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Egy erdélyi gyógyszerész útkeresése
a két világháború között 
Dolgozatom célja dr. Ferencz Áron (1880–1954) kolozsvári gyógy-
szerész, címzetes egyetemi tanár (1. ábra), a kolozsvári Egyetemi
Gyógyszertár egykori vezetője életútjának állomásait, munkássá-
gát bemutatni, kiemelve szakmai tevékenységét a két világhábo-
rú között, különösen a Trianon utáni periódusban. A több mint
130 éve született Ferencz Áron halványuló emlékét szeretném fel-
idézni azzal a céllal is, hogy mindannyian megérthessük egy rend-
kívül szorgalmas, becsületes, kötelességét minden körülmények
közt teljesítő, hagyományt és hitet megőrző, felelősséggel élő és
szülőföldjéhez ragaszkodó erdélyi gyógyszerész életét, a történe-
lem nem mindig kedvező körülményei között. 

Tanulmányai
1880. október 15-én született Erdővidéken, Nagyajtán, az
Ajta patak mentén elterülő kis faluban, egy szegény, unitári-
us családban. Mivel apja korán meghalt, édesanyja, ferencz
zsuzsanna nevelte. Rokonságban volt a szintén nagyajtai
származású nyiredy GézáVal (1861–1914), a kolozsvári

gyógyszerészgyakornoki tan-
folyam vezetőjével, aki látva
tehetségét, szorgalmát, felka-
rolta és segítette a továbbtanu-
lásban. Így került Kolozsvárra
az Unitárius Főgimnáziumba,
ahol érettségi vizsgáját is letet-
te. Ezután ugyancsak Ko lozs -
vá ron a czeTz dénes (1869–
1922) gyógyszerész tulajdoná-
ban levő, 1885-ben alapított
Isteni Gondviselés Gyógy szer -
tár ban gyakornokoskodott.1

Egyetemi tanulmányait a
Ferenc József Tudományegyetemen (FJTE) végezte.2 Az
egyetemi anyakönyvben is eltartójaként édesanyja, ferencz
zsuzsanna nevét jelölte meg. A szakma iránti érdeklődése
és vonzódása már diákkorában megmutatkozott, egyik szak-
dolgozatával elnyerte a békéscsabai réThy Béla (1862–
1935) gyógyszerész által alapított díjat. Gyógy sze rész ok -
levelet 1902. június 6-án kapott, a gyógyszerészi esküt pedig

még abban a hónapban 18-án tette le,3 akkor, amikor az
egyetem rektora lőTe józsef (1856–1938) orvosprofesz-
szor volt, az orvosi kar dékánja pedig szaBó dénes
(1856–1918) professzor.

Szakmai tevékenysége 1919 előtt
Oklevele megszerzése előtt már dolgozott a Karolina
Országos Kórház házi gyógyszertárában. Tanára, isseKuTz
huGó (1855–1915) javaslatára, mint friss diplomás,
továbbra is az egyetemen maradt. 1903. március 1-jén tanár-
segédnek nevezték ki a felállítandó Egyetemi Gyógy szer tár -
hoz. Ez az év a szervezéssel telt el. Az újonnan létrehozott
Egyetemi Gyógyszertár isseKuTz huGó egyetemi magán-
tanár, egyetemi gyógyszerész vezetésével a Trefort u. (ma
Pasteur u.) 8. szám alatt 1904. január 1-jén kezdte meg
működését.4 ferencz áron 1904-től az Erdélyi Múzeum-
Egyesület tagjaként az Orvos-Természettudományi Szak -
osz tály ban is tevékenykedett.5 Közben beiratkozott a dokto-
rátusra. Az 1905/6-os tanévben, mint rendkívüli orvostan-
hallgató lett bejegyezve az egyetemi hallgatók anyakönyvébe.
Felvett tantárgyai között szerepelt 25 óra „Bevezetés a vegy-
tani búvárkodásba” (faBinyi rudolf tanár mellett), 5 óra
gyógyszertan (lőTe józsef tanárral) és szintén 5 óra köz-
egészségtan (riGler GuszTáV tanárral).6 1906. június 9-én
ő volt az egyedüli a FJTE-en, akit abban az évben gyógysze-
részdoktorrá avattak7 (2. ábra). Ekkor már az egyetem rek-

tora szaBó dénes orvosprofesszor volt, az orvoskari dékán
pedig Buday Kálmán (1863–1937). Doktori értekezésé-
nek témája az Aristolochia clematis (farkasalma), annak szö-
vettanával és kémiájával foglalkozott (3. ábra). 1906-ban1.

Ferencz Áron (1880–1954)

1. Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozá-
sai. EME kiadása, Kolozsvár 2002., 350–351. A gyógyszertár az
egykori Monostori u. 42. szám alatt működött.

2. Románia Nemzeti Levéltára, Maros megyei Igazgatóság,
Fond 576, Fac. Franz Jozsef Cluj, Registru Matricol nr. 713.
Orvostudománykari és II. éves gyógyszerészettan hallgatók anya-
könyve az 1901/2. tanév II. félévére.

3. Uo. Registru de procese verbale de examene 1901/1902., nr.
714–715.

4. Ferencz Áron, Dávid Lajos: A Ferencz József Tudo mány egye -
tem Gyógyszerészeti Intézet és az Egyetemi Gyógyszertárának törté-
nete. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1937.,
13, 3, 321–327.

5. Névjegyzék az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudomá-
nyi szakosztályának tagjairól az 1904. márczius 20.-án tartott köz-
gyűlés napján. Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-
Természettudományi Szakosztályából, 1904., 29. évf., 26. kötet, 
1-2. füzet, 121. 

6. Románia Nemzeti Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság,
i.m., u. o. nr. 809. 

7. A kolozsvári Egyetem tanácsai és doktorai névkönyve 1900/1–
1905/6., 805.

Doctores pharmaciae:
„Dominus Áron Ferencz annorum 25. religionis unitariae,

locus natalis Nagy-Ajta,
in Doctorem Pharmaciae promotus die 9 mensis junii 

anni 1906”
2.
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tézisét a Gyógyszerészi Hetilap hasábjain is részletekben lekö-
zölte.8 Ezután nősült meg, felesége örmény származású,
zachariás mária (1883–1958). zsuzsanna leányuk
1912-ben született. Ugyanebben az évben gyógyszertári
vegyésszé léptették elő,9 majd állami ösztöndíjjal több euró-
pai nagyváros gyógyszerészeti intézetében tanulmányozta
azok tevékenységét. 1913-ban részt vett a hágai nemzetközi
gyógyszerészkongresszuson. Hazatérte után bekapcsolódott
a gyógyszerészhallgatók oktatásába, tanulmányaik 3. és 4.
szemeszterében a gyógyszerészi műtan tantárgyat tanította,
ami a mai értelemben vett gyógyszer-technológiával azonos
tantárgy volt, ugyanakkor a kolozsvári gyógyszerészgyakor-
noki tanfolyamnak is előadója volt. 1916. május 26-án, a
közben elhunyt isseKuTz huGó utódjaként kinevezték a
gyógyszerészet tárgykör magántanárának. Tudományos
tevékenysége ebben a periódusban volt a legeredményesebb,
18 dolgozata jelent meg magyarországi illetve ausztriai
gyógyszerészi szaklapokban. Főleg különböző alkaloidok
mennyiségi mérési módszereivel, galenusi készítmények
alkaloidtartalmának meghatározásával foglalkozott,10 vala-

mint egyes gyógynövények (Evonymus europeus, Ricinus com-
munis, Cnicus benedictus és mások) magolajának összetételét,
fizikai-kémiai tulajdonságait vizsgálta11 (4. ábra).

8. Gyógyszerészi Hetilap, 1906, 679–680., 709–710., 726–
728., 744–746., 755–756.

9. Románia Nemzeti Levéltára, Maros Megyei Igazgatóság.
Fond 576. Fac. Med. Franz Jozsef, 1022. dosszié, 23.

10. Kálium bizmuth-jodid alkalmazása a Cortex Chinae és az
extractum Chinae alkaloidjainak meghatározására. Gyógyszerészi
Folyóirat, 1909., 96.; A china-alkaloidák mennyileges meghatáro-
zás értékéről. Gyógyszerészi Hetilap, 1909., 134–166.; A pikrolin-
savas meghatározás értékéről. Gyógyszerészi Hetilap, 1909.,
744–758.; A pyrrolidin-csoportbeli alkaloidák mennyiségi megha-
tározásáról. A Gyógyszerész, 1910., 161–164.; Egy új indikátorról.
Gyógyszerészi Folyóirat, 1911., 87–90.; Az Oleum Hyoscyami
alkaloid tartalmáról. Gyógyszerészi Hetilap, 1911., 37–39.; Az
alkaloidákat meghatározó módszerek haladásáról. Gyógyszerészi
Hetilap, 1913., 54–55.; Ein neuer Indikator. Pharmazeutischen
Post, 1913., 1–4.; Az alkaloidák meghatározásánál használt lúgok
megválasztásáról. A Gyógyszerész, 1914., 29–34.; Új sziliko-wolf-
rámsavas módszer az alkaloidák meghatározására (Dávid
Lajossal). Gyógyszerészi Értesítő, 1914., 208–211.; Neue Sili co -
wolframsäure-Methode zur quantitativen Bestimmung der
Alkaloide. Pharmazeutischen Post, 1914., 59.; Adatok a Thoms-féle
Kálium Bizmuth Jodidos alkaloid meghatározáshoz. A Gyógy -
szerész, 1915.; A gyógyszervizsgáló módszerekről. Gyógyszerészi
Értesítő, 196., 474–477., 510–513., 526–528.; A phytosterinek-
ről. Gyógyszerészi Szemle, 1917., 1. sz., 3–4., 2. szám 2–4., 3. szám
2–4.; A Phytosterin mennyiségi meghatározásáról. Gyógyszerészi
Szemle, különlenyomata.

11. Adatok az Evonymus europeus magolajának ismertetésé-
hez. Magyar Kémiai Folyóirat, 1916., 65–73.; Néhány Illóolaj-
növényről. Gyógyszerészi Közlöny, 1917., 487.; Néhány olaj physikai
és chemiai állandóiról. 1917.; A Benedekfű olajról. Az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya, 1917/19., 39.
kötet, 1. füzet, 126–138.

3.

4.
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1919 utáni tevékenysége
A trianoni döntés következtében a kolozsvári FJTE Sze ged -
re menekült. Bár Szegeden egy teljes évig fenntartották szá-
mára az Egyetemi Gyógyszertár igazgatói tisztségét, de ő
Kolozsváron maradt. Sokat gondolkodott, hogy mitévő
legyen. A szegedi egyetem Almanach az 1921/22-es tanévre
c. kiadványa jelzi ferencz áron nevét is a magántanárok
névsorában, azzal a megjegyzéssel, hogy egész éven át sza-
badságon van, lakhelye Kolozsvár, Tompa Mihály u. 1 szám.
Végül is az itthon maradást választotta. Döntését talán Kós
Károly 1919-ben tett kijelentése „…hiszem, hogy Erdélyben
nagyobb szükség lesz reám…” is befolyásolhatta.12 Miután
nem foglalta el a felajánlott állást, egykori kolozsvári munka-
társát, dáVid lajosT (1889–1962) – aki 1910-től a ko -
lozs vári egyetemi gyógyszertár gyakornoka, 1918-tól pedig
gyógyszertári vegyésze volt – nevezték ki a szegedi Egyetemi
Gyógyszertár mb. vezetőjévé, majd az 1925/26-os tanévtől
kezdve véglegesítették ebben a tisztségében.13

Bár Kolozsváron maradt, egy alkalommal anyagi támoga-
tásban részesítette a Szegedre áttelepült FJTE egyik gyógy-
szerészhallgatóját. Erről a szegedi FJTE Évkönyvének
1922/23-as kiadásában egy kis tudósítást olvashatunk,
miszerint „Ferencz Áron tanár úr 500 korona jutalmat ajánlott
fel egy szorgalmas, szegény sorsú hallgató jutalmazására, amit
Kovács Béla gyógyszerészhallgató nyert el”.14 Ez a felajánlása
különösen nagyra értékelendő, hiszen azokban az években
neki, mint itthon maradónak nem volt különösen jó az anya-
gi helyzete, de bizonyára, mint a gyógyszerésztársadalom
sokra becsült és segítőkész tagja, ezt a felajánlását szívesen
megtette.

Miután ferencz áron véglegesen eldöntötte, hogy
Kolozsváron marad, állás nélküli lévén új munkahelyet kel-
lett keresnie. Ehhez elsősorban a román hatóságok engedé-
lye volt szükséges. 1922. április 1-jén a romániai Legfelső
Egészségügyi Tanács 811. számú okirata alapján 198 gyógy-
szerész kollégájával együtt megkapta a „libera practica” jogot

(szabad gyakorlatra való
jog).15 Még ugyanebben az
évben a Kolozsvári I. Fer -
di nand Egyetem Gyógy -
sze ré szeti kémia Tanszék
vezetőjének, Gh. P. Pam -
fil (1883–1965) profesz-
szornak az irányítása alatt
működő ZEA Gyógy szer -
ve gyé szeti Rt. munkatársa
lett (5. ábra). Azonban rö -

vi desen kivált ebből a munkaközösségből és 1926-ban átvet-
te a GerGely ferenc utódai tulajdonában levő nagykeres-
kedői cég drogáru osztályának vezetését, ahol a cég készít-

ményeinek előállítását végezte. Itt is csak pár évet dolgozott,
mert 1929-ben bérbe vette a Palóczy lajos (1850–1926)
gyógyszerész által 1906-ban alapított Megváltó (abban az
időben Salvator) nevű gyógyszertárat, amely akkor az alapí-
tó gyógyszerész leányának, az 1918-ban oklevelet kapott dr.
Tischlerné Palóczy annánaK (sz. 1897. augusztus 10.,
Kolozsvár) a tulajdonában volt.16 Ezt 1938 októberéig vezet-
te. Közben az Egészségügyi Minisztériumtól engedélyt
kapott egy saját laboratórium létrehozására.

A budapesti Ernyey József Gyógyszerészettörténeti
Könyv tár tulajdonában van az 1939. január 25-én kelt kéz-
írásos levele, amit egy Magyarországra áttelepült egykori
barátjának, kartársának írt.17 (6. ábra) Ez a levél arról tanús-
kodik, hogy hiányolta a szakmai továbbképzéshez nélkülöz-
hetetlen ismereteket. Magánéletével kapcsolatban ebben a le -
vélben utal férjhez menő leányára is (sz. 1912), akinek 1939.
március 4-én volt az esküvője Gál endre gépészmérnök-
kel. Aláírása mellett olvasható akkori lakcíme is.18

1920 és 1940 között az Erdélyben megjelent kétnyelvű
(román-magyar) gyógyszerészeti szaklapok főmunkatársa-
ként is széles körű szervezési és szakirodalmi tevékenységet
folytatott. Így az 1920-ban elindított Pharmacia –
Gyógyszerész Újság, majd az 1923-ban megjelent Revista
Farmaciei – Gyógyszerészi Folyóirat c. szaklap főmunkatársa
lett (7. ábra). Ezekben a lapokban néhány dolgozatát is

16. Akkor a Calea Victoriei 54. szám alatt működött, ez az
egykori Magyar u. volt.

17. Kézirat. Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár
gyűjteményében, Budapest.

18. Gavril Tripon utca, ma Haţeg u. 19., az egykori Rákóczi,
ma Grigorescu negyedben.

12. Kós Károly emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
2003., 237.

13. Szegedi Egyetemi Almanach (1921–1996). Szeged, 1997.,
403.

14. Beszámoló a Szegedi m. kir. Ferencz József Tudo mány -
egyetem 1922/23–1926/27. évi működéséről. Az egyetem ki -
adása, Szeged, 1928.

15. Revista Farmaciei – Gyógyszerészi Folyóirat, 1923.

5.

6.

7.
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közölte.19 Egy-egy összefoglaló tanulmánya jelent meg
magyarországi folyóiratban is.20 Kolozsváron 1921. január
17-én megalakult az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerészek
Szövetsége. Ennek tagjaként tevékenyen részt vett az egye-
sületi életben. Az 1929. január 13-án alapított Erdélyi és
Bánáti Gyógyszerészek Korpótlékos Pénztára és Nyug díj -
intézete keretében először csak választmányi póttag volt,
majd 1931-ben igazgatósági tagnak választották meg.21

Tevékenysége a 2. bécsi döntést
követően
A FJTE Kolozsvárra való visszatérése után, az 1940/41-es
tanévtől a Gyógyszerészet tárgykör magántanáraként ismét az
Egyetemi Gyógyszertár vezetője lett. A Budapesten megjele-
nő Gyógyszerészi Szemle 1942. június 6-i száma a fedőlapján
közölte arcképét, a hátlapján pedig vázlatosan ismertette
életrajzát is, értékelve tevékenységét.22 Az 1943/1944-es
tanévben előadásokat tartott Gyógyszerészeti kutatások és
vizsgálatok gyógyszerészdoktor jelöltek részére címen. Ebben az
időszakban írta meg átfogó tanulmányát egykori tanítómes-
teréről, isseKuTz huGóról, amit 1944-ben a Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője hasábjain le is kö -
zölt.23

Az 1944-es hatalomváltás utáni
tevékenysége
Az 1944. évi hatalmi változások következtében Erdélyt, így
Kolozsvárt is Románia területéhez kapcsolták. Ez a változás
egyetemi pályáját ismét félbeszakította. Mivel 1945-ben 
a Ko lozsvári Állami Magyar Tudományegyetem (később
Bolyai Tudományegyetem) Orvosi Karát Marosvásárhelyre
helyezték, a magyar nyelvű egyetemi szintű gyógyszerész-
képzés Kolozsváron félbeszakadt.24 Ezért újabb munkalehe-
tőség után kellett néznie. Ekkor a saját nevén nyitott labora-
tóriumában (Laborator Dr. Ferencz Aron), néhány gyógy-
szer nagyobb mennyiségben való előállítását kezdte meg. Itt

alkalmazta egyik unokaöccsét, ferencz józsef gyógysze-
részt (sz. 1901. nov. 11., Nagyajta)25, aki Szegeden 1922-ben
tette le gyakornoki vizsgáját, 1927 júniusában pedig az
approbációs vizsgáját is.26 Ezt követően hazatért, és 1929-től
Tövisen volt gyógyszerész. Itt 1930-ban megvette a Minerva
Gyógyszertárat inczeffy alBerT (sz. 1870) gyógyszerésztől,
aki 1900-tól volt tulajdonosa az 1871-ben schlaVKoViTs
jácinT gyógyszerész által alapított patikának.27 Itt dolgo-
zott 1940-ig, ekkor jött Kolozsvárra, ahol nagybátyja alkal-
mazta a laboratóriumában.

Románia Nemzeti Levéltára Kolozs megyei Igaz ga tó sá gá -
nak állományában három olyan iratcsomóból álló dokumen-
tum található, amely igazolja ennek a laboratóriumnak az
1947–1949 közötti működését.28 Az első iratcsomóban (Re -
gistru de calculaţie) levő adatok három, a laboratóriumban
előállított gyógyszerkészítmény összetevőire és annak
beszerzési, illetve előállítási költségeire vonatkoznak. Az
egyik laboratóriumában előállított gyógyszer a Digilanatum
oldat volt, amit 10 g-os üvegekben forgalmazott. Ennek a fő
összetevője a Digitalis lanatae folium (gyapjas gyűszűvirág
levele) volt, vivőanyagként pedig alkoholt, étert és glicerint
tartalmazott. Egy másik készítménye az Eringol nevet visel-
te, ezt a köhögéscsillapító oldatot 200 g-os üvegekben for-
galmazta. Ennek egyik összetevője az Eryngii herba (Eryn -
gium planum, kék iringó) vizes kivonata volt, amit még
PáTer Béla (1860–1938) javasolt, népgyógyászati meg -
figye lései alapján. Ezenkívül még efedrin, bromoform, nat -
rium benzoicum, valamint Aconiti tinctura és emetin is sze-
repelt a gyógyszer összetételében. A harmadik készítménye
egy erősítő, roboráló oldat volt, a Neotonicum, ami calcium
glycero-phosphoricum, ferrum chloridum, cuprum citricum,
extractum Hepatis, acidum ascorbinicum és natrium ben -
zoi cum mellett coffeinum purum és strychninum sulfuricum
kis mennyiségét is tartalmazta (8. ábra). A levéltárban talál-

19. Az élvezeti szerekről. Arhiva Farmaciei, 1925., 2.; Olaj
elemzésekről. Revista Farmaciei – Gyógyszerészi Folyóirat, 1925.,
259., 280–282., 294–296., 309.; A china-kéreg alkaloidái megha-
tározásának újabb módjai. Revista Farmaciei – Gyógyszerészi
Folyóirat, 1925., 22.

20. A Staphylea-olaj elemzése (Cseresznyés Gyulával). Magyar
Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1928., 224–229.,
98–98.; A Ferencz József Tudományegyetem Gyógyszerészeti
Intézete és Egyetemi Gyógyszertára története (Dávid Lajossal).
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítője, 1937., 13.,
321–327.

21. Buletinul Asociaţiei Farmaciştilor din Ardeal şi Banat (Cluj
– Kolozsvár) 1931., 9., 19–20., 301.

22. Gyógyszerészi Szemle, 1942. június 6., VII. évf., 23. szám
(fedőlap).

23. Issekutz Hugó emlékezete. Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Értesítője, 1944., 20., 1., 3–7.

24. Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozá-
sai. EME kiadása, Kolozsvár, 2002., 170–171.

25. Testvérének, Ferencz Lajos gazdálkodónak egyik fia.
Ferencz Gyula mérnök és felesége, dr. Ferencz Zsófia közlése.

26. Gyógyszerész gyakornoki vizsganapló. 1922; Approbációs
vizsgák 1923–1940. A Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar
Levéltárából.

27. Molitorisz P. (red.): Almanach. 1937. Cluj, 1937., 139.
28. Román Nemzeti Levéltár, Kolozs megyei Igazgatóság. Fond

nr. 8 „Laboratorul dr. Ferencz Aron 1947–1949”, dosszié 1: Registru
de calculatie 1947., 1–22.; dosszié 2. Registru de casă 1949., 1–3.;
dosszié 3: Corespondenţa comercială şi contabilă 1949., 1–127.

8.
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ható iratok a készítmények pontos összetételét nem ismerte-
tik, csak az egyes összetevők beszerzési árát, az előállításhoz
szükséges energia árát, a munkaerők fizetését, a csomagoló-
anyagok és a hozzáadandó különböző adók mértékét. A má -
sodik iratcsomóban (Registru de casă 1949) azoknak a cégek-
nek a neve és adatai találhatók meg, melyekkel az árubeszer-
zés folyamán kapcsolatban volt ferencz áron. Így buka-
resti, kolozsvári cégektől szerezte be a szükséges kemikáliá-
kat, Szatmárról az üvegekhez a dugókat, a szükséges címké-
ket pedig Kolozsváron nyomtatta. A harmadik iratcsomó
(Corespondenţa comercială şi contabilă 1949) a bevételi-ki -
adási elszámolásokat tartalmazta, a lakbéri kiadásokat, illet-
ve az ő és munkatársának, ferencz józsef gyógyszerész-
nek a fizetését. Ezekből az adatokból látható, hogy mennyi-
re nem volt jövedelmező a vállalkozása. Tulajdonképpen
nem a ha szonért dolgozott, hanem azért, hogy tudásával,
tapasztalatával segítsen beteg embertársain.

Romániában 1949. április 2-án a 134. sz. kormányrende-
lettel véghez vitték a városokban levő gyógyszertárak, egész-
ségügyi intézmények, laboratóriumok, drogériák államosítá-
sát.29 Ez vonatkozott ferencz áron laboratóriumára is.
Valószínű ennek következtében elkeseredett, hiszen ezzel
elvesztette az utolsó lehetőséget, hogy szakmája területén
dolgozhasson. Hetvenévesen már nem lett volna alkalma
újabb munkahelyet találni. Ez hozzájárulhatott elhatározá-
sához, hogy kitelepüljön Magyarországra. A laboratóriumá-
nak államosítása utáni életéről, tevékenységéről csak kevés
adatot találtunk. 1950–1951-ben a Budapesten megjelenő
A gyógyszerész című szaklapban közölt még két dolgozatot.30

Valószínűleg ekkor már Magyarországon élt. Ezután már
több közleménye nem jelent meg és így be is fejeződött szak-
mai tevékenysége.

A budapesti Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának ada-
tai szerint,31 1954. április 22-én, hetvennégy éves korában
hunyt el Újpesten, a Kisfaludy u. 53. szám alatt, ahol utolsó
lakása volt. A Megyeri úti temetőben nyugszik feleségével
(1883–1958), leányával, Gál endrénéVel (1912–1984)
együtt. Sírjának helyrajzi száma 40/a-3-42, a sírkövön a
következő felirat olvasható: dr. ferencz áron
(1880–1954), dr. ferencz áronné (1883–1958), Gál
endréné (1912–1984). Emléketek szívünkben örökké élni
fog (9. ábra). A síremléket még leánya emeltette. 

ferencz áron élete és egész tevékenysége azt igazolja,
hogy a többszöri, és számára nem előnyös történelmi körül-
mények közt is szerény, de tevékeny gyógyszerészként,
tanárként, hivatásának elkötelezettjeként, hű maradva
Erdélyhez, Kolozsvárhoz a város lakosainak egészségvédel-
me érdekében dolgozott 70 éves koráig. Őrizzük meg mi is
emlékét!

Köszönettel tartozom ráczKeVy ediTneK, a Semmel -
weis Orvostörténeti Könyvtár munkatársának, hogy az
Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtárban talál-
ható ferencz áronnal kapcsolatos anyagokat rendelke-
zésemre bocsátotta.

dr. Péter h. mária

29. Decret Nr. 134 din 2 aprilie 1949. Act publicat in: Buletinul
Oficial Nr. 15 din 2 aprilie 1949. 

30. A Beta vulgaris chemiájáról. A Gyógyszerész, 1950.,
161–164.; Néhány keserű anyagról. A Gyógyszerész, 1951.,
207–208.  

31. Temetési anyakönyv és a sírhelyere vonatkozó adatok.
Magyarországi Unitárius Egyház Püspöki Hivatalának közlése
2000-ben (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2–4. sz.)
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Dr. Ferencz Áron (1880-1954)
a kolozsvári egyetem tanácsai és doktorai névkönyve 1900/01–1905/06 c.
kiadvány 805. oldalán található bejegyzés
aristolochia clematis
Ferencz Áron néhány dolgozatának különlenyomata
Pamfil professzor „zea” Gyógyszervegyészeti vállalatának 1923. évi reklámlapja 
Ferencz Áron  1939. január 15-én, barátjához írt levelének első és utolsó oldala
(ernyey Gyógyszerészettörténeti Könyvtár, budapest)
erdélyben, 1920–1928 között megjelenő szaklapok, melyeknek Ferencz Áron
is szerkesztőségi tagja volt
Ferencz Áron laboratóriumában 1946–1948 között készült gyógyszerek
Dr. Ferencz Áron és családjának síremléke budapesten a megyeri úti temetőben
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A magyarországi és szlovákiai történettudomány és történészek
között intenzív párbeszédre és információcserére van szükség
ahhoz, hogy a két történetírásban a különbségek mellett fel
lehessen tárni a közös pontokat is. Ez vonatkozik a gyógyszeré-
szettörténetre is, hiszen az egyik és a másik fél történészei néha
párhuzamos vagy hasonló témákon dolgoznak, közben sokszor
nem is tudnak egymásról, illetve nem ismerik a másik fél kutatá-
sának eredményeit.

V oda GuszTáV (1886–1968) a XX. századi szlo-
vák gyógyszerészettörténet egyik jelentős alakja,
ennek ellenére még Szlovákiában is keveset tudunk

róla.1 Az ismeretlensége joggal indokolhatja a kutatást, mely
eredményességéhez a téma magyar vonatkozását is figyelem-
be kell venni, hiszen Voda az Osztrák–Magyar Monarchia
idején Budapesten végezte el egyetemi tanulmányait és sze-
rezte meg a gyógyszerészi diplomát. Néhány évtizeddel
később – az első bécsi döntés után –, mint Magyarországhoz
visszacsatolt terület lakosa, magyar állampolgárrá lett. 

Voda GuszTáV 1886. május 3-án született a Pozsony
megyei Modorban (Modra). Szlovák érzésű tanári családban
és evangélikus szellemben nevelkedett. Az általános iskolai
műveltséget apja, Voda józsef biztosította számára.
Középiskolás éveit a pozsonyi líceumban töltötte.
Tanulmányai befejeztével a fiatal GuszTáV nehéz döntés
előtt állt – pályát kellett választania. Saját szavai szerint rajz-
tanár szeretett volna lenni, de végül is izáK GaBriel
(1870–1921) pozsonyi gyógyszerész tanácsát megfogadva a
gyógyszerészet mellett döntött.2

Mielőtt beiratkozott volna az egyetemre, 1904 és 1906
között a Pozsonyi heim Vendelín Szent István Gyógy -
szer tárában gyógyszerész gyakornokként dolgozott. Itt első-
sorban a cseh hamPl franTišeK gyógyszerésznek köszön-
hetően gazdag tapasztalatokat szerzett. A gyakornoki időt és
a három hónapos tyrocinális kurzust lezáró ún. tyrocinális
vizsga letétele után a húszéves ambiciózus ifjú útja Pozsony -
ból Budapestre vezetett.

A budapesti egyetemi képzése 2 évig tartott – de mivel 
a XX. század elején még Magyarországon nem létezett önálló
gyógyszerésztudományi kar, az első évet a bölcsészeti karon,
a másodikat pedig az orvosi karon végezte. Tanulmányai
sikeres befejezése után „Magister pharmaciae” oklevelét 1909
júniusában szerezte meg a budapesti egyetemen.

Álljunk meg még egy pillanatra Voda budapesti éveinél.
Kétségtelen, hogy a fővárosban töltött időszak nagy impul-

zust jelentett személyes, valamint szakmai fejlődéséhez és 
a pályafutásra való felkészüléshez – ezenkívül a politikai,
társadalmi, kulturális élet központjának intellektuális és
tudományos légkörben új kapcsolatokat szerzett. Aktívan
bekapcsolódott a fővárosban tartózkodó szlovákok életébe
is. Érdemes megemlíteni, hogy belépett a Pest-budai Szlovák
Egyletbe (Slovenský spolok).3 A Szlovák Egylethez tartozó
fiatal értelmiségiek által létrehozott Irodalmi Szakosztály
(Literárny odbor) tagjaként is szerepet vállalt.4 Tudjuk, hogy
egy, az amerikai Szlovák Liga (Slovak League of America)
által kihirdetett pályázat keretében megírta a Gyógyszerészet
története Magyarországon a XVIII. században (Dejiny lekár-
nictva v Uhrách do konca 18. storočia) című munkát. Sajnos
ez a mű nem maradt fenn, és így nem ismerjük sem a tartal-
mát, sem a terjedelmét. Be kell érnünk annyival, hogy ez volt
az első szlovák nyelven írott kísérlet a magyarországi gyógy-
szerészettörténet rekonstruálására.

Voda GuszTáV valamelyik külföldi egyetemen szerette
volna bővíteni és mélyíteni gyógyszerésztudományi ismere-
teit. Levelezéseiből kiderül, hogy egyetemi tanára, auGuszTin
Béla professzor tanácsára, aki a berni egyetem abszolvense
volt, a berni bölcsészeti kart választotta. Svájcban két évet
töltött, fő tantárgyává a farmakognóziát választotta. A kor
jelentős tudósa és pedagógusa, a modern farmokognózia
nesztora, alexander Tschirch (1856–1940) vezetése
alatt dolgozta ki a disszertációs munkáját. Tematikailag
három növényi drog anatómiai és fejlődési folyamatával fog-
lalkozott (Exogonium purga, Ferula narthex és Strychnos nux
vomica), és főleg a szöveteikben jelenlévő alkaloidák, illetve
glükozidok tartalmát kutatta. 1911 májusában sikeresen
letette az előírt szakvizsgákat és felmutatta a Anatomisch-ent-
wicklungsgeschichtliche Untersuchungen einiger pharmakognos-
tisch wichtiger Phlanzen című disszertációs munkáját, melyet
köteles volt 80 db nyomtatott példányban kiadni (főleg
tudományos intézmények számára). Azt követően, hogy
Bernben 25 éves korában megszerezte a gyógyszerészdokto-
ri képesítést, mint doctor philosophiae elkezdett kondíciós
gyógyszerészként dolgozni. 

Először Bad Ischlben, az osztrák fürdőhelyen, a volt csá-
szári udvari gyógyszertárban vállalt állást, majd 6 év eltelté-
vel, 1917-ben visszatért hazájába, és Körmöcbányán a GazdíK
jános utódai gyógyszertárában gyógyszertári gondnokként
dolgozott. Itt élte meg a világháború befejezését, az Oszt -
rák–Magyar Monarchia felbomlását és Csehszlovákia meg-
alakulását. 

A nagy geopolitikai változások viharában, a történelmi
fordulatok közepette Voda is kivette a részét, hiszen Kör -
möc bányán ő lett az 1918 novemberében megalakuló

Voda Gusztáv (1886–1968)

1. Voda Gusztáv életét eddig csak Anton Bartunek gyógyszerész és
gyógyszerészettörténész foglalta röviden össze az Osobnosti slovenské-
ho lekárnictva (A szlovák gyógyszerészet személyiségei) című könyvében.
Prešov, 2001., 208 o., ISBN 80-8063-085   

2. Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v
Martine (A Szlovák Nemzeti Könyvtár Irodalmi és Művészeti
Levéltára Mártonban), sign. 157 A 57, Voda levele Jurkovičhoz, 1966.
1. 13.

3. A Szlovák Egylet működéséről részletesen lásd: Kovács Anna: 
A szlovákok élete és kultúrája Budapesten a dualizmus korában
(1867–1918). Piliscsaba–Esztergom, PPKE, BTK–nyugati szláv
kulturális kutatócsoport, 2006.

4. Izák, L’udo: Čo zaujímalo našu peštiansku mládež (Mi érdekel-
te a pesti ifjúságunkat). In Prúdy, 1928., 1. sz., 188. o.
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Szlovák Nemzeti Tanács elnöke. Későbbi években is talá-
lunk példát a világi tevékenykedésére: a 1920-as évek elején
Losonc polgármestere volt.

Losonc – Nógrád megye központja – lett Voda mun-
kásságának következő és egyben utolsó megállója. 1920 ta -
vaszán licencióval rendelkezve itt nyitotta meg a saját gyógy-
szertárát, a Salvator Gyógyszertárat. A nemzetiségileg ke -
vert, határ menti szlovák-magyar városban ez volt a harma-
dik gyógyszertár. A másik két losonci gyógyszertár
Buchwalder zsiGmond (Fekete Sas) és dénes miKsa
(Magyar Király) tulajdonában volt.5 A Salvator Gyógy szer -
tár modern laboratóriummal volt felszerelve. Mivel a gyógy-
szertári tennivalókat egyedül nem győzte volna ellátni, már a
gyógyszertár megnyitásakor egy okleveles gyógyszerészsegé-
det alkalmazott, mégpedig hlaVasy anTóniáT.6 Nem telt
el sok idő és Voda a losonci közösségben igen megbecsült,
tisztelt személlyé vált. Szerepet vállalt a város társadalmi és
kulturális életében is, a város mecénásai közé tartozott.

A Csehszlovák Köztársaság megalakulása után, az új poli-
tikai helyzet következtében új változások, kihívások és fel-

adatok előtt álltak a gyógyszerészek is. Az országban
megalakult a Csehszlovákiai Gyógyszerészeti Szö vet -
ség (Svaz československého lékárnictva) és a Szlovák
Gyógyszerészek Egyesülete (Spolok lekárnikov zo
Slovenska), tagjai nagy része magyar nemzetiségű
gyógy szerész volt.7 Voda GuszTáV mindkettőbe be -
lépett. Azonban a szlovák gyógyszerészeknek nem volt
sem országos szövetségük, sem gyógyszerészeti kama-
rájuk. Voda, aki külföldi tapasztalatainak köszönhe-
tően nagy fontosságot tulajdonított a szakmai, gyógy-
szerészeti szervezeteknek, rendkívül szükségesnek tar-
totta, hogy Csehszlovákiában létrejöjjön egy szlovák
szakmai érdekvédelmi szervezet. Ennek megszervezé-
sében és megalapításában jelentős szerepet vállalt. 

Az előmunkálatok már több éve folytak, végül
1927. május 15-én Pozsonyban megalakult a Szlovák
Gyógy sze ré szek Szövetsége (Svaz lekárnikov Slovákov).
Ezt az eseményt a modern szlovák gyógyszerészettör-
ténet kezdetének is tekinthetjük. A szövetkezet elnö-
kévé a Pozsonyban működő gyógyszerészt, Žuffa
Vladimír jánT8 (1893–1974) vá lasz tották meg.
Voda, aki a Szlovák Gyógyszerészek Szövet sé ge alapító
tagjainak egyike volt, bizottsági tagként is aktívan
tevékenykedett. 

Szlovákiában a két világháború közötti időben 
a gyógyszerészet szempontjából nagy szükség volt egy
sajtóorgánumra. A Szlovák Gyógyszerészek Szö vet sé gé -
nek kezdeményezésére 1931 januárjától megindult és
havonta megjelent a Slovenský lekárnik (Szlovák Gyógy -
szerész) című folyóirat. Voda GuszTáV már az első
számban hangoztatta, hogy a gyógyszerésznek 
a szakmai küldetésen kívül a szlovák nemzeti és kultu-
rális életben is aktívan meg kell állnia a helyét.
Figyelmet szentelt a szlovák gyógyszerésznövendékek
oktatására és követelte a gyógyszerészképzés reform-

ját. Talán a külföldön szerzett tapasztalatainak és megfigye-
léseinek köszönhetően rendkívüli figyelmet szentelt az egye-
temi gyógyszerészképzés reformjának: követelte, hogy az
addigi 2 év helyett 4 évig tartson, pontosabban 6 szemeszter
elméleti jellegű oktatás és 2 szemeszter gyakorlati jellegű
oktatás legyen.9 A má sodik világháború idején, 1940-ben 
a gyógyszerészek általános elégedetlensége és a gyógysze-
részképzés modernizálásának az igénye az addigi kétéves
egyetemi gyógyszerészképzést három évre bővítette ki. 

Voda gyógyszerészettörténet iránti érdeklődése korán,
már a Budapesten töltött diákéveiben megnyilvánult és élete
későbbi szakaszaiban is kifejezte ez iránti vonzalmát. 1951-
ben publicisztika útján felszólította a gyógyszerész közönsé-
get arra, hogy a patikákban található történelmi és kulturális
értékű írásos dokumentumok és tárgyak megőrzésének érde-

1.

5. Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Lučenec (Besz ter ce -
bányai Állami Levéltár Losonci Fióklevéltára; a továbbiakban: Šabb
LC), f. Lučenec – magistrát, 1920, kr. č. 51, inv. č. 174.

6. Šabb LC, f. Lučenec – magistrát, 1920, kr. č. 51, inv. č. 174.

7. Bábik, I., Gavalier, P.: Poznámky k spoločenskej funkcii progra-
mu a činnosti sväzu lekárnikov Slovákov za prvej ČSR. In
Farmaceutický obzor, 34, 1965., 438. o.

8. Žuffa Vladimír Ján 1938-ig töltötte be az elnöki tisztet. Lásd:
Žuffa Vladimír Ján: Poznámky k dejinám slovenskej farmácie
( Jegyzetek a szlovák gyógyszerészet történelméhez). Liptovský
Mikuláš, 2001. 123 o. ISBN 80-968570-3-7

9. Voda Gusztáv: K reforme lekárnického štúdia. In Slovenský
lekárnik, roč. III., è. 5, máj 1933., 1-2. o.



2011. oKtóber 11Gyógyszerészettörténet  Î

kében haladéktalanul létre kell hozni a szlovák gyógyszeré-
szet múzeumát.10 Az első (és máig is egyetlen) gyógyszerész-
múzeum Szlovákiában – Múzeum farmácie – 1961-ben nyílt
meg az egykori Vörös Rák Gyógyszertár he lyiségeiben.11

Ahogy már említettük, Voda, mint Losonci lakos és
gyógyszerész az első bécsi döntés után magyar állampolgár
lett. A második világháború éveiben figyelemmel kísérte 
a gyógyszerészek helyzetét Magyarországon, valamint a Szlo -
vák Köztársaságban. A háború utáni éveket, élete utolsó
éveit Losoncon élte le szerető feleségével, BelláVal (szül.
šimKoVá), akivel gyermektelen házasságban élt. 1968.
május 3-án hunyt el és a Mártoni Nemzeti Temetőben
temették el. Gyógyszertárát néhány évvel a halála után szo-
morú sors érte – a kommunista rendszer éveiben, 1976-ban
az épületet lerombolták.

Végezetül megemlíteném, hogy a szellemes és rendkívül
intelligens Voda GuszTáV életpályájának rövid áttekin-
tése érdekes bepillantást nyújt nemcsak egy olyan gyógy-
szerész életébe, aki különböző államrendszerekben élt és
működött, mint gyógyszerész, hanem aki saját maga is
aktív résztvevője és szereplője volt a XX. századi gyógy-
szerészettörténetnek is.

angelika dončová
történész, fordító

szlovákia
angelikadoncova@gmail.com

voda Gusztáv, losonc, 1921 (a fénykép a Dokupil család tulajdona)
voda Gusztáv aláírása

1.
2.

2.

10. Voda Gusztáv: Založme si slovenské lekárnické múzeum. In
Farmácia, roč. XX., október 1951., 190-191. o.

11. Múzeum farmácie (Gyógyszerészeti Múzeum) – Vörös Rák
Gyógyszertár Pozsonyban ma is látogatható. Lásd: 
http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=4&idp=47551

Amit a gyógyszerészek adtak a világnak, 2012,
művészeti naptár, január (Galenus Kiadó)
Johann Friedrich böttger (1682–1719)
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Gyógyszerészet és irodalom sokféleképpen kapcsolódhat egymás-
hoz: a gyógyszerészeti tanköltemények, a gyógyszerészeti tárgyú
vagy gyógyszerészekről (is) szóló irodalmi alkotások, illetve a
gyógyszerész költők és írók útján egyaránt.

Gyógyszerészeti tankölteményeket, vagyis a köny-
nyebb megjegyezhetőség érdekében versbe, több-
nyire hexameterekbe szedett gyógyszerészeti mun-

kákat az ókortól a középkorig számosat ismerünk, köztük
például a Kr. e. 3. században élt niKandrosz 630 hexame-
terből álló Alexipharmaka című, főként mérgekről szóló tan-
költeményét, oVidius (Kr. e. 43.–Kr. u. 17.) Medicamina
faciei címen ismert kozmetikai munkáját, vagy QuinTus
serenus sammonicus (Kr. u. 3. sz.) 64 fejezetből álló
Liber medicinalis-át. Ám e műfajba sorolható marBodus
(1035–1123) rennes-i püspök Liber de lapidibus című, a drá-
gakövekről szóló tankölteménye, vagy az odo Von
meunGnaK (XI. sz.) tulajdonított Macer floridus című, ere-
detileg 200 hexametert tartalmazó, utóbb folyamatosan
bővített orvosi munkája is.

Az európai irodalomban a gyógyszerész (és a méregkeve-
rő) alakja már a mitologikus hagyományban megjelent, gon-
doljunk csupán Kheirón kentaur, PanaKeia, KirKé vagy
médeia alakjára. Az első ismert gyógyszerészekről szóló
szatírát henricus cornelius aGriPPa Von
neTTesheim De incertitudine et vanitate omnium scientia-
rum et artium (Antwerpen, 1531) című szatíragyűjteményé-
ben találjuk, ám a gyógyszerész alakja shaKesPeare Rómeó
és Júliá-jától GoeThe Hermann és Dorotheá-ján át
flauBerT Bovaryné-jáig az európai irodalom számtalan
ismert alkotásában előfordul. Az első, kifejezetten gyógysze-
részről szóló színdarabot tudtommal carlo Goldoni
(1707–1793) írta (A patikus, avagy az orvos is lehet tisztessé-
ges). Az első gyógyszerészeti vonatkozású opera, haydn
A patikus (Lo Speziale) című műve viszont magyar vonatko-
zású, hiszen első ízben 1768-ban Eszterházán adták elő. 

Különösen gazdag a kábítószerekkel kapcsolatos szépiro-
dalom, amely az Odüsszeiától coleridGe-en, de Quincey-n
és Baudleaire-en, csáTh Gézán át a beat-írókig,
KerouaciG és GinsBerGiG ível. Aki a gyógyszerészet és 
a világirodalom további kapcsolataira kíváncsi, annak mele-
gen ajánlom wolf-dieTer müller-jahncKe professzor
könyvét (Giftmischer, Exzentriker, Biedermänner. Das Bild des
Apothekers in Prosa und Lyrik. Von der Frühen Neuzeit bis
zur Gegenwärt. Eschborn, Govi-Verlag, 2009.)

A gyógyszerész alakja természetesen a magyar iroda-
lomban is gyakran megjelent, különösen a XX. századtól.
széP ernő Patika című drámáját nemrégen a kaposvári
Csiky Gergely színház játszotta nagy sikerrel, ám a gyógy-
szerész alakja KoszTolányinál (Aranysárkány, Alakok),
némeTh lászlónál (Égető Eszter), vagy PuTnoKy
isTVánnál is fontos szerepet játszik – utóbbiról később
még esik szó.

A világirodalom gyógyszerész költői és írói szinte vég nél-
kül sorolhatók a reneszánsz szatíraírótól, anTonio
GrazziniTól, john KeaTseniG, Theodor fonTanéiG
és GeorG TraKliG. Az első gyógyszerész írók azonban 
még a XII. században éltek. Közülük a legjelentősebb faríd
ad-dín iBn aTTár perzsa költő, a szúfi költészet legna-
gyobb alakja, illetve a polihisztor, orvosi-gyógyszerészeti
szerzőként, himnuszköltőként, színműíróként, látnokként
és zeneszerzőként egyaránt jelentős hildeGardis Von
BinGen (1098–1179) volt.

Mi azonban ezúttal első-
sorban a magyar gyógysze-
rész írókra és költőkre
vagyunk kíváncsiak. A ma -
gyar irodalom jelentős alko-
tói közül a nem gyógysze-
rész, hanem teológus melius
juhász PéTerT (1532–
1572) érdemes megemlíte-
nünk, aki Herbárium-ával 
a magyar nyelvű gyógynö-
vénytani irodalom megala-
pozójának tartható. 

Egyértelműen gyógysze-
rész volt azonban a kiváló
szegedi író, TömörKény

(sTeinGassner) isTVán (1866–1917), aki 1882–1886
közt patikussegédként kereste kenyerét. 

Kevesen tudják, hogy az
egyébként orvos lénárd
sándor (1910–1972)
Brazíliába vándorlása után
egy darabig – mivel orvosi
diplomáját nem honosították
– hivatalosan csak gyógysze-
részként tevékenykedhetett. 

Kósa lászló és
szmodiTs lászló hívta föl
figyelmünket arra, hogy a
neves gyógyszerészcsaládból
származó, vegyész végzettsé-
gű örKény isTVán (1912–
1979) 1956 után „büntetés-
ből” az EGIS gyógyszergyár-

ban kapott munkát (a gyár néhány kiadványát ő írta és szer-
kesztette).

Véleményem szerint jelentős gyógyszerész íróink közé
tartozik PuTnoKy isTVán (Bp., 1904–1971 Bp.) is, akinek
ugyan csupán egyetlen szépirodalmi munkája jelent meg, 
a Gyógyszertár az Isten szeméhez (Bp., 1942–2002 Bp.), ám
ez a könyv, irodalmi erényein túl a korabeli hazai – és erdé-
lyi – gyógyszerészet hétköznapjainak is elsőrendű doku-
mentuma. PuTnoKy egyébként termékeny szakíróként és
tankönyvíróként is kimagaslót alkotott: a magyar gyógysze-

Gyógyszerész íróink és költőink

tömörkény István

Örkény István
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részképzés meghatározó alakját tisztelhetjük
benne.

Számos gyógyszerész írónk és költőnk azonban
az említetteknél kevésbé ismert. Úgy gondoltam,
érdemes felsorolni, s röviden méltatni őket.

BarTa sándor (Nagyvárad, 1890–1944
Ausch witz): Kolozsváron szerzett oklevelet, majd
előbb Gelencén, utóbb Kovásznán volt gyógysze-
rész. Műkedvelők színháza cím alatt (Kovászna,
1928) kötetben is megjelentek falusi tárgyú jelene-
tei. Új Judea című regényében pedig (Kolozsvár,
1938) egy utópikus zsidó állam képét rajzolta meg.

dudás Kálmán (1912–1983): 35 éves koráig 
a Vajdaságban élt, ekkor megjelent munkái: Déli
szél (1939), Egy marék föld (1944). 1947-ben költö-
zött Magyarországra. Itt két kötete jelent meg:
1961-ben a gyűjteményes Szederillat, s tíz év múlva
a Sugaras evezőkkel. Halk szavú „nyugatos” költő
volt, műfordítóként is jelentős.

GenszKy Géza (Máramarossziget, 1894. május
22.–1963. október 12.): erdélyi gyógyszerész,
fotográfus és író, Vox humana (1937) és Repül a
pille (é. n.) című novellásköteteit ismerem.

dr. incze lászló (Pécs, 1935. november
10–): so mo gyi gyógyszerész költő, versei helyi
lapokban jelentek meg. (Kékbe révedő évek, 2009.)

sill andrás (Szolnok, 1906–?): tanulmányait
Budapesten és Bécsben végezte 1932-ben. A buda-
pesti egyetemen Tuzson professzor munkatársa volt.
Versei a Nyugatban, Újságban, Pesti Naplóban jelen-
tek meg. Önálló verseskötete: Hullámjáték (1931).

sTadler aurél (Palics, 1894–1973 Palics):
vajdasági gyógyszerész író. Főbb művei: Csak egy
csodám maradt (Sopron, é. n.), Líra és film. Isten.
Magány. Ember. Utca (Szabadka, 1934.), Az élet két
arca (uo., 1935.), Hegyek, vizek, emberek (uo.,
1937.), Aforizmák (uo., 1938.), Család dicsérete
(uo., 1938.), Isten (Sopron, 1942.), Csend, béke,
fény! (Szabadka, 1942.), Isten (Sopron, 1942.),
Eszmény és erkölcs. Aforizmák. (Szabadka, 1943.),
Tiszta szó (uo., 1943.), Halk tájak lelke (uo., 1944.),
Az alázat könyve (uo., 1944.).

széKely éVa (Bp., 1927. április 13–): író, gyógy-
szerész, úszó olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, Gyarmati
Andrea édesanyja. Könyvei: Sírni csak a győztesnek szabad!
(1981) Jöttem, láttam… Vesztettem? (1986), Meg úsztam (1989).

széKely jenő (Békéscsaba, 1889. febr. 9.–1965. máj. 14.
Bp.): gyógyszerész, író. 1917-ben szerezte meg gyógyszeré-
szi oklevelét Budapesten. 1919-ben a Gyógyszertári Mun kások
c. lap szerkesztője, 1920-ban eltanácsolták a pályáról.
Regényeket, novellákat írt, különböző szerkesztőségeknek
dolgozott. 1945 őszétől fővárosi gyógyszertári ellenőr,
1946–1965-ig A Gyógyszerész c. folyóirat főszerkesztője.
Fontosabb művei: Hazugkirály (regény, Bp., 1921);
Porcelángyár (színmű, Bp., 1925); Az öngyilkos élet (dráma,
Bp., 1926,); A Csehi-család (Kolozsvár, 1928) – Irod.:
Örkény J.: Sz. J. 60 éves (A Gyógyszerész, 1949, 3. sz.);
Bayer J.: Sz. J. 1889–1965 (Acta Pharm. Hung., 1965, 5.
sz.); Végh A.: Sz. J. (Gyógyszerészet, 1965, 6. sz.).

A magyar gyógyszerész írók, költők névsora nyilván még
bővíthető, hiszen a gyógyszerészettörténetben jeleskedő
kiváló gyógyszerészeinket nem is említettem írásomban.
Ezúttal azonban csak ennyire tellett. Minden kiegészítésért
hálás lennék olvasóimnak. 

dr. magyar lászló andrás

Dr. Benkő Zsolt (Fohász, 2004).
Dr. Bíbor István
Dr. Koósa Sándor (Alku, Cerberus Kft., 2003).
Kristó Nagy István (Az ám, Hazám! Trikolor Könyv -
kiadó, 2008).
Dr. Vágó Józsefné–Sengá Violon (Fényösvények,
Accor dia Kiadó, 2003).

a szerk.
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A XIX–XX. századfordulóig működő gyógyszerészek
névsora, helységmegjelöléssel.

anGyal anTal, Esztergom
BalázsoViTs sándor, Bokod
BarTa TiVadar, Esztergom
BerTa Kálmán, Nyergesújfalu
Bischoff liPóT, Tata
demjén jános, Nyergesújfalu
döme PéTer, Kisbér
erős soma, Esztergom
farKas dániel, Tata
haVadi dózsa árPád, Tokod (Bajna)
hulinyi PéTer, Esztergom
jureczKy Kálmán, Piszke
Kammerlohr j. Vilmos, Felső-Galla
KariKa Béla, Tata
Királyi miKlós, Ó-Gyalla
Kirchner Gyula, Komárom
Kirchner mihály, Komárom
KerschBaummayer Károly, Esztergom
KoVách ariszTid (vagy KoVáTs ariszTid), Komárom
KoVács sándor, Bokod
KraTochVill józsef, Ács
Kuliffay Kálmán, Nagyigmánd
lamer iGnác, Komárom
lázár józsef, Komárom
maGyar jános, Kisbér
major eleK, Tarján
marTonffy (erdőfalusi) emil, Tata
mayer sándor, Esztergom
menich dénes, Tata-Tóváros (Tóváros)
menich jános, Bokod
menner richard (riKárd), Bokod
michl Géza, Tata
roGrün ede, Párkány
(rochliTz) schmidT arTur, Esztergom
schmidlechner anTal, Révkomárom
schmidThauer lajos, Komárom (Révkomárom)
siPőcz ferenc, Révkomárom
sTeiner miKlós, Komárom
sTröcKer alajos, Komárom
suhl sándor, Tata
szalay Károly, Tokod
zsiGa zsiGmond, Esztergom
A gyógyszertárak helye, alapítási éve, elnevezései, a gyógy-

szertárak alapítói (tulajdonosai), bérlők és kezelők névjegyzéke:
Ács, 1872, „Szentlélek”, KraTochVill józsef
Bajna, 1887, „Isteni Gondviselés”, haVadi dózsa

árPád

Bokod, 1878, „Angyal”, BalázsoViTs sándor, menner
riKárd,

Esztergom, 1727, „Sas”, rochliTz schmidT arTur:
hercegprímási udvari gyógyszertár

Esztergom, 1793, „Szent István”, zsiGa zsiGmond,
hulinyi PéTer

Esztergom, 1861, „Megváltó”, KerschBaummayer
Károly

Felső-Galla, 1900 (Tatavidéki Bányamű Házi Gyógy -
szer  tára), Kammerlohr j. Vilmos

Kisbér, 1832, „Szent Imre”, maGyar jános
Komárom, 1770, „Szerecsen”, Kirchner mihály,

Kirchner Gyula (korábban alapították a jezsuiták zárdá-
jukban)

Komárom, 1797?, KoVách ariszTid, lázár józsef
Komárom, 1798, „Megváltó”, schmidThauer lajos
Komárom, 1885, „Vörös Kereszt”, sTeiner miKlós

(a gyógyszertár Újszőnyben volt, de 1896-ban egyesítve lett
Komárommal)

Nagyigmánd, 1887, „Őrangyal”, Kuliffay Kálmán
Nyergesújfalu, 1904!, „Szent Lajos Király”, BerTa

Kálmán (1833-ban Piszkére engedélyezték a gyógyszertá-
rat, ide 1904-ben helyezték át)

Ó-Gyalla, 1883, „Szentháromság”, Királyi miKlós
Párkány, 1852, „Szentháromság”, roGrün ede (a Ko ro -

nás Arany-Érdemkereszt birtokosa volt)
Piszke, 1833, „Szent Lajos Király”, jureczKy Kálmán

(1904-ben Nyergesújfalura helyezték át!)
Tarján, 1894, „Szentlélek”, major eleK
Tata, 1774, „Magyar czimer”, Bischoff liPóT
Tata, 1891, „Angyal”, KariKa Béla, suhl sándor,

michl Géza
Tata-Tóváros, 1876, „Megváltó”, menich dénes
Tokod, 1893, „Szent Margit” (Bajna fiók), szalay

Károly
Kézi gyógyszertárak és tulajdonosaik felsorolása:
Aranyos, KerTész Béla dr.
Bajót (Bánya-telep)?
Dorog, hücKe Kálmán
Imely, szőGyi jaKaB dr.
Köbölkút, Glaser zsiGmond
Környe, wächTer jaKaB dr.
Marcelháza, szceliK Károly
Mocsa, ruKawicza ViKTor dr.
Német-Szölgyén, Pászoly józsef
Pilismarót, Konrád rezső dr.
Szarkás (bányatelep), sonnenschein iGnácz

Archív anyag.
szerző ismeretlen

Komárom megyei 
adatok
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101 évvel ezelőtt, 1910. július 15-én nyílt meg Sopronban a jelen-
legi Arany Kígyó Gyógyszertár elődjeként az Irgalmasság
Gyógyszertár a Magyar utcában. Ez a gyógyszertár mind a mai
napig ugyanazon a helyen működik. Ferenc József uralkodása ide-
jén alakult, átvészelte az első világháborút, a két háború közötti
gazdasági válságot, a második világháborút és 1956-ot. A kerek
jubileum alkalmából levéltári és múzeumi kutatások eredménye-
ként a gyógyszertárral kapcsolatos, számos, eddig nem ismert
érdekes dokumentum került elő.

Apatikát Gallus jenő soproni származású buda-
pesti gyógyszerész Irgalmasság néven nyitotta
Sopron hatodik gyógyszertáraként. A levéltárban

fellelhető andrássy belügyminiszter és Gallus jenő
bürokratikus levélváltása a gyógyszertár alapításáról. A ház
1830 körül nyerte el mai alakját. A XIX. század végétől

liszT ferenc keresztapjáé, zamBoThy ferencé, majd
annak leszármazottaié volt. Gallus Sopron város elismert
polgára volt. Gyűjtsünk gyógynövényt címmel a Sopron
Vármegye című lapnak cikkeket írt, melyben azok egészség-
ügyi és gazdasági előnyeit ismertette. Ő három évtizeden át
működtette a gyógyszertárat, majd 1940-ben átadta a mű -
ködtetés jogát hell aranKánaK, aki tíz éven át, a gyógy-
szertárak államosításáig volt a patika tulajdonosa. Gya -
kornokait a gyógyszerészi hivatás kellő szintű elsajátítása
mellett németül is oktatta. hell aranKa eredeti diplomá-
ja megtekinthető a patika officinájában. 

Az államosítás után
Az államosítást követően a patika neve 5/18-as gyógyszer-
tárra változott. Ezután egy hónapig dr. niKolics Károly,
majd felesége, niKolics Károlyné (mica néni) lett a
gyógyszertár vezetője, aki nyugdíjazásáig itt dolgozott.
Szakmailag és építészetileg is nagy kihívásokkal kellett
szembenéznie. Az államosítás után a gyógyszertár átalakítá-
sára is sor került. A két utcai bejárat közül az egyiket meg-
szüntették, az egykori óvóhelyből szenespincét alakítottak
ki, az egyetlen vaskályhát cserépkályha váltotta fel. Az épület
és a műemléki környezet adottak voltak. Átalakításra ezek 
a körülmények csak korlátozott lehetőséget biztosítottak. 
A falak nedvesek maradtak, a dolgozók a téli időszakban1.

2.

Pályakezdés a 100 éves
gyógyszertárban
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sokat fáztak. dr. niKolics Károlyné a gyógyszerészi
hivatás elkötelezettje volt. Szakmai szempontból magasra
állította a mércét. Humánus, a betegek felé forduló, jól kép-
zett patikus volt. Azt is mondhatjuk, hogy már abban az idő-
ben is egyfajta gyógyszerészi gondozást végzett. Vezetése
alatt számos gyógyszerész és asszisztens tanulta meg itt 
a „szakmát”. Működésének évtizedei alatt az állami kézben
lévő gyógyszertár felújítására nem került sor. Az épület és a
berendezési tárgyak állaga folyamatosan romlott. Egyre
nehezebb körülmények között folyt a munka. mica néni

nyugdíjba vonulása
után sem vált meg a
patikától, állandó kap-
csolatban maradt az ott
dolgozókkal. 

1977-ben KoVács
sándorné lett a pati-
ka vezetője. Sajnos
néhány év múlva hirte-
len, fiatalon elhunyt.

1981-től dr. Kár -
Pá Ti né dr. GanGl
Teréz lett a gyógy -
szer tár megbízott ve -
ze tője a megye legfiata-
labb gyógyszerésze-
ként. Ő egy évtizede-
ken át elhanyagolt, be -
rendezési tárgyaiban
bútorzatában és edény -4. 6.

5.

3.
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ze té ben korszerűtlen, le amortizált patika ve ze tője lett.
Fiatalos len dülettel fogott hozzá a munkához. Kiharcolta,
hogy a gyógyszertári központ „korszerűsítse” a patikát. A fel-
újító festésen és a központi fűtés kialakításán kívül azonban
egyéb nem történt.

A rendszerváltás után
A rendszerváltást követően 1996-ban lehetőség nyílt a gyógy -
szertár privatizációjára. Ekkor vette fel a gyógyszertár az
Arany Kígyó Gyógyszertár nevet. A privatizáció után saját
erőből és hitelből megkezdődött a patika felújítása. A felújí-
tás alatt a patika nem zárt be. A munkálatok éjszaka, illetve
a hétvégeken zajlottak. Lépésről lépésre előbb az officinát,
majd később a kiszolgálóhelyiségeket, a labort és a raktárt
újították fel. A korábbi nedves-dohos szenespincét leszige-
telték, padlófűtést alakítottak ki. A százéves officina bútor-
zatát restaurálták, a komplett patikaedényzetet kicserélték.
Sor került a labor és a raktárhelyiségek, valamint az iroda
bútorzatának cseréjére is. Korszerű szociális helyiségek
kialakítása is megtörtént. A felújítás során számos izgalmas
felfedezés történt. Előkerült a patika régi titkos kamrája.
Ebben a raktárban rejtették el az egykoron itt élők az érté-
keiket, élelmiszer-tartalékaikat. A feltárások során egy
középkori áldozati edényt is találtak. A régi állványedényzet
megmaradt darabjai, valamint a régi munkaeszközök az offi-
cina vitrinjében láthatók.

A patikafelújítás, a korszerűsödő körülmények lehetősé-
get teremtettek a gyógyszertárban folyó tevékenység szakmai
színvonalának emelésére is. Ennek a folyamatnak részeként
megfiatalodott a kollektíva. A fiatalos lendület, a logisztika
átszervezése és a korszerű számítógépes hálózat kialakítása
nagyban hozzájárult a betegekkel való kapcsolat elmélyítésé-
hez. Az elmúlt időszakban kialakult a patika betegköre. Az

infrastruktúra megteremtette a lehetőséget a gyógyszerészi
gondozáshoz is. Odafordulással, szakmai továbbképzésekkel
magas színvonalúra fejlesztették ezt a tevékenységet. A bete-
gek igénylik, és rendszeresen igénybe veszik ezt a szolgálta-
tást. A magasvérnyomás-betegség gondozása, a cukorbete-
gek és a magas vérzsírszintű betegek szűrése mindennapi
munkájuk része és napról napra népszerűbb. Évről évre nagy
gonddal szervezik meg az országos patikanap helyi rendez-
vényét. Az erre a napra szervezett ingyenes szűrőprogram, és
a patikakertben megrendezett esti jótékonysági „patikakon-
cert” is sok érdeklődőt vonz. Ezeken az alkalmakon egyre
többen, tavaly több mint háromszázan vettek részt.

Az itt dolgozó gyógyszerészek tudják, hogy a betegek fel-
világosítása betegségük természetéről, a gyógyszeres kezelés
lehetőségeiről a gyógyszertárban nem mindig sikerül mara-
déktalanul, ezért iskolákban, nyugdíjasotthonokban, közös-
ségekben rendszeresen tartanak felvilágosító előadásokat
különböző témakörökből.

Friss diplomás gyógyszerészként ebben a gyógyszertár-
ban dolgozom. Nagy kihívásnak érzem, hogy ennek a 100
éves patikának a szellemiségét magamévá tehetem, és ennek
szellemében dolgozhatok. Nagy öröm volt számomra a fel-
készülés kapcsán a helyi levéltárban és a múzeumban a pati-
ka történetének megsárgult dokumentumait kézbe venni. Úgy
gondolom, hogy ennek a patikának a története a magyar -
országi gyógyszertárak és gyógyszerészek története is lehet-
ne. Örömmel teszem közkinccsé.

dr. Kárpáti zsófia
gyógyszerész

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gallus Jenő, az Irgalmasság Gyógyszertár alapítója
Dr. Nikolics károlyné
Gallus Jenő diplomája
kovács sándorné, viola márta
a gyógyszertár régi fotója
a gyógyszertár felújított homlokzata

Gallus Je nő 
pa ti ka ala pí tá si 
át he lye zé si 
ké rel mé nek 

eluta sí tá sa, 1909.
(Angyal Patikamúzeum,

Sopron)

Hell aranka  diplomája
(Arany Kígyó Gyógyszertár, Sopron)

Pa pír kap szu lák
(Katona József múzeum, 

Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény,
Kecskemét)
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100 éves gyógyszerészi oklevél
Az egyetemi gyógyszerészi oktatás fejlődésével 1892-ben egy új
rendelet váltotta fel az 1859. évi szabályozást. Még a Magyar -
országi Gyógyszerész Egyesület 1881. évi közgyűlésén dr. Than
Károly egyetemi tanár részletesen ecsetelte a gyógyszerészkép-
zés problémáit. Az érettségi vizsga letételét kérte a pályára lépés-
hez. Sajnos az akkori javaslatai még nem kaptak elegendő támo-
gatást. Ezért így kompromisszumként vezették be a gimnáziumi 
6 osztály elvégzését, de a már érettségizetteknél megelégedtek 
a 3 év helyett 2 év gyakornoki idővel.

Az 1892. évi szabályrendelet a gyógyszerészhallgatók
az első tanévben a bölcsészkarhoz, a második évben
pedig az orvosi karhoz tartoztak. Az első évben

kémiát, fizikát, ásványtant és botanikát tanultak. Az első
félév végén fizikából, a második félév végén kémiából és
bota nikából vizsgáztak. A második év anyaga a gyógyszeré-
szi kémia és a gyógyszerismeret volt. Gyakorlati szigorlatot
írtak elő kémiai analízisből, gyógyszerészi kémiából és drog-
ismeretből. Gyógyszerkönyvi minőségű ismeretlen gyógy-
szerkeveréket kaptak a gyógyszerészjelöltek. Minőségi és
mennyiségi elemzést végeztek, drogokat kellett felismerniük
és mikroszkópos metszeteket is vizsgáltak. Minden záró szi-
gorlaton az orvosi kar dékánja, vagy a helyettese elnökölt,
továbbá a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által kineve-
zett gyógyszertár-tulajdonos is részt vett. Az elméleti vizsga
után került sor az eskütételre és a diploma átadására. Nagy
jelentőségű volt a magyarországi gyógyszerészképzésben,
hogy több európai országot (így Ausztriát öt évvel) meg-
előzve, Magyarországon 1895-ben nyílt meg a nők számára
a gyógyszerészi pálya. De ThinaGel szerafin csak 1903-
ban nyerte el elsőként a gyógyszerészi oklevelet a Kolozsvári
Egyetemen.

A korabeli gyógyszerészi oklevél még latin nyelvű volt, az
orvosokhoz hasonlóan díszes fejléccel. A diploma egyben azt
is igazolta, hogy a név szerint megnevezett személy eleget
tett a gyógyszerészi pályához szükséges tanulmányi kötele-
zettségeinek és ennek alapján eredményes záró szigorlatot
tett a pályán történő működéshez. Jogosulttá vált a „magister
pharmacie” megjelölés használatára. A gyógyszerészképzés-
ben 1914-től tették kötelezővé az előzetes érettségi vizsga
letételét.

A mellékelt diplomamásolaton lárencz lászló nevét
találjuk. Évfolyamtársa volt mozsonyi sándor, a későbbi
egyetemi tanár, csecsinoViTs (aTzél) elemér gyógysze-
rész, orvos- és jogi doktor, a későbbi egészségügyi rendeletek
megalkotója és johan huGó gyógyszerész, üvegfestő.

A lárencz család egyik őse, lawrencze agrárszakem-
berként érkezett Angliából Magyarországra az 1770-es
években. A Nagyvárad melletti telegdi birtokok élesdi kúriá-
jában telepedett le. A család egyik ősatyja, az erdélyi
lárencz liPóT (1799–1875), schrim anTóniáVal
kötött házasságukból született gyermekük, lárencz
lászló Béla (1832–1916) gyógyszerész volt. A csíkszere-

dai Fekete Sas Gyógyszertár tulajdonosának, Gözsy Béla
leónaK (1827–1876) Balla lauráVal kötött házasságá-
ból öt gyermek született, köztük Gözsy árPád
(1861–1931) gyógyszerész, aki később apja gyógyszertárá-
nak tulajdonosa lett. Az ő fia volt dr. Gözsy Béla
(1903–1979) gyógyszerész, kanadai egyetemi tanár.

Gözsy Béla leó halála után az özvegy Balla laura
újra férjhez ment a Csíkszeredán dolgozó lárencz lászló
Béla gyógyszerészhez. Hat gyermekük született, utolsóként
lárencz lászló. Az ő százéves gyógyszerészi oklevele a
tárgya közleményünknek. Ki volt ő?

Lárencz László (1880–1945)
lárencz lászló 1880. február 13-án született Csík sze re -
dán. A Csíksomlyói Katolikus Gimnáziumban a középiskola
hat osztályát elvégezve előbb a családi gyógyszertárban lett gya-
kornok, majd ezt dr. isseKuTz huGó kolozsvári Magyar
Király Gyógyszertárában folytatta. Részt vett 1902-ben az
isseKuTz dr. által alapított Egyetemi Gyógyszertár szerve-
zésében. A segédi oklevelét 1901 tavaszán nyerte el. A kato-
nai szolgálata után Újfehértón, Fehéregyházán, Tiszacsegén,
Margittán, Léván, Budapesten, Zilahon és Temesvárott volt
segéd. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Teiner
idáVal. A házasságot 1908-ban Karánsebesen kötötték.
Ezt követően feljöttek a fővárosba, ahol lárencz lászló
megkezdte a gyógyszerészi egyetemi tanulmányait. A Buda -
pesti Tudományegyetemen száz éve, 1910. november 17-én
szerzett gyógyszerészi oklevelet. A pályáját BoKor dezső
fővárosi gyógyszertárában kezdte. Kuczorára került gond-
nokként 1911. augusztus 1-jén, majd egy év múlva Versecen
lett gondnok. Az I. világháború végén Sopronba került, ahol
több gyógyszertárban működött. Sopron város 1920 utáni
hovatartozása érdekében 1921. december 14–15-én népsza-
vazást tartottak. lárencz lászló az egyik népszavazási
biztosként működött ekkor. Így neki is szerepe volt abban,
hogy Magyarország része maradt Sopron. Több alkalommal
leírták és kiemelték ezt a tevékenységét. Amikor később
(1926) gyógyszertári jogosítványt kérelmezett Tompán, a Sop -
ronért tett szolgálatát is figyelembe vették. 1920 körül és az
azt követő években a soproni Angyal Gyógyszertárban dol-
gozott, de a város polgármestere felkérésére még a közeli
sopronkeresztúri gyógyszertárban is kisegített. Később
Ajkán, majd Dunaföldváron volt alkalmazott.

Gyógyszertári jogosítványt nyert 1926. május 7-én a Bács-
Bodrog megyei Tompán. Szent Szív elnevezéssel 1927. janu-
ár 17-én nyitotta meg a községben a gyógyszertárat, mely-
nek a haláláig volt a tulajdonosa. Mint a község első gyógy-
szertár-tulajdonosa segítette a szegényeket, mert többször
elengedte a gyógyszerek megfizetését. Így a szociális érzé-
kenységét is kimutatta. Ezért nagy népszerűséget is szerzett
a faluban. 

A felesége révén rokona volt dr. auGusTin BélánaK,
a Gyógynövénykísérleti Állomás alapító igazgatójának. Az 
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ő buzdítására és tanácsára eredményes kísérleteivel megho-
nosította a ricinus növényt.

Kezdetben még kis alapterületen termett ez a jelentős
ipari növény, később Tompán már 60 holdon, Kelebiában
40 holdon és végül Csikériában 20 holdon. Ezzel elősegítet-
te a ricinusolaj nagyobb mennyiségben történő lepárlását is.
A szociális érzéke révén még a környék szegényeit is bevon-
ta a ricinus növény ápolásába és betakarításába. Így ezzel
még jó keresethez is juttatta őket. A mákszalma felhasználá-
sával is foglalkozott, segítve ezzel KaBay jános kísérleteit.
Ezek alapján az értéktelen mákszalmából jelentős alkaloid-
tartalmat lehetett kivonni. Még később is nagy mennyiségű
mákszalmát küldött el Büdszentmihályra, a morfinkészít-
mények gyártásához. Ebben az időben a szegedi Biokémiai
Intézetben működő fiát, lárencz lászlóT (1909–1978)
is bevonta munkájába. E tevékenységei elismeréséül 1927.
december 21-én rendes tagjává választotta meg a Királyi
Magyar Természettudományi Társulat. 

Még 1912-ben a paprikából olyan magas kapszaicintartal-
mú oldatot állított elő, melyre a szakkörök is felfigyeltek és ezt
„folyékony papriká”-nak nevezték el. dr. szenT-GyörGyi
alBerT később megvizsgálta ezt és meghatározta ennek az
aszkorbinsav-tartalmát. Tompa település egyik köztisztelet-
ben lévő személyisége volt. A számlakönyve szerint nagy
összeget áldozott a gyógyszertár fenntartására. A gyógyszer-
készletet a Labor Vegyszer Rt., valamint a Thall mayer és Seitz
Rt. gyógyszer-nagykereskedőktől vásárolta. A helyi községi
zenekart is ő alapította, mert kiválóan hegedült és dobolt. 

Büszkén hirdette mindig a magyarságát. Sajnos a II. világ-
háború áldozata lett 1945. április 10-én. Szerb usztasa par-
tizánok kioltották az életét. Sírja a jánoshalmi katolikus
temetőben van. Az emlékét kegyelettel őrzi ma is az utókor.
A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjában még az 1980-as
évek elején megörökítették a nevét. A tompai gyógyszertár
alapításának 80. évfordulóján, 2007. január 15-én a gyógy-
szertár falán emléktáblát avattak az emlékére. 

Fia, lárencz lászló (1909–1978) jánoshalmi gyógy-
szertár-tulajdonos, majd az államosítás után bácsbokodi
gyógyszertárvezető ugyancsak dr. szenT-GyörGyi alBerT
munkatársa volt. Az unokája, dr. lárencz lászló gyógy-
szerész, alezredes kiváló gyógyszerésztörténész és szakíró.

Tompa község 2004 óta város. Az első gyógyszertár tulaj-
donosának tevékenységét értékelve elmondhatjuk, hogy
nemcsak a község gyógyszerellátását oldotta meg, hanem fel-
ismerve a környék kiváló talaját, meghonosította itt a rici-
nustermesztést. A gazdasági szempontokat is jól kihasználta
a mákszalma értékesítésével. Így kiválóan hasznosította 
száz éves diplomáját.

„Az unokák lelkesüljenek az ősök erényeiért!” A történeti
fejtegetésünket dr. anTall józsef orvos és gyógyszerész-
történésszel együtt vallhatjuk:

„A múlton nyugszik a jelen, a jelen nélkül nincs jövő!” 
dr. szmodits lászló

lárencz lászló gyógyszerészi oklevele1.

1.
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Dr. Vámossy Zoltán (1868–1953)
„…a helyes gyógyítás útját és szereit a helyes 
diagnosis mutatja meg s azért ennek fontosságát
kell mindenekfölött hangoztatnom”.

Dr. Vámossy Zoltán

Vámossy Budapesten született és a pest megyei Leányfalun halt
meg. A hatalmas, rendkívül értékes életpályából ezúttal a gyógy-
szertan kiemelkedő tudósát állítjuk példaképnek, epizódokat
kiemelve.

1896. hőGyes endre kötetében [1] BóKay árPád ta -
nár ismerteti a Gyógyszertani Intézetet. Az „I. tanársegéd:
Dr. Vámossy Zoltán”.

1900. Győry TiBor bibliographiájában [2]:
„Cloetta-Filehne. Gyógyszertani tankönyve. A VIII. jav. és

bőv. kiadás után fordította Vámossy Zoltán. Átnézte Bókay
Árpád. Budapest, 1894.”

1907. Egyetemünkön a „Gyógyszertani tudományok”
sorában [3] BóKay árPád és fenyVessy Béla mellett:
„Méregtan. (Heti 2 óra). Csütörtökön d. u. 3–5-ig. (VII., Üllői
út 26. Egyet. gyógysz. Int.) DR. VÁMOSSY ZOLTÁN magán -
tanár.”

1914. szinnyei józsef az édesapáról és fiáról ír [4]:
„Vámossy Mihály, nyug. ref. főgymnasiumi igazgató-tanár, szül.
1827. Máramaros-Szigeten; tanulmányait szülővárosában és 
a debreczeni ref. kollegiumban végezte. 1854-ben tanárrá lett és
tanított a Gönczy Pál-, majd a Szőnyi-féle nevelőintézetben;
1859-ben a budapesti ref. főgymnasiumban nyert alkalmazást,

melynek 37 évig volt tanára és 20 évig igazgatója; 1897. jún. 18.
vonult nyugalomba.” „VÁMOSSy ZOLTÁN, orvosdoktor, a gyógy -
szertani tanszék első segéde, előbbinek fia, szül. 1868. decz. 15.
Pesten; egyetemi tanulmányait Budapesten végezte s 1891. decz.
5. avatták doktorrá. 1893. febr. 1. Bókay Árpád mellett az egye-
tem gyógyszertani intézetének első tanársegéde lett s azóta ott
működik. 1897. állami ösztöndíjjal egy évet külföldön töltött és
1898. ápr. az orvoskari tanártestület a pharmacologiai módszer-
tan magántanárává habilitálta; az orsz. balneologiai egyesület
főtitkára. – Régebben a szépirodalom terén is működött.”

1925. Ezen évet kiragadva, a közegészségi tanácsi ülése-
ken 14 (!) előadást tartott [5]. Néhány téma: Deutocain
tapomal, Haemoprotin, Hyperol, az Árpád-forrás, fer tőt le -
nítő szerek, árszabás. 

1931. A fodor józsef által alapított „Egészség” közli
[6], hogy megjelent Vámossy zolTán „A mérgezésekről”
című könyve; hír az immár VIII. kiadásról:

„Gyógyszertan. Orvostanhallgatók és orvosok számára írták:
Vámossy Zoltán dr., Fenyvessy Béla dr. és Mansfeld Géza dr.
egyetemi ny. r. tanárok. Amint a Magyar Gyógyszerkönyv IV.
kiadása formát öltött, siettek a tudós szerzők évtizedek alatt
klasszikussá patinásodott tankönyvüket VIII. kiadásban felfris-
síteni és az új Gyógyszerkönyvhöz alkalmazni. Az új kötetben,
mely a pharmacologia haladását az egész vonalon érvényre jut-
tatja, a magyar orvostanhallgatók és orvosok mindig hűséges és
megbízható útmutatót nyernek. A hatalmas, 36 íves kötetben
való lapozgatás, az ismeretek ellenőrzése vagy kiegészítése nem
is munka, hanem valósággal élvezet, mert a fogalmazás világos
logikája és könnyen értető stílusa a bonyolult elméletek megítélé-
sét is egyszerűsíti. Nincs kétségünk abban, hogy az Eggenberger-
féle könyvkereskedés nobilis kiadásában megjelent standard-
munka éppen olyan gyorsan utat talál a magyar szakemberek-
hez, mint találtak két és fél évtizeden keresztül méltó elődei.”

1.

2.

A gyógyszertan tudora
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1939. noVáK ernő összeállításában [7] 13 mű szerepel
(részben társszerzőként). Vámossy zolTán írt a háború
alatti gyógyszerrendelésről, a „basicus narkotikák lipotropiá-
járól”. Társszerző volt fenyVessy Béla, mansfeld Géza.
(Mindketten Pécsett lettek igazgató professzorok.) 

1954. Mélyen megrendítő, méltatlanul hiányos az Orvosi
Hetilap szerkesztőségi nekrológja – a valóban tudós poli-
hisztor ma gasz tos méltatást érdemelt volna. Íme a szöveg
[8]: „December 26.-án hosszú szenvedés után, 85 éves korában
elhunyt Vámossy Zoltán dr., a budapesti egyetem gyógyszertan
tanszékének nyugalmazott professzora, az orvosi tudományok
kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia tanácskozó
tagja, az Orvosi Hetilap volt főszerkesztője. Vámossy kiemelke-
dő alakja volt a két világháború közti tanárnemzedéknek,
Lenhossék Mihály, Buday Kálmán, Korányi Sándor kortársa.
Egyénisége, előadásai mély benyomást keltettek mindenkiben.
Mint előadó exakt, de amellett színes és fáradhatatlan, mint cen-
zor szigorú, de befolyásolhatatlanul tárgyilagos, mint tudós nem-
zetközi viszonylatban is ismert, mint ember a végtelenségig sze-
rény és igénytelen. Egykori tanítványával, néhai Mansfeld
Gézával írt és hét kiadást megért könyve sok orvosgenerációnak
volt nélkülözhetetlen tankönyve. Szerteágazó tevékenységének
egyik kimagasló mozzanata volt, amikor átvette az Orvosi
Hetilap szerkesztését. Kitartó munkával elérte, hogy az Orvosi
Hetilap nemcsak hazai, de külföldi viszonylatban is jelentős
tudományos orgánummá fejlődött. Fanatikusa volt a magyar
nyelv tisztaságának és írásaiban lankadatlanul törekedett is
erre. Vámossy tanítómestere volt sok orvosnemzedéknek a szó
legnemesebb értelmében. Puritán alakját, emlékét kegyelettel
őrzik tanítványai, munkatársai, olvasói.”

1973. Orvosi Lexikon – Akadémiai Kiadó! A bemutatás
[9] e helyen is döbbenetesen szűkszavú, további nagy hiba: 
a halálozás éve 1960 –1953 helyett. „Vámossy Zoltán
(1868–1960): farmakológus, budapesti egyetemi tanár, az
Aka dé mia lev. tagja. Felfedezte a phenolphtalein hashajtó hatá-
sát. Ismertek a máj méregtelenítő szerepére vonatkozó, továbbá
toxikológiai kutatásai, ásvány- és gyógyvíz vizsgálatai. Évtize-
deken át az Orvosi Hetilap szerkesztője. A Gyógyszertan
(1908–31) c. könyv társszerzője (Mansfeld G. és Fenyvessy B.
társszerzőkkel.)”

1975. Az akadémikusok között van (volt!) Vámossy
zolTán – kizárták! [10]. Idézzük:

„Vámossy Zoltán 
Matematikai és Természettudományok Osztálya, Ter mé -

szet rajzi Alosztály Biológiai és Orvosi Tudományok Osztály, 
farmakológus, egyetemi tanár 
szül.: Pest, 1868. XII. 15.
megh.: Leányfalu, 1953. XII. 26.
Lev. tag: 1920. V. 5.–1948. IV. 23. Tagsága kizárás folytán

megszűnt. (1948. IV. 23.-i összes ülés határozata.)”

3. 5.

4.

6.
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Az előbbi idézetek naptári idejétől eltérően e helyen még

élete folyt: súlyos pszichotrauma érte, igazságtalanul. Érdek-
lődésemre a következő választ kaptam: „A Magyar Tudo má -
nyos Akadémia kézirattárában található az 1948. IV. 23.-i
összes ülés határozata: Nem tartott székfoglalót és ezért az alap-
szabály értelmében a helye betölthető. Az Akadémia 1952-ben
úgy határozott, hogy rendszeres kandidátusi juttatásban részesí-
ti. Elsők között kapta meg a kandidátusi címet.”

(Nem kifogásolhatom az akadémia alapszabályát, de a ki -
zárás legalábbis gyanús.)

1979. isseKuTz Béla és isseKuTz líVia, a két neves
szerző kötetéből [11]:

„Phenolphthaleinum. Fehér vagy sárgásfehér, szagtalan 
s íztelen por, vízben nem, lúgban bíborvörös színnel oldódik. 
A tabletta 0,2 vagy 0,5 g-ot tartalmaz. Vény nélkül kiadható.
Vámossy fedezte fel 1902-ben a »Purgo« hashajtó hatását, azóta
általánosan használt szer. A bélből egy része (15–25%) felszí-
vódik, a vizelettel és az epével választódik ki; ez utóbbi még 2–3
nap múlva is elősegítheti a puha székelést. Gyermekeknek, gyenge
betegeknek, terheseknek és aranyereseknek is adható, mert nem
kelt alhasi vérbőséget. Legjobb este adni, mert 6–8 óra múlva
okoz könnyű, puha széket. D: 0,1–0,5 p, dosi és p. die csecse-
mőknek nem adjuk, 1–3 éves gyermeknek 0,05–0,1, 6–12
évesnek 0,1–0,2.”

A temetésről. A szülőknek a Szentendrei szigeten lévő
Pest megyei községben, Pócsmegyeren van síremléke, értékes
kőalkotás, a tanár édesapát méltató szöveggel. Melléjük
temették Vámossy zolTánT, 1953-ban. Ismételjük: 1953-
ban. Ma is, immár több mint 50 éve, nincs sírkő, fa fejfa áll 
a helyén. Fél évszázad nem volt elég a magyar tudomány egy
legjelesebbjének méltó sírkövet állítani!

Vámossy Zoltán műveiből
A továbbiakban a gazdag életműből emelünk ki néhány al -
ko tást. Általános jellemzőjük: konkrét, gyakorlati feldolgo-
zás, tudománytörténeti ismeretek, gördülő fogalmazás, jó
stílus.

1936. október 30-án nagy elismerésként tarthatott
Balassa előadást az orvosegyesületben „A gyógyszertan
haladása Balassa óta” (szövege az Orvosi Hetilap 1936. évi
80. évfolyamának 45. számában, az 1055–1060. oldalon
jelent meg). Hangsúlyozza Balassa jános munkásságának
értékét, majd az érzéstelenítés, a lázcsillapítás, több beteg-
ségcsoport kezelése terén született új eredményeket elemzi.

BeláK sándor reumatológus professzorunk szerkesz-
tette a „Rheumatologia” című könyvet (a Magyar Könyvkiadó
Társulat CLXXIII. kötete, Budapest, 1941.) Vámossy
zolTán hétoldalas fejezete: „A rheuma gyógyításában hasz-
nálatos gyógyszerek hatástana”. Csoportosítása: tüneti gyógy-
szerek, a gyógyulást elősegítő gyógyszerek, a specifikus hatá-
sú gyógyszerek. Kitűnő áttekintést kapunk. 

BóKay árPád (1857–1919), mestere iránti megbecsülő
szeretettel állította össze a nekrológot (Orvosi Hetilap, 1919.
63. 383–385.). Híven jellemzik tanárát, a kezdő és a befeje-
ző sorok: „A magyar orvosi tudománynak, az orvosképzésnek
és a magyar közéletnek nagy halottja van, kinek ravatalánál
döbbenetes szívvel állottak barátai s közéleti ellenfelei is, kik csak
az országot megrázó nagy tragoediában ismerték meg lelkének

nemességét, szándékainak tisztaságát, amik igazolták a múltban
folytatott küzdelmeit és átlátszó, tisztavizű kristállyá fényesítik
emlékét.” „…Ha ennek a nemes életnek forrását keressük, úgy
azt abban találjuk meg, hogy Bókay Árpád elsősorban is jó
ember volt és egy igazi magyar kultúrától áthatott családban
nőtt fel és élte le napjait. Mindennél többre becsülte a tisztes és
boldog családi életet. Erős vára, biztos, nyugalmat adó menhelye
volt az neki az élet küzdelmeiben. Atyja szentként állott emléke
piedestáján, s a tisztes matrónához, özvegy édesanyjához, míg
élt, minden nap kézcsókra járt. Gyűlölte a munkátlan életet s 
a fény űző külsőségeket. Két fényűzése volt csak: a zene és az uta-
zás, melynek valóságos művésze volt. Kocsin nem járt s házánál
csak egy-egy esküvő bővítette meg szűk baráti körhöz szokott
asztalát. Hajlott korában családjának igazi feje, patriarchája
volt s övéi szeretetteljes ragaszkodással vették körül. A ki látta őt
bájos szentlőrinczi nyaralójában gyermekei, unokái, virágai és
kedvencz éneklő madarai közt megpihenni, felderülni, mikor 
a poros és küzdelmes városból hazatérhetett, annak az a boldog
érzése támadt, hogy igaz embert lát, ki bölcsen és szépen él. Jó -
ságos egyéniségének, szíve melegének még a távolabb állókra is
nagy vonzereje volt, s váratlan, szinte tragikus halála széles
körökben fakasztott őszinte gyászt és bánatot.”

Vámossy zolTán számos könyvet mutatott be. Az olva-
sók kritikai elemzést, reális képet kaptak. Két példa: meyer
és GoTTlieB: Die experimentelle Pharmacologie als Grund -
lage der Arzneibehandlung, 1921. (Orvosi Hetilap, 1926. 70.
127.) Néhány sora: „Mindenütt positivitásra vagy legalább is
kísérleti alapon felépített okfejtésre törekszik s a jelenségek
magyarázatában csak akkor elvont és theoreticus, amikor az
igaz ság ma még legalább – másként meg nem közelíthető. És
abban a klasszikusnak tetsző rendszerben, ami egyfelől az élő
sejt-functio physikalis és chemiai factoraiból, szervi együttműkö-
désből és antagonismusból, központi regulatióból és peripheriás
sensibilisatióból, másfelől a pharmakologiai agensek tulajdonsá-
gaiból, a functiováltozást létrehozó támadásából tevődik össze: –
mindig tisztán lát és ezt nyugodt és következetes, egyszerű és
világos tárgyalási modorával, sohasem súlyos stílusával az olva-
sóba bele tudja oltani.”

maGyaray-Kossa és darVas: Hazai gyógynövények,
ter melésük, értékesítésük, hatásuk és orvosi használatuk.
(Orvosi Hetilap, 1926. 70. 334.) A szövegből: „Az a zamatos
magyarság, egyszerű mondatfűzés jellemzi stílusát, ami oly
könnyűvé teszi olvasásunkat és szinte észrevétlenül olt belénk
physiologiai megértéseket, miket a »Handbuch«-ok nehéz nyel-
vén oly bonyolultaknak találtunk. Ez különösen a laikus olvasó-
ra lesz értékes, kinek a szerző ott, ahol szükséges, s amennyire
szükséges, a fogalmakat is megmagyarázza néhány ügyes szóval.
Az orvosi műszavakat is ott találjuk mindenütt zárjelben a talá-
ló magyar kifejezések mellett. A hatások megértéséhez szükséges
élettani functiók, pl. vizeletképződés, vérkeringés stb. magyará-
zatát igazán mesterien adja, s nem ritkán még bizonyító kísér-
letek leírásába, ábrákkal, görbékkel igazolásába is belefog. A mé -
reg hatások és a népies felhasználás leírásában van Magyary-
Kossa különösen a maga elemében: mint vérbeli toxicologus és
historikus. E tekintetben könyve oly elsőrangú, az embert annyi-
ra lebilincseli, hogy olvasását nehéz abbahagyni. A háttérben 
a világtörténelem is fel-feldereng (Socrates, Pericles halála) és
közben annyi érdekes történelmi feljegyzést és saját tapasztalatot
találunk, hogy néhol a szöveg valósággal izgalmas olvasmánnyá
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válik (nicotin, anyarozs).” „…Magyary-Kossa megint valami olyat
nyújtott a magyar közönségnek, ami nyilván abból a »magyar
géniusz«-ból fakadt, amit nem egyszer már annyi meggyőző erő-
vel védelmezett és hirdetett.”

Néhány további munka
A toxicologiai chemia néhány fontosabb fejezetéről (Orvosi
Hetilap, 1906.), előadás a törvényszéki chemiáról. Hasznos
összegezés, többek között Korányi sándor hozzászólásá-
val. Ártalmas-e a phenolphtalein? (Orvosi Hetilap,
1934.). Érdekes részlet: „Hogy hatására hogy
jöttem rá, arra nézve is téves informátiók ter-
jedtek el. Legáltalánosabb az a nézet, hogy
nálunk a törkölyborok (a kisajtolt tör-
kölyre felöntött cukros vízből erjesztett
és eladásra nem bocsátható u. n. cse-
léd-borok) denaturálására használ-
ták és az ilyen borok élvezete után
hasmenés volt észlelhető. Ez két
szempontból absurdum: először,
mert a phenolphthalein lúgra még
1:10 millió hígításban is rózsaszínű
lesz, tehát 1 hektoliter borra csak
0,01 g – no mondjuk 0,10 g. szüksé-
ges: – de ha 1 g.-ot pazaroltak volna is
100 literre, akkor is csak 0,01 g jutott
volna 1 literre és egyszerre 10 liter bort kellett
volna meginni, hogy a legminimálisabb hashajtó-
hatás jelentkezzék. Nem érdemelt lekicsinylése is ez
Magyarországnak, melyről azt gondolják, hogy itt ily könnyel-
műen, előzetes szigorú vizsgálat nélkül hoznak ily fontos, egész-
ségügybe vágó rendeleteket. Magyarországon már 1876 óta
működik egy Országos Közegészségügyi Tanács, melynek szűrő-
jén minden idevágó kormányintézkedés keresztül megy és ná -
lunk ma sem lehet a phenolphthaleint rágógumi vagy cukorka
formájában fűszeres és csemege vagy cukros boltokban kapni,
hanem gyógyszerként, szabályosan csomagolva, (tehát az egy
adagban foglalt hatóanyag feltüntetésével) patikában vagy dro-
gériában lehet azt vásárolni.”

Olcsó gyógyszerrendelés (Orvosi Hetilap, 1924.). Nap -
jaink ra is érvényesek gondolatai, pl.: „Az orvos először is azt
gondolja jól meg, hogy írjon-e receptet? – van-e arra szükség?
Ha valaha, úgy most – általános szegénységünkben – kell a ta -
ka ré kosságot szem előtt tartanunk: természetesen nem a gyó-
gyulás rovására. Gyógyszert tehát csak akkor rendeljünk, ha
therapiai szükségesség indicálja: ami nem mindig azonos a szer
pharmacologiai jelentőségével, mert lehet valakinek akkor is szük -
sége orvosságra, ha attól az orvos semmi komoly hatást sem vár.
Különösen áll ez a gyógyíthatatlan betegekkel, a hypochonde-
rekkel, avagy a csekély intelligentiájú betegekkel szemben, akik 
a gyógyszerrendelésben látják az orvos tudásának és ténykedésé-
nek koronáját. A gyógyszerrendelés szükségességét, sőt milyensé-
gét is az orvos tehát nemcsak tudásának segítségével fogja meg-
ítélni, hanem a művészetével is, amellyel betegének egyéniségét
rövid idő alatt meg kell állapítania.” „…A kenőcs általában
drága gyógyszeralak, s mégis pazarul bánnak vele az orvosok,
rendesen feles mennyiségben írják; nagy része megmarad és
mivel el nem tartható, beszárad vagy megromlik.” „…A kenő-

csök, linimentumok megfontolás nélküli rendelésével vétenek leg-
többször a takarékosság ellen, mert olyan anyagokat is rendelnek
így, amik nem jutnak át bőrön keresztül (morphin-kenőcsök) 
s legtöbbször olyankor is tesznek ily rendelést, mikor az orvos se
vár attól semmi komoly eredményt. Ugyanily komoly visszaélés
a közönség hiszékenységével a drága borogatások rendelése
(aqua Goulardi), mikor jól tudjuk, hogy a borogatás hőfoka,
párolgást akadályozó volta a ható factorok, amit vízzel is elér-
hetőnk. Igaz ugyan, hogy a betegek egy része hagyományos
hiszékenységéből megkívánja, hogy fehéren zavaros vagy aromás

ecetszagú legyen a borogatás, mitől ő gyógyulását
reményli, de az orvosnak nevelni is kell a kö -

zön ségét a tudás és felvilágosodás irányá-
ban.”

Befejezésül: Vámossy zolTán
1938-ban ünnepelte 70. születés-
napját. Egyetemi katedrájától ak -
kor búcsúzott. Az ünnepélyt
dr. isseKuTz Béla egyetemi
nyilvános rendes tanár nyitotta
meg, elkezdve a méltatást, ame-
lyet dr. VereBélyi TiBor
egye temi nyilvános rendes tanár,

rektor folytatott, utána dr.
BeláK sándor egyetemi nyilvá-

nos rendes tanár, orvoskari dékán
szólt. Reméljük, talán ezúttal is lesz –

immár emlékező – ülés, majd a 150. szü-
letésnapon. 

Kérjük, javasoljuk: Budapesten legyen emlék-
tábla, közterület-elnevezés és Pócsmegyeren az újonnan
épült síremlék megkoszorúzása.

dr. Vértes lászló
gyógyszerészettörténész,

Budapest
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a vámossy család házának bejárati táblája, leányfalu (Szent Imre herceg útja 17.)
a vámossy család házának homlokzata leányfalun
vámossy köz – közterület-elnevezés leányfalun
vámossy zoltán szüleinek sírja
vámossy zoltán sírjának fejtáblája
medgyessy Ferenc orvos, szobrász és éremművész vámossy zoltán plakettje

7.



IX. évfolyAm 2. SzámGyógyszerészettörténetÓ24

Minden az apró kék tégellyel kezdődött, amely azóta történelmet
írt, és a gyógyszerész által kifejlesztett NIVEA mára egyike lett a
világ legismertebb és legsikeresebb bőrápolási márkáinak.

Ahivatásos gyógyszerész, dr. oscar TroPlowiTz
pontosan tudta, mit akar: kifejleszteni egy magas
minőségű terméket, amelyet mindenki megenged-

het majd magának. Célja elérése érdekében 1890-ben dr.
TroPlowiTz megvásárolta alapítójától, Paul c. Beiers -
dorf Tól a hamburgi központú Beiersdorf vállalatot.

Az igazi áttörés azonban 1911-ben következett be. dr.
oscar TroPlowiTz gyógyszerész, dr. Paul Gerson
unna dermatológus, és dr. isaac lifschüTz vegyész
összefogtak, hogy közös erővel kifejlesszenek egy olyan kré-
met, amely mindörökre megváltoztatja majd a bőrápolás
világát. lifschüTz korábbi felfedezésével, az eucerit nevű

emulgeálószerrel a világon először nyílt lehetőség arra, hogy
a vizet és az olajat egyetlen stabil emulzióban kössék meg. 
A hidratáló lipidekkel, olajokkal és finom illatanyagokkal
dúsított hófehér krémmel olyan legenda született, amely tör-
ténelmet írt.

A NIVEA Creme volt az első bőrápoló
krém, amely vi lág hírre tett szert. Stabil
szerkezetének köszönhetően a kezdetektől
tartósítószer hozzáadása nélkül készül. Már
maga az illat is nagyon jellegzetes: a NIVEA
Creme egy tarka virágcsokorra emlékeztet,
amelyben rózsa, liliom és orgona dominál egy kis
borostyánnal kiegészítve. Ez az az illat, amely a kicsi kék
tégellyel együtt sokunkban régi emlékeket idéz fel,

és a kedves gyermekkori élmények
mellett olyan otthonos érzés

tölt el, amit mindenhová
magunkkal vihetünk. Így
hát nem véletlen, hogy a
NIVEA Creme soha nem
ment ki a divatból.

A Beiersdorf a „krémek
krémje”, a NIVEA Creme felta-

lálása után is folytatta úttörő munkáját a modern
bőrápolásban és a globális szabványok kialakításá-

100 éves a NIVEA

2.

1.

3.

4.

5.
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ban: megalkotta például az első fényvédő termékeket, az első
testápolókat, az első alkoholmentes after shave-et, az első
mindennapos használatra kifejlesztett sampont, az első bőr-
kímélő dezodort és az első, a bőrben természetes úton is ter-
melődő koen zim-Q10 aktív hatóanyagú öregedésgátló
krémet. A Beiers dorfnál jelenleg több mint 850
alkalmazott dolgozik világszerte a bőrkutatás és
termékfejlesztés területén, és a márka 500-nál is
több terméket ölel fel.

NIVEA – a Beiersdorf szíve
Nincs még egy krém, amely olyan sokolda-

lú és univerzális lenne, mint a NIVEA
Creme. A népszerű termék használható

nappali és éjszakai krémként is. Meg -
nyugtatja a bőrt napozás után, de kivá-
lóan alkalmazható smink-
lemosóként is. A fér -

fiak bőrét felfrissíti
bo rotválkozás után, a

nő két pedig védi, ha szőrte-
lenítés előtt alkalmazzák. Táplálja és
ápolja a kezet, a könyökrészek durvább
tapintású bőrét, sőt még a professzionális
masszőrök bennfentes tippje is a NIVEA
Creme használata.

Ám az idén százéves NIVEA több mint egy egyszerű
bőrápoló készítmény – sokkal inkább kultikus tárgy kulti-
kus vonzerővel, amely a hagyományos és a modern harmo-
nikus ötvözésével ma is egyedi színfolt a boltok polcain. Jó
látni, hogy vannak még olyan termékek, amelyeknek nem

kell az aktuális trendeket követniük ahhoz, hogy maguk is
trenddé váljanak.

1911-ben még a kék tégely közel sem volt kék színű.
Sárga volt és művészi zöld indák rajzai díszítették. A szín

egészen 1925-ig nem is változott – ám azóta a
NIVEA csomagolása sokkal több lett egy egyszerű

alumíniumdobozkánál: mára a NIVEA márka
jellegzetes és egyedi szimbóluma. A kék tégely a
világ egyik legsikeresebb csomagolása a márká-
zott fogyasztási termékek történetében, amelyet
még a lo gó nélkül is bárki köny-

nyedén felismer. A betűtípus
(NIVEA bold) kifejezetten a

cég számára készült. A logó olyan egye-
di, hogy a vásárlók többsége még akkor
is könnyen felismeri, ha a betűk nagy
része takarásban van.

A NIVEA Creme-et, amely idén száza-
dik születésnapját ünnepli, évente 150 millió

alkalommal adják el. A krém egy 500
terméket felölelő, hatalmas már-
kacsalád anyja. És a si ker -
történet, amely 1911-ben kez-
dődött, folytatódik…

forrás: Beiersdorf aG

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

1. Paul C beiersdorf, 1880
beiersdorf gyár, 1915
Dr. oscar troplowitz ,1890
Nivea,1911
Nivea, 1925
Nivea borotvaszappan, 1922
Nivea reklám, 1912–13
Nivea krémek
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Adalék a hamisítás és a szédelgő 
feldicsérés történetéhez

Hamisítani tudvalevőleg mindent lehet; természetesen gyógy-
szert is. A gyógyszerhamisítás története éppen ezért évszázados
hagyományokra tekinthet vissza. Az alábbiakban az utóbbi 200 év
hazai hamisításaiból szemezgetünk, bizonyos – elsősorban önvé-
delmi – szempontok miatt azonban gondosan el- és megkerülve a
kortárs történeteket.

Ahamisítók általában vagy a konkurencia jól bevált
szereit „másolták”, természetesen az eredeti ható-
anyag nélkül, viszont valamivel alacsonyabb áron,

vagy pedig – és ebben volt az igazi üzlet – csodaszereket
kutyultak, amelyekben az volt a csoda, ha a placebo- és az
extraprofitképző hatáson kívül más hatást is fel tudtak
mutatni.

A finomabb hamisítások esetében általában feltöltésről,
felvizezésről vagy pótanyagok használatáról volt szó, dur-
vább esetben következett a – kétségtelenül fantáziadús –
kotyvasztás.

Az oleum jecoris, vagyis a csukamájolaj az 1880-as évek-
ben indult hódító útjára. Természetesen azonnal hamisítani
kezdték, mégpedig vazelin olajjal. A hamisítókat ez esetben
szerencsére könnyű volt fülön csípni, mivel szappanosítással
ellenőrizni lehetett a szer eredetiségét.1

A durvább hamisítások sorában említsük meg a Salvarsan
és a Neosalvarsan tömeges méretű hamisítását az I. világhá-
borút követő években. A hamisított ampullákban általában
krómsóval festett gipsz és súlypát rejtőzött, vagy tiszta kálium-
bikromikum, háromnegyed részben szerves anyag, a többi
homok.

A hamisítók kezdetben nagy gondot fordítottak a csoma-
golásra, később azonban már ezzel sem törődtek: az ampul-
lák lapos fenekűek voltak, forrasztási hibákkal.

Apropó, csomagolás! Az 1930-as évek második felében
egy élelmes vállalkozó a Cséry-telepen összeszedette az üres
Niveás dobozokat, hogy aztán ezeket újratöltse és az eredeti
árnál valamivel olcsóbban árulja. Üzelmeit éveken át folytat-
hatta, míg végül a Magyar Vegyészeti Gyárosok Szövetsége
panasszal fordult ellene a polgármesterhez. Nem sok sikerrel.2

Az egészben nem az a legmeglepőbb, hogy a közönség
milyen könnyen bedőlt a hamisítványoknak és csodaszerek-
nek (a világ azt akarja, hogy megcsalják…), hanem hogy

szép számmal akadtak olyan neves gyógyszerészek is, akik
ezeket befogadták és árulták.

Miután rossz bornak is kell cégér, sőt annak még inkább,
mióta a világ világ, szükség van reklámra is. Esetünkben szé-
delgő, de legalábbis feldicsérő reklámra. Ebben nem is volt
hiba, amint az látni fogjuk.

Eme csodaszerek java része hagyományosan a fővárosban,
jelesen a Terézváros bérházainak pincéiben készült. Az otta-
ni „laboratóriumok” lennének igazán a megmondhatói,
micsoda arkánumokat kotyvasztottak itt az emberiség bol-
dogítására. 

Többek között Thedo tanár úr szakálhagymáját.
Thedo úrról már akkoriban, a XIX. sz. végefelé is csak
annyit lehetett tudni, hogy tanár volt és hatalmas körszakál-
lal rendelkezett. Nem véletlenül, hiszen saját találmányát, a
szakálhagymát használta, ezt a „legjobb és legbiztosabb szert
szép szakálnövés előidézésére”, amely „bámulatosan gyorsan
mozdítja elő a szakálnövést, úgy, hogy még 16 éves ifjak is rövid
idő alatt teljes és erős szakált és bajuszt nyerhetnek használata
folytán”.

Arkánum és vidéke

1. A szappanosítás során az olaj kicsapódik. Aesculap, 1884.,
I. évf., 1. sz., 5.

2. A polgármester a panaszt továbbította a Köztisztasági
Hivatalnak, ahol megoldásként azt javasolták, hogy: vásárolják
vissza a begyűjtőktől az üres dobozokat. Bővebben l. Gyógy sze ré -
szeti Szemle, 1937., II. évf., 384.

1.
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A jeles hagymásító szerből, amelynek összetétele mind-
máig szakmai titok maradt, egy csomag 1 forintba került,
nagyobb kiszerelésben viszont (két és félszeres adagban)
már 2,10 forintért hozzá lehetett jutni Török Józsefnél,
a Király u. 12. sz. alatt. Tizenhat éves ifjaknak is.

dr. lebois szemgyógyvize a hirdetés szerint a francia
fővárosban készült. Eme „teljességgel nélkülözhetetlen szer”
üvegcséje csupán 90 krajcárba került, amihez hozzászámít-
hatjuk a megadott címre küldött reklamálólevél postaköltsé-
gét (10 kr). A levelek ugyan „címzett ismeretlen” értesítéssel
érkeztek vissza a feladóhoz, de az Aesculap újságírójának3

sikerült kideríteni, hogy a szer gyártása Budapesten, a
Soroksári úti MÁV-lakótelep egyik lakásában folyik. Az
összetételt azonban neki sem sikerült kiderítenie.

Ugyancsak titok maradt br. AlsTädTer Phönix-sze-
szének (a vörös kereszttel) recipéje. br. AlsTädTer igen
magabiztosan hirdette csodaszerét a napilapokban: „Az én
Phőnix-szeszem a legtöbb nyilvános betegházban folytonosan
használtatik s különösen bebizonyul bedörzsölésnél (massage)
minden csúzos bajokban, az izületek avult csúzaiban, podagrá-
ban, köszvényben, idegbajokban, idegszaggatásban, idegkórban,
keresztcsont-fájásban, ischiásban, fejköszvényben, idegbajokban,
ficzamodásokban, holttag ellen, az idegek és izmok megmerevü-
lésénél, vérakadásoknál, zuzódásoknál, melyek hosszú ideig
tartó kötözések után támadnak; főleg pedig fárasztó munka és
hosszú gyaloglás után és előtt való erősítésre… alkalmazandó”
stb. Mindez üvegenként csupán 1 azaz egy forintért.

Ami a kórházi alkalmazást illeti, erről a Vörös Kereszt
Erzsébet Kórházának osztályos orvosa, dr. fArkAs
lászló állított ki a gyártó számára igazolást és langymeleg
ajánlást. Nem hinnénk, hogy dr. fArkAs bármiféle anyagi
juttatást fogadott volna el ezért, inkább br. AlsTädTer
pióca természetére gyanakodunk.

A használati utasítás szerint a Phönixszel (a rosszindula-
tú versenytársak szerint a „Nixszel”) csak jól be kellett dör-
zsölni a fájó testrészt. Ezt követően már br. AlsTädTer
dörzsölhette – a tenyerét. 

Aki egyébként nem volt akárki. Igaz, nem volt sem doktor,
sem gyógyszerész, sem nem báró4, de egyszerű „pomádéárus”
sem, ahogy irigyei állították, hanem jó nevű feltaláló. Igen, fel-
találó, hiszen ő állt többek között egy neves hajnövesztő szer
mögött is. „Laboratóriuma” egy Király utcai pincében, a „hír-
neves Török József gyógyszerész szomszédságában” volt találha-
tó.5 Ugyanitt gyártotta az ugyanerre a címre bejegyzett,
Csillag Anna és Tsa cég által jegyzett hajnövesztő szerét is.

Ugyanezekben az években tarolt az Alföldön kunczi
bácsi és kulich nevű hűséges famulusa, egy öreg szabó-
mester a „katalizált sósavat” tartalmazó „geofizikai oltószeré-
vel.” Az oltószeres ügy végül a szegedi ítélőtáblán végződött,
amely 1937. november 3-i döntésével a két öreg csalót
bizony – ha rövid időre is –, de rács mögé dugta.6

horváTh Jenő debreceni fodrászmester fiatalító hatású
Harlem-olajával és Hanzli-sójával jelentkezett. A Harlem
különösen kelendőnek bizonyult, miután a hanyatló férfierőt
ígérte feltámasztani. A Hanzli csupán gyomorbetegségeket
gyógyított, de azért ennek is jókora piaca akadt.

horváThoT végül is a helyi orvosok és gyógyszerészek
perelték be azzal, hogy szerei gyógyszereket is tartalmaznak.
A vállalkozó kedvű fodrászmester ezzel szemben azzal véde-
kezett, hogy nem igaz, csupán tápszerekről van szó. A recep-
turákat azonban nem volt hajlandó kiadni. A kuruzslás
címén ellene indított eljárás elmarasztalással végződött.7

A „fog-lakk” 1939 elején jelent meg a hazai piacon mint
korszakos hatású és jelentőségű kozmetikum. Legalábbis ezt
állította róla a gyártó-feltaláló, bizonyos szücsi ferenc. Ez
a csodás hatású dentállakk hölgyek számára kék, rózsaszín és
fekete (!) színben, sőt „szívporos” formában is kapható volt.

Hatása valóban drámainak bizonyult, amennyiben felvit-
ték a fogsorra, legkevesebb egy hétig le sem jött róla.
Csiszolással is csak nehezen.

A baranyai Zádor község vendéglőse és szatócsboltjának
tulajdonosa, Király jános egy évvel később szintén forra-
dalmi újdonsággal jelentkezett: kénporral gyógyította a reu-
mát8.

3. Aesculap, 1886. III. évf., 187.
4. A neve előtti „Br.” Bernátot kívánt jelenteni. Hogy aztán volt, aki
bárónak olvasta…
5. A jeles laboratórium a Király utca 26. sz. alatt volt található. 
A gyártóról és termékeiről bővebben: Futurus: Quousque tandem…
In: Aesculap, 1886., III. évf., 37. sz., 365–366.
6. Kunczi egyhavi, Kulich kéthónapi fogházat kapott.

7. A gyártó-forgalmazó pénzbüntetést kapott. L. Gyógy sze ré szi
Szemle, 1942., 161.
8. Dr. Szász Tihamér: A kénporos csodadoktor, avagy kuruzsló 
a mellényzsebben. In: Gyógyszerészi Szemle, 1940., 300–302.
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A kezelés ára (gyógyszerrel együtt) csupán 2,5 pengő volt.

Amennyiben a páciens megküldte a kért összeget, az alábbi
szövegű kezelési utasítást kapta kézhez:

„Igen tisztelt Cím!
Vegyen a kereskedésben egyelőre fél kiló kénport és minden reg-
gel öntsön a harisnya orrába egy jó késheggyel, ezt ismételni kell
legalább három hónapig, még akkor is, ha már nem érezne fáj-
dalmat. Hetenként a lábat csak kétszer szabad kimosni és haris-
nyát is csak egyszer tisztát váltani.

Mivel csak a lábújjak veszik fel és vezetik el a por hatását, így
csakis a harisnya orrába hintendő a por.

Én ettől gyógyultam meg.
Ha régi a baj, úgy 8–10 hét is kell hozzá, mire javulás áll be.
A használat alatt vannak egyesek, kiknél nagyobb fájdalom

lép fel és van, kiknél apró kiütések mutatkoznak, de ez mind a
javulás jele. Szerintem ez vetekedik a legkénesebb fürdőkkel.

II. Kinek elviselhetetlen fájdalmai vannak, az vegyen fél liter
finomitott szeszt és ebbe tegyen 2 deka kénport és 1 deka kám-
fort, ezeket kereskedésben vegye meg, mert ott olcsóbb. Ezután
vegyen a gyógyszertárban 1 deka thymolt és fél deka mentholt és
ezeket is mind rakja a szeszbe, hagyja jól elázni és ezzel dör-
zsölje be naponta a fájós részeket. Használat előtt mindig jó erő-
sen összerázandó.

Megjegyzem, ez csak fájdalomcsillapító.
Három hónap múlva feltétlen írjon saját érdekében és írja

meg mit észlelt. Levelezésnél 50 fillér válaszbélyeget kérek.
Tisztelettel

Király János”

1938-ban általános roborálószerként vezették be a hazai
drogériákban a „Neda-gyümölcskockát”. Állítólag csodás
hatású termék volt. Újdonság-ereje és csodás hatása azonban
még egy évig sem tartott, miután a meglehetősen drága ter-
mékről kiderítették, hogy a 10 grammos kockák az alábbi
alkotórészekből állnak:

Fruct. fici caricae 7,8 g
Pulpa tamarind. 1,0 g
Folia sennae 0,5 g
Paraffin, liquid 0,2 g
(+ csomagolópapír)
A rövid életű Neda azonban még az ismeretlen (fűz -

fa)poé tát is megihlette. A kétsoros bökvers így hangzik:
„Neda, neda, ne dadogj!
Edd meg ezt a falatot!”
Mazdaznan próféta, Zarathustra nagykövete, alias dr.

med. szikszAy GézA9 szerének története már inkább a
klinikai pszichiátria, mint a gyógyszerészettörténet tárgykö-
rébe tartozik. Az Európai Egyesült Államok provizorikus
birodalmi Kancellárja (Budapest, Rákóczi út 12.) csodás
hatású Mazdaznan-porát ajánlva az alábbi körlevelet kül-
dözgette boldog-boldogtalannak10:

„Ha senki és
semmi nem segít
Önön, akkor is
MAZDAZNAN
megsegíti – meggyó-
gyítja – megvigasz-
talja Önt minden
testi-lelki-szellemi
bajában, ha Ön azt
komolyan akarja.”

Hogy aztán hányan akarták komolyan, s hogyan alakult 
a Mazdaznan-csodapor értékesítése, arról sajnos nincs infor-
mációnk.

Az elmúlt 150 év során oly népszerűnek bizonyuló, szé-
delgő arkánumok között külön csoportot alkotnak a sók. Ha
úgy tetszik, az élet és egészség sói. Talán nem véletlenül.
Különösen, ha meggondoljuk, hogy az ilyesféle csodaszerek
alapanyaga milyen jutányos áron szerezhető be.

A legjobb csodasókat – értsd, legkelendőbbeket – még le
is kellett védetni, nehogy – uram bocsá! – hamisíthassák.
Azért persze még ezeket a hamisítványokat is hamisították,
már csak azért is, mert általában a terméken szereplő védjegy
is hamisnak bizonyult.

A több tucatnyi emberiség- és egészségmegváltó hasonló
termék közül csupán kettőt említenénk, mégpedig az 1920-as
évek első feléből. Az egyik a „Delej-só”, amelyet kitűnő radio-
aktív háziszerként reklámoztak, köszvény, csúz, reuma, ideg-
gyengeség, fáradtság és mindenféle testi fájdalmak (hogy a lel -
kieket már ne is említsük) ellen. A szert az optimális hatás
kedvéért ózonálták, sőt delejezték, de hogy valóban be is
sugározták volna, az fölöttébb kétséges.

Reuma és köszvény ellen nem lehetett jobb szer, mint 
a „Gyógyforrás-só” (tablettában). A szer a felesleges és ártal-
mas húgysav-lerakódásokat kívánta eltávolítani a szervezet-
ből. A 22 oldalas ismertető szerint a biztos hatású szer a „test
szervezetére káros anyagokat, mint Morphium, Kreosot,
Kalamol, Salycil, Opium vagy hasonló ártalmas dolgokat nem
tartalmaz… A Gyógyforrás tabletta a természetben talált kivá-
lóan teljes forrástermékekből, mesterségesen előállított keverék.”

Világos beszéd. Csupán azt nem tudjuk meg, hogy miből
is áll ez „a természetben talált” forrástermékekből származó,
viszont mesterségesen előállított keverék. A lényeg, hogy
„semmi esetre sem szabad a betegnek a néki küldött próbakurá-
ból gyógyulást várnia”, hanem a kúrát hosszabb ideig, egészen
a gyógyulásig kell folytatni, sőt, azon túl is. Nehogy vissza-
essünk, azért. Szedjük tehát a Gyógyforrás-sótablettát, hogy
egészségesek legyünk – és maradhassunk!

Hogy hasonló eredményt miért nem lehetett ivókúra
segítségével elérni, az csak a gyógyvízkereskedők reklámérzé-
ketlenségével magyarázható. De végül is, aki nagyon akarta,
az a tablettákat szokásos italában feloldva (víz, nagyfröccs
stb.) is bevehette, ha már a reklámszöveget korábban bevette.

Egyebekben pedig Vízkereszt. Vagy amit akartok…

dr. Balázs Károly
szakíró

9. Szikszay a Mazdaznan vegetáriánus életmód hazai apostola
volt. Orvosi pályáját felhagyva vált a dr. Otoman  Zar Adusht
Hanish (1844–1936) által kidolgozott rendszer hazai népszerűsí-
tőjévé, ezzel beírva nevét az itthoni vegetáriánus mozgalom
annáleseibe.

10. L. Gyógyszerészi Szemle, 1941., 468.
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Delej-só szórólapja
Gyógyforrás-só reklámfüzete
Gyógyforrás-só hirdetése

3.
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A hadiki patika emléke 
egy csángó népdalban
A  „Paplak mellett lakik a Katika, / Ahol a patika áll” strófát min-
den bizonnyal mindenki ismeri, öreg és fiatal egyaránt, s nem csu-
pán a (leginkább) érdekeltek: Katikák, papok, legények és persze 
a patikusok. 
A  „Patika szélén”-t, ezt a messze elcsángált és 1935-ben hazata-
lált népdalt viszont alighanem csak kevesen.

Mi is csak véletlenül, Balla PéTer gyűjtésében
bukkantunk mostanság nyomára, jelesen a szege-
di székely egyetemi fiatalság által jegyzett, ponto-

sabban a Buday GyörGy grafikus- és fametsző személyéhez
köthető „Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma” által ki -
adott Kis Kalendárium 1935. évi kötetében.

A csángó népköltészet eme háromversszakos remekének
első strófája így hangzik:

„Végig-végig-végig a patika szélén
Kinyílott a rozmaring a kalapom szélén;
Egy-két szál, három szál,
Csalfa voltál rózsám, megcsaltál.”

Hajh, a rozmaring
már csak ilyen. Képes
még a legény kalapjának
a szélén is kihajtani; azt
neki megtiltani bizony
nem lehet. 

Az idősödő, sokat
látott, de mégsem eleget
tapasztalt gyógyszeré-
szettörténészt nem is ez
a ritka természeti jelen-

ség gondolkodtatta el, hanem az, hogy hol is lehetett ez a ne -
vezetes, közelebbről azért meg nem nevezett patika? Vajon
lehetséges-e csupán e nyulfaroknyi említés alapján a nyomá-
ra bukkanni?

Úgy gondoljuk, hogy nagyon is lehetséges. Némi népze-
nei, történelmi oknyomozás, számos segédtudományban
való kutakodás (vö. internet), továbbá nem kevés bölcsész-
spekuláció segítségével aránylag pontosan behatárolható 
a hely, sőt az idő is.

A bukovinai csángókat, a mádéfalvi veszedelmet követő-
en, a határőrvidéki hadkötelezettség elől futó, szülőföldjük-
ről elcsángált székelyeket 1784-ben enzenBerG osztrák
tábornok telepítette le. hadiK andrás, mária Terézia
egykori vitéz tábornoka járta ki náluk ii. józsefnél a lete-
lepedési kedvezményeket, miért is a csángók hálából legna-
gyobb falujukat Hadikfalvának nevezték el.

Balla PéTer hegedűművész, „a magyar népdal apostola”
az 1930-as évek elején háromszor is járt hosszabb gyűjtő-

úton Romániában a szórvány magyarság népdalművészetét
kutatni. 

1934-es gyűjtőútja során a moldvai, pontosabban bukovi-
nai öt magyar telepes falu ( Józseffalva, Andrásfalva,
Istensegíts, Fogadjisten és Hadikfalva) lakói 280 dalt énekel-
tek fel fonográfjára. Ezek közül aztán tizenöt jelent meg az
1935-ös „Szegedi Kis Kalendáriumban”.

Tekintettel arra, hogy az öt bukovinai csángó község leg-
népesebbike, egyben természetes központja mindig is
Hadikfalva (Dornesti) volt, s hogy a harmincas években 
a környéken csupán itt működött gyógyszertár, kézenfekvő 
a következtetés, hogy hadikfalvi patikáról van szó. Amelyik
egyébként a (katolikus, miután a csángók katolikusok)
temp lom szomszédságában volt található, nem messze a „há -
rom águ diófától”.

Ahogy egy másik nótában a leányzó énekli:
„Az hadiki templom előtt
Háromágu diófa nőtt.
Három ágnak hat levele,
Azon van a rózsám neve.”
A dalnak van persze folytatása is, amely ugyan tényfeltá-

rásunk szempontjából meglehetősen közömbös, azonban
igazán kár lenne kihagynunk:

„Az én rózsám íródeák,
Nem kell neki gyertyavilág.
Megírja ő a levelet
A ragyogó csillag mellett.”

Istentisztelet után és persze vásári napokon a legények-
leányok itt, a háromágú diófánál, a széles főutca mentén,
ahogy a nóta mondja: „végig-végig-végig a patika szélén”
sétálgattak és évődtek, ismerkedtek egymással. Egyszóval,
számos szerelem kezdődött itt, a hadiki patika mellett.

Most már csak azt kellene kiderítenünk ki volt itt akkori-
ban a patikus? S vajon akadt-e eme súlyos szívfájdalmakra,
panaszokra alkalmatos pora, netán pilulája? 

Minderről azonban bővebbet talán a folytatásban…
dr. Balázs Károly

szakíró
Illusztráció: szegedi kis kalendárium 1935

A patika szélén…
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A védőnők kiemelten a betegségek megelőzésére és az elváltozá-
sok korai felismerésére, a családok egészségének megőrzésére
képzett, felsőfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező szakem-
berek. Közreműködnek a nő, az anya, a csecsemő, a gyermek, az
ifjúság és a család egészségének védelmében. Emellett közegész-
ségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési feladatokat végeznek.
Magyarországon napjainkban több mint 5000 védőnő dolgozik.

Amagzati élet védelmében működnek a Család vé del -
mi Szolgálatok (CSVSZ) az Állami Nép egész ség -
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) szerveze-

tében, védőnői képesítéssel rendelkező szakemberek közre-
működésével. Feladatuk az oktatási intézményen kívüli csa-
ládtervezési ismeretek terjesztése, a válsághelyzetben lévő
várandós anyák segítése, támogatása, illetve a terhességmeg-
szakítás előtti és utáni tanácsadás biztosítása.

A Magyar Védőnők Egyesülete többek között szakmai
érdekképviseleti, kutatási, szervezési és kommunikációs
tevékenységekkel segíti a védőnők munkáját. 2011-ben szak-
mai programjuk részeként kiemelt figyelmet fordítanak a biz -
tonságos gyermekvárás és nevelés támogatására, a családter-
vezési ismeretek széles körű terjesztésére. Részt vesznek 
a szenvedélybetegségek elleni küzdelemben, az egészséges

táplálkozás segítésében és tájékoztatást nyújtanak a gyer-
mekkorban megelőzhető felnőttkori betegségek elkerülésé-
nek lehetőségeiről. Céljuk az ifjúság egészséges felnövekedé-
sének támogatása.

A parlament által elfogadott Nemzeti Egészségfejlesztési
Program az elkövetkező időszakra, közel 10 évre ad irány-
mutatást a hazánkban megvalósítani kívánt megelőzési tevé-
kenységekhez. A Védőnői Szolgálat és a Magyar Védőnők
Egyesülete mélyen elkötelezett a prevenció területén, így 
a programban meghatározott szakmai prioritásokban is
tevékenyen kíván részt venni.

A Védőnők Napján, június 15-én dr. szócsKa miKlós
egészségügyért felelős államtitkár, dr. Paller judiT mb.
országos tiszti főorvos és odor andrea országos vezető
védőnő köszöntötte az ünnepi rendezvény résztvevőit. Az
eseményen elismerést vehettek át a munkájukat 50, 60, 65,
illetve 70 éve áldozatosan végző védőnők. A díszoklevele-
ket dr. szócsKa miKlós államtitkár adta át. A rendez-
vény tudományos programjának részeként pedig minőség-
biztosításról, népegészségügyi problémákról, az oktatási
intézményeken belül zajló munkáról hallhattak a résztvevők.

magyar Védőnők egyesülete
ánTsz Kommunikációs főosztály

20 éves a Magyar 
Védőnők Egyesülete

Amit a gyógyszerészek adtak a világnak, 2012,
művészeti naptár, április (Galenus Kiadó)
Id. váncza József (1869–1945)
Ifj. váncza József (1901–1956)






