
növényekért (fahéj, szerecsendió, szegfűszeg, gyömbér stb.),
illetve a gyógyszeralapanyagként is felhasználható növénye-
kért kellett fizetni. A spanyol és portugál hajósok nagy ten-
geri útjainak hátterében is az új kereskedelmi útvonalak
megismerésének szándéka húzódott meg. Az új kontinens
felfedezése – más egyéb következmény mellett – sok,
Európában eddig ismeretlen növény és gyógyszeralapanyag
behozatalát eredményezte. Az európaiak számára újdonság-
nak számított az ipekakuána, a kínakéreg, a curare, a gva -
jak-, a guarana-, a perubalzsamfa stb., amelyek ezután let-
tek használatosak az európai gyógyító gyakorlatban. Az
ügyes, minden különlegességet beszerző, nagy forgalmat
lebonyolító fűszer és gyógyáru-kereskedő ezért egyre
nagyobb tekintélynek örvendett. 

A XVII. században az egyik legmegbecsül-
tebb „drogista és kereskedő” a francia Pierre
PomeT (1658–1699) volt. Tanult, jól képzett
szakemberként ismerték kortársai. Egyes
későbbi források udvari gyógyszerészként emlí-
tik, mások ezt cáfolják, és határozottan kijelen-
tik, hogy nem volt sem orvos, sem gyógysze-
rész. Magas szintű tudását azonban több
gyógyszerészeti témában írt könyve bizonyítja.
A párizsi Jardin de Royalban, 1693–94-ben
tartott bemutató előadásai nagy sikert arattak,
a párizsi és a montpellier-i orvosi kar profesz-
szorai, az udvari gyógyszerész és a legfelsőbb
udvari orvos elismerő nyilatkozatot tettek közzé a le nyű -
göző, magas szintű bemutatók után.

PomeT nagy tudását bizonyították nyomtatásban meg-
jelent könyvei, amelyek igen népszerűek voltak már a kor-

társak körében is. A gyógyszerészettörténet az első gyógy-
szerismereti kézikönyvként tartja számon a Histoire genera-
le des drogues… című, több kiadást megért munkáját. Első
ízben francia nyelven nyomtatták ki Párizsban, 1694-ben,
ezt követte a német fordítás 1717-ben, az angol nyelvű vál-
tozat 1725-ben Londonban jelent meg, és végül a szerző fia,
josePh PomeT kiegészítéseivel került ismét – 1735-ben –
az érdeklődők kezébe, ekkor két kötet terjedelemben, ismét
Párizsban, francia nyelven. PomeT művében az ismertetett
„anyagokat” három fő csoportra osztotta: növényi, állati és
ásványi eredetű alapanyagokra. A növények bemutatásánál
a további osztályozási szempont az volt, hogy a növénynek
mely részét használják fel emberi fo gyasz tásra, akár fűszer-
ként, akár gyógyszerként [vagyis a mag ját, levelét, gyökerét,
szárát, virágját, gyümölcsét (termését), kérgét stb.]. A máso-
dik fő csoport az állati eredetű szerek, a harmadik pedig az
ásványiak csoportja. A növények ismertetését tartalmazó
fejezetekben a fentiekben megjelölt csoportokon belüli
további osztályozási rend nélkül követik egymást a növé-
nyek, vagyis a távoli tájakon termő fűszerek, élvezeti növé-
nyek (dohány, tea, kávé, kakaó) leírása mellett megtaláljuk
az egzotikus eredetű gyógyáru alapanyagot is. Egy-egy szó-
cikk tartalmazza a növény honosságának helyét és felhasz-
nálásának módját (szárítva, nedvét kipréselve, áztatva, tink-
túraként, vagy balzsamként feldolgozva), felsorolja a gyó-
gyászati alkalmazás lehetőségét, illetve ha egyéb (pl. kozme-
tikai) használata is ismert.

Századok során át kedvelték, sőt napjainkban is számos
területen használják a perubalzsamfa kérgéből nyert anya-
got. A Dél-Amerikában (El-Salvador, Bolívia és Peru)
honos, sokszor 18 méter magasra megnövő perubalzsamfa

(Myroxylon balsamum) csodálatos hatóanya-
gáról nicolas monardes írt először 1565-
ben. Az őslakos indiánok rég óta ismerték és a
gyakorlatban alkalmazták a gyógyhatású anya-
got, az európai elterjesztés – természetesen – a
gyarmatosítóknak köszönhető. Gyors népsze-
rűvé válását bizonyítja pl., hogy az 1609-es,
wormsi hivatalos gyógyszerárszabásban már
szerepel. Egy időben nemcsak külsőleg (nehe-
zen gyógyuló, erősen elfertőzött, gyulladásos
sebek kezelésére), hanem belső bajok orvoslá-
sára is használták (a gyomor, légzőszervek,
húgyutak gyulladásai ellen). Napjaink gyógy-
szerészeti készítményeinek alkotóelemeként

továbbra is megtaláljuk a perubalzsamot, elsősorban külön-
féle kenőcsökben (pl. aranyér kezelésére), de a kozmetikai
ipar számos termékében is felhasználják (ajakbalzsamok,
szájvizek). 

Gyógyáru és fűszerkereskedők
kézikönyve a XVII. századból

1.
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A nagy felfedezések utáni időszak fontos behozatali cikke
volt a gvajakfából nyert alapanyag, mivel az akkortájt nép-
betegségként terjedő vérbaj leghatásosabb ellenszereként
tartották nyilván. Az amerikai kontinens trópusi tájain
honos guajacum (Zygophyllaceae) nedvéből készített
orvosság sokféle nemi betegség, reumás panaszok, vese,
hólyag és légzési zavarok, különböző eredetű lázak gyógy-
szereként került alkalmazásra, mint általános vértisztító, sőt
melankólia és a titokzatos „szent betegség”, az epilepszia
ellenszereként is felhasználták. A köznyelvben elterjedt
számtalan neve is ezzel magyarázható, hiszen ismert a fran-
ciafa (utalás a szifilisz, mint francia betegség nevére), a szent
fa (kapcsolat a „szent kórsággal”) elnevezés is.

Az újdonságok sorába tartozott a brazíliai őserdőkből
származó guarana (Paullinia cupana), amelynek élénkítő
hatása hosszabb ideig tart, mint a koffeiné, egyesek fájda-
lomcsillapítóként is alkalmazták. Ismertsége és hétköznapi
használata nem vesztett aktualitásából, hiszen napjainkban
a természetgyógyászok ajánlják, újabban izomerősítőként,
sőt fájdalomcsillapítóként és mellékhatást nem okozó zsír -
égetőként reklámozzák.

E néhány – európai használatban gyorsan kedveltté vált
– kuriózum mellett természetesen megtaláljuk a később
„gyarmati” áruként forgalmazott délszaki gyümölcsöket,
fűszereket csakúgy, mint a gumiféléket, a kámfort vagy akár
az ópiumot tartalmazó mákfajtákat. 

Az állati eredetű gyógyszeralapanyagok fejezete sem
kevésbé érdekes. Ebben a korban terjedt el igen nagy mér-
tékben az a hit, hogy az ember betegségeinek leghatásosabb
ellenszerei magából az emberi testből nyerhetők. Ezért 
a legelképesztőbb összeállítású receptek terjedtek. Nem cso-
dálkozhatunk, hogy PomeT könyvében az állati eredetű
alapanyagokat taglaló fejezet a múmiapor ismertetésével
kezdődik. A múmiapor használatának eredete sok évszázad-
dal korábban keresendő, természetesen az arabok által
lakott területeken. Most csak a PomeT által leírt szövegből
idézünk. Lejegyezte Guy de la fonTaine gyógyszerész
alexandriai utazásának néhány részletét, amelyre azért vál-
lalkozott, hogy „saját szemével lássa azt, miről már oly sokat
hallott.” Egy boltban mindenfajta fertőzött és bomladozó
testet talált, amelyeket kátránnyal kezeltek le, gézbe csavar-
tak, majd sütőben kiszárítottak, acél ból, hogy később eb ből
nyerjék a kívánt port. Oly nagy volt a kereslet az „áru”
iránt, hogy elterjedt a zugkereskedelem és a ha misítás is,
ezért PomeT ta nácsokkal látta el a mú mia vásárlókat. „Vá -
lasszák a csillogó feketét, ne a csontosat és koszosat, és válassza-
nak jó szagút, mely égetéskor nem bűzlik a kátránytól.”
PomeT hozzáfűzte azt is, hogy neki felhalmozott készletei
voltak gyógyszertárában a múmiaporból, bár gyógyászati
felhasználásáról nem szól.

Az állati eredetű szerek sorában természetesen megtalál-
juk a hagyományosnak mondható, porrá tört egyszarvú
szarvát, a bezoárt, a gyógyászati célra alkalmazott kígyó-
mérget egyaránt. Érdekes leírásokat közöl PomeT a Távol-
Keletről behozott selyemhernyó tenyésztéséről és a selyem-
gubó felhasználásáról, a méhészetről és a különféle általa
ismert mézfajtáktól, az illatszerként kedvelt ámbráról, az
orvosságként alkalmazott igazgyöngyről, a költséges kuliná-
ris csemegének számító kaviárokról. 

Az élő alkimista hagyományokra ismerünk rá az ásványi
anyagokat taglaló részben, amelyben a „leghétköznapibb”
ásványoktól egészen a drágakövekig megtaláljuk a gyógy-
szeralapanyagként használatos természeti kincseket. 

A kötet fontos része a számtalan gyönyörű kivitelű met-
szet, a leírások mellé csatolt illusztrációs anyag: növények,
állatok és a feldolgozás munkálatait bemutató életképek
ábrázolása. PomeT összeállítása nemcsak a kortársak szá-
mára tartalmazott értékes adatokat, hanem a gyógyszeré-
szet- és kultúrtörténet mai kutatói is élvezettel és haszonnal
forgathatják lapjait.

(Ismertetésünk alapjául a Lipcsében, a Gleditsch és Weid -
mann nyomda által 1717-ben közreadott, német nyel vű
fordítás szolgált, amelynek hosszú címéből csak a kezdő
sorokat idézzük: Der aufrichtige Materialist und Spezey.
Händler, oder Haupt- und allgemeine Beschreibung derer
Spezereyen und Materialien…)

dr. Kapronczay Katalin
főkönyvtáros

semmelweis orvostörténeti Könyvtár
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1. Könyvillusztráció; pierre pomet képe 
Könyvillusztráció a dohányfeldolgozásról
Könyvillusztráció a múmiapor ismeretanyagához
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Czájlik György életének regénye –
Nagy Márton által elbeszélve

C zájliK GyÖrGy nagyszalontai „patikás” 1857-ben
született Bihardiószegen. sokgyermekes (két lány és
hat fiú), de egyáltalán nem szegénysorsú családból

származik; apja uradalmi tiszt volt a zichy grófok birtokán.
Hősünk Nagyváradon végezte középiskoláit. A nagyvára-

di irgalmasoknál nyíry GyÖrGy keze alatt volt segéd.
Gyógyszerészoklevelét a budapesti egyetemen szerezte, utol-
só szigorlatát 28 évesen, 1885. december 16-án tette le.1 Ezt
követően Balmazújvárosban telepedett le, ahol a helyi taka-
rékpénztár igazgatójának tisztét vállalta el. 1886-ban ugyan-
itt nyitotta meg első patikáját; az üzletet Taufer Károly -
Tól vette át.2 1890-ben viszont már Nagyszalontán találjuk,
a Magyar Koronához címzett, 1830-ban alapított3 patika
tulajdonosaként. Kezdetben – a Balmazújvárosban már
bevált recept szerint – a városi takarékpénztár igazgatója-
ként is dolgozott.

Fivérei ugyancsak szép karriert futottak be: a legidősebb,
ferenc (szül. ?), apjuk nyomába lépve a zichyeK dunántú-
li birtokain lett intéző, isTVán bátyja (szül. 1852) a debre-
ceni Földmíves Iskola igazgató-tanáraként vált ismertté,4

Kálmán (szül. 1854) táblabíró, lászló öccse (szül. 1861)
pénzügyminisztériumi tanácsos, lajos (szül. ?) pedig
Budapest rendőrkapitánya lett. Megemlítenénk még, hogy
egyik unokaöccséből, lászlóBól szintén gyógyszerész lett,
mégpedig a háború után Csongrádon.5

czájliK GyÖrGy, a továbbiakban csak GyurKa, miután
barátai és ismerősei csak így szólították, szóval „Patikás
Gyurka” életéről a legtöbbet a gyerekkori jópajtás, Bihar vár-
megye egykori főszolgabírája, naGy márTon 1929-ben
kiadott, természetesen a régi, közös tréfák és adomák kere-
tébe ágyazott visszaemlékezéseiből tudhatjuk meg.6

A Magyar Koronához címzett patika a főtéren, a toldi
téren állt. takaros, egyemeletes épület. GyurKánK, akit ter-
mészetesen az egész város ismert, „nagy házat” vitt, patikája,
illetve emeleti lakása egyben a kisváros nemhivatalos kaszi-
nójaként, de legalább is zártkörű klubjaként működött. Az
állandó társaság tagjai jobbára férfias szórakozással: kártyá-
val, pipával és adomákkal múlatták nála az időt. Ott volt
mindenki, aki számított: a pap (BÖszÖrményi lajos kálvi-
nista esperes), a hivatalnok (BaloG lászló szolgabíró), a
bíró (TóTh imre, a járásbíróság vezetője), a jegyző
(zilahy lajos közjegyző, nem mellesleg a híres író édesap-
ja) és az orvos (dr. BaloGh eleK városi főorvos).

GyurKa barátunk általában is nagy ismeretségi körrel bírt,
annál is inkább, mert gyakorta rándult ki „vendégségbe”, akár 
a megyehatáron jóval távolabbra. éppen ezért „praxija”, szegedi
származású gyakornoka, BorBély józsef egyben a háznagyi
tisztet is el kellett lássa. „A principális élénk társadalmi életet élt,
vidékre is el-elrándult és sohasem lehetett tudni, hányadmagával
tér haza” – emlékezik vissza gazdájára a hű famulus.7

A „patikás” szinte halmozta a tisztségeket. többek között
tíz éven át látta el a Szalontai Lapok segédszerkesztői tisztét,
városi képviselőként pedig számtalanszor hallatta hangját
fontos tanácskozásokon. De ő volt a városi (önkéntes) tűzol-
tóság főparancsnoka, a sorozóbizottság elnöke, sőt a földren-
géseket észlelő szolgálat helyi megfigyelőjének posztján is
megbízhatóan, sőt – földrengés híján – mondhatni rendü-
letlenül tevékenykedett. tagja volt továbbá – számos más
társadalmi szervezet mellett – az igen nagy presztízzsel bíró
helyi Agarász Egyletnek, bár meg kell vallani, hogy saját agár
hiányában a híres futtatásokra csupán fogadni járt el.
Gyakrabban nyert, mint vesztett, miután hivatalból – az
egylet jegyzőkönyvvezetőjeként – ismerhette az esélyeseket.
Egyszóval, igazi világfi volt őkelme szalontán. Vagyis nagy
selma.

Úgy tudott mulatni, mint akármely földbirtokos – nota
bene, magának is volt néhány holdnyi, apjától örökölt földje
–, és jobban bírta az italt, mint bármely fővárosi patikus, ami
ugye már akkoriban sem számított akármilyen teljesítmény-
nek. Feljegyezték, hogy egy alkalommal, amikor Kálmán
bátyja névnapját ünnepelték folyamatos üzemben, mármint
három éjjel és három nap, a népes társaságból egyedül ő – és
persze a krónikás – tartott ki végig az ünnepelt mellett.

tréfái – ma úgy mondanánk: ugratásai – megye-, sőt
országszerte megmozgatták a rekeszizmokat, és akár hóna-
pokig kiapadhatatlan humorforrásnak bizonyultak értő
körökben.

A nagy tréfamester nevezetes csínyje volt a herkulesfürdői
ősember szobrának leleplezése. A fürdőnek már volt egy
bronzszobra névadójáról, a helyi ősember bemutatása
GyurKa ötlete volt. társaságát rábeszélte, hogy másnap haj-
nali négykor tegyenek kirándulást egy környékbeli sziklához
– ott majd megmutatja nekik az ősember szobrát.

Kétórányi kutyagolás következett a szurdokban, de meg-
érte. A szemközti szirten valóban ott állt az ősember, úgy,
ahogy a jóisten megteremtette. A hölgyek lelkes távcsövezés-
be kezdtek, az urak döbbenten bámultak. Aztán az ősember
hirtelen óriásit tüsszentett, majd beváltott a sűrűbe. A mehá-
diai cigánykovács volt, akit GyurKa előző nap jó pénzen fel-
bérelt a modellkedésre. Csak hát a hosszú várakozásban
meghűlt a szerencsétlen.

GyurKa velencei gémmáj-tréfáját a szakmában is sokáig
emlegették. Ez a poén a szőlőművelésben használt kénpor-
ral, népies nevén kénmájjal8 kapcsolatos, és GyurKa harago-
sán, BereTVás jános bérkocsison csattant. BereTVás
uram ugyanis egy kirándulás alkalmával tripla tarifát szá-
molt fel GyurKánKnaK, aki elfelejtette előre kialkudni az
út árát. Ez természetesen bosszúért kiáltott. A bosszú pilla-
nata pedig hamarosan el is jött, abban a pillanatban, amikor
BereTVás uram benyitott a Magyar Koronához címzett
patikába.

– Jó napot! Isten hozta kedves, drága Beretvás uram! Mivel
szolgálhatok? – kérdezte tőle GyurKa farkasmosollyal.

– Egy adag kénmáj kellene, tekintetes uram.

A tréfacsináló patikás
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– Úgy érti, gém-máj, drága Beretvás úr?
– Nem tudom én, instállom kén-e vagy gém? Már én csak

úgy hallottam a parasztoktól, hogy kénmáj.
– Tévedés, drága barátom, nagy tévedés. Gémnek a májából

készített sárga porról van szó. Velencei gémek májából készítik
ezt a csodás hatású szert. Viszont épp most rettentően felment
az ára, mert veszettül pusztulnak a gémek. Kiütött közöttük 
a fekete vörheny.

– A fekete vörheny?
– Az. És már alig maradt szegény gémekből mutatóba.

Ritkábbak lettek, mint a fehér holló. Mármint a velencei. De
nekem van még egy kevés gémmájam raktáron. Másnak nem is
adnék belőle, de magának, drága Beretvás úr, mint régi jó
emberemnek mégis csak szolgálok egy adaggal. Tíz forint az ára.

– Hát, akkor adjon belőle a tekintetes úr! – sóhajtott nagyot
az öreg BereTVás, és nagyokat nyögve leperkálta a tíz forin-
tot. – Aztán, ugye – kérdezte savanyú arccal – remélhetjük,
ugye, hogy azok a szegény, ártatlan madarak egyszer csak kilá-
bolnak ebből a szörnyű nyavalyából…?

– Már hogyne lábolnának, drága Beretvás uram, hiszen
végül is gázlómadarak. Legyen szerencsém legközelebb is!

Gémmáj vagy sem, tíz forint hallatlan nagy összeg volt
akkoriban bármilyen patikaszerért. GyurKa barátunk napi
forgalma jó, ha kitett ennyit. A gémmáj meg belekerült neki
– önköltségi áron – vagy két krajcárjába.

GyurKánK 1906-ig maradt sza lon tán. Miután elvált
híresen szép feleségétől, aTaláTól, akit rossz nyelvek hírbe
hoztak a kisvárosban, üzletét és minden itteni érdekeltségét9

felszámolva a fővárosba költözött. A Gellért szálloda táján
vett ma gának lakást egy hatalmas bérpalota földszintjén.

A továbbiakban azonban már nem vállalt patikusságot,
sem más kereső foglalkozást, hanem a szórakozásnak és 
a művészetnek kívánt élni. Már mint elsősorban az életművé-
szetnek. Visszafogadta elvált feleségét, akit szintén felköltöz-
tetett Budapestre, s akivel harmonikus kapcsolatban – de
nem közös háztartásban – élte tovább a pénzes bohémok
gondtalan életét.

Egyetlen gondját egyre inkább elhatalmasodó asztmája
jelentette, amelyet viszont telenként sikerrel kúrált a francia
Riviérán. Barátja, naGy márTon szerint épp az okozta
halálát, hogy a világháború kitörésével már nem utazhatott
ki kedves üdülőhelyére. 1917-ben hunyt el Budapesten. sírja
nem ismert.

GyurKa igazi életművész volt. czájliK GyÖrGy pedig
ismert, Nagyszalonta és Biharország határain túl is jól is -
mert „patikás”. Mindketten megérdemlik, hogy – régi idők

tanú jaként – ismertek is maradjanak.
Balázs Károly

szakíró
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A gyógynövények reneszánszát éljük. Manapság egyre több
gyógytermék közül válogathatunk. Természetes, hogy csak a
szakemberek által írott könyvekből meríthetünk bátran gyógyja-
vallatokat és recepteket az egészségi problémáinkra. Varró Aladár
Béláról, a ma is népszerű tudományos Gyógynövények gyógyhatá-
sai könyv írójáról emlékezünk meg, akinek a pályarajzát és tevé-
kenységét ma már csak nagyon kevesen ismerik. 

Acsalád eredeti neve weisz volt, a Varró nevet
1892-ben vették fel (71968/92 B. M. sz.). A to ron -
tál megyei Nagykikindán született 1881. március

24-én. Apja, dr. Varró iGnác (1850–1936) neves nagyki-
kindai ügyvéd, aki a helyi Gőzmalom Rt. hivatalnoka, anyja,
schein Ber Ger júlia (1862–1938) a városi
zsidó nőegylet elnöke volt. aladár volt a leg-
idősebb BorisKa, endre, marGiT és zsu -
zsanna nevű testvérei közül. aladár a gőz-
malom által szponzorált magániskolában
kezdte az iskolai tanulmányait, ahol ingyenes
volt az oktatás. A középiskola alsó osztályait 
a szülőhelyén, az utolsó négy osztályt pedig 
a lugosi főgimnáziumban végezte.

Az édesanyja gyakran gyógyfüvekkel kezel-
te a beteg családtagokat, így az orvost csak rit-
kán hívta ki. A drogokat és a teákat gyógyszer-
tárban vagy drogériában vásárolta. Emellett jó
kapcsolatban volt a környék népgyógyászaival
is. tőlük a ritka növényeket szerezte be. Ezeket külön szek-
rényben tartotta vászonzacskókban, dobozokban és cserép-
edényekben. Minden évben felkereste az egyik kuruzslásról
ismert szajáni asszonyt. Az egyik ilyen út során belevésődött
a kis aladár emlékezetébe, hogyan gyűjtik be szikes talajon
fésűs lapáttal a kamillát. Ezek az élmények is befolyásolták
abban, hogy a gyógyszerészi pályát választotta. 

Nagykikindán volt gyakornok. Eredményesen letette a ti -
ro ciális vizsgát, majd segédként működött. Beiratkozott a
Bu dapesti tudományegyetemre, ahol két év múlva, 1906.
VI. 22-én gyógyszerészi oklevelet szerzett. Rövid ideig a bu -
dapesti szentháromság Gyógyszertár gondnoka lett. A ka -
to nai szolgálatát Grazban töltötte. Majd a szegedi szent -
háromság gyógyszertárba került leinzinGer Gyula tulaj-
donos alkalmazottjaként. Még ekkor sem volt elégedett a 
tu dásával, ezért Németországban, Franciaországban és
Olasz országban folytatott gyakorlatot, hogy minél jobban
megismerhesse a gyógynövénygyűjtés, -feldolgozás és -for-
galmazás korszerű szabályait. Egy jól működő nizzai patiká-
ban hosszabb ideig működött. A hazajövetele után mákot,
mentát és más gyógynövényeket termesztett és dolgozott fel.
Korszerű vándor-szárítóberendezést is létesített. 

Kibővítette és ellátta a hazai piacot, sőt még külföldre is
szállított mintegy tíz országba vagontételekben.

Az I. világháború kezdetén bevonult katonának. A csa-
patszolgálata idején, 1914 végén a szerbiai Šabacnál, a ma -

gyar határ közelében súlyos lábsérülést szenvedett. Az első
orvosi vizsgálat amputációt javasolt, de őt a saját felelősségé-
re továbbszállították. Az utazása közben a sebét súlyos fer-
tőzés és csontvelőgyulladás érte. A hosszú lábadozása után
újra visszatért a seregbe, de ekkor már nem osztották be
frontszolgálatra. A zágrábi tiszti kaszinó gondnoka lett. 
A harctéri szolgálataiért és a sebesüléséért III. osztályú kato-
nai érdemkereszt és Károly csapatkereszt kitüntetésekben
részesült. 

Az I. világháború végén leszerelt, de az infláció következ-
tében elveszítette a vagyonát. Ekkor már a szülőföldjére sem
térhetett vissza. Egy budapesti teréz körúti drogériát veze-
tett, mely csak nagyon kis hasznot hozott és lassan tönkre is
ment. Ezért a korábbi gyógynövény- és gyógyáru-nagykeres-

kedői iparengedélye révén feleségével, Glancz
BerTáVal gyógynövény-alapanyagú terméke-
ket készített és forgalmazott. Később, a II. vi -
lág háború idején még az import alapanyagokat
is pótolta a hazai drogokból. Ezáltal továbbfej-
lesztette a korábbi tevékenységét. A vállalkozá-
sa nyereségéből nyitotta meg 1933-ban a Fő
utca-Bem tér sarkán lévő drogériáját, melynek
az üzleti adminisztrációját a felesége végezte.
Egy közeli pincehelyiségben különféle szárí-
tott növényeket kevertek össze, melyek kisze-
relését több alkalmazott végezte. 

Az 1920-as évek kezdete óta egyre több
szaklapban és népszerű folyóiratban jelentek

meg a cikkei. Így hamar ismertté vált a neve gyógyszerész és
drogista körökben. Vissza a természethez címen 1930-ban
egy új lapot indított, melynek csak egy száma jelenhetett
meg a gazdasági világválság idején. több népszerű tudomá-
nyos könyvet is írt: 

Gyógynövénygyűjtők kis kátéja. Bp., 1923.
Gyógynövények, mint házi szerek. Bp., 1926., 1931.
Gyógynövények gyakorlati alkalmazása. Bp., 1936.
Phytoterapia. Növényi anyagokkal való gyógykezelés. Bp.,

1938.
Arc és testápolás gyógynövényekkel. Bp., 1938.
Gyógynövények gyógyhatásai. Bp., 1941.
Magyar fűszeres növények termelése, gyűjtése és alkalmazá-

sa. Bp., 1943.
A fitoterápiás könyvei ma is helytálló adatokat tartalmaz-

nak. A ma is nagyon keresett Gyógynövények gyógyhatásai
című könyvét feleségének, mint hűséges munkatársának
ajánlotta. Ezt a munkáját 1943-ban olasz nyelven is megje-
lentették Milanóban. A Gyógynövények, mint házi szerek
kötetével a laikusokat is segítette az elsősegélynyújtásban.
Ebben még az állatgyógyászati növényi szereket is ismertet-
te. Az Arcápolás és testápolás gyógynövényekkel munkája még
ma is elkészíthető és ajánlható recepteket tartalmazott. Az
eredeti műveit napjainkban már csak a könyvtárakban olvas-
hatjuk, kölcsönözhetjük. több munkáját újra kiadták az
1990–2000-es években.

1.
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sajnos nagyon érzékenyen érintette a családot az 1944.
március 19-i német megszállás. A Fő utcai üzletüket el kel-
lett hagyniuk. A rokonok közül is többen a holokauszt áldo-
zatai lettek. Előbb a testvére, Varró marGiT lányánál,
domoKos Veránál húzódott meg a család, majd a buda-
pesti gettóba került. A hosszú megpróbáltatásában jelentő-
sen lefogyott, de szerencsésen túlélte a szenvedéseket.
Amikor 1945 februárjában szabad lett, addigra már régi
üzlete is használhatatlanná vált. A család ekkor Makóra uta-
zott BorisKa testvére fiához, huBerT Pálhoz. Ekkor fele-
lős vezetőként átvette huBerT Pál sógorának, huBerT
erzséBeT férjének, maTheser jenő makói szent István
Gyógyszertárát. maTheserT sajnos koncentrációs táborba
vitték, ahonnan nem tért vissza. Az 1950. évi államosítás
után a szegedi Klauzál téri (volt Megváltó) Gyógyszertár
vezetője lett. A szegedi Orvostudományi Egyetem felkérésé-

re gyakran tartott fitoterápiás előadásokat. Az
1940-es évek végétől több cikke jelent meg a Gyógy -
szerész szaklapban: 

A magyar gyógynövény-gazdálkodás és -kereske-
delem 3 éves tervének vázlata. 1947. 430–433.

Magyar fűszeres növények. 1947. 548–550.
Gyógynövények a terápiában. A fertőző betegsé-

gekről. 1947. 587–588.
Milyen alakban a legmegbízhatóbb a növényi

gyógyszer? 1947. 722.
A gyógynövények minőségének fontossága. 1948.

202–203.
Gyakorlati tapasztalatok egynéhány diuretikum-

mal. 1949. 317–318.
A csipkebogyó magas C-vitamin-tartalmának

hasznosításáról. 1952. 22–23.
A csipkebogyó. 1953. 118–119.
A gyógynövénytermesztésről. 1954. 160. 
Varró aladár Béla 1956. november 3-án

hunyt el szegeden. A síremléke a felesége mellett
található a Fo nó gyár úti izr. temetőben (LXVII.
parcella, 7. sor, 14. sír). Az 1956-os forradalom
idején csak több napos késéssel, november 13-án
volt a temetése. 

Fia, dr. Varró Vince egyetemi tanár, profes-
sor emeritus, a gasztroenterológia egyik szaktekin-
télye a kezdeti stádiumú gyomor- és nyombélfeké-
lyes betegeket eredményesen gyógyította a kamil-
lateával. Első unokája, dr. Varró andrea orvos-
doktor ma Angliában él. Másik unokája, dr.
Varró andrás egyetemi tanár, a szívritmuszava-
rok elektrofiziológiai vizsgálatával és a szív elektro-
mos tevékenységének tanulmányozásával, fizioló-
giai és patológiai folyamatainak a feltárásával, illet-
ve az ezzel összefüggő antiaritmiás gyógyszerhatá-
sok törvényszerűségeivel foglalkozik. 

Varró aladár Béla neves magyar gyógysze-
rész felismerte, hogy a tevékenysége híd szerepet

tölthet be a népi gyógyászat és az orvosi gyakorlat által igazolt
eredmények kö zött. Azt is megállapította: minden gyógymód,
így a gyógy növényes kezelés is véges lehet, mert nagy tudást
és további fáradhatatlan kutatást követel attól, aki a beteg
emberiség gyógyító szolgálatát vállalja. A gyógynövény-terá-
pia népszerűsítését szolgálta a betegek körében. Valamennyi
feladatkörét nagy ügybuzgalommal és szakértelemmel
végezte. Ezért lett kiváló gyógyszerész. Ma a Magyar Gyógy -
szerészet Pantheonjában tiszteljük és őrizzük az emlékét. 

dr. szmodits lászló
gyógyszerésztörténész
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A XVIII. század polihisztora

P erliczy illés (1670–1743) evangélikus esperes és
Büschel anna BorBála fia, jános dániel a sze -
pes megyei Késmárkon született 1705. október 20-án.

Iskoláit szülőhelyén, majd Miskolcon, Eperjesen, Borosz ló -
ban végezte. Besztercebányán leendő apósa, a neves moller
oTTó Károly magánorvosi iskoláját járta. több külföldi
városban is tanult. 1727-ben utrechtben beadott orvosi
értekezése alapján katedrára hívták – de hazatért, Kés már -
kon, majd selmecbányán dolgozott. 1701-ben felkérték
Nógrád megyei első physicusnak. Azon év március 18-án
feleségül vette moller anna KaTalinT, akivel „33 eszten-
deig, 2 hónapig és 24 napig istenes házasságban éltem, 7 gyer-
meket neveltem” (két leány maradt életben). Második felesé-
ge PonGrácz erzséBeT özvegyasszony lett.

Perliczy foglalkozott matematikával, csillagászattal,
földrajzzal, fizikával, bányatechnikával is. több mint 20
könyve közül 10 jelent meg nyomtatásban. Főorvosként
Losoncon élt. 1754-ben vonult nyugalomba, a közeli birto-
kára, Apátfalvára költözött. 1778. április 7-én, 230 évvel
ezelőtt halt meg, helyben temették el.

életrajzával, pályájával sok szerző foglalkozott [1, 2, 3, 4].

Gyógyszertárakról, orvosságokról
KemPler [5] említi: „Már az 1723. évi országgyűlésen is fel-
merült annak szüksége, hogy a Pázmány Péter által 1635-ben
alapított nagyszombati egyetemet orvosi karral egészítsék ki.
Hasonló javaslatot tett Perliczy János Dániel Nógrád megyei
tisztiorvos is, aki elsősorban Pestet ajánlotta a felállítandó
Collegium Medico-chirurgicum székhelyéül. A felállítandó főis-
kolát gyógyszertárral is szükségesnek látta ellátni.”

füsTi molnár [6] könyvében vázolja a korabeli helyze-
tet: „Gyógyszertárak főleg a falusi lakosság számára alig hozzá-
férhetők: nincsenek vagy alig vannak. Az 1700-as években pél-

Perliczi János Dániel* az orvosságokról

1.

1.

1.
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*A vezetéknév írásmódja több helyen Perliczy
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dául az Alföldön gyógyszertárt csak Szegeden, Aradon, Gyulán
és Makón találhattak a betegek. Az 1720. évi adóösszeírás a
korabeli 39 magyarországi városban még csak 19 gyógyszertárt
regisztrált. Számuk lassanként az évszázad második feléig 48-
ra emelkedett. A XIX. században azután meggyorsul a fejlődés:
1820-ban már 254, 1844-ben 415 (ebből Pest-Budán 22)
gyógyszertár van az akkori Magyarország területén – 1800-tól
1847-ig összesen 283-an szereztek gyógyszerészoklevelet. Ezért
érthető, hogy a házi gyógyeljárásokra, a házi patikácskák hasz-
nálatára szakképzett orvosok is igyekeztek már 
a XVI. század első felétől útmutatást adni. Így Perliczi János
Dániel, Nógrád vármegyei főorvos 1740-ben két magyar nyelvű
ki ad ványt is közzétett ilyenféle útmutatásként. Az egyik, a »Me -
dicina Pauperum« a házi orvosságok használatát, a másik, a
»Testi békességre vezérlő útitárs« a patikai gyógyszerek segítség-
ként alkalmazását ismertette.”

füsTi molnár másik kötetéből [7] idézünk:
Perliczy „apósának, Moller Károly po zsonyi főorvosnak

német nyelvű értekezését fordította le és adta ki magyar nyelven
Budán, 1740-ben, a következő hosszú címmel: »Orvosi oktatás,
miképpen kellessék é mostani pestisses és egyéb mérges nyava -
lyáknak bé-rohanásokban Isten segítsége által őrizésképpen az
embernek magárul gondot viselni, és micsoda eszközök által
lehessen kinek kinek magát, azoknak el-ragadásában orvosoltat-
ni«”.

GorTVay [8] bemutatta Perliczi egyik jelentős művét:
„»Nógrád megye státusainak és Rendeinek ajánlott Testi

békességre vezérlő Úti-Társ (Az az: A sokféle nyavalyákkal
küszködő Testnek szükségére alkalmaztatott Házi és Úti
Patikátskának Rövid és summás le-írása, 42 lap, Buda, 1740)«
című munkája tájékoztat azokról a klímánkhoz és természe-
tünkhöz szabott orvosságokról, amelyek a házi patikában szük-
ségesek »a nedvességeknek a testbül való kiűzésére, a meg-erőte-
lenedett részek erősítésére és a rendkívül indult részeknek meg-
csendesítésére.«” A házi patikákban szükséges orvosságokat
négy csoportba osztja. Az első csoportba tartoznak azok az
orvosságok, amelyek „elegendő hasznot tehetnek, amikor az fel-
gyűlt, fel-zavart és el-romlott nedvességek megcsendesítést, újítást
és tisztulást kívánnak (alterandó).

1. Az fejér digestivus por.
2. Az veres sós enyhítő antispasmodieus.
3. Az arénára való por.
4. Az arénára való liquor.
5. Az Léptisztító csöppek.
6. Az digestivus pilulák.
7. Az forró és mérges hideglelésekre való Julep.
8. Az Decoctumoknak való Speciessek.”
A második csoportba szereplő orvosságok akkor haszná-

landók, „ha nedvességeknek illendő helyeken a testbül való ki-
tisztítások szükséges (evacuande). 

1. A hányásra való por.
2. Az laxanspor.
3. A közönséges izasztópor.
4. Az aranyos bezoár por.

5. Az geleszták ellen való pogácsák.
6. Az cephalica pilulák.
7. Az bezoár tinctura.
8. Az Decoctumoknak való Spe cies sek.
9. A Pézsma golyóbisok.”
A harmadik csoportba felvett gyógy szerek akkor segíte-

nek, ha „meg-erőtlenedett külső- és belső részeknek, ereknek és
inaknak megerősítése kívántatik (roborande).

1. A szív erősítő por.
2. Az balsamum pilulák.
3. Az hideglelés ellen való essentia.
4. Az gyomor erősítő essentia.
5. Az fluxusokra való essentia.
6. Az balsamus vitae.
7. Az balsamus cephalicus.
8. Az lépdaganatra való flastrom.
9. Az eleven só, szagolni való.
10. Az mérges hideglelésekre való etzet.”
A negyedik csoportba sorozott or vos ságok könnyebbsé-

get szereznek, ha „külső és belső részeknek, ereknek, inaknak
helyre való állítása kívántatik (sedande).

1. Az fekete por, nehéz nyavalyákra való.
2. Az arany tinctura.
3. Az fejér minerális spiritus.
4. Az külső oszlató spiritus.
5. Az külső enyhítő balsamus.
6. Az fogfájásra való külső pilulák.
7. Az külső szem-fájásra való por.
8. Az külső enyhítő füstölő por.
9. Az külső enyhítő etzeteknek, zacskóknak, klistirnak való

speciessek, kötések és fürdők.
10. Külső kenések, flastromok.”
„Mindezekről méltó kinek-kinek tudni s maga házánál tar-

tani, vagy úton az legszükségesebb bagádzia között egy fiókos
ládátskában magával hordani.”

GorTVay még kiemel néhány fontos sort egy 1751-es
emlékiratból: „Szükségből teljesen képzetlen, vagy jobb esetben
az iskolából alig kekerülő kezdőkre kell nagy területek gondozá-
sát bízni. A vásári oculisták, chirurgusok korlátozás nélkül
űznek orvosi gyakorlatot és büntetlenül okoznak helyrehozha-
tatlan kárt az emberi életben. A gyógyszertárak sem állnak kellő
ellenőrzés alatt; idegen, a mi viszonyainkat egyáltalában figye-
lembe nem vevő dispensatoriumokat használnak. Az igazság-
szolgáltatásra nézve fontos törvényszéki orvosi vizsgálatokat
nincs, ki teljesítse.”

Perliczy kiemelkedően lényeges alkotásáról Buda [9]
főiskolai jegyzetéből emelünk ki:

„Perlitzi János Dánielnek, a bölcselet és az orvostudomány
doktorának, Nógrád megye physicusának tervezete magyaror-
szági Orvosi és Sebészeti Főiskola alapításáról

A.) A felállítandó magyarországi Orvosi és Sebészeti Fő is ko -
lá ra vonatkozó tervezet kivonata főbb vonásaiban.”

„Hogy mindeddig iskola és szabályzat hiánya nem volt rá
mód, hogy eleget lehetett volna tenni a magas Királyi Hely tartó -
tanács rendeletének a gyógyszertárak felülvizsgálata tekinteté-
ben, alárendeltség híján ugyanis egyikük sem akart engedelmes-
kedni a másiknak, s ennek folytán eddig még nem létezik a mi
éghajlatunkhoz alkalmazott szabvány, sem gyógyszerkönyv,
hanem képtelen külföldi gyógyszerkönyveket erőltetni, amelye-

Perliczi János Dániel* az orvosságokról
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ket többnyire nem is hoztak összhangba Magyarország körül-
ményeivel. Ilyeneket előbb a főiskolának kellene kidolgoznia.”

maGyary-Kossa [10] a kor gyógyszerajánlatát szemlél-
teti:

„Perliczi Dániel »pro memoria«-ja gróf Telekihez 1738-ból,
az utóbbi feleségének közeledő lebetegedése alkalmából.

»Méltóságos Gróf Uram, nékem kiváltképen való nagy fau to -
rom! A minapi ígéretemhez képest kívántam a Mlgos Asszony  nak
jövendőbéli szülése iránt azon ipam, Moller Uram által tett prae -
 scrip tio mellett, még ezen observatiokat comunicálni, a mint is fun-
damentum képen magamat arra provocálván, igen javaslom.

Érvágás után igen hasznos lészen minden héten kétszer vagi
háromszor lági meleg fürdővel élni, töltvén forró vizet egi zacskó
korpára, és hideg vízzel és egy iccze tejjel egi fertály óra múlva
temperálván. Abba ülheten Õ Nga egi óráig benne, utána pedig
magát kenetetné mandola olajjal és arany tincturát bevehetne, és
ha hávségek vagi szorulások utolsó hetekbe volnának, tehát reg-
gel vagi pulvis antispasmodicust, vagi azon a minapi fejér spiri-
tust vehetné [40 cseppet vízben és levest vagy mandola olajos
herbathét utána].

Szülés elközelgetvén, legjobb lészen annak illendő idejét
várni, és gyakran fel s alá való járással inkább magát commeve-
alni, mintsem időnek előtte való violentatiora kényszeríteni.
Míg a természet maga magának sufficiál, jobb lesz mindent
maga munkájára hadni; ha pedig megerőtlenedne, tehát akko-
ron lehet egi órába a veres pulvis antispasmodicust, avagi azon
fejér spiritust, más órába az arany tincturát beadni gyenge fahéj-
vizbe. Kívül pedig kinderbalsammal egyvelített mandolaolajjal 
a hassát megkenni, és jól flusrauchal meg füstölt meleg ruhákot
reá kötni, melly belső és külső orvosságok után igen szokot mind
a méhanya, mind a gyermek megerősödni.«”

Az objektív mérésekre több mint 200 évvel később nyílt
lehetőség. Engedtessék meg kis kitérő. dr. lóránd
sándor világhírű szülész-nőgyógyász professzor segített 
a világra, majd tanítványa, munkatársa lehettem. tu do má -
nyos munkássága főleg a fájástanra irányult, nevéhez fűződik
több mérőkészülék megalkotása. 1954-ben magyar és német
szakfolyóiratban jelentek meg új eredményeket soroló tanul-
mányai: „A testhelyzet és a testhelyváltoztatás befolyása a fájás-
tevékenységre.” Rögzítette objektív adatok alapján, hogy pl. 
a méhösszehúzódások erősségének növelésére a fekvő, a méh -
izomzat nyugalmi tónusának emelésére az álló helyzet ked-
vezőbb. 

„P. S. Szülés után hogy rendbe jöjjön a természet, melyben az
egésségnek állapotja leginkább fundáltatik, kell négy hétre szülés
után az adott balsamica pilulákat éjtzakára, reggel pedig az
arany tincturát venni három napig vagy fejér spiritust.

N. B. Ha valami vad fájások szülés előtt következnének,
arany tincturát kellene 20 cseppet bé venni akkor és éjzakára,
melly után vagy megszünnek, vagy igaz fájdalmokra vagynak.

N. B. A kínos fájdalmoknak kenése alulról felfele légyen, úgy
a keresztcsontok közöt kinderbalsam mandolaolajjal elegyitet
kenéssel és meleg ruhával kell dörzsölni.”

Patika létrehozása
Perliczy 1733-ban megyei egészségügyi szabályzatot állí-
tott össze. A részletes történelmi anyagot hausel [11]
közölte. Perliczy „a főorvos kötelessége után második pont-

ban határozta meg a gyógyszerészek és a gyógyszertár működé-
sének szabályait”. Amikor a megyébe érkezett, ott még nem
volt patika. Losoncon új házat építettek, amelynek a föld-
szintjén gyógyszertárat létesített, ő pedig az emeleten lakott.

Gyógyszerészeti emlékezésekből
maGyary-Kossa [12] említi: „Három magyarnyelvű orvosi
munkája bőven van ismertetve a Gyógyszerészi Közlöny 1896.
évfolyam 232., 247. lapján.” reiTer [3] tanulmánya végén
olvashatjuk: „Az előadás elhangzott 1985. március 19-én
Kaposvárott a X. Gyógyszerésztörténeti Konferencián.”

A házi orvosságokról
Perliczy különösen fontos könyve 1740-ben jelent meg. 29
oldalas, a reprint kiadást a Magyar Orvostörténelmi tár sa -
ság és a Nógrád Megyei Levéltár mutatta be Budapesten
2006. szeptember 21-én. Perliczi jelentőségét KaPron -
czay Károly főigazgató, a Nógrád vármegyei vonatkozáso-
kat a már idézett hausel sándor megyei levéltári igazga-
tóhelyettes foglalta össze. GraBariTs isTVán, a Magyar
Gyógyszerésztörténeti társaság elnöke a kötet értékeit,
gyógyszerkincsét tárta fel – ezen témát jelentette meg az új
kiadásban. Néhány részlete:

„A mű két nagy fejezetre oszlik. Az elsőben a galenoszi
humorálpatológia tanításának megfelelően a testnedvek jó kar-
bantartásához szükséges alapvető gyógyszereket sorolja fel négy
nagyobb alfejezetben és további pontokban. A tanítás szerint 
a betegségek négy kútfőből származnak, négyféle természetű
gyógyszerekkel lehet azokat megelőzni, vagy »az egészségre visz-
sza térni«. Felsorolja a nedvességek megtisztítására, testből való
kiűzésére, a megerőtlenedett részek megerősítésére és a felindult
részek megcsendesítésére szolgáló egyszerű, de hatékony gyógy-
szereket. Ezeknek beszerzését vagy házi elkészítését és a házi
patikácskában való eltartását javasolja, figyelmeztetve, hogy
azokat évente meg kell újítani. A veszélyes gyógyszerek felsoro-
lását kerüli a házi patikában, mert azok »tudatlanul és helytele-
nül kiválasztott orvosságokat belé tolna a betegekbe.« Mai isme-
reteink alapján néhány gyógyszerét erősen mérgezőnek ismer-
jük, mint pl. a beléndek vagy az antimon.

A második fejezetben a leggyakoribb betegségeket veszi sorba
a fejtől a láb felé haladva, majd külön az asszonyi és a gyer-
mekbetegségeket, végezetül a külsőleges betegségeket tárgyalja,
összesen tíz alfejezetben. Mindegyikhez meghatározza az ellene
használható gyógyszereket, legtöbbször azok elkészítési és gya-
korlati alkalmazási utasításaival együtt.

A könyvben megnevezett gyógyszerkincset a következő cso-
portokba sorolhatjuk: növényi anyagok/drogok, állati eredetű
anyagok/drogok, ásványi-kémiai anyagok és »elkészített orvos-
ságok«.”

Ezután gondosan összeállított anyag: korabeli fogalmak,
növénynevek magyarázata szövegben, táblázatokban.

Perliczi jános kitüntetés
1973. június 12-i dátummal a Nógrád megyei főorvos, egész -
ségügyi osztályvezető levelet írt a helyi végrehajtó bizottság-
hoz, tárgya: javaslat „Perliczi jános Emlékplakett” alapításá-
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ra. „Nógrád megye Tanácsának 2/1977. (XII.
22.) számú Tanácsrendelete 4. paragrafus:

1. A Megyei Tanács a »Nógrád megyei
Perliczi János Emlékplakett« elnevezéssel
kitüntető díjat alapít a megye egészség-
ügyi ellátása érdekében kiemelkedő
tevékenységet kifejtő és a megyében leg-
alább 5 éve dolgozó or vo sok és
gyógyszerészek kitüntetésére.

2. Az emlékplakettel 5000 Ft pénz -
jutalom jár.

3. Az (1) bekezdésben meghatározott
díjból évente legfeljebb 3 adható ki, min-
den év július 1-én a »Semmelweis Nap«
alkalmából.

4. A kitüntetett személyekre vonatkozó javasla-
tot a Megyei Tanács V.B. Egész ség ügyi Osztály vezetője
terjeszti a végrehajtó bizottság elé.”

„A Nógrád megyei Közgyűlés 14/1991. (XI. 14.)
Kgy. r. számú rendelete a megyei közgyűlés által
alapított kitüntető címről és díjakról…

A megyei közgyűlés az alábbi kitüntető
címet és díjakat alapítja:

…
Nógrád megye Perliczi János Díja.
…
4. paragrafus
(1) Nógrád Megye Perliczi János

Díja adományozható: a megye egészség-
ügyi és szociális ellátása érdekében ki -
emelkedő tevékenységet kifejtő orvosoknak,
gyógyszerészeknek, szakirányú végzettségű
személynek, valamint példaértékű munkát
végző közösségnek.

(2) Az átadás ideje: minden évben Semmel weis Ignác
születése napja (július 1.) alkalmából rendezett
ünnepség keretében.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három
adható. 

(4) Nógrád Megye Perliczi János Díja
emlékplakett:

Kör alakú, bronzból készült kétoldalas
plakett; egyik oldalán az egészségügyet jel-
képező dombormű; másik oldalán közé-
pen a megye címere, körülötte felirat:
»Nógrád Megye Perliczi János Díja«.

(5) A díj odaítéléséről a Nógrád megyei
Közgyűlés Egészségügyi, Szociális és Csa lád -
védelmi Bizottsága átruházott hatáskörben
dönt.”

Kissé módosult a szöveg a 35/1997. (XII. 22.)
kgy. r. számú rendelet szerint: 

„4. Paragrafus
(1) Nógrád Megye Perliczi János Díja adományozható: a

megye egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet
kifejtő orvosoknak, gyógyszerészeknek, szakirányú végzettségű
személynek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

(2) Az átadás ideje: minden év augusztus 20-a alkalmából
rendezett ünnepi közgyűlés keretében.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három
adható.

(4) Nógrád Megye Perliczi János Díja
emlékplakett:

Kör alakú, 100 mm átmérőjű, átlag 5 mm
vastagságú, bronzból készült kétoldalas
plakett; egyik oldalán az egészségügyet
jelképező dombormű; másik oldalán
középen a megye címere, körülötte fel-
irat: »Nógrád Megye Perliczi János
Díja«. Az emlékplakett alkotója Molnár

Péter szobrászművész.
(5) A díj odaítéléséről a Nógrád megyei

Közgyűlés Egészségügyi, valamint Szociális
Bizottsága együttesen döntenek  átruházott

hatáskörben.”
Mindhárom szövegváltozat rögzíti, hogy a kitünte-

tett gyógyszerész is lehet. A rendelkezésünkre álló név-
sor szerint gyógyszerész először 1979-ben kapta

meg a díjat. (sza bad jon numizmatikai meg-
jegyzést tenni: kétoldalas alkotásról van

szó, helyesebb az érem megnevezés.)
A szerző e helyen is köszöni a juta-

lomérem be mu tatásának lehetőségét
BarTa lászló fő jegyzőnek
(Nógrád Megyei Önkormányzat,
salgótarján) és Tar ró BerT né
ediTKe hölgynek.

dr. Vértes lászló
gyógyszerésztörténész,

Budapest
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Pecsétbélyegek 
a hazai egészségügyben
Egykoron, a kezdetek kezdetén „sigillum”-ként (latin szó, jelen-
tése: kis kép vagy dombormű) ismerték, aztán „pecsétbélyeg” lett
belőle. Egyik elnevezés sem mond sokat a fiatalabb korosztályok
képviselőinek. Nem is csoda, hiszen a köznyelvi használatból kiko-
pott fogalomról van szó, olyasvalamiről, amiről még a leginkább
illetékesek, mármint a gyűjtők (a filatelisták, sőt még a parafila-
telisták) sem tudnak bővebbet.

A gyógyszerészek számára nem ismeretlen a sigillum
ki fejezés. Gyűjtői körökben ugyanis gyakran talál-
kozni olyan sommás ítéletekkel, miszerint a „pecsét-

bélyeg unalmas”, „csak címer és felirat”, és egyáltalán: „tizen-
kettő egy tu cat” belőle.

Óriási tévedés, mert az igaz ugyan, hogy a többségük tény -
leg csupán ún. „szövegbélyeg”, illusztrációt, díszítést nem tar-
talmaz, ellenben miniatűr vésnök- és nyomdászremekek is
találhatók szép számmal közöttük, nem beszélve arról, hogy
mindegyiknek megvan a maga története. Csak oda kell rájuk
figyelni.

Odafigyelni egyébként is érdemes, nem csupán azért,
mert ezek az igazán apró nyomtatványok rengeteg ipar- és
kultúrtörténeti adalékkal szolgálhatnak és szolgálnak,
hanem mert a papírrégiségek nagy családján belül olyan
különleges határterületet képeznek, ahol minden minden-
nel összefügg, ráadásul – ami rosszabb, mármint a gyűjtő
számára rosszabb, mert problematikus –, rengeteg az átfe-
dés. Magyarán azt, hogy adott esetben árucímkéről vagy
éppen pecsétbélyegről, netán zárjegyről van szó, igen nehéz
eldönteni. Sokszor lehetetlen is. De a besorolás, kategorizá-
lás kérdése maradjon talán a gyűjtők gondja.

Az alábbiakban a hazai egészségügyben használt pecsét-
bélyegek példáján kívánjuk fenti tételünket bizonyítani,
mégpedig oly módon, hogy – próbára téve a T. Olvasó tü -
rel mét – némi kommentárt is fűzünk egy-egy becsesebb
darabhoz. Ha úgy tetszik, kommendáljuk őket.

A pecsétbélyegek a XIX. század közepe táján jelentek
meg, s eredetileg arra szánták őket, hogy felváltsák a megle-
hetősen sérülékeny, s egyébként is sok gondot okozó viasz-
pecséteket. Ez a váltás igen rövid időn belül, mintegy két
évtized alatt meg is történt.

A pecsétbélyegeknek egyébként voltak előfutáraik: az
úgynevezett szárazpecsétek, amelyeket aránylag széles kör-
ben használtak mind a közigazgatás legkülönbözőbb terüle-
tein, mind pedig a magánosok körében. A szárazpecséthez,
ahogy a nevéből is kiderül, nem használtak viaszt, hanem 
a papírmasszába nyomták a pecsétnyomót. Ennek viszont 
a patyolatfehér felületnek köszönhetően a nehéz olvasható-
ság volt a legnagyobb hátránya. 

A pecsétbélyeg átvette a viaszpecsét minden korábbi
funk cióját, azaz egyaránt szolgált hitelesítésre, biztonsági

lezárásra és tájékoztatásra. Ami a „biztonsági” vagy bizton-
ságos lezárást illeti, az egyaránt vonatkozott a postai külde-
ményekre (levelekre, csomagokra), árucsomagolásokra stb.
és a több lapból álló okmányokra, pl. iskolai bizonyítvá-
nyokra.

A fokozott biztonságot szolgálta a dombornyomás,
amely jószerével lehetetlenné tette a pecsétbélyegek hamisí-
tását. Dombornyomásos, ún. „negatív nyomtatásos”, vagyis
a pénzveréshez hasonló eljárással készített pecsétbélyeghez
ugyanis vésnökre is szükség volt, mégpedig jó kezű, gya-
korlott szakemberre. 

Éppen ezért a „hivatalos”, vagyis a kormányzati, közigaz-
gatási szervek által használt pecsétbélyegek az 1870-es évek-
től szinte kivétel nélkül dombornyomással készültek, egé-
szen a népi demokrácia beköszöntéig. Pecsétbélyegeket
egyébként egészen a legutóbbi évekig teljes körben használt
a hazai közigazgatás és természetesen az egészségügy is.

A korai pecsétbélyegek még egyszerű síknyomtatással
készültek, jóllehet számos színes litográfia is akad közöttük.
Alakjuk vagy a viaszpecsétre emlékeztető kör, vagy pedig
fekvő ovális. A Karolina Országos Kórház pecsétbélyege az
1870-es évek közepén készült.

Kolozsvár legnagyobb kórháza
ekkoriban igen rossz kö rülmények
között, egy lepusztult épületben
működött, de joggal használhatta a
koronás állami címert, hiszen orszá-
gos intézmény volt.

Ugyanebből az időből
származik a Pécs Városi
Köz kórház szerényebb
kiállítású, szöveges pe -
csét bélyege.

A pecsétbélyegek kö zött
azonban mindkét kórházbélyeg
ősnyomtatványnak számít; amely esetükben a kezdetektől,

tehát 1851-től az 1880-ig terjedő idősza-
kot jelenti.

A Jászberényi „Erzsébet” Közkórház
1854-ben alakult meg – 62 ággyal.
Dombornyomásos, a város címerével
dí szí tett pecsétbélyege fennállásának

harmincadik évfordulójára készült.
Egy másik köz-

kórháznak, a szek-
szárdinak a pecsétbélyege tulaj-
donképpen viaszpecsét-fakszi-
mileként is felfogható. Ti -
pikus megjelenési formája ez 
a XIX–XX. század fordulóján
készült pecsétbélyegeknek.

dr. TanárKy árPád 1892-
ben került a patinás, 1801-ben
alapított, i. ferenc királyról elneve-

Sigillumok és társaik
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zett vármegyei kórház élére, és azonnal hozzálátott az intéz-
mény korszerűsítéséhez és bővítéséhez. A kórház látványos
pecsétbélyege ebből az időből, minden valószínűség szerint
1897-ből származhat. Két szent társaságában az állami cí mer
látható rajta, fölöttük a Szent Koronát tartó két angyallal.

A századforduló a pecsétbélyegek terén is nagy változáso-
kat hozott, mégpedig nem annyira formai-alaki, mint in -
kább tartalmi téren. Itt is megjelent ugyanis, és teret köve-
telt magának a kereskedelmi reklám. Mégpedig nem is
akár hogyan: a rendelkezésre álló minimális, néhány négy-
zetcentiméternyi felület lehető leggazdaságosabb – és leglát-
ványosabb kihasználásával.

heuTel sándor „magánmér-
nök” és 1907-től cinkotai gyár-
tulajdonos, német szabada-
lom (Blaugas) alapján műkö-
dő cseppfolyós gázvilágítás-
rendszerét ajánlotta reklám-
pecsétbélyegén, amelyen egy
műtét előkészületeit láthatjuk
éppen. Mindezt dombornyo-
mással, egy 50 mm átmérőjű fe -
lületen.

heuTel cseppfolyós gázzal működő, mobil rendszere
azonban csupán néhány évig, a villamos világítás általános
kiépítéséig profitálhatott, ezért aztán mérnökünk hamaro-
san át is állt a központifűtés-rendszerek gyártására és szere-
lésére. De ez már egy másik történet.

A gyógyszerészet, vagyis a gyógyszeripar és -kereskedelem
természetesen szintén szép számban produkált pecsétbélye-
geket. Hogy pontosan mennyit, valószínűleg sohasem tud-
juk meg. Ezzel kapcsolatban csupán becslésekre hagyatkoz-
hatunk: az államosításig összesen (alsó határon) mintegy
800–900 gyógyszerészeti vonatkozású pecsétbélyegről
beszélhetünk – természetesen szín-, szöveg- és alakváltoza-
tok nélkül. A gyógyszertárakban használatosakat sigillum-
nak hívja a szakma.

Ez teljességgel valós számokon alapuló becslés, különö-
sen, ha meggondoljuk, hogy a kérdéses időszakban majd
minden gyártónak és gyógyszerésznek megvolt a maga
pecsétbélyege, illetve sigilluma, ideértve az árureklám-hor-
dozó példányokat is. A saját pecsétbélyeg ekkoriban szinte
státusszimbólumnak (is) számított.

Más kérdés, hogy ebből az imponáló mennyiségből végül
is hány maradt fenn. Gyűjteményünkben mintegy másfél-
száz darabot őrzünk, s ezzel legjobb tudomásunk szerint (ez
itt az önreklám helye) a legnagyobb magángyűjtemény
büszke tulajdonosának mondhatjuk magunkat.

Ha már reklámról beszélünk, tud-
nivaló, hogy a jó szernek is kell
cégér. Ezzel dédapáink is tökéle-
tesen tisztában voltak. A nagy-
kőrösi Gerő sándor rüh,
sömör stb. elleni borókakenő-
csét nem csupán számolócédu-
lán, hanem pecsétbélyegen is
reklámozta, mégpedig két nyel-
ven, magyarul és németül. Né -
me tül nyilván nem a pecsétbélyegen

is látható szűrös-gatyás, csizmás-fokosos úrnak, hanem a
né metül (jobban) beszélő, tiroli nadrágos kollégáknak.

A Brázay-féle sósborszesz két
reklámpecsétbélyeggel is sze-
repel a listánkon: a nagyobb
belföldi, a másik külföldi
használatra. Persze mindket-
tőn a szer alkalmazásának

leg ha tá so sabb módja látható
kemény hátbedörzsölés képében.

réThy Béla pemetefű gyógycukor-
kájával 1892-ben jelent meg a piacon.
Nemzedékek nőt tek fel rajta. réThy
legsikeresebb termékét em lékpe -
csétbélyeggel is meg tisztelte, mind
a 40., mind pe dig a félévszázados
év for dulóra kü lön bélyeget csi -
nál ta tott.

A negyvenedik évfordulóra
készült darab meglepő, már-

már formabontó alakot mu -
tat. Márpedig ez is pe -
csétbélyeg, csak éppen
nem a szokványos, hagyo-
mányos alakban született.

Ugyanúgy
pecsétbélyeg a Wander gyógyszergyár
címerpajzs alakú példánya, amely – nem
mellesleg – a vásárló hazafias
érzelmeire alapoz, termé-
szetesen nemzeti színeket
használva. dr. wander

egyébként más szempont-
ból is merészen újított – nem

ragaszkodott például a hagyományos
gyári színekhez (fekete-sárga), bátran
használta a fekete-vörös párosítást is.

Kerek pecsétbélyegeit – a sigillumo-
kat – a csomagolások lezárásához használ-
ta, csakúgy, mint a többi kolléga, mármint a versenytársai:
a Parasin Laboratórium, richTer Gedeon stb.

richTer egyébként külön-
böző méretű (10–35 mm
átmérőig) sigillumokat hasz-
nált a termékeihez; ezek a ce -

lo fán cso ma go lás sal nagyjából
egyidejűleg jelentek meg. Jó

néhány esetben még látható a pecsétbé-
lyeg hátoldalán a hozzátapadt celofán-

darab, netán hártyapapír.
A celofánt csomagolásra nálunk először közvetlenül az

I. világháború előtt kezdték alkalmazni. 
Természetesen richTer mindegyik

csomagolásán szerepelt a dombornyo-
mású RG-monogram, és miután 
a cég 1924-ben átalakult részvénytár-
sasággá, a „Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár R.T.” körirat. A társaság az ex -
port termékei hez használta a legnagyobb
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és legdíszesebb pecsétbélyegét, amelyen egy Über-Atlas lát-
ható, aki a jobb kezével a földgömböt, bal kezében viszont
a gyár egyik jelképét – az injekciós ampullát tartja.

A kis méretű pecsétbélyegeket a gyógyszergyári csoma-
golók általában csak „palik” néven emlegették. Ennek sajá-
tos története, etimológiája van. A Kőbányai Sörgyárban
működött ugyanis egy gyógyszergyártó-üzem is, a Palik és
Társai Kft. PaliK a kartondobozok lezárásához kör alakú
kis pecsétbélyegeket használt – innen az elnevezés.

A pecsétbélyegeket jobbára a kiváló vés-
nökökkel rendelkező fővárosi nyom-

dák szállították (Bilau, Geduldiger,
Szeiler), de Szentgotthárdon külön
erre a piaci szegmensre szakosodott
cég is működött, a „Pharmacia”

Részvény-Tár sa ság, Gyógyszerészeti
Doboz- és Dombornyomású Pe -

csét  jegy-Gyár, amint az saját pecsét-
bélyegükön (igaz, nehezen) olvasható.
salomVáry jenő és Bech

emil Bazi li ka Gyógyszertára (V., Bálvány utca
19., mai Október 6. utca) 15 mm átmérőjű
pecsétbélyegén a méretből adódóan kissé nehe-
zen olvasható a szöveg.

A Rákóczi úti Megváltó Gyógyszertár sigil-
lumán (20 mm) „GYÓGYTÁR” felirat sze-
repel. Nyilván a teljes megnevezés nem fért
volna el, legalábbis nem ezzel a betűnagy-

sággal.
A bonyhádi Jézus Szíve

Gyógy szer tár sigillumának 25 mm-es
parányi felületén a dombornyomású
címerrajz nem igazán érvényesülhet, még
akkor sem, ha a vésnök minden tudását
beleadta az elkészítésébe.

KoVács józsef nagyenyedi gyógysze-
rész sigilluma kiegyensúlyozott, szép

darab. S egyáltalán nem mellékesen:
a bal oldali profilját mutató hölgy
portréját a nagyenyedi patikus ifjú
felesége után mintázta a tervező.

A fővárosi Szent István Gyógy szer -
tár (Margit körút 27.) sigilluma igazi

„Prachtstück”, különleges darab, mester-
munka. A patika teljes por-
tálját bemutatja – ele-
gáns mértéktartással,
minden túlzás, és
felesleges cicoma
nélkül. A két világ-
háború közti évek-
ben készült.

Még néhány rövid gon-
dolat erejéig visszatérve alak és forma kérdéséhez: a kör és
ovális alakú pecsétbélyegek mellett meglepő formagazdag-
ságot találhatunk: alig akad olyan geometriai alakzat, amely
ne tűnne fel közöttük. demeTer Kornél korainak mond-
ható pecsétbélyege (1890 körül) például szabályos négy-
szög, BalKányi lajosé szörnyen megnyújtott téglalap,

eszTerGár Béláé
vi szont kellemesen hullámzó
hatást keltő ellipsziskombiná-
ció. Kincsey PéTeré akár szi-
vargyűrű is lehetne, jóllehet
elsősorban tégelyeken használ-
ták.

Minden idők egyik
legnagyobb pecsétbé-
lyegével egy drogista,
Vellner Kálmán je -
lent kezett. A kérdéses
példány valóban te -
kintélyes: 60 mm
átmérővel rendel-
kezik. Vellner
egyéb ként is szor-
gosnak bizonyult, az
idők során „Herkules”
drogériájáról legalább
féltucatnyi pecsétbélye-
get jelentetett meg, nem
csupán szövegeset, hanem a mitológiai
hős portréjával ékesítettet is.

A pesti Belvárosban elegáns
üzlettel rendelkező neruda
nán dor neve igen jól csengett a drogista
szakmában. Pecsétbélyegén meglepő mó don
méhkas látható, márpedig a méhkas a taka-

rékpénztárak attribútumaként szerepelt. A do -
log azonban rögtön érthetővé válik, ha tudjuk, hogy
neruda boltját „Az Arany Méhkashoz” címezte.

molnár és moser üzletét csak nem egészen kétszáz
méter választotta el nerudáéTól. A két szomszédvár erős

konkuren-
c i a h a r c -
ban állt
egy más sal;
t ö b  b e k

kö zött a pecsétbélyeg-kiadás terén is, bár győztest ezen a
területen sem lehetett hirdetni. 

PeTroVics miKlós „gyógyfűszer-keres -
ke désének” pecsétbélyegén vesszőkosárba
helyezett növény, nyilvánvalóan gyógynö-
vény látható. Az, hogy micsoda, sajnos még
nagyítóval sem állapítható meg. De igazán lát-
ványos.

deTsinyi friGyes 1884-ben nyitotta
meg drogériáját az egykori, mára már
lebontott Marokkó-udvarban. Vállal ko -
zá sa igen hamar felvirágzott, rövidesen
részvénytársasággá alakult és „nagydro-
géria” lett belőle. A cég a félévszázados

évfordulójára emlékpecsétbélyeget jelen-
tetett meg.
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A talán legszínesebb, már-már túl hangosnak
mondható drogista pecsétbélyeg a trianoni
határokon túl látott napvilágot az 1920-as évek
közepe táján. Az aradi Zeiner-féle „City” dro-
gériáról, a város kétségtelenül egyik legelegán-
sabb üzletéről beszélünk.

Azonban minden dicsőség elmúlik egyszer. 
A nagy és virágzó cégeké csakúgy, mint az általuk

kiadott pecsétbélyegeké. De jó – és talán nem
minden tanulság nélkül való – emlékezni rájuk
és a szemünket néha megpihentetni rajtuk.

Balázs Károly
szakíró

(a cikkben szereplő sigillumok és pecsétbélyegek a szerző 
gyűjteményéből valók.)

patikai sigillumok (magángyűjtemény)




