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Békés vármegye kilencedik gyógyszertárát 1843-ban Körös -
ladány ban Kiss Ferencz (1816–1892) gyógyszerész alapította [1]. 
A Szentháromság – 1867-től Kígyó – Patika tulajdonosa 1922 és
1939 között vitéz Gáspataki Gaskó Béla gyógyszerész (1892–
1939), 1950-ig pedig özvegye, leánykori nevén Velez Rozália volt
(a patikát 1950-ben államosították). Vitéz Gáspataki Gaskó Béla
egyik – azóta már négygenerációs – gyógyszerészdinasztia máso-
dik nemzedékét képviselte (édesapja és fia is gyógyszerész volt és
unokája is az lett) [1, 2]. Ki volt vitéz Gáspataki Gaskó Béla gyógy-
szerész, s mi mindent köszönhetünk neki és családjának?

ViTéz GáspaTaKi GasKó Béla nagyapja GáspaTaKi
GasKó Károly nemes volt, Rima szom batban. Édes-
apja nemes GáspaTaKi GasKó Gyula (* 1856.,

Rimaszombat – † 1934., Rákosliget). Budapesten 1879-ben
szerzett gyógyszerészi oklevelet; ezzel a családban ő lett az
első gyógyszerész [2]. Hamarosan Tiszalúcon telepedett le,
ahonnan – ma úgy mondanánk – patikaláncot szervezett.

ViTéz GáspaTaKi GasKó BéláT (* 1892., Tiszalúc –
† 1939., Körösladány) Kolozsvárott 1921-ben avatták gyógy-
szerésszé; felesége Velez rozália (1892–1973).

Fia GasKó lászló (* 1922., Körösladány – † 1973.,
Budapest). Oklevelét Budapesten 1952-ben, 31 éves korá-
ban nyerte el. Felesége GasKó lászlóné princzinGer
éVa (1928–2003) gyógyszerész (Budapest, 1952), ill.
GasKó lászlóné riese ViKTória (1941–), a Központi
Raktár vezetője [2].

Unokája csóTiné dr. GasKó BeáTa (1955–) gyógy-
szer-ellenőrzési szakgyógyszerész, jelenleg a Sanofi Aventis
Zrt. törzskönyvezésének vezetője. Budapesten 1978-ban
nyert gyógyszerészi oklevelet [2].

A család gyógyszerészeinek mozgása a történelmi
Magyarországon: Bát, Budapest, Kézdivásárhely, Kolozsvár,
Körösladány, Monor, Rimaszombat, Székelyudvarhely és
Tiszalúc településen voltak gyógyszerészek, ill. dr. GasKó
BeáTa ma is Budapesten dolgozik [2].

A család első gyógyszerésze tehát nemes GáspaTaKi
GasKó Gyula lett, aki oklevelét 1879-ben Pesten nyerte 
el [2].

ViTéz GáspaTaKi GasKó Béla (* 1892., Tiszalúc –
† 1939., Körösladány) 1912-ben Székelyudvarhelyen, 1913-
ban Kézdivásárhelyen, majd Bát településen (ma: Bátovce,
Szlovákia, Hont vármegye, Lévától kb. 12 km-re) dolgozott
gyógyszertárban, de akkor még nem volt gyógyszerész.
Trianon után, 1921-ben Kolozsvárott avatták okleveles
gyógyszerésszé; a következő évben, 1922-ben került Körös -
ladányba [2].

22 éves volt, amikor az I. világháború kitört, s azt az orosz
fronton küzdötte végig. 1917-ben megsebesült, emiatt
később 50%-os rokkant lett. 1918 után a Felvidéken volt
katona; igazságszeretetére jellemző, hogy a felvidéki község
tót lakói a megszálló szlovák katonákat elzavarták, ugyanak-

kor GasKó BéláT megvédték! Katonai kitüntetései: Bronz
Vitézségi Érem, Kisezüst Vitézségi Érem, Károly
Csapatkereszt és Sebesülési Érem. Igazolványai alább látha-
tók. Katonai érdemei elismeréséül 1929 júniusában vitézi
címet kapott [2].

Tíz évvel később – 17 évnyi körösladányi tevékenység
után – 1939-ben, életének 48. évében, policisztás vesebeteg-
ségben elhunyt (a Gyógyszerészet [3] szerint 1937-ben, ami
elírás!).

ViTéz GáspaTaKi GasKó Béla gyógyszerész, tartalékos
főhadnagy, Gróf merán jános jó barátja, Békés vm. tör-
vényhatósági bizottság tagja, a községi képviselőtestület
tagja, a HONSZ (Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadi -
árvák Országos Nemzeti Szövetsége) körösladányi fiókszö-
vetségének elnöke, a helyi Tűzoltó Testület alelnöke és a Le -
ven te Egyesület tb. tagja volt [2].

Felesége Velez rozália (* 1892., Komárom – † 1973.,
Körösladány) volt, aki kiemelkedő szervező tevékenységet
végzett a MANSZ (Magyar Asszonyok Nemzeti Szövet sé -

1.

2.
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ge) szövödéjében, amelynek – Gróf merán jánosnéVal –
1942-ben alapítója, a háború után pedig a háziipari szövet-
kezet bedolgozója volt. A szövöde 1942–1944 között a köz-
ség „szegín ház”-ában (szegényház = Xenodochium), majd 
a „járványkórház”-zá (Nosocomium) átminősített épületben
működött (a község asszonyai szőnyegszövést, kesztyűkö-
tést stb. végeztek). Feleségének a gyógyszertárak államosítá-
sa után „megengedték”, hogy 1950. július 28-át követően,
élete végéig a gyógyszertár épületében lakjon (abban az épü-
letben, amely 1950 nyaráig a sajátjuk volt!) [4]. Fél évvel fia
halála után, 1973-ban hunyt el [3].

Sokatmondó a gyógyszertár készletéről 1943. november
1-jén 27, A/4 oldalon készített kéthasábos leltár, amelyben
2017 tétel szerepel; ami azt sugallja, hogy a patika a tehető-
sebb községi gyógyszertárak egyike volt.

Gáspataki Gaskó László 
GáspaTaKi GasKó lászló (* 1922., Körösladány –
† 1973., Budapest) középiskolai tanulmányait Sárospatakon
végezte; ahol 1941-ben érettségizett. A BOTE Gyógy sze ré -

szeti Karára 26 évesen iratkozott
be és 1948–1952 között minden
évfolyamon „kitűnő” eredményt
ért el [3]!

Néhány évig a Medimpex és
több esztendőn át a Kőbányai
Gyógyszerárugyárban dolgozott,
ill. 1957 és 1959 között Mono -
ron volt beosztott gyógyszerész
(a Medimpextől, mint gyógyszer-
tár-tulajdonos gyógysze-
rész gyer mekét bo -

csá tották el!). 1959-ben lett a Pest Megyei
Tanács Gyógyszertári Központ Uzsoki utcai új
székházában (ma Phoenix Pharma) a Galenusi

Laboratórium ve -
ze tője: ebbéli ak -
tivitására jel-
lemző, hogy
1972-ben pl.
1 6 9 3 - f é l e
cik ket gyár-
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tottak, 18 millió Ft értékben! A Magyar Gyógyszerészeti
Társaság Gyógy szer tech nológiai Szakosztályának tevékeny
tagja volt. Gyógy szer-technológiai kutatómunkát szintén
végzett (pl. refraktometriás táblázatokat szerkesztett és pub-
likált) [2]. A Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Köz pont já -
nak Híradóját, a Capsulát szerkesztette. Melegszívű, ember-
barát, közösségi gyógyszerész volt; munkatársai rajongásig
szerették [3]! Később szocialista brigád névadója lett.
Hamvai a rákospalotai temetőben nyugszanak [6].

Felesége GasKó lászlóné princzinGer éVa (* 1928.,
Szombathely – † 2003., Budapest); aki szintén 1952-ben
Budapesten kapott gyógyszerészi oklevelet. Az egyik zuglói
közforgalmú gyógyszertárban 42 éven át „igazi patikusként”
működött: előbb beosztott gyógyszerész volt, majd gyógy-
szertárvezetőként dolgozott. Imádott expediálni és a bete-
gekkel foglalkozni; a betegek is szerették [2]. GasKó
lászló második felesége, GasKó lászlóné riese
ViKTória (1941–) előbb drogista vizsgát tett, majd felsőfo-
kú raktárgazdálkodási tanfolyamot végzett és lett a Pest

8.

11.

12.

13.

9.

10.
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Megyei Tanács Gyógy szer tári Központjában a Köz pon ti
Rak tár vezetője. 1996-tól nyug díjba vonult [2].

GáspaTaKi GasKó lászló lánya csóTiné dr. GasKó
BeáTa (* 1955., Budapest–). A Budapesti Karon 1978-ban
szerzett oklevelet, majd gyógyszer-ellenőrzési szakgyógysze-
rész lett. A Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek
Gyárában 16 éven át analitikus gyógyszerész volt [2], ezt
követően 13 évig a nemzetközi törzskönyvezésen dolgozott;
2007-től a Sanofi Aventis Zrt.-ben a törzskönyvezés vezető-
je [2].

Összefoglalás
Dolgozatunkban megemlékeztünk ViTéz GáspaTaKi
GasKó Béla gyógyszerészről és családjáról.

Röviden ismertettük a Gaskó-család történetét, amelynek
négy generációja adott gyógyszerészeket, kiemelve ViTéz
GáspaTaKi GasKó Béla gyógyszerész (* 1892., Tiszalúc –

† 1939., Körösladány) életútját és – főként – Körösladány
községben 1922–1939 között végzett szakmai és közéleti
tevékenységét.

A Körösladányi Nadányi Társaság ülésén, 2010. július 5-
én Kata M.: Emlékezés Körösladány egészségügyének aktuális
évfordulóira címen elhangzott előadása alapján.

Köszönetet mondunk:
Csótiné dr. Gaskó Beátának és Gaskó Lászlóné Riese
Viktóriának a dokumentumok átengedéséért, ill. dr. Szmodits
Lászlónak segítségéért, Turbucz Zoltánnak, a Körösladányi
Nadányi Társaság elnökének és dr. Aigner Zoltán egyetemi
docensnek, a dokumentumok szkenneléséért.

csótiné dr. Gaskó Beáta1 és dr. Kata mihály2 prof. emer.
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Az erdélyi származású steinburgi Pildner családban több generáci-
ón keresztül voltak gyógyszerészek. Erdélyi leszármazottjaik közt
hat gyógyszerész tevékenysége követhető. Házasság kapcsán 
a velük rokonságba kerülő Kontesveller családban is volt két
gyógyszerész, majd az unokák házassága révén még két gyógy-
szerész került a családba. Így tehát a kiterjedt, egymással rokoni
kapcsolatban levő családok tagjai közül tíz gyógyszerésznek tud-
tuk követni szakmai útját, Erdély viharos történelmi körülményei
közt. 
Életüket, sorsukat, a két világháborút követő történelmi-társa-
dalmi körülmények jelentősen befolyásolták, de mindannyian
becsülettel helyt álltak. A gyógyszerészek között volt olyan, aki 
a trianoni döntésig Erdélyben vezette gyógyszertárát, majd
Kőbányára való áttelepedését követően új környezetben, új körül-
mények közt folytatta tevékenységét. De ebben a családban vol-
tak olyan gyógyszerészek is, akik életük végéig Erdélyben marad-

tak, sőt az 1949. évi gyógyszertár-államosítási akció után is,
immár állami gyógyszertárban, de gyógyszerészként dolgoztak
tovább. 

Erdélyben, Kőhalom településen – ami a trianoni
békeszerződésig Nagy-Küküllő vármegye Kőhalmi
járásának székhelye volt (ma Brassó megyéhez tarto-

zó Rupea) – PILDNER királybíró 1747. október 4-én
mária Teréziá Tól a nemesi rangot megkapta és a vele járó
steinburgi (kő hal mi) előnevet. Többgyermekes családja volt.
Egyik fia carl-michael chrisTian (1766–1836), akinek
leszármazottjai tekinthetők a gyógyszerészdinasztia ősei-
nek. Az 1807. de cem ber 2-án született fia, pildner
moriTz-franz (1807–1879), később kőhalmi tanító és
felesége, eiTel luise népes családjukkal éltek ezen a telepü-
lésen. Családjukban hét fiú született, de ezekből a felnőtt-
kort csak öt érte meg. Az egyik fiuk, az 1840-ben született
alBerT friedrich lett a pildner család első gyógyszeré-
sze [15]. 

Egy erdélyi gyógyszerész -
dinasztia sorsa 
A steinburgi Pildner és a Kontesveller család gyógyszerészei
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Bár adataink hiányosak megpróbáljuk a steinburgi
pildner és a vele rokon KonTesVeller család gyógyszeré-
szeinek leszármazását az 1. ábrán szemléltetni. (1. ábra)

A család első gyógyszerésze tehát az 1840. április 8-án szü-
letett a. friedrich pildner. Nem ismeretes, hogy tanul-
mányait hol végezte, de 1883. januártól Fogarason már ő
a tulajdonosa az 1738-ban alapított Őrangyalhoz (Véd -
angyalhoz) nevezett gyógyszertárnak. Ennek megnyitási
engedélye Fogaras megye alispánjának 63 484 sz. 1882. márc.
12-én kelt rendelete szerint történt (2. ábra). essiGmann
chrisTinéVel (1843–1911) kötött házasságából született
gyermekei közül kettő, alBerT (1868) és ViKTor (1871) is
gyógyszerészek lettek. Gondoskodó apa lévén, később mind-
két fiának gyógyszertárat vett. pildner friGyes 1914-ben
hunyt el. Sírköve a fogarasi temetőben ma is áll (3. ábra) 

pildner friGyesneK a nagyobbik fia, pildner alBerT
1868. december 12-én született Fogarason (4. ábra). Miután

1890-ben elnyerte a ma -
gister pharmaciae címet,
apja anyagi segítségével
1893-ban megnyitotta a
Zsidve (románul Jidvei,
németül Seiden) és Fo ga -
ras között levő Sárkány
településen (ma Brassó
me gyéhez tartozik, ro má -
nul Şercaia, németül
Schir kanyen,) Hygieia ne -
vű gyógyszertárát [10,
11]. Ezt igazolja az
595 151-155/1893 sz. mi -
nisz teri rendelet, mely

szerint pildner alBerT gyógyszertára személyi jo gú. 
A gyógyszertár a te le pülés központjában egy szép patricius
házban volt (5. áb ra). 1894 és 1899 között bérbe adta
schneider ferenc gyógyszerésznek, de ezután visszavette
a patika vezetését. Felesége Binder hermina (1876–1948).
Házas sá guk ból három fiú és két lány született. A háború
kitörésekor a patikájában levő gyógyszereinek többségét 
a hadsereg részére kellett átadnia. Az 1924-es és az 1926-os
Romániai Gyógyszerészek Zsebnaptára szerint a gyógyszertár
mindvégig az ő tulajdonában volt [2], azonban csak 1930-ban
tudta újra kinyitni és működtetni azt [1]. A gyógyszerésztár-
sadalom megbecsült tagja volt, így 1937-ben a Romániai
Gyógy sze rész Kollégium (Kamara) Fogaras megyei alelnöké-
vé választották meg [1, 14]. A gyógyszertárnak 1937-ig ő volt
a vezetője és tulajdonosa. 1937-ben korára való tekintettel
átadta azt idősebb fiának, a Sárkányban 1900. október 28-án
született p. erVin alBerTneK. pildner alBerT pedig
77 éves korában, 1945-ben elhunyt. Fia, p. erVin alBerT
már a gyakornoki éveit is a családi gyógyszertárban töltötte,
majd Kolozsváron 1929-ben sikeresen letette tirocinális
vizsgáját a román tannyelvű I. Ferdinand Király Tudomány -
egyete men. Az apjától átvett gyógyszertárnak ő maradt a tu -
lajdonosa egészen annak államosításáig. 1953 májusában az
1952. október 31-én kibocsátott 418. sz. Decretum (törvény-
rendelet) alapján államosították gyógyszertárát [7]. pildner
erVin nem sokkal a gyógyszertár államosítása után, 1953.
június 29-én öngyilkos lett. Egyébként is depresszióra hajla-
mos volt, de az államosítás miatt ez még súlyosbodott, végül
is ez vezetett tragikus halálához [15]. 

2.

5.

4.

3.
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pildner alBerT legkisebb fia, ernő (1904–1971) is

gyógyszerész lett. Diplomáját 1928-ban szintén Kolozs vá -
ron szerezte meg és ezután még két éven át vegyészeti tanul-
mányokat is folytatott. Mivel bátyja már előtte megörökölte
a gyógyszertárat, így ő ismereteit egyelőre nem a tára mögött
hasznosította, hanem nagy gyógyszergyárak képviselőjeként
dolgozott először Erdélyben, majd a háború után Dél-
Amerikában képviselte a Bayer és Höchst cégeket. Azonban
Nyugat-Európába visszatérve, a halálát megelőző években
már gyakorló gyógyszerészként működött [15].

pildner friGyesneK a kisebbik fia, pildner ViKTor
1871. január 27-én született Fogarason. Középiskoláit
1880–1884 között szülővárosában végezte dicséretes maga-
viselettel és „ernyedetlen szorgalommal”. Majd apja gyógyszer-
tárában gyakornokként dolgozott. 1891–1893 között
Kolozsváron a Ferenc József Tudományegyetemen folytatta
gyógyszerészi tanulmányait [12]. Kissé megkésve – anyagi
függetlenségét megszerezve – már, mint családapa, 1910–12
között gyorsított ütemben a Fogarasi Magyar Királyi Állami
Főgimnáziumban érettségi vizsgáját is letette, és újból
beiratkozott Kolozsváron a Ferenc József Tudomány egye -
tem re rendkívüli hallgatónak, hogy megszerezhesse doktori
képesítését is. 1913. június 14-én kapta meg gyógyszerész

doktori oklevelét (6. ábra). Értekezésének címe Egy néhány
gyógyszerül vagy élvezeti cikkül használt gyümölcs és mag
vizsgálata microchemiai és microsublimációs úton. Doktori
oklevelét KosuTány iGnác rektor, Buday Kálmán
dékán és marschalKó Tamás jegyzői minőségében szig-
nálta. Közben már 1906 októberében Fogarason megnő-
sült, felesége az 1881. augusztus 21-én született

KonTesVeller anna, KonTesVeller józsef Fogaras
város tanácsosának harmadik gyermeke. Házasságukból
még Fogarason két leánygyermekük született: meliTTa és
elVine-maria.

pildner ViKTor a Fogarason levő Őrangyal (Véd an -
gyal) Gyógyszertárat 1911-ben örökölte apjától. Gyógy sze -
rész kollégái becsülték és tisztelték, így 1920-tól a Gyógy -
sze rész Testület Fogaras megyei elnökének választották.
1921-ben gyógyszertárának még ő a tulajdonosa. Azonban 
a trianoni döntés után eladta, és 51 esztendősen családjával
együtt áttelepült Magyarországra. Így az egykori fogarasi
családi gyógyszertár idegen kézbe került, 1924-től tulajdo-
nosa Grama Vincze lett [2]. A városi gyógyszertárak álla-
mosítását elrendelő 1949. április 2-án kelt 134. sz. Decre -
tum (törvényrendelet) melléklete szerint ennek a gyógyszer-
tárnak az akkori tulajdonosa dr. spirescu Grama eliza
volt [6]. 

Miután pildner ViKTor családjával áttelepült Magyar -
országra, 1922 májusában elismerték magyar állampolgársá-
gukat. 1922 szeptemberében megvette Kőbányán (Buda -
pest, X. kerület) mocsári sándor személyi jogos gyógy-

szerésztől az akkor eladó Szent Katalin
Gyógyszertárat az ingatlannal együtt
(Gergely u. 40 szám). A felek a szerződést
1922. szeptember 4-én írták alá (7. ábra).
Az átvétel bejegyzésére 1923. február 14-
én került sor a fővárosi hivatalban. A gyógy-

szertár személyi jogának elnyerését követően
1923-ban családjával – feleségével és két lányával

– a kőbányai patika mellett lévő lakóházba költöztek be. Így
lett a kőhalmi gyógyszerész családnak ez az ága kőbányai (8.
és 8/a ábra). 1930-tól az Okleveles Gyógyszerészek
Országos Egyesülete vezetőségének tagja lett. A gyógyszer-

6.
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8.
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tárban dolgozott 1940-ig, amíg idős kora és betegsége 
a gyógyszerészi munka végzésében nem akadályozta, 1944.
március 29-én hunyt el, Budapest bombázásának megkezdé-
sekor. Felesége pedig 1950 augusztusában [15].

Nagyobbik leányuk, az 1907. november 20-án Fogarason
született pildner meliTTa chrisTina 1926. június 22-én
már itt tette le jeles eredménnyel érettségi vizsgáját. Ezt
követően két évig gyakornok volt édesapja gyógyszertárában,
majd 1928-ban beiratkozott a Pázmány Péter Tudomány -
egye tem re, ahol 1930. június 23-án gyógyszerészdiplomát
szerzett [9], majd a Szent Katalinról elnevezett új családi
gyógyszertárban folytatta pályáját. 

1927-től az immár pildner család tulajdonát képező
Szent Katalin Gyógyszertárban dolgozott a Felvidékről
származó, a Gömör megyei Nagyrőczén (ma Revuca) 1906.
január 22-én született Vincze isTVán ferenc gyógysze-
rész is. A rimaszombati Református Gimnáziumban végzett
tanulmányai után, bátyja rőczei gyógyszertárában gyakorno-
koskodott. Majd 1925-től magyar állampolgárként,
Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult,
és 1927. június 18-án jeles eredménnyel gyógyszerész okle-
velét is megkapta [9]. 1927. szeptember 15-étől pildner
ViKTor gyógyszertárának lett az alkalmazottja. 1931-ben
pedig letette gyógyszertárvezetésre feljogosító (approbációs)
vizsgáját is. 

1932. november 8-án házasságot kötött főnöke leányával,
meliTTáVal, aki szintén már gyógyszerészként dolgozott
apja gyógyszertárában (9. ábra). pildner ViKTor 1936-
ban a gyógyszertár személyi jogát életjáradék fejében átadta
vejének, Vincze isTVán ferencneK. Így a Szent Katalin
Gyógyszertár továbbra is a család tulajdona maradt.
Azonban a rövidesen kitört II. világháború következtében
frontszolgálatot kellett teljesítenie, majd 1945-ben szovjet
hadifogságba került. Eközben apósa, a 76 éves pildner
ViKTor elhunyt, és halálával a házat és a gyógyszertárat
képező ingatlant leányai örökölték. A gyógyszertárat na -
gyob bik leánya, meliTTa vezette (10. ábra), míg férje 1946
szeptemberében haza tudott jönni. 

Az 1950. július 28-án véghezvitt államosításig ők voltak 
a patika ingatlantulajdonosai, míg Vincze isTVán a szemé-
lyi jogos. A gyógyszertárnak állami tulajdonba való kerülését
igazoló irat is az ő nevére szól (11. ábra). A gyógyszertáruk
államosítása után egy ideig a helybeli Fáczányi Patikában
kapott állást, de rövid időn belül Rákosszentmihályra

helyezték, ahol az állami gyógyszertárban beosztott gyógy-
szerészként 1974-ig, nyugdíjazásáig dolgozott, de ezután is
még helyettesítőként vissza-visszajárt egészen 77 éves korá-
ig. 1987-ben 60 esztendőn keresztül végzett munkája elis-
meréseként még átvehette gyémántdiplomáját. 83 évesen,
1989. augusztus 10-én hunyt el [15].

A családi gyógyszertár államosításakor feleségét, meliT -
TáT Pest megyében pendliző gyógyszerésznek alkalmazták,
majd egy év után Vecsésen kapott állást. Csak ezután sike-
rült visszajönnie Kőbányára, az egykori Császár Patikába.
Paralízis következtében mozgássérült lett, ami igen megne-
hezítette munkáját. Végül sikerült a családi házukkal közös
telken levő gyógyszertárban elhelyezkednie, ahol nyugdíja-
zásáig 1965. december 31-ig volt állásban. Vincze
isTVánné (pildner meliTTa) 1986. április 4-én hunyt el
[15].

1995-ben a Fővárosi Gyógyszertári Központ meghirdet-
te a gyógyszertár privatizációját. Ekkor a leszármazottak,
gyermekeik (judiT, isTVán és andrás), a pildner uno-
kák elhatározták, nem engedik át a nagyszülők, szülők
gyógyszertárát idegennek. A privatizáció törvényes keretei
között 1996. június 17-én, a kikiáltási ár több mint kétsze-
reséért sikerült ismét saját tulajdonukba venni az egykori
családi gyógyszertárat, ami ma is, ugyanazon a helyen Szent
Katalin néven működik [5, 13]. Úgy gondolták, ennyivel tar-
toznak szüleiknek, nagyszüleiknek. Mivel egyikük sem volt
gyógyszerész, pinTérné Borsos mária személyi jogos
gyógyszerésznő lett a társuk. Buzás Kálmán a 2009-ben
kiadott Kőbányai Füzetekben [5] szemelvényeket mutat be
Kőbánya gyógyszertárairól. A kiadvány az említett Szent
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Katalin Gyógyszertárat is bemutatja a mai arculatával, kör-
nyékével és a hozzá kapcsolódó dokumentumokkal.

Mint az előbbiekben említettük, pildner ViKTor fele-
sége KonTesVeller anna (1881–1950) volt, akinek
gyógyszerész testvérei voltak. Így került a két gyógyszerész
család rokonságba. 

A KonTesVeller család Hollandiából származik. Ere -
deti nevük Conte de Velieau. Miután Erdélyben letelepedtek
a XIX. század elején, nevüket megváltoztatták és a KonTes -
Veller nevet vették fel. Az apa, id. KonTesVeller józsef
(1846–1925) Fogaras város tanácsosa volt. Felesége papp
mesKo maria (1857–1924). Nekik is népes családjuk volt.
Kilenc gyermekük született, közülük hét lány és két fiú. (A lá -
nyok közül kettő fiatalon tbc-ben hunyt el). A harmadik
gyermekük, anna lett később pildner ViKTor gyógysze-
rész felesége. 

A két évvel idősebb bátyja, az 1879. november 21-én Nagy -
szebenben született KonTesVeller Károly is gyógysze-
rész lett. Elemi iskoláit szülővárosában járta, majd a kolozs-
vári ev. ref. főgimnáziumban az 1897/98-as tanévben tett érett -
ségi vizsgát. Egyetemi tanulmányait is Kolozsváron a Ferenc
József Tudományegyetemen végezte [16], 1902. június 18-án

kapott gyógyszerész mesteri oklevelet (12. ábra) 17 társával
együtt. Köztük voltak: ferencz áron, hermann jános,
Vinnay Béla ifjú gyógyszerészek, akiknek később, vele
együtt az erdélyi gyógyszerészetben jelentős szerepük volt.
Oklevelét apáThy isTVán rektor, szaBó dénes Orvoskari
dékán és hoor Károly jegyzőként írta alá. Továbbra is az
egyetemen maradt, beiratkozott az Orvosi Karra rendkívüli
hallgatónak, hogy a doktori fokozatot is megszerezhesse.
Ezért faBinyinál kísérletes vegytan, lőTe józsefnél
gyógyszertan és riGler GuszTáVnál közegészségtani elő-
adásokat hallgatott. Gyógyszerészdoktori értekezését 1903.
június 19-én védte meg [12, 16]. Gyógyszerészdoktori okle-
velét schillinG lajos rektor, udránszKy lászló dékán
és hoor Károly, mint a bizottság titkára írta alá (13. ábra).
1903-tól tagja volt az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME)
Orvos-Természettudományi Szakosztályának. A Szak osztály
Értesítőjében, 1903-ban közölte Aromás aminek oxygén-felve-
vő képessége, illetve az O-dioxydibenzalacetonnatrium,
(Nátrium lygosinatum) mint alkaloida kémlőszer c. dolgozatait
melyek doktori értekezésének témájával kapcsolatosak [8].
1905-ig Brassóban roTh ViKTor gyógyszerésznél dolgo-
zott a Medve Gyógyszertárban, majd Fogarason pildner
friGyes gyógyszertárában. 1908-tól pedig ő lett az 1882-

ben Fogarason alapított Hygieia Gyógyszertárnak a vezető-
je, majd tulajdonosa, amit a patika akkori bérlője, pildner
friGyes ruházott rá (14. ábra). A személyes üzleti jog átru-
házása 1908. május 22-én, az MKB 58/909/1908 VII-b
okirat szerint történt (15. ábra). 1911-ben megnősült, fele-
sége GomBos mária. Házasságukból öt gyermek született,
négy lány és egy fiú, lászló. 

KonTesVeller Károly a szakmáján kívül részt vett a vá -
ros mindennapi életében. Barátságát BaBiTs mihállyal –
aki 1908–1911 között a fogarasi Állami Gimnáziumban
tanított – évtizedeken keresztül ápolta. Minden bizonnyal
friedrich andrás német-latin szakos tanár révén ismer-
kedett meg vele. BaBiTs 1935-ben a marosvásárhelyi
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság meghívására Er dély -
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be készült. Ezt megtudva régi jó barátja, KonTesVeller
Károly gyógyszerész 1935. szept. 26-án levelet írt
BaBiTsnaK a közelgő erdélyi látogatása alkalmából. A levél
tartalmát az Irodalomtörténeti Közlemények 1956-ban (60.
évf., 3. füzet) megjelent 3. füzetében olvashatjuk [4]. Íme egy
kis részlet belőle. „Kedves Barátom! A Kolozsváron megjelenő
Keleti Üjság f. é. szept. 22-iki számában olvastam, hogy ké -
szülsz Erdélyt meglátogatni, hogy Marosvásárhelyen a Kemény
Zsigmond irodalmi társaság októberi szezonnyitó estélyen köz-
reműködjél. Azt is írja a lap, hogy ez alkalommal Fogarasra is
le akarsz jönni, ahol ifjúságodat töltötted. […] A ma gam részé-
ről is végtelenül örülnék, ha annyi év után találkozhatnánk.
Ezért, ha Erdélybe jössz, semmi körülmények közt se kerüld el,
hogy írói bölcsődet meg ne látogasd, mert igyekezni fogunk min-
dent elkövetni, hogy dacára a változott viszonyoknak, mégis jól
érezd magadat Fogarason.” Azonban sajnálattal kell megje-
gyeznünk, hogy a román nacionalista körök BaBiTsnaK
nem engedélyezték ezt az irodalmi körutat. A Vásár c. költe-
ményének (Fogaras, 1908) egy félreértett és félremagyará-
zott kifejezése miatt évtizedek múlva sem tudtak megbocsá-
tani neki.

KonTesVeller Károly gyógyszertárát is államosítot-
ták [6]. Ezt ő is nehezen viselte el, pár évre rá, 1955-ben
hunyt el. 

Fia, K. lászló 1918-ban született. Orvosi tanulmányait
Kolozsváron végezte 1943-tól kezdődően [12], orvosi okle-
vele megszerzése után gyermektüdőgyógyászként dolgozott
Kolozsváron, 2002-ben hunyt el [15].

Egyik leánya, az 1919-ben született K. Klára később
duschKa józsef gyógyszerészhez (1902–1976) ment fele-
ségül, aki diplomáját (15. ábra) Szegeden, a Ferenc József
Tudományegyetemen szerezte meg 1928-ban [3]. Gya kor -
no ki idejét Fogarason a Hermann Patikában töltötte, majd
1928–1929 között segéd az Őrangyal Gyógyszertárban, ezt
követően pedig, az államosításig az apósa által vezetett és 
a KonTesVeller család tulajdonában levő Hygieia
Patikában dolgozott. A gyógyszertár az 1949. áprilisi álla-
mosításig mindkettőjük tulajdonában volt. A 134 sz. 1949.
április 2-i miniszteri határozat mellékletében mindketten
szerepelnek a gyógyszertár tulajdonosaként [6]. A Hygieia
Gyógyszertár államosítása után ugyancsak Fogarason ka -
pott állami állást, egy másik, az egykori Hermann Patikában
(Aesculap, alapítva 1867) és ott dolgozott haláláig, 1976-ig.
Felesége, Klára 1999-ben hunyt el [15]. 

Idős KonTesVeller józsefneK a hatodik (illetve máso-
dik fiú) gyermeke, az 1887. január 30-án Fogarason született
ifj. KonTesVeller józsef később szintén gyógyszerész
lett. Elemi iskoláit szülővárosában kezdte meg, majd ő is
Kolozsváron, az ev. ref. gimnáziumban tanult. Gyógyszerészi
tanulmányait is itt végezte, gyógyszerész oklevelét 1911.
június 23-án vehette át [12, 16] a magyar tannyelvű Ferenc
József Tudományegyetemen (16. ábra). Kezdetben bátyja
fogarasi patikájában dolgozott. Utána nem sokkal az I. világ-
háború kitörésekor viszont bevonultatták katonának, hadi-
fogságba került. Hét évig volt Szibériában hadifogoly.
Miután hazajött, egy évig dolgozott bátyja, K. Károly
gyógyszertárában, hogy pénzt gyűjtsön a családalapításhoz
és meg tudja nyitni saját gyógyszertárát. 1922-ben megnő-
sült, felesége izsáKi ernesTinne eszTer (1891–1983).

1923-ban ő létesítette az
akkori Nagy Küküllő megyé-
ben, Olthévizen (ma Brassó
megyéhez tartozó település,
román nevén Hoghiz, németül
Warm wasser), a Hygieia
Gyógy szer tá rat [2], amit
1952-ig, amikor Romániában
a 418. számú Decretum előír-
ta a vidéki gyógyszertárak
államosítását is [7]. Miután
elvették a gyógyszertárát lakó-
házával együtt, Fogarasra köl-
tözött, testvére, K. Károly
házába és nyugdíja biztosítása

érdekében egész 1967-ig dolgozott az egykori Hermann
Pati ká ban. 1973-ban hunyt el. Két lánya és egy fia volt. A fiú,
aki hagyományosan a józsef nevet kapta, 1925-ben szüle-
tett, orvosi oklevelét 1951-ben Marosvásárhelyen szerezte
meg. Nyugdíjba vonulásáig és utána is, 70 éves koráig Gyer -
gyó szent mikló son, mint szülész-nőgyógyász főorvos dolgo-
zott. Itt hunyt el 2002-ben. Két fia közül a nagyobbik,
józsef (1954) vegyész, a fiatalabbik, lászló (1957), textil-
mérnök lett. józsef fiának családja Erdélyben él, gyerekei:
márTa (1979, orvos) és józsef (1981, közgazdász).
lászló fiának gyermekei: emőKe (1984, közgazdász),
lászló (1990, angol és történelem szakos tanár).
Magyarországon élnek [15].

16.

17.

18.
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családból származó összesen 10 gyógyszerész életútját, szak-
mai megvalósításait, mindkét világháború, majd az utánuk
kialakult politikai, társadalmi átrendeződések lényegesen
befolyásolták. Mind a magyarországi, mind a Romániához
csatolt Erdélyben véghezvitt gyógyszertár-államosítások, az
elődök küzdelmes, szorgalmas munkájával létrehozott
gyógyszertárak elvesztése rányomta bélyegét az utódok éle -
tére, néha tragikus befejezéshez vezetve. Sajnos, az akkori
politikai és társadalmi viszonyok közt, leszármazottjaik
közül többnek nem volt lehetősége, hogy elődeik nemes és
szép hivatását folytathassák.

Ma, amikor a gyógyszerészeknek újból megadatott, hogy
saját tulajdonú gyógyszertáruk legyen, ismét van lehetőség
arra, hogy az elkövetkező években új gyógyszerészdinasztiák
alakuljanak ki, szakmánk és hivatásunk követőiként, a tár -
sadalom méltó megbecsülése mellett.

Köszönetet mondok steinburgi pildner ViKTor gyógysze-
rész unokájának, a Budapesten élő scheurinGné Vincze
judiTnaK és steinburgi pildner alBerT gyógyszerész
unokájának, a Németországban (Lahr) élő susanne
schaBelneK, valamint a KonTesVeller unokáknak: a Fo -
ga rason élő simon GáBornaK, silVia popanaK és a Gyer -
gyószentmiklóson élő K. józsefneK és leányának, dr. 
K. márTánaK értékes segítségükért, valamint a családi irat-
tárukban megőrzött dokumentumok és a fényképek közlésé-
nek lehetőségéért.

dr. péter h. mária
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Kontesveller Károly gyógyszerészi oklevele 1902-ből
Kontesveller Károly gyógyszerészdoktori oklevele 1903-ból
a Pildner gyógyszertárnak dr. Kontesveller Károly gyógyszerészre való
átruházását igazoló okirat részlete 1908-ból
Duschka józsef gyógyszerész oklevele (szeged, 1928)
Ifj. Kontesveller józsef gyógyszerész oklevele 1911-ből
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A vajdasági Óbecsén idén április 12-én átadaásra került a Than
fivérek emlékháza. Jeles esemény volt ez mind a helyi Tisza-menti
kisváros, mind a kárpát-medencei tudományos élet számára.

Than Károly a gyógyszerész végzettségű, nemzet-
közileg elismert kémikus, akárcsak testvérbátyja,
Than mór – a XIX. századi akadémikus festészet

kiemelkedő egyénisége is – ebben a házban élte gyermekéve-
it. A helyi lakosok mindig is büszkék voltak neves földieikre,
akik alkotó munkájuk által hozzájárultak a tudományos és
kulturális életünk előrelendítéséhez, ezáltal is öregbítve
városuk, Óbecse hírnevét. Azonban az elhanyagolt állapot-
ban lévő ház sajnos az utóbbi évtizedekben fokozatosan
enyészetre jutott. Ez rossz fényt vetett a községre is.
Szükségszerű lett a XX. század második felében elhanya-
golttá vált, majd pusztulásnak indult épület mielőbbi rend-
behozatala és méltó, rendeltetésszerű használatba vétele.

Az épület átadásával kiküszöbölték a helység nevén esett
csorbát. A felújítás sokáig csak a távoli jövőben bekövetkező
eseménynek számított. Sokan remélni sem merték, hogy 
a fel újítás körüli kezdeményezés ilyen hamar célhoz ér.
Azonban mindig akadtak elhivatott emberek helyben és
szerte a Kár pát-medencében, akik felszínen tartották az
ügyet. Az elért eredmény széles közösségi összefogás ered-
ménye, egy több nemzedéken átnyúló kitartó és töredelmes
munka gyümölcse.

Óbecsén régóta őrzik a Than fivérek szellemiségét. Már
a századforduló környékén is számon tartották a testvérpár
érdemeit és helyi kultuszuk is ebben az időszakban gyökere-
zik. Az Óbecsén helyben működő Than Fivérek Értelmiségi
Kör ma is ápolja névadója emlékét. A község vezetése és az
óbecsei lakosság is elevenen tartja a Than család emlékét.

A Than család egykori lakhelyének megmentésére az
önkormányzat az 1990-es évektől több ízben is kísérletet
tett. 2009. december 12-én Óbecsén ünnepélyes keretek
között emlékeztek meg Than Károly születésének 175.
jubileumáról. Varnyú ilona kulturális megbízott és
dušan joVanoVić, a képviselő-testület elnöke a városháza
díszterme előtt emléktáblát leplezett le a város nagy szülöt-
tére és díszpolgárára emlékezve. Az avatóünnepségen az
1902. évi jegyzőkönyvből felidézték Than Károly díszpol-
gárságára vonatkozó sorokat, kiemelve a közösségi munka és
az oktatás támogatásának fontosságát. Ezt követően
Glässer eriK előadást tartott az óbecsei Népkönyvtárban
Than Károly életéről, majd bemutatásra került az általa
összeállított, Than Károly életét bemutató időszaki kiállí-
tás, amelyet a város polgármestere és alpolgármestere nyitott
meg. A kiállításhoz nagy segítséget nyújtott Barna GáBor,

a szegedi Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék tan-
székvezető professzora, Tömpe péTer, a Magyar Ké miku -
sok Egyesületének vezetőségi tagja és a Várpalotai Ve gyé -
szeti Múzeum. Nélkülük szerényebb lett volna a helyi meg-
emlékezés. Külön köszönet illeti a város akkori kulturális
megbízottját, Varnyú ilonáT a 175. jubileum körüli lelki-
ismeretes munkásságáért.

2011  júliusában a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társa -
ság (MGYTT) a szabadkai gyógyszerészettörténeti nyári
egyetem zárónapjaként a résztvevőkkel ellátogatott Óbecsé-
re, ahol Varnyú ilona bemutatta a belvárost, megkoszo-
rúzták Than Károly emléktábláját a városházán, majd
megnézték a Than-házat. Döbbenetes volt a látvány. Ennek
hatására dr. Kapronczay Károly, a Semmelweis Orvos -
történeti Múzeum ny. főigazgatója az MGYTT más veze -
tői vel együtt hazatérésük után lépéseket tett réThelyi
miKlós miniszter és jáVor andrás államtitkár úr felé egy
esetleges anyagi támogatás ügyében. Ezt követően kapott
Óbecse magyarországi támogatást. Kapronczay péTer, 
a belgrádi magyar nagykövetség diplomatája, megkereste az
illetékes szerb minisztériumot és a VMSZ-t az állami újjá-
építési keret biztosítása érdekében. E két forrásból született
újjá az épület. A Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság
mindvégig jó kapcsolatot tartott fenn Óbecsével.

A Tartományi Nagyberuházási Alap 2008-ban és 2010-
ben támogatta a ház felújítását, amelynek együttes összege
300 000 euró körüli érték (30 millió dinár). Magyarország
Emberi Erőforrás Minisztériuma 110 000 euró körüli
összeggel biztosította az épület befejezését és berendezését. 

Az építkezési munkálatok csak 2011 decemberében kez-
dődtek. A házat teljesen lebontották és az eredeti épület
rekonstukcióját húzták fel. Az épület végleges funkcióját 
a tetőtér kialakítása és berendezése, valamint az udvari rész
és a nyári színpad megépítése után nyeri majd el. Az emlék-
ház további működtetését az önkormányzat a Than Fivérek
Értelmiségi Körre ruházta át. A ház céljai között szerepel,
hogy otthont adjon a helyi kulturális élet eseményeinek.

Nagy megtiszteltetés volt az óbecseieknek, hogy az ünne-
pélyes megnyitó előtti napokban Óbecsén járt az óbudai
Than Károly Ökoiskola kirándulócsoportja, és felkeresték
iskolájuk névadójának felújított emlékházát. Emellett meg-
koszorúzták a városháza folyosólyán 2009-ben elhelyezett
emléktáblát.

Az avatóünnepség megnyitója a zentai Bolyai Tehetség -
gondozó Gimnázim és Kollégium diákjainak látványos
kémiai bemutató kísérletével vette kezdetét. Üdvözlőbe-
szédet mondott a magyarországi és a szerbiai kormány
képviselete, a vajdasági Tartományi Képviselőház elnöke,

A Than-emlékház 
megnyitása Óbecsén
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az óbecsei városi vezetés, a Tar to mányi Mű emlék védelmi
Intézet képviselete, az MTA delegációjának tagjai, illetve 
a Than Fivérek Értelmiségi Kör elnöke, BonifárT
lászló, aki a rendezvény házigazdája volt. 

Az MTA küldöttségének tag jaként jelen
volt dr. Tömpe péTer, aki méltatta
Than Károly érde meit.

Ku tató vegyész -
ként és egyetemi oktató-

ként szabadidejében ak tí van foglalkozik a tu -
do mánytörténet művelésével. Than emlékének ápolásá-

ban is részt vesz és sokat segített a 2009-es Than-jubileu-
mi kiállítás létrejöttében.

dr. Tömpe péTer az ünnepségen átadta a Magyar Ké -
mikusok Egyesülete által kiállítási céllal Óbecsére megkül-
dött Than Károly emlékérmét BonifárT lászlónaK.

Külön megtiszteltetés volt, hogy az MTA részéről dr.
Király zolTán óbecsei származású akadémikus volt a ren-
dezvény fővédnöke. Than mór munkásságát dr. marosi
ernő akadémikus méltatta.

Az emlékházban két külön emlékszoba is helyet kapott 
a Than fivérek életének és emlékezetének megőrzése, ápo-
lása céljából. A Than mór életét bemutató kiállítás az óbe-
csei múzeum művészettörténésze, radoslaV mihailoVić
tárlata. Than Károly emlékszobáját Glässer eriK posz-
terkiállítása díszíti. A tárlat további bővítése helyben, a jövő -
beli célok között szerepel.

Emellett a ház otthont ad egy interaktív tudományos
parknak, amely a látogató diákok számára a kémiai, optikai
és fizikai kísérletek megismerésére ad lehetőséget.

Az emlékház megnyitása a művészeti és tudományos élet,
kiemelten a gyógyszerész és kémikus szakma büszkesé-

gévé válik. Than Károly munkásságával
és intézetalapításával lefektette a ma -
gyar nyelvű egyetemi kémiaoktatás

alapjait. Tudományos és oktatói
tevékenységéből számos kémikus-,

orvos- és gyógyszerészgeneráció nőtt
ki. Az első és második Magyar

Gyógyszerkönyv főszerkesztője volt. 
A bécsi és a pesti egyetem tanáraként

dolgozott. Az MTA alelnöki, valamint 
a Magyar Természettudományi Társulat

elnöki tisztét töltötte be. Munkásságáért
mind a hazai, mind a külföldi tudomá-

nyos élet nagyra becsülte. Emellett számos
szakmai, rendi és társadalmi kitüntetésben

részesült. Másrészről pedig szülővárosa,
Óbecse és Bács-Bodrog vármegye is elisme-

réssel tekintett szülöttére. Újragondolt példá-
ja – a nemzetközi színvonalú tudás megszer-

zésének és művelésének a saját közösség szolgálatába állítása
– mintául szolgálhat az új gyógyszerész nemzedékek számá-
ra is. 

2.

4.

3.

1.
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A közelmúltban több megemlékezésnek is a tanúi lehet-
tünk, mint például halála 100. évfordulója és születése 175.
jubileuma. Az óbecsei felújított Than-ház eddig elkészült
része 2013. április 12-én ünnepélyes átadásra került. 

Az óbecsei Than-ház az emlékezet és a példamutatás
okán válik fontossá. A közösségeknek példaképekre van
szükségük. Ezeket a példaképeket elődeinkben leljük fel.
Ahhoz, hogy emlékezni tudjunk, mindig egy adott helyre
van szükségünk. Elődeink emlékét, az általuk képviselt érté-
keket és iránymutató példákat ezeken az emlékhelyeken
keresztül tudjuk megragadni.

A ThanoK életét tőlünk sok emberöltő választja el.
Világunk oly mértékben megváltozott, hogy életútjuk szá-
mos mozzanata nehezen idézhető fel és helyezhető el min-

dennapjainkban. A Than-ház, mint emlékhely ezt segíti
áthidalni. Kiemeli a múlt lényeges dolgait és közelebb hozza
a ThanoK korát. A két nyel vű (szerb-magyar) kiállítások 
a ThanoK életútja ál tal kép viselt értékeket segítenek meg-
őrizni. A házban zajló foglalkozások pedig személyes élmé-
nyek révén adják át a ThanoK szellemiségét. 

Glässer erik
gyógyszerészhallgató
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1. a zentai Bolyai tehetséggondozó Gimnázium diákjainak kísérlete
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a felújított emlékház
részlet a kiállításból (Óbecse központja és than-emlékhelyek)
than Károly 

5.



Xi. évfolyam 1. számGyógyszerészettörténetÓ18

Emlékezés
Pro patria et sanitate
– gyógyszerészsorsok 
gyermekszemmel –

Peregnek a filmkockák… egyre gyorsabban, egyre
követelőbben.

Merre jártak?
A fülbe csengő történetek hangja felerősödik, meg-
szólít, mint a túlélő papír.
Részleteket tudsz.
A fekete-fehér filmszalag képzelt képeit hirtelen szí-
nezni vágysz.
Egyre erősebben, mindenáron.

Mit éreztek?
Suhansz és barangolsz a tájakon, felhőből és szellőből
meg a lelkedből hívod elő,
ami más nem lehetett akkor sem, mint most.
Rábólintanak a fák, és nevet a csillogó víz.

Sejtés és erő van benned.
Talán a hiányt készülődik betölteni egy fényesebb
valóság…
testetlenül, puha-lágyan, színpompásan.

Nyomai az Életnek, a veled együtt születettnek, meg
mind az ősökének.
Jól van így. Szét nem választhatod, sajgón áldod,
érzed őket…

Apai nagyanyám, Heumann Olga az első Budapesten végzett nő
gyógyszerészekkel együtt szerezte oklevelét. Kislányként hallgat-
tam személyes történetét, hogyan kezdődött szakmai élete. 

Mivel nem szívesen engedték a nőket gyógyszerészi
pályára, igyekeztek ezt minden módon megnehe-
zíteni. A történet szerint a nagyanyám a principá-

lisától egy nagyon kemény csonthéjas termést kapott apríta-
ni, mondván, ha sikerül megtörnie, akkor van helye nőként is
a gyógyszerészek között. 

Ő kitartóan törte a termést, míg végül sikerült…

„A budapesti egyetem első ízben 1905 májusában avatott
gyógyszerésznőket Bokor Anna, Légrády Erzsébet,
Murányi Vera, Horváth Erzsébet és Heumann Olga sze-
mélyében. Ezt követően a gyógyszerészkaron a nőhallga-
tók száma fokozatosan növekedett.”

A nagyapám, ádám lajos Kolozsváron végzett 1899-
ben és 1903-ban Ózdon alapított gyógyszertárat (Ádám
Lajos Gyógyszertára „Szent Antalhoz”, Ózd). Házas sá guk -

kal kezdődött családi gyógyszerészi életünk. Nagy anyám
kitűnően főzött, és a ma nuá li sában étel- és süteményrecep-
tek is akadtak szép számmal.

A múltbéli események legtöbbjét már szüleim elbeszélé-
séből ismerem. Édesapám kisfiú volt, amikor 1919-ben egy
aktivista A nép vagyona feliratot ra gasz totta a gyógyszertár
bejárata fölé. Nagyapám a hirdetményt rögtön letépte min-
den következmény nélkül. (Nem volt ez ilyen egyszerű
1950-ben, amiről a későbbiekben szólok.)

Nagyanyám sajnos korán özvegy maradt, és kívánsága
szerint édesapám, ádám lajos is gyógyszerész lett – 1939-
ben végzett Budapesten –, bár zenei pályára szeretett volna
lépni. Sokszor beszélt nekünk arról, mennyire várta, hogy
eljusson egy-egy koncertre.

A II. világháború idején édesapám a hadosztálya Eü. osz-
lopánál teljesített szolgálatot. Az erdélyi frontról nyugat felé
húzódva egy alkalommal Nyékvárkonyban szállásolták el
őket. Itt ismerkedett meg édesanyámmal, síKlaKy máriá -
Val, aki szüleivel menekült el Gyöngyösről a hadikórházzal
önkéntes vöröskeresztes műtősnőként a közeledő szovjet
csapatok elől. 

A két egészségügyis fiatalnak néhány nap leforgása alatt
kellett dönteni további sorsukól. Mivel édesapám hadoszlo-
pának váratlan gyorsasággal meg kellett indulnia, szüleim
az indulás előtti éjszakán összeházasodtak. Felejthetetlen az
a történet, amit arról hallottam, hogyan álltak sorfalat a nagy
hóban a hadirokkantak és bajtársak 1945 februárjában a nyék-
várkonyi templomba vezető úton, miután felköltötték a plébá-
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nos atyát. Nem hiányzott a jókedv és az ünneplés a holdvilá-
gos éjszakában. Tangóharmonika-szó mellett vonultak az éj -
féli esküvőre, majd jutott egy-egy gyűszűnyi tokaji bor is az
áldomáshoz. 

Reggel azután édesanyám elköszönt a szüleitől és ekkor
kezdődött el megpróbáltatásokkal kísért élete.

Nagykanizsán át Grazig még együtt jutottak el, de három
hónapnyi házasság után édesapám szovjet fogságba esett és 
a sorokpolányi gyűjtőtáborba került. Ő elhitte, hogy „igazol-
tatás” után szabadon engedik őket, ezért nem engedte, hogy
édesanyám megszöktesse. Valóban mesébe illő, ahogyan az
idős takarítónőnek öltözött fiatal feleség igyekezett kiszaba-
dítani a férjét: addig söprögetett a kastély folyosóin, amíg
megtalálta azt a termet, ahol édesapámnak a lefoglalt gyógy-
szereket kellett válogatnia… De hiába.

Következett a bevagonírozás és jöttek a vagonokból kido-
bált levelek arról, hogy nem tudni, hová viszik őket. Jött 
a kérés is édesapámtól: menjen édesanyám egyenesen Ózdra
az anyósához, segítsen működtetni a gyógyszertárat. Így tör-
tént, hogy amíg a foglyokkal teli szerelvény orosz földre tar-
tott, édesanyám hátizsákkal a hátán egy este becsöngetett 
a Páduai Szent Antal Gyógyszertárba. Nagyanyám ekkor
ismerte meg a menyét.

Az elkövetkező három év alatt, amíg édesapám hadifog-
ságban volt, édesanyám látta el gyógyszerekkel a gyógyszer-
tárat; sokszor a vonatok tetején utazva Budapestről hozta,
amit be lehetett szerezni. Megrázó, ami az egyik ilyen útján
történt: kisbabáját szorító anya elaludt a vonat tetején, és
mire felébredt, már nem volt kit szorítania.

1947. október 1-jén szállt le édesapám a Zaporozsje-i
fogolytáborból hazairányított vonatról soványan, két hatal-
mas rózsacsokorral a kezében. Édesanyám és nagyanyám
várták. Napokig csak a földön tudott aludni, és táplálkoznia
is csak fokozatosan volt szabad. Mindenesetre megerősö-
dött, és 1949-ben megszülettem én is.

Vasmunkás ragad fogót
Hol születtél –

Neki is élni kell
Élőn, vagy vasba zárt

Emlékezőn

Másfél éves voltam, amikor államosítani jöttek gyógyszer-
tárunkat. (Személyes élményeim óvodáskorom óta vannak,
ami ott velünk akkor történt, azt szintén szüleim elbeszélé-
séből tudom.) Az épületet régen lebontották, a múlt mégis
felsejlik. 

Álltam az ablaknál – a lakás egybeépült a gyógyszertárral
–, és néztem volna édesapám után, de alig értem fel az ablak-
párkányt. Egy motorkerékpár hátsó ülésén vitték el őt egy
aktatáska holmival Borsodnádasdra, mondván, hogy attól 
a naptól kezdve ott fog dolgozni. „Bózasztó, bózasztó!” –
mondogattam én is a nagyanyám után.

Nagyanyámat akkor, 67 éves korában Vizsolyba helyezték.
Haláláig dolgozott, hiszen nyugdíjat nem kaphatott. Édes-
anyám Ózdon került egy másik gyógyszertárba asszisztens-
ként. Mivel én nem voltam munkaképes (másfél évesen),
egyáltalán nem törődtek velem. Semmi bajom nem lett, hála
Istennek jó alapozást kaptam. Nem így szegény húgom, aki
1953-ban született, miután a család is Borsodnádasdra köl-
tözhetett az egyetlen inspekciós szobába. Ott úgy éltünk,
hogy valakinek mindig az asztalon kellett aludnia, és az anyu-
kám csak az officinán keresztül tudta kivinni a bilit a WC-re.

Óvodáséveimben jártam, amikor otthon a díványon
ugrálva ezt szavaltam: „Éljen Pátyás, legjobb Pátyás!”
(Később azután többek között azt is „megtanultam”, hogy
csak a szocialista egészségügy szolgálja egyenlőképp a haza
minden dolgozóját, és hogy mekkora a mi „bűnünk”.) 

Akkoriban történt az is, hogy anyai nagyapám, aki min-
denhez értő szorgalmas tanító ember volt a nagyanyámmal
együtt, csomagot küldött nekünk élelmiszerekkel. (A lencsét
ma is emlegetjük.) Lócsontvázat készített egy biológiai szer-
tár számára, így jutott egy kis pénzhez.

4.
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Lassan bővült a szolgálati lakás, ahogy az ottani volt tulaj-
donos idős kolléga átadott két szobát, és sikerült hozzá mel-
lékhelyiségeket is kialakítani. 

(Meg kell jegyeznem, hogy annyira nedves volt a ház,
hogy a korhadó padlóban játszottam a homokozó kislapá-
tommal.)

Az 1956-os eseményeket már első osztályosként éltem át.
Édesapám a kis Orion rádión egész közel hajolva hallgatta
Szabad Európa hangjait, majd filmre vette, ahogy főterün-
kön a szovjet emlékműről leverik a vörös csillagot és a magyar -
tanárom ráfesti a Kossuth-címert. (Később csak azért nem
vitte el őt az éjszaka érkező fekete autó, mert a filmet még 
a felvevőben találták.) 

Egy alkalommal, amikor édesanyámmal tejért mentünk, 
a tankokkal és harckocsikkal bevonuló szovjet katonák ránk
szögezett fegyverével találtuk magunkat szembe, ahogy Eger
felől ereszkedtek le a szerpentinen kanyarogva. Rémisztően
közel jöttek, egészen a kerítéshez lapultunk.

Akkor a húgom az anyai nagyszüleimnél volt Budapesten,
és édesapám – bár félt az orosz fogságtól – egy tejszállító
autóval elindult, hogy kimentse a hároméves kishúgomat az
ostromlott városból. Egy hétig tartott a kalandos útja, de
elhozta őt szerencsésen. Soha nem felejtem el érkezésüket.

Így éltünk, teltek az évek. A szüleim szorgalmasan dol-
goztak, mi a patikában nőttünk fel, no meg az iskolában,
amit különösen szerettem.

Nádasd fokozatosan az otthonunkká vált, a csendes hét-
végeken a kis völgy szárnyaló komolyzenével telt meg.

Édesapám az officinai tára védőüvegére jelvényt festetett:
Kossuth-címer alakú nemzeti színű pajzson arany kehely és
kígyó ábrázolással, alatta felirattal: „Pro patria et sanitate”.

Lehet-e csodálkozni azon, hogy kislányként őt „patikuski-
rálynak” láttam…

Érdemes néhány szót szólnom arról, hogy milyen volt ez
a „királyság”, ki volt az ő „népe”.

A borsodnádasdi lemezgyár élete – az 1864 óta működő
Rimamurány völgyi vasmű az ózdi vasgyár közelében – meg-
határozó szerepet játszott az egész község életében. A környék
településeiről, főként Bekölcéről és Balatonból naponta szállí-
tották a munkásjáratok – a „Fakarusz” buszok – a há rom
műszakban dolgozó, igen nehéz munkát végző embereket. 

A munkástömegek kétlaki élete határozta meg a gyógy-
szertárban szükséges helytállást is: mindnyájan Nádasdon
váltották ki gyógyszereiket, de erre buszjárataik indulásáig
nagyon kevés idő állt rendelkezésükre. „Siktaváltáskor” beö-
zönlöttek a patikába – ezt a szüleim valóságos rohamként
élték meg. Délután kettő órakor megszólalt a gyár hatalmas
kéményéből a műszakváltást jelző messze hangzó búgás.
Úgy mondtuk: „Már fújnak!” Édesanyám ilyenkor letette 
a hú gomat és sietett vissza a patikába. A „Drága Doktor úr”

pedig ekkorra már elkészítette az előző napon beadott re -
cep teket.

A zene szeretete és belső harmóniát teremtő ereje végig-
kísérte édesapám életét. Nyugdíjas éveit Budapesten töltve, 
a Zeneakadémián a zártkörű zenekari próbákra is beszökött.

Mit is mondhatnék?
A családi címerünkön egy fehér hattyú úszik szép nyaká-

ban nyílvesszővel. Gyermekként sokszor megakadt a sze-
mem ezen, nemigen értettem, hogy lehet, hogy úszik, amikor
már lelőtték…

Talán annyit, hogy már értem.
Gyimóthyné dr. ádám éva

szakgyógyszerész

2.
3.
4.
5.
6.

1. Özv. Ádám lajosné, szül. Heumann olga
Heumann olga oklevele 
oklevél hátoldala
Ádám lajos és felesége, síklaky mária
Ózd, vasmunkás
Ádám lajos és lánya, dr. Ádám éva
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Két gyógyszer létezik a világon, amelyet száz év elteltével ma is az
eredeti gyártó forgalmaz. Az egyik a német Aszpirin, a másik 
a magyar Kalmopyrin. És ezzel véget is ér a sor… 

Ha ma egy közvélemény-kutatás keretében megkér-
deznénk 100 honfitársunkat, hogy szerintük
melyik a legismertebb magyar gyógyszer, egyönte-

tű lenne a válasz: a Kalmopyrin. Azt viszont már bizonyára
kevesebben tudnák – ha csak a hirdetésekből nem –, hogy ez
a gyógyszer már 100 éve áll a betegek rendelkezésére. A tör-
ténetét pedig valószínűleg még kevesebben ismerik.

Előzmények
Az emberiség régóta keresett a természetben a fájdalom és 
a láz enyhítésére használható anyagokat. A chinafa kérgéből
vagy a vadgesztenyéből készült főzetekkel már elég korán
tudták a lázat csillapítani. Aztán egy másik felismerés a fűzfa
(Salix alba) kérgére terelte a figyelmet, amelyet az időszámí-
tásunk előtt is használtak. hippoKraTész Kr. e. 400 körül
fűzfalevelekkel gyógyította a szembetegségeket és ajánlotta a
szülési fájdalom enyhítésére is. A lázcsillapító hatásról elő-
ször edward sTone angol tiszteletes számolt be 1763-ban.
sTone a kínafakéregből nyert kinint pótolta a fűzfakéreg-
kivonattal. Később a fűzfakéreg hatóanyagát szalicilsav
néven ismerte meg a világ. Az egyébként hatásos mediciná-
nak volt azonban egy kellemetlen mellékhatása, a rendszeres
bevétele gyomorpanaszokat okozott.

Nos, a német Bayer cég kutatójának, felix hoffman -
naK 1897-ben sikerült olyan vegyületet előállítani, amely 
a sza licilsavval azonos hatékonyságú volt, ám a gyomornyál-
kahártyáját kevésbé terhelte meg. Ez az anyag volt az acetil-
szalicilsav, amelyre a szabadalmat 1899-ben bejegyezték és 
a terméket 1903-ban Aspirin néven forgalmazni kezdték. 
A felfedezés nyomán megindult a verseny a világban. Az
Aspirin időközben nagy
sikerre tett szert és a Bayer
vigyázó szemekkel figyelte
a forgalmát, mert a
k o n  k u  -

ren cia seré-
nyen dolgozott. Más

nevekkel, de egyre másra dobták piacra a kü lön böző
acetilszalicilsav
alapú gyógy -
szereket. 

A szer be vált, enyhítette
a fájdalmat, levitte a lázat, de kellemetlen kísérő tünetként
még mindig ott volt a gyomorpanasz. Ez egy kicsit tudomá-
nyos megfogalmazásban úgy hangzik, hogy az acetilszalicil-
sav pro ton leadására képes, tehát sav. Emiatt, ha egészben
vagy étkezés nélkül vették be, jó esetben gyomorégést, rosz-
szabbik esetben gyomorvérzést okozott. 

A Kalmopyrin
richTer Gedeon gyógyszerész az első magyar gyógyszer-
gyár megalapítója valószínűleg már röviddel a megjelenése
után górcső alá vette az Aspirint. A szakirodalomból a min-
dennapi gyógyszerészi gyakorlatból és a betegek jelzéseiből
ismerhette a gyomorra ható kellemetlen mellékhatásokat és
kutatásai arra irányultak, hogy csökkentse azokat. Pró bál -
kozását siker koronázta, előállította az acetilsav leg sta bi labb -
nak tekinthető, vízoldékony sóját, a kalciumacetil-szalici -
látot. A vegyületből gyártott gyógyszernek a Kalmo pyrin
nevet adta, amelyet a fájdalom, a láz, a reumás betegségek
által kiváltott panaszok és az influenza okozta kínok enyhí-
tésére ajánlott. Megalkotásáról a Gyógyszerészi Közlöny
1911. február 19-én tudósított először. Itt már azt is közöl-
ték, hogy a készítmény poralakban és 0,5 grammos tablet-
tákban kerül forgalomba. A gyógyszert a szakma és a nagy-
közönség az 1911-ben megrendezett Első magyar gyógyszeré-
szeti kiállításon ismerhette meg. A rendezvényről megint csak
a Gyógyszerészi Közlöny adta hírül,
hogy Richter Gedeon Vegyészeti
Gyára „nagyszámú készítményei
legkiválóbbjaival vett részt…
Külön csoportot képezett az
Acetylsalicylsav és származé-
kai, melyek közül a Hydro py -
rin… rokonkészítménye a Kalmo -
pyrin, az acetilszalicilsav vízben oldható
kalciumsója, szintén ki volt állítva.” richTer
Gedeon a Kalmopyrint még ugyanabban az év -
ben, 1911. szeptember 16-án szabadalmaztatta.

A gyógyszerkülönlegesség hamar népszerű lett. Gyár tá sa -
kor minden egyes tablettába belesajtolták a „Kalmopyrin”
fel iratot. A csomagolások 10 és 20 darabos 0,5 grammos
élükre állított tablettákat tartal-
mazó, nyitható fedelű dobozok
voltak, amelyeket a feltöltést
követően hártyapapírba csoma-
goltak, majd gyűjtőkartonokba
helyeztek. A kartonok tetejére kis
mintacsomagolást ragasztottak,
úgy szállították ki a gyógy-
szertáraknak. Minden
do bozra felkerült 
a fi  g ye l mezte tés :  
A tab letták egy pohár
vízben vagy ásvány-
vízben oldandók.

A por alakú
változatot erős
papírzacskókban,
dobozolva küld-
ték ki a megrende-
lőknek. A patikák-

A Kalmopyrin első 100 éve 
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ban igény esetén kimérték a rendes tablettának megfelelő
mennyiséget és papírból hajtogatott, de jól záródó kis tasa-
kokba (kapszulákba) töltve adták ki a betegeknek. Egyes
gyógyszertárak a port áttöltötték a saját fa állványedényeik-
be, amelyeken feltüntették a tartalom nevét némileg felülírva
ezzel a rendes nevezéktant.

richTer finom stílusú
reklámkampányba kez-
dett, hogy a Kalmopyrint
széles körben megismer-
tesse. Először az orvoso-
kat és a gyógyszerésze-
ket kereste meg a szak-
sajtóban közreadott
hirdetésekkel és a sze-
mélyre szóló, postai
úton kézbesített szí-
nes nyomtatványok-
kal. 

Aztán készültek
ajándékozási célra
használati tárgyak
úgymint fali tükrök,
asztali naptárak, itatóspapírok a ter-
mék rövid ismertetésével.

A gyár igen széles kör-
ben küldött szét gyógyszermintákat,
hogy minél több orvos és patikus
ajánlhassa azt a betegeknek. Mindez 
a ma em be ré nek termé-
szetesnek tűnhet,
de ne fe -
lejt sük el,
hogy száz
évvel ezelőtt
nemhogy az ipari gyógy-

szergyártás, de a reklám-
szakma is gyerekcipőben
járt. 

Ötletekben szerencsére nem
volt hiány már akkor sem.
Pél dául a cég által évente ki -
adott orvosi naplóban a könyv -
jelző hőmérőre mutató kezet
formált, amelynek a felkarját a
gyógy szer nevét idéző tabletták ké -
pez ték.

Az első világháborút kísérő nagy
influenzajárvány során a Kalmopyrin -
nel enyhíteni tudták a betegek szenvedé-

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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seit. A gyógyszer egy -
re népszerűbb és ke -

resettebb lett. Az or -
vosok szívesen írták

fel és rendelték el a sze-
dését.

Jöttek a nyugodtabb
bé ke idők, amikor a gyár

1924-ben részvénytársa-
sággá alakult és ki kellett

elégíteni a korszellemmel
változó fogyasztói igénye-

ket is, hiszen az időközben
létrejött új magyar gyógy-
szergyárak is elkezdték ter-

jeszteni a saját ha -
sonló hatással bíró
gyógyszer-különle-
gességeiket.

10.

11.
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2013. június 25Gyógyszerészettörténet  Î

richTer is figyelte a piaci környezetet és változtatott 
a csomagoláson. Az első még díszesebb indás rajzolatot
közepén a gyáralapító „RG” monogramját magán viselő pajzs-
zsal a harmincas években felváltotta a még ma is emlékezetes
ferdén felfelé futó írásmóddal és zöld fehér színnel nyomta-
tott Kalmopyrin kiszerelés. A tabletták ekkor fekvő helyzet-
be kerültek. A változtatásban szerepet játszhatott a nagyobb
kereslet kielégítését szolgáló gyártói ésszerűsítés mellett a ta -
karékosság is. Amíg korábban a dobozok aprólékos és idő-
igényes kézi munkával készültek addig az új csomagolást az
előre gyártott lapos faltkartonból pár mozdulattal össze
lehetett hajtogatni, mellőzve a címkézést és lecsökkent az
időigényes ragasztási pontok száma is. Az így keletkezett
lapos rekeszbe csak be kellett sorakoztatni a megfelelő
darabszámú tablettát (több nem is fért bele) aztán egy újabb
hajtással és egy pecsétbélyeggel lezárták a csomagolást. 
A 20 tablettát tartalmazó gyógyszer
ára 1 pengő 30

fillér volt, ez akkoriban körülbelül 2 kiló marha-
hús árával volt egyenlő.

A kereskedelmi forgalomban addig lé -
tező csupán kétféle kiszerelést kiegészítet-
ték. Immár lehetett vásárolni csak 2 tablettát
tartalmazó vagy akár 100 darabos csomago-
lást is. 

Korszakváltások
A sors nem volt kegyes Magyarország hoz. A második világ-
égésben a gyár is nehéz helyzetbe került, elvesztette alapító-

ját. A korábbi rendszert felváltotta egy új eszme és poli-
tikai irányzat. De az ország akkori vezetői is

szükségesnek látták a betegek hazai
készítményekkel való ellátását, így 
a Kalmopyrin megint előtérbe
került. A gyógyszer állta az idők
sarát. A vállalat 1948-ban bekövetke-
zett államosítását követően a Kalmo -
pyrin gyártása a régi külsővel folytató-
dott. A korábbi színek és a feliratozás
módja nem változott, de a Richter
Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. felirat
helyére a Kőbányai Gyógy szer áru gyár
Budapest név került. A folytonosan

növekvő tömegigények kielégítése a ki -
szerelés újabb korszerűsítését is megkövetel-

te. A kézi csomagolás már nem volt hatékony.
Változtatni kellett és a Kalmopyrin az ötvenes évek

végén a külsejében ismét megújulva, gép által dupla
celofán szalagba adagolva, úgynevezett levélcsomagolásban
került forgalomba.

Említést érdemel, hogy az iparágban ezt a fajta gépi tech-
nológiát ekkor a Kőbányai Gyógyszerárugyárban alkalmaz-
ták először.

12.

13.

14.

15.
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A mai ötvenesek ezt a kiszerelést ismerhették meg és az
emlékezetükben is ebben a formájában maradt meg a Kalmo -
pyrin. 

A betegek az akkori társadalombiztosítási térítésnek kö -
szönhetően 2,80 forintért juthattak hozzá a 10 tablettához. 

A celofáncsomagolás egészen a XX. század végén újra
bekövetkezett rendszerváltásig megmaradt. Aztán a meg-
újult gyár ismét felvehette az alapító nevét és több mint ötven -
év nyi szünet után folytatta a részvénytársaságként való mű -
ködést. A Kalmopyrinnek viszont nem volt szüksége névvál-
toztatásra. Az emberek emlékezetében még elevenen élt és
szívesen fogadták újbóli megjelenését. A gyógyszer egy kis
ráncfelvarráson esett át, mind belül mind kívül megújult.

Korát meghazudtolva frissen vághat neki a következő 100
évnek…

révész miklós
gyűjtő

IRODALOM
1. Gyógyszerészi Közlöny, 1911.
2. Halmi kódex, 1938.

16.

Korai szalicilsavas csomagolások
az első Kalmopyrincsomagolás
reklámcsomagolások
a Kalmopyrin por adagolása
a Kalmopyrin első hirdetése, 1911.
levelezőlap
Fali tükör reklámszöveggel 
mintacsomagolások
Kalmopyrin könyvjelző 
Kalmopyrint előíró receptek
szalicilsavat tartalmazó magyar gyógyszerek
modern húszdarabos csomagolások
Két tablettát…
… és 100 tablettát tartalmazó csomagolás
szalagcsomagoló gép
Kalmopyrin leveles kiszerelésben

a közreadott képeket a szerző a gyűjteményéből válogatta.

1.
2.
3.

5.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Az osztott por alakú gyógyszereket egészen a XX. század elejéig 
a patikus jobbára „capsulában” expediálta. Tehette persze ostyába
is, de ez egyrészt meglehetősen kényes és hosszan tartó művelet-
nek bizonyult, ráadásul további költségeket jelentett, amit – mai
kifejezéssel élve – nem mindig lehetett a fogyasztóra hárítani.

Akapszulák, illetve portokok, már ahogy dédapáink
ezeket a tasakokat ismerték, vagy in situ, mármint 
a gyógyszertárban, vagy pedig előhajtogatva és

nyomtatva készültek. Nyomtatott „portárcákat” több cég is
szállított, a fővárosban mindenekelőtt a ’dobozos Fodor’, vagyis
id. fodor isTVán terézvárosi cége (Kismező u. 34. sz.). 
A rendelt mennyiség általában 1–2000 darab között válto-
zott – Fodornál ez a szám 1250 darabot jelentett 1875-ben. 

A befúvást persze próbálták gépesíteni, az első ilyen egy-
szerű szerkezetek már az 1870-es években megjelentek.
Ezek azonban meglehetősen lassú és mi tagadás, eléggé meg-
bízhatatlan szerkentyűk voltak. Akár így, akár úgy, a gyógy-
szerésznek a lehető leghatékonyabb módon „bele kellett csi-
nálni” (korabeli kifejezés!) a port a kapszulába. Ez természe-
tesen a kliens, mármint a kuncsaft előtt történt. A vevők
közül pedig néhányan, mindenekelőtt a kényesebb városiak
az eljárással szemben gyakorta kifogással éltek. Tegyük
hozzá teljes joggal. Természetesen nem a kiszolgálás lassúsá-
ga miatt, hanem higiénés szempontból. Arról volt szó, hogy 
a külön kártyán előkészített pornak a kívánt helyre történő
juttatásához bele kellett fújni a kapszulába, és így az elkerül-
hetetlenül érintkezett a patikus ajkával. Ez pedig „a finnyá-
sabbakban bizonyos undort” volt képes felidézni, továbbá –
idézzük a korabeli szakembert – „a modern hygiene néző-
pontjából is a leghatározottabban rosszallandónak” volt
tekinthető. Magyarán, az emberek tartottak az akkoriban
széles körben pusztító tüdőbajtól.

A problémát persze a hatóság is érzékelte, s reagált is rá –
meglehetős, legalább egy évtizedes késéssel. dr. Kempler
KurT a Diarium 1975. évi 1. számában részletesen ismertette
a történetet. A gyógyporok kiszolgáltatása tárgyában” 1899.
június 3-án jelent meg a Belügyminisztérium 47.673/VI. b.
számú rendelete, amely kimondta, hogy „…különös tekintettel
azon körülményre, hogy a portokoknak szájjal való befuvás által
nyitása az egészségre ártalmakat rejt magában, s az ily eljárás köz-
egészségügyi tekintetből mellőzendő, ezennel elrendelem, hogy 
a gyógyszerészek, nemkülönben a gyógyszerek kiszolgáltatására fel-
jogosított orvosok a gyógyszereknek jövőben való kiszolgáltatásánál
az eddigi szokást, mely szerint a tokokat szájból befuvás által nyi-
tották ki, mellőzni kötelesek, kötelesek továbbá a kész tokokat erre
alkalmas készülékkel kinyitni, vagy pedig a port nyitott portokba
tenni, s a tok csak ezután hajtandó össze és zárandó le.”

A hatóság mentségére legyen mondva, hogy korábban ez
a probléma nem merült, nem is merülhetett fel, mivel a kap-
szulát íves papírból a gyógyszerész maga (pontosabban 
a gyakornok) készítette, összehajtogatása pedig a por elosz-
tása után történt. 

A rendelet – képesen szólva – nagy port vert fel a gyógy-
szerészek körében. Mindenekelőtt a végrehajtásával kapcso-
latban jelentkező költségektől tartottak; kérvényezték is a
porosztás munkadíjának felemelését. Ezenkívül bojkottot
hirdettek egy zágrábi gyógyszerész, redlich ede
Ausztriában már szabadalmaztatott, igen egyszerű és olcsó
portoknyitó-készülékére. Ez nem volt más, mint egy gyűrű
alakú, kis, előreálló nyúlvánnyal ellátott rugalmas fémlemez,
amely a mutatóujjra húzva kiválóan teljesítette feladatát. 
A fő kifogás redlich ellen az volt, hogy – horvát. lesKó
Gyula cecei gyógyszerész a Gyógyszerészi Hetilap levelezési
rovatában meg is írta, hogy ő semmiképp sem tűri, hogy egy
horvát feltaláló jövedelmét szaporítsa. Véleményével a köz-
hangulatot fejezte ki.

Akárhogyan is berzenkedett azonban a szakma, a ren-
deletet végre kellett hajtani. A megoldást vagy a „gépesí-
tés”, vagy megfelelő, befúvást nem igénylő tokok beszerzé-
se jelentette. Ami a készülékeket illeti, ilyenek már koráb-
ban is lé tez tek, többek között a Winkler–Kriegner-féle,
amely a Kál vin téri gyógyszertárban akkor már közel tíz
éve működött.

winKler lajos dr., a fiatal tanársegéd KrieGner
GyörGy budapesti gyógyszerésszel közösen ki is fejlesztette
a „capsulabefúvó” készüléket. A kísérleteknél végig jelen volt
naGy Gyula nagymagyari gyógyszertár-tulajdonos is, aki
észrevételeivel segítette a munkát. A fejlesztési munkálatok
közel fél éven át a Kémiai Intézetben folytak. A továbbiak-
ban a Kriegner–Winkler-féle capsulabefúvó készülék erede-
ti „műszaki-kezelési” leírását közöljük.

Azok a „capsulák”

1.
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„A fújtató a reczeptúra asztalán van elhelyezve; czélszerű az

olyan fújtató, a mely kettős és folytonos levegőáramot szolgáltat,
tehát egy ideig akkor is, ha lábunkkal nem is hajtjuk. A fújtató
nagy ne legyen, de tulságosan kicsi sem. A fújtatóból az oszlop-
jáig fémcső vezet, erre azután gummicső van húzva, a mely 
a rajzban feltüntetett alakú álvánnyal közlekedik. A levegő a cső
legvégén tódul ki, ide tartjuk alá egyik kezünkkel a capsulákat,
a másikkal a felnyitott capsulákba a kártyákról behintjük a port.

A fújtató szolgáltatta levegőáramban por lehet, ez azután
belekerülhetne a capsulákba is. Ezt elkerülendő a levegőt előbb
vattán szűrjük meg; a vatta az állvány alsó részének szelenczé-
jében van elhelyezve. 

Különösen fontos a levegő kiáramlására szolgáló nyílás alak-
ja, a mely ha kerek nem czélszerű, mert csak próbálgatással
találjuk el a levegőáramot. Czélszerűen ½–1 m/mm átmérőjű
rés az, a mely 10 m/m hosszuságu lehet és keresztben áll a cap-
sulákra.” Legjobb tudomásunk szerint a Kriegner–Winkler-
féle porbefúvó készülékből nem maradt fenn példány. 

Grósz samunaK a rendelet megjelenését követően kifej-
lesztett, kézzel működtetett készüléke egyszerűbb megol-
dást kínált, de még mindig ötször annyiba került (6 forint-
ba), mint a Redlich-féle „bádogpecek”. 

Egyszóval, a gyógyszerészek többsége számára maradt 
a költségkímélő megoldás, vagyis az „önnyíló capsula” beszer-
zése. Ilyesmit pedig – megint csak képletesen szólva – már a
porbefúvási vihar kirobbanásakor is bőven lehetett kapni,
többek között zolTán lajos nagybányai gyógyszerész-kap-
szulagyárosnál, aki büszkén, bár kissé döcögő stílusban hir-
dette, hogy az ő kapszuláinál nincs jobb a piacon: „aki rendel
az én fajta befuvás nélküli capsulából, küldök ilyent, ez utóbbira
felajánlom a versenyt bárki más capsuláival szemben is, s hacsak
egy is nem nyílnék, az egész capsula gyárat oda ajándékozom.”

A rendelet nyomán az önműködően nyíló kapszulák iránti
kereslet a többszörösére növekedett. rozsnyay máTyás aradi

gyógyszerészt hosszabb ideje foglalkoztatta a kérdés; ő külföl-
di tanulmányútjai során kiváló szakemberekkel konzultálva az
1890-es évek elején kifejlesztette saját „reform capsuláját”.

A dolog nyitja – szó szerint – a hajtogatásban rejlett. 
A nevezetes találmányt winKer lajos, aki rozsnyayT mes-
terének tekintette, a következőképp írja le a Gyógyszerészet
Évkönyve 1892. évfolyamában megjelent A capsulák befúvá-
sáról című cikkében: „A reform-capsula négyszögletű papírlap-
ból készül úgy, hogy azt behajtással három mezőre osztjuk.
Vályúformára felállítva, a porokat mindjárt reájuk dividáljuk és
a capsulát összehajtogatva a porok expediálhatók.”

Az „Excelsior capsula” a maga zseniálisan egyszerű hajto-
gatásával a főváros számos gyógyszertárában alkalmazásra
került, nem csupán a feltaláló, Tarnay isTVán makói pati-
kájában. 

Ez a portok a közepén két ellenkező irányú behajtással
rendelkezett, ami befúvás nélkül is könnyen nyithatóvá tette.
Tarnay 1892-ben szabadalmaztatta „magától nyíló porhüve-
lyét”.

Hasonló, elmés megoldással jelentkezett Quirini alajos
temessági gyógyszerész. Az ő hajtogatási technikáját azon-
ban nem ismerjük, miután nem tette közzé, csupán saját
használatra dolgozta ki.

zolTán lajos (1855–1902) volt gyógyszertár-tulajdo-
nos Nagybányán a századforduló táján „kapszulagyárat” nyi-
tott; nyilván úgy gondolva, hogy jobban meg tud élni belőle,
mint korábbi patikája jövedelméből.

A külföldi találmányok, vagy inkább újítások közül
hermann schäfer lengerichi német gyógyszerész befúvás
nélküli porkapszuláját említhetjük, amelynél az osztókártya
vagy a kanál bevezetése helyén a kapszula nincs egyenletesen
bemetszve, hanem a levélborítékhoz hasonlóan az alsó része
hosszabb, s ez a rész arra szolgál, hogy a kanál vagy a kártya
itt megtámasztható legyen. 

2. 3.
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A fejlődés persze ezen a téren is rohamosnak bizonyult, 
a nagy háborút követő években hamarosan megjelent a ra -
gasz tott, önnyíló kapszula. Igaz ugyan, hogy ekkoriban már
a gyártók jobbára – nem mindenhol és nem mindegyikük –
nem „capsulát”, hanem „kapszulát” ajánlanak a gyógyszeré-
szeknek. Ezeknek a „korszerű kapszuláknak” a gyártását
azonban csak jóval később, az 1930-as években sikerült
automatizálni. A fővárosi Aesculap Papírüzem, Gyógy sze ré -
sze ti Papírárugyár (II., Margit rakpart 54.) például 1931-ben
jelentkezett „ragasztott, önnyíló kapszuláival”, amelyekből
még az első évben 36 millió darabot gyártott. 

dr. Balázs Károly
szakíró

4.

2.
1. a Kriegner-Winkler féle „capsulabefúvó” készülék.

rozsnyay porkapszulája hajtogatás előtt és után. tőlük jobbra tarnayé. 
schäfer „befúvás nélküli” porkapszulája. 
a nagyenyedi Könyvnyomda és Papírgyár rt. kapszula-hirdetése. 1910 körül

3.
4.
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100 éves a Székesfővárosi
Fertőtlenítő Intézet
1913. február 23-án nyitotta meg kapuit a Székesfővárosi Fer tőt -
le nítő Intézet. Az épület ma Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének ad otthont, amely 
a mai kor igényeinek megfelelően számos új feladatot is ellát, de
a fertőtlenítés ma is, mint ahogyan az elmúlt 100 évben folyama-
tosan, része az intézet tevékenységének.

AXIX. század második felében a járványok ellen a be -
te gek elkülönítésével és környezetük fertőtlenítésé-
vel küzdöttek. Az 1880-as évektől „desinfecteurö-

ket” képeztek, akik már a betegek lakásán − a kerületi or -
vosok irányítása mellett − el tudták végezni a fertőtlenítést.
A járványok leküzdésére azonban ez sem bizonyult elegen-
dőnek, ezért a székesfőváros egy járványkórház és egy köz-
ponti ideiglenes fertőtlenítőintézet felállítását határozta el.
Ennek külön nyomatékot az Oroszországban pusztító kole-
rajárvány adott. 1892 végén megnyitotta kapuit Budapest
első, majd 1898-ban a második fertőtlenítőintézete, mind-
kettő a Gyáli úton. A második intézet azonban hamarosan
kicsinek bizonyult, és nem lehetett kibővíteni anélkül, hogy
a fertőtlenítés alapvető szabálya csorbát ne szenvedett volna.
A fertőtlenítőintézet igazgatója, dr. BuKoVszKy GyörGy
ezt az elvet így fogalmazta meg: „Akár kisebb, akár nagyobb-
szerű fertőtlenítőintézetet, telepet kell létesíteni, annak szabályai
mindig ugyanazok. A fertőtlenítőintézet alapgondolata, hogy
legalább két helyiségből álljon: a fertőzött és a tiszta helyiségből
… a fertőzött és tiszta helyiséget egymástól szigorúan elválasz-
tani s mindegyiket külön ki- és bejáróval ellátni szükséges.” A két
rész csak a fertőtlenítőgépeken és a fürdőkön keresztül kap-
csolódhat egymással. 

A Váci út 174. szám alatti intézet építése 1911-ben kez-
dődött, és 1913. február 17-én nyitotta meg székesfőváros
polgármestere. Működését később – kisebb munkálatok
pótlása miatt – csak 1913. február 23-án kezdte meg.
Nemcsak az ország legnagyobb és legjobban felszerelt inté-
zete, hanem európai viszonylatban is az egyik legkorszerűbb
fertőtlenítőintézet volt.

Az intézet építésének előkészítését Budapest Főváros
Mérnöki Hivatala 1909-ben kezdte. Tervezésével az ozorai
születésű höniG dezsőT bízták meg. hőniG a hosszan
elnyúló, közel 100 méteres telek mentén építendő hosszú,
ám alacsony, sok ablakkal osztott homlokzat unalmassá válá-
sát az épület erőteljes hármas tagolásával igyekezett elkerül-
ni. Ez a hármas tagolás megfelel a belső funkciónak is: a két
szélső udvart előlegező, előrelépő oldalszárnyakban nyílnak
a kapuk, míg a középső, hátravont szakasz mögött a maga-
sabb középső épület, a fertőtlenítőintézet „lelke” magasodik.
A szélső szárnyak funkcióból adódó hangsúlyosságát
höniG úgy ellensúlyozta, hogy a középső szakasz ablakait

szélesebbre szabta, és a középen tornyosuló oromzatot is
méretesebbé tette, mögötte megemelt tetővel. A magyar sze-
cessziós építészet elterjedt homlokzatalakítását követve az
eredetileg is talán szürkésfehérre vakolt falakat meleg színű
téglasávokkal tagolta. A főhomlokzat színes, vidám felület-
képzésének höniG által ki is mondott célja, hogy „azok, aki-
ket a kényszerűség a kapukon keresztül idevisz, ne aversióval
lépjék át annak küszöbét”. Néhány hónappal később új hom-
lokzati tervet készített höniG dezső: a szecessziós jegyek
száma jelentősen csökkent, az épület a historizáló építészet
elgondolásaihoz közelített. A szecessziós palotából neoba-
rokk kastéllyá alakította az épületet höniG.

BuKoVszKy GyörGy (Tekeháza, 1863. febr. 15.–Buda -
pest, 1930. jún. 23.) tanár, orvos. Magyarország első fer-
tőtlenítő szakértője. A matematika-fizika szakos középis-
kolai tanári oklevél megszerzése után (1885) az orvostu-
dományi karon két éven át bakteriológiai tanulmányokat
végzett. A fő város tanácsa külföldi fertőtlenítőintézetek
tanulmányozására küldte ki. Hazatérve felállította
hazánk első fertőtlenítőintézetét. 1896. szept. 1-jétől
ennek igazgatója lett. Fő művei: A fertőtlenítés országos
rendezése (Egészség, 1907); Vezérfonal fertőtlenítők elméle-
ti és gyakorlati kioktatására (Bp., 1909). 

höniG dezső (Ozora, 1867–Budapest, 1927). 1894-
ben szerzett építészi oklevelet a Budapesti Műegyetemen,
majd a székesfőváros alkalmazásában dolgozott műszaki
tanácsosként, később főtanácsosként. Elsősorban egész-
ségügyi intézményeket tervezett (Szent János kórház
1903-as bővítésekor emelt épületei), ám nevéhez kötődik
a X. kerület, Szent László téri kerületi elöljáróság (1896),
illetve a XIV. kerületi, Őrnagy utcai elemi iskola (1906)
építése is.

A működés nagy vonalakban
Pestis, kolera, himlő és kiütéses tífusz megbetegedésben
szenvedőkkel érintkező személyeket mindig az intézetbe
szállították egyéni fertőtlenítésre. A fürdőkbe kerülők az
intézet fertőzött oldali udvarába jöttek, ahonnan a fürdők-
höz külön bejáró volt, a többi fertőtlenítőhelyiségektől elvá-
lasztva. Ezen bejáróból – kis kezelőhelyiségen keresztül –
a fürdőzők a vetkőzőhelyiségbe jutottak. Itt egy számmal
ellátott fülkében levetkőztek. Ruháikat otthagyva mentek
ezután a fürdőbe. A vetkőző- és a tiszta oldalon lévő öltöző-
helyiségek a fürdőktől kis átjárókkal voltak elválasztva.
Mialatt a fürdőt használták, ruháikat a fülke számával ellát-
va, fertőtlenítés céljából a gőzzel, illetve a formalinnal műkö-
dő fertőtlenítőgépekbe vitték. Innen a már fertőtlenített
ruhák a tiszta oldalon lévő, ugyanolyan számú fülkébe kerül-
tek. A fürdőt használók ennek következtében a tiszta olda-
lon ugyanazon számú fülkében találták meg ruháikat. 

A fertőtlenítés ma is fontos
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Mielőtt a fürdőt, illetve zuhanyt
valaki használta volna, kezeit és fejét
fertőtlenítőoldatban kellett megmos-
nia. Erre a célra a fürdőhelyiségekben 
a mosdótálakban lizoformoldat állt
készenlétben. A fürdéshez és zuhanyo-
záshoz káliszappan volt a fürdőkben
elhelyezve. A fürdőket használók külön
kijárón kerültek a tiszta oldali udvarra,
és innen hagyták el az épületet.

Az intézet fertőzött oldali személy-
zete szolgálatának végeztekor, amikor 
a lakásokban végzett fertőtlenítés vagy
betegszállítás után visszatértek, csak
fürdés után tudtak a tiszta oldalra
kerülni. Itt vették fel a tiszta oldalra
rendelt ruhájukat. Ilyen módon a sze-
mélyzet egyes tagjai naponta 3-4-szer
is fürödtek, de mindenki legalább
naponta egyszer, amikor szolgálatából
hazatért.

Az egyéni fertőtlenítésekhez gőz és
hideg víz keverésével előállított langyos
zuhanyt használtak. A fürdőmedencék alacsonyak voltak,
főleg arra szolgáltak, hogy a fürdőzők lábat tudtak benne
mosni. Ezzel egyúttal az is biztosítva volt, hogy száraz lábbal
a fertőzött oldalról a tisztára ne lehessen átmenni.

A fertőtlenítőcsarnokok a fertőtlenítésekkor kiömlő form -
aldehid gázok és a gőzök eltávolítására kellő számú szellőz-
tetővel voltak ellátva. A helyiségek mennyezetét boltozato-
san képezték ki, azért, hogy a gőzöket és gázokat a szellőzte-
tőkhöz vezesse.

A fertőtlenítőcsarnokokon túl a középső épületben voltak
még a mosókonyhák. Az 5 helyiségből álló mosókonyhákat
úgy építették meg, hogy egy elválasztó fal szintén fertőzött
és tiszta oldalra osztotta azt. 

A középső épület az intézet egész területét két udvarra
választotta szét. A fertőzött oldalon a betegszállító automo-

bilok részére garázs, kocsiszínek, a kocsik mosására egy fűt-
hető kocsimosó helyiség, ugyanitt patamosó a lovaknak,
lószerszám-fertőtlenítő kád, istállók, és végül a fertőzött
istállókból behozott trágya, az intézeti szemét, trágya és az

értéktelen tárgyak elégeté-
sére szolgáló kemence állt.

A tiszta oldali udvart
körülvették az irodahelyi-
ségek, műhelyek, kocsi -
színek, istálló, garázsok,
kazánház, személyzeti
kony ha, kamra, mosoga-
tó-, tálaló- és ebédlőhelyi-
ségek.

Ahhoz, hogy az intézet
a 24 órás fertőtlenítői és
különösen betegszállítói
szolgálatát teljesíteni tud -
ja, az igazgatónak és egyes
alkalmazottaknak az inté-
zetben kellett laknia. 
E célra szolgált 1 igaz ga -
tói, 1 gondnoki, 1 fő gé pé -
szi, 1 fűtői és 1 ka pus la -
kás, amelyek mind az inté-

zet tiszta oldalán, részben az emeleten voltak elhelyezve, és
amelyeknek az utcáról külön kapubejáratuk volt.

Budapest főváros Kormányhivatala
népegészségügyi szakigazgatási szerve
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