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Sopron nagyon gazdag gyógyszerészeti emlékekben. 
A XVI. századtól mûködött szinte folyamatosan gyógy-
szertár a városban. Az Angyal Patikamúzeum a Soproni
Múzeum és a megyei gyógyszertári központ közötti megál-
lapodás értelmében jött létre úgy, hogy a berendezés és a
kiállítás anyaga a múzeum tulajdona lett, a múzeum pedig
vállalta a kiállítás megrendezését, muzeológiai feldolgozá-
sát, ôrzését és nyilvántartását.

Az elsô patika, melynek pontos helyét is ismerjük, 
a Fekete Elefánt volt, mely 1572-tôl mûködött a
mai Storno-ház földszintjén, azután 1642-ben át-

költözött a Fô téren lévô városi kenyérbolt mellé, a mai
patikamúzeum helyére.

Olyan neves és jelentôs tulajdonosai voltak, mint 
IFJ. GENSEL KORNÉL, aki botanikus kertet rendezett be a vá-
rosban és jó nevû patikusnak számított. Fia, Ádám orvosi
pályára lépett és európai hírû tudós lett. A múzeum falán
emléktábla ôrzi nevét. 1629-ben a Fekete Elefánt Gyógy-
szertár egyesült a Fehér Angyal Gyógyszertárral, megszûnt

a Fekete Elefánt elnevezés és a patika kétszáz éven át Fehér
Angyal, majd Angyal néven mûködött egészen a múzeum
létrehozásáig, 1968-ig.

Az épület eredetileg lábasház volt, de többször átépítet-
ték. A GENSEL CSALÁD 1656–1658 között kétemeletessé ala-
kította, majd a XVIII. században újra bôvítették; a lábas-
ház árkádjait megszüntetve nagyobbították meg a patika-
helyiséget.

A ház mai alakját 1850-ben nyerte el FRANZ WASITZKY

tervei alapján. 
Az 1966–1967. évben történô mûemléki feltárás és

helyreállítás során felszínre került XIV. századi kereszt-
boltozat csonkjai, az egykori lábak vastag oszlopai, ill. 
a nagy boltíves ablak megôrzése és bemutatása nem tet-
te lehetôvé az Angyal Gyógyszertár eredeti beosztásának
és berendezésének teljes körû visszaállítását. Ekkor me-
rült fel egy önálló gyógyszerészeti gyûjtemény kialakítá-
sának gondolata.

Meg kell említenünk azon jeles soproni gyógyszeré-
szek nevét, akiknek szakmai tudása és munkája nélkül
ez a kiállítás ilyen magas színvonalon nem jöhetett
volna létre: DR. NIKOLICS KÁROLY (akinek emléktáblá-
ját a múzeum falán 2004-ben avatta fel a hálás utó-
kor), DR. HORVÁTH DÉNES és JÉHN ANTAL, ill. a Sopro-
ni Múzeum akkori igazgatója, DR. DOMONKOS OTTÓ.

1968-ban került sor az ország elsô patikamúzeumának
ünnepélyes felavatására és ezen alkalom tiszteletére meg-
alakult a Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszerész-
történeti Szakosztálya.

Angyal PatikamúzeumAngyal Patikamúzeum

1.

2.
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A gyûjtemény összeállításakor a feladat kettôs volt. Egy-
részt az egykori gyógyszertár belsô képét kívánták lehetô-
ség szerint helyreállítani, másrészt a város egyéb gazdag és
jelentôs orvosi, ill. gyógyszerészeti emlékeit akarták be-
mutatni. A feladatot nehezítette, hogy a kiállítás anyagát
több helyrôl kellett összegyûjteni és jelentôs részük restau-

rálásra szorult.
A patikamúzeum két egymásba

nyíló helyiségbôl áll. A bejárati aj-
tó mellett, a régi oszlopfôk felett
SZENT KOZMA és SZENT DEMJÉN, a
gyógyítás védôszentjeinek képei
függnek, melyek hajdan a soproni
Oroszlán Patika szárnyas ajtaját dí-
szítették, amelyet ID. DORFMEISTER

ISTVÁN (1725 körül–1797) alkotá-
sának tulajdonítottak. 

Az elsô teremben a régi officina
klasszicista–empire stílusú bútor-
zata látható, mely az Angyal Patika
eredeti berendezéséhez tartozott.
Az aranyozott oszlopfôkkel díszí-
tett bútorzat a XIX. század elején
készült, azóta többször átalakítot-
ták. Az állványedényzet részben
eredeti, a bécsi Altwien porcelánté-
gelyeket és üvegcséket angyalfej dí-
szíti. A hiányosságokat a helyi pati-

kák régi edényzeteivel egészítették ki, pl. az Oroszlán
Gyógyszertár XVIII. századból származó oroszlánfejes áll-
ványedényeit és egy alkimistajelzéssel díszített üveget ál-
lítottak ki. A XVIII. századi díszes szignálású fatégelyek 
a STORNO CSALÁD tulajdonában voltak.

A táraasztal eleje üvegezett, így ez is kiállítási teret biztosít,
tetején egy 1666-ból származó szép habán edény áll. A növé-
nyi eredetû gyógyszerek alapanyagának összezúzására szol-
gáló bronzmozsár 1771-bôl való. Kuriózum az a szülésznô-
oklevél is, melyen SEMMELWEIS IGNÁC aláírása szerepel.

A belsô szoba tárlóiban kiállított tárgyak megismertet-
nek a gyógyszerkészítés régi eszközeivel, a népi gyógyá-
szatban használatos gyógymódokkal, ill. a kuruzslás és 
a babona tárgyi emlékeivel, pl. szemverés ellen védô amu-
lettek vagy a gyermekfrász ellen védô sapka. Mindkét he-
lyiségben tablók segítik a gyógyszertárak múltjával, egyko-
ri tulajdonosaikkal, mûködésükkel való megismerkedést
fényképek, feljegyzések és levéltári anyagok alapján.

Nagyon értékes a gyûjtemény könyvanyaga is, melyet
ÖSTERREICHER JEROMOS – aki 1654–1658 között az Orosz-
lán Patika tulajdonosa volt – 1655-ben kelt végrendelete
alapján sikerült összeállítani, részben a múzeum, részben
az Evangélikus Líceum anyagából. Többek között PARACEL-
SUS Colligatuma 1572-bôl, a kézzel rajzolt Lôw–Deccard-
féle soproni fûvészkönyv 1741-bôl, a Flora Semproniensis,
vagy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1847. évi
soproni gyûlésének kiadványa, mely tartalmazza az összes
elhangzott elôadás szövegét.

Farkasné Bárczy Éva
könyvtáros,

Soproni Múzeum

Angel Pharmacy Museum
The first pharmacy of Sopron, the Black Elephant, was opened in 1572.
It merged with the White Angel Pharmacy in 1629 to function, under
the name of Angel, for 200 years – until the establishment of the muse-
um in 1968. The 19th century officinal furniture, Viennese Altwien
porcelain dishes and small bottles, decorated with angel heads, are to be
seen at the Pharmacy Museum. The precious book collection includes
Paracelsus’ Colligatum from 1572 and the hand-drawn Low-Deccard’s
herbal of Sopron from 1741. 

Soproni Múzeum – Angyal Patikamúzeum
9400 Sopron, Fô tér 8. 
Telefon: (99) 311-327 E-mail: smuzeum@mail.c3.hu
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig,
okt. 1-jétôl márc. 31-ig 10.00–14.00 óráig.

3. 4.

5. 6.

7.

1. Officinai bútorzat, 
Angyal Gyógyszertár.
Sopron, XIX. század

2. Kreuterbuch –
Gyógynövénykönyv. XVIII. század

3. Házipatika eszközei 1882-bôl

4. Decoctorium, XIX. század

5. Porcelántégely,
Bécs, XIX. század

6. Kúpadagoló, XIX. század

7. A polgáresküt tett 
soproni gyógyszerészek névsora
1535–1848-ig F
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A gyógyszerészettörténet legimpozánsabb emlékei a régi
gyógyszertárak. Az iparmûvészeti értékû officinaberende-
zések mellett a laboratóriumi és patikaeszközök kidolgo-
zottsága is komoly esztétikai értéket hordoz. 

A Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum eszközgyûjteménye

Agyógyszerészi hivatás kétirányú tevékenységet fog-
lal magában: egyrészt a gyógyszerkészítést, másrészt
a gyógyszerkereskedelmet. Ez a kettôs feladat tük-

rözôdik a patikák belsô felépítésében is, hisz az eladótér
mellett fontos szerepet játszik a gyógyszerkészítô labora-
tórium is. 

Ezt a kettôsséget és egységet hivatott bemutatni a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum Arany Sas Patikamúzeu-
ma, mely a gyógyszer-kereskedelmet és a gyógyszerkészí-
tést egyaránt reprezentálja. 

A „Patikaeszközök, készülékek” címû szakgyûjtemény
jelentôs részét teszik ki a mérlegek és a súlyok. A kézimérleg-
tôl a táramérlegig szinte minden variáció megtalálható a
múzeumunkban. A mérlegeket a régi patikákban a táraasz-
talon helyezték el. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
egyik legértékesebb mûtárgya az állandó kiállításon lát-
ható táramérleg, mely a mosonmagyaróvári Segítô Mária patikából származik. Alakja meglehetôsen szokatlan, hisz

a kétfiókos alapzaton egy csúcsos fagúla áll, melyhez egy
állatfej van erôsítve, mely a mérlegkarokat tartja. Az Arany
Sas Patikamúzeum officinájában látható egy nagyon szép
barokk drogmérleg, melyhez gyógyszertári súlysorozat is
tartozik. A csonka gúla alakú súlyokat az ekkor használatos
osztrák hitelesítési jegyekkel látták el. (Ezek a hitelesítési
jegyek a kézimérlegek egy részén is megtalálhatók.)

A mérleggyûjtemény legszebb darabjai az Aszklépiosz és
Hygeia szobrával díszített táramérlegek, melyek az 1835-
ben alapított gönci Oroszlán Patikából kerültek múzeu-
munk állandó kiállítására.

Egyes latsorozatokat szinte mûvészi értékû tartókban tá-
roltak. A delfines és csikóhalas fogantyúval és két ember-
alakot ábrázoló fedéllel ellátott lattartó 1700 körül Dél-
Németországban készült.

A mérlegeken és súlyokon kívül a patikusok másik
alapvetô mérôeszközei közé tartoztak a porkanalak és ada-
golókanalak.

A XVII–XVIII. században a porkanalak nyelét általában
valamilyen egyszerû mintával is díszítették. 

A méréshez és adagoláshoz nagy segítséget nyújtottak a
mércék, menzúrák is. Nappendruk János felsôgallai orvos
gyûjteményébôl került hozzánk egy négy darabból álló ón
menzúrasorozat, melyet a XIX. század második felében
Ausztriában készítettek. Az ûrmértékjelzések a mérce bel-
sô felületén találhatók.
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Gyógynövényprés.
Fotó: Vékás Magdolna

Latsorozat.
Fotó: Vékás Magdolna

PatikaeszközökPatikaeszközök
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A laboratóriumi kísérletezés az alkímiá-
val kezdôdött. Az alkimisták alkalmaz-
ták elôször azokat a kísérleti eszközöket,
melyeket gyakorlatilag a XX. század ele-
jéig használtak a laboratóriumokban. 

Az alkímiától a XVI. században elkü-
lönült az orvosi kémia (iatrokémia),
mely már kizárólag az orvostudományt
szolgálta.

A patikusoknak a múltban is komoly
érdekük fûzôdött ahhoz, hogy nemcsak
az officina-interieurt, hanem a laborató-
riumot is igényesen rendezzék be. Egy
XVI–XVII. századi gyógyszertári labora-
tórium egyik legfontosabb felszerelési
tárgya a desztillálókemence volt. A növé-
nyi nedvek desztillációja a késô közép-
korban és a reneszánszban fontos gyógy-
szernyerési eljárássá fejlôdött. Az Arany
Sas Patikamúzeumban látható rene-
szánsz kori rekonstruált desztillálóke-
mence a desztillálási folyamat bemutatá-
sára szolgál. 

A gyógynövények felhasználása szin-
tén nagy múltra tekint vissza a gyógysze-
részettörténetben. Az egyes gyógynövé-
nyekbôl gyógynövényprés segítségével
vonták ki a hatóanyagot.  A Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum tulajdonában
két darab gyógynövényprés is található.
Az Arany Sas Patikamúzeumban kiállí-
tott XVIII. századi gyógynövényprés a
zirci Szent Bernát Gyógyszertárból szár-
mazik.

A legegyszerûbb kémcsövektôl a leg-
bonyolultabb csôrendszerekig rendkívûl
nagy formagazdagság jellemzi a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum Laboratóriumi edényzet címû szakgyûjtemé-
nyét. E tárgyak nagy része már a XIX., illetve a XX. századi
tömegtermelés eredményei. A gyûjteményben találhatunk
különbözô korú és méretû lombikokat, retortákat, pipet-
tákat, kémcsöveket, fôzôpoharakat és desztillálósisakokat.

Anyaguk – szinte néhány kivételtôl eltekintve – üveg. 
A laboratóriumi edények közül az egyik legrégebbi darab
az a máz nélküli agyagból égetett retorta, mely valószínû-
leg a XVII–XVIII. század fordulóján készült hazánkban.
Szintén a XVIII. századból való a pipetta ôse, a kis füles lo-
pó, mely az Arany Sas Patikamúzeumban látható. 

A bonyolult szerkezetû laboratóriumi berendezésre egy
példát szeretnék hozni, ez pedig a Winkler Lajos, az anali-
tikai kémia kiemelkedô alakja által tervezett gázanalizáló
készülék.

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum gyógyszerészet-
történeti szakgyûjteményei alkalmat adnak a jelen kor
gyakorló gyógyszerészeinek arra, hogy összehasonlíthas-
sák, mennyit változtak eszközeik az évszázadok során.

Jancsikity Erzsébet
muzeológus,

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

Collections on the History of Pharmacy
The most impressive relics of the history of Hungarian pharmacy are the
pharmacies which have always had a double task: to make medicines,
on the one hand, and trading them, on the other hand. The Golden
Eagle Pharmacy Museum, within the Semmelweis Museum of
Medicinal History, wishes to show these activities. The exhibition illus-
trates the development of pharmaceutical science by the help of written
and pictorial materials as well as other relics. A considerable part of the
collection includes scales, weights, sets of weights of half an ounce, pow-
der and portioning scoops, and measuring-tubes. Laboratory researches
had started with alchemy, and its tools, like the distillation furnace of
the Renaissance, had been used up to the beginning of the 20th centu-
ry. The use of herbs also goes back to remote times; their natural agents
were obtained in different herb-presses.

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród u. 1–3.
Tel.: (1) 375-3533, (1) 201-1577 Fax: (1) 375-3936
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.30–18.00 óráig.

Arany Sas Patikamúzeum
1014 Budapest, Tárnok u. 18. Tel.: (1) 375-9772
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.30–17.30 óráig,
nov. 1-jétôl márc 1-jéig 10.30–15.30 óráig.

Desztilláló kemence.
Arany Sas Patikamúzeum, Budapest.
Fotó: Vékás Magdolna
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Amúzeumot 1842-ben, a társaság létrejöt-
te után egy évvel alapították azzal a cél-
lal, hogy a gyûjtemény gyógyszer- és alap-

anyagmintáit bemutassák az újonnan megala-
kult Gyógyszerészeti Iskola diákjainak. 

JACOB BELL, a társaság alapítója a Gyógyszeré-
szeti Folyóirat elsô számában megemlítette,
hogy az iskolának szüksége van laboratórium-
ra, könyvtárra és egy teljes materia medica mú-
zeumra hatékony és ártalmas gyógyszerek min-
táival.

THEOPHILUS REDWOOD (1808–1892) volt a
múzeum elsô gondnoka, az elsô könyvtáros, 
a társaság iskolájának gyógyszerészeti professzo-
ra és a Gyógyszerészeti Folyóirat segédszerkesztôje
is egyben. A múzeumi bizottsággal közösen
adományokat gyûjtött a városi tanács tagjaitól,
köztisztviselôktôl, a társaság tagjaitól, valamint
gyógyszerészeti vállalkozásokból, hogy kiállít-
hassa a gyûjteményt. Az 1858-ban megjelent
Gyógyszerészeti Folyóirat szerint „a Társaság elsô
támogatói közül sokan versengtek, ki mutassa
be a legritkább és legkülönlegesebb gyógyszer-

mintákat, mások pedig a gyûjte-
mény minôségének tökéletesítéséért
szálltak harcba”. A múzeum elsôsor-
ban a gyûjtemény darabjainak a be-
mutatására szolgált, majd egyre in-
kább arra is, hogy – összehasonlítva
más gyûjteményekkel – elbûvölje a
látogatókat a maga puritán szépsé-
gével. 

REDWOOD tehát rendkívül sokol-
dalú tevékenységet végzett, de beis-
merte, hogy a múzeummal túlságo-
san keveset foglalkozott. 1867-ben a
nyugdíjba vonulása után a társaság
teljes munkaidôs gondnoki állásba
helyezte, évi 150 fontos fizetéssel.

1872-ben EDWARD MORRELL

HOLMES kinevezése jelentôs változást
hozott a múzeum történetében.
Holmes (1843–1930) 50 évig volt
az intézmény gondnoka, egészen
1922-ig, a nyugdíjba vonulásáig. 
A múzeum gyûjteményét több mint
húszezer darabra növelte. A világ kü-

Londoni múzLondoni múz
Nagy-Britannia Királyi Gyógyszerészeti Társaságának Múzeuma
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A kémiai múzeum. Archív felvétel, 1883

A nagy-britanniai Gyógyszerészeti Társaság épülete.
Archív felvétel, 1930-as évek



lönbözô részeirôl gyógyszer-
alapanyagokat gyûjtötte ösz-
sze, különféle oktató jellegû
mintákat állított ki, teljes
katalógusokat és jelentése-
ket publikált, több mint
350 újságcikket és jegyzetet
írt a Gyógyszerészeti Folyóirat-
nak, ezenkívül a Múzeumi
Társulat aktív tagja volt.

1937-ben új fejezet kezdô-
dött a múzeum történetében: úgy
döntöttek, hogy történelmi anya-
gokkal bôvítik a gyûjteményt. Éppen
ekkor a társaság újabb székhelyére ké-
szült költözni. 

Bár a költözést pénzügyi problémák
miatt félbe kellett szakítani, a múzeum
készletét mégis úgy sikerült bôvíteniük,
ahogyan eltervezték.

1940-tôl 1968-ig AGNES LOTHIAN volt a
könyvtáros, valamint részmunkaidôs gond-
nok is. Ô egy kiváló vásárlói tájékoztatót
bocsátott ki leginkább kerámiákról, kari-
katúrákról és kész gyógyszerekrôl.

Az ’50-es évekre a materia medica
gyûjtemény iránti érdeklôdés megcsap-
pant. Bár még mindig elismerték, mi-
lyen kutatási lehetôségek rejlenek
benne, viszont a gyógyszerészetben
és a gyógyszerészeti oktatásban be-
következett változások hatására a
múzeum eredeti célja, a diákok-
nak nyújtott gyakorlati haszno-
sítás visszafordíthatatlanul el-
tûnni látszott. A herbáriumot
és a materia medicát 1965-
ben áthelyezték a Bradfordi
Egyetemre, majd 1982-ben
Kew-ba, a Királyi Botani-
kus Kertbe. Ez a gyûjte-
mény most is Kew-ban van és
kutatásra használható.

1977-ben, a Bloomsbury téren eltöltött 136
év után a társaság a jelenlegi székhelyére, Lambeth-be
költözött. Már kezdettôl fogva az épület egész területén
kiállították a múzeumi darabokat, az alagsortól egészen az
ötödik emeletig.

A ’80-as évek óta, szakértô gondnokok segítségével a
múzeum széles körû tevékenységekre orientálódott, ilyen

például különféle tájékoztatók megôrzése és számítógépes
katalogizálás, de egészen kimagasló eseményeket, kiállítá-
sokat szerveznek és kiadványokkal is foglalkoznak. A gyûj-

temény mennyisége körülbelül 40 ezerre
nôtt. A legjelentôsebbek közé tartoznak a

tradicionális gyógyszerkészítô eszközök,
mint például jó néhány mozsár. Szin-

tén elbûvölô a készlet a Lambeth
holland fajansz porcelán állvány-
edényzetbôl, 1600-tól 1700-ig
dátumozva, és késôbbi üveg- 
és kerámia raktári edényzetbôl.
A gyûjteményhez tartozik nagy
mennyiségû kész gyógyszer is
az 1700-as évektôl egészen nap-
jainkig jelölt gyártási számmal.
Az épület része egy hatalmas

fényképtár is orvosi karikatúrák-
kal, reklámanyaggal, címkékkel és

receptzacskókkal.
A kiállítást a látogatók kedd dél-

utánonként tekinthetik meg. A kuta-
tók elôzetes megbeszélés alapján lá-

togathatják. Az internetes oldalunkat
(www.rpsgb.org/museum) folyamatosan

bôvítjük, van két on-line kiállításunk, vala-
mint információs oldalaink gyógyszerészeti

tárgyakról és a társaság történetérôl.

Briony Hudson,
a múzeumi gyûjtemény vezetôje 

Museum of the Royal Pharmaceutical
Society of Great Britain

The Society’s museum was created in 1842, a
year after the Pharmaceutical Society. The

appointment of Edward Morrell Holmes in 1872
was a significant turning point in the museum’s his-

tory. He built up the museum collections to over
20,000 specimens. A new chapter in the Museum’s

history began in 1937, when the decision was made to
establish an historical collection, to coincide with the

Society’s move to a new headquarters. Since the 1980s,
with the appointment of specialist curators, the museum

has concentrated on a wide range of activities from conser-
vation programmes and computer cataloguing, to outreach

events, exhibitions and publications. Its collections have grown
to around 40,000 items.

eumeum
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Royal Pharmaceutical Society of Great Britain
1 Lambeth High Street 
London SE 1 7JN
Tel.: (00-44) 20-7572-2210
E-mail: museum@rpsgb.org
Nyitva tartás: keddenként 13.30–16.30 óráig.

Mázas patikai kôedény,
1647. 

Magassága: 40 cm

A Bizalom karikatúrája.
Rajz: William Heath
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A kecskeméti Katona József 
Múzeum Gyógyszerészettörténeti
Gyûjteménye

A kecskeméti Gyógyszerészeti Régiségek Gyûjteményét a
Bács-Kiskun Megyei Gyógyszertári Központ keretén belül
Lóránd Nándor gyógyszerész hozta létre. 1966-tól kezdve
módszeresen válogatta össze a megye 89 patikájából a
már nem használt munkaeszközöket, bútorokat, edénye-
ket és dokumentumokat.

A2500 tárgyat, 560 könyvet és több száz fényképet,
valamint gyógyszerészekre, gyógyszertárakra vo-
natkozó dokumentumot 1984-ben a Katona József

Múzeum hivatalosan átvette, s eleinte önálló osztályként
külön épületben mûködtette. Anyaga 1996-tól a Katona
József Múzeum Történeti-Néprajzi Osztályának gyûjtemé-
nyeit gazdagítja. 

A Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény legértékesebb
darabjai 1985 óta a Két évszázad orvos- és gyógyszerészet-
történeti emlékei Bács-Kiskun megyében címû állandó
kiállítás 4 termében láthatók a Kölcsey u. 3. szám alatti
kiállítóhelyen.

Megyénkben az elsô gyógyszertár 1746-tól mûködött
Kecskeméten. VÁGHI GYÖRGY orvos házipatikája 1766-tól
Szentháromság néven a város elsô nyilvános gyógyszertá-
ra lett. Bútora, az ajtónyílás köré épített különleges szerke-
zetû kézzel festett paraszt-barokk fenyôfa bútor pogácsa
formájú lábakon áll, felsô szekrényajtajai apácaráccsal fe-

dettek. Az elôtte álló márványmozsár is ennek a patikának
a munkaeszköze volt. Legkorábban az iglói születésû FALT

ANTAL patikus dolgozott itt, akinek 1770-ben bekövetke-
zett halálakor felvett hagyatéki leltára szintén látható a
kiállításon. Ez a dokumentum elárulja, hogy a korabeli
Európában ismert 3000 gyógyszer közül ekkor egy magyar
mezôvárosban, Kecskeméten ennek tizedrészét, pontosan
293 gyógyszert forgalmaztak.

DR. GRABARITS ISTVÁN gyógyszerész-
történész hathatósan közremûködött a
kiállítás létrehozásában, az ô doktori ér-
tekezése alapján állítottuk ki a XVIII.
századi officina mellé 3 vitrinben a
XVIII. századi gyógyszerkincset repre-
zentáló válogatást: a gyógyszerek alap-
anyagául szolgáló növényi, állati, ásvá-
nyi eredetû drogokat a gyûjtemény azo-
nos feliratú állványedényeivel, valamint
a drogokat szolgáltató növények és álla-
tok ábrázolásaival. Az egyszerû galeni-
kumok és az összetett gyógyszerek után
a hasonszenvi gyógyászat emlékeivel is-
merkedhetnek meg látogatóink 3 ho-
meopata gyógyszerkészlet bemutatásán
keresztül.

Gyûjteményünkben megközelítôleg
1600 patikaedény található, ezek közül
a legszebbeket válogattuk ki a követke-
zô terem anyagához. A patikaedények
fôbb típusait bemutató vitrinünkben

Katona József MúzeumKatona József Múzeum

1.

2.
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Katona József Múzeum
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyûjtemény 
Kecskemét, Kölcsey u. 3. Tel.: (76) 329-964, (76) 481-350
Nyitva tartás: május 15-tôl október 31-ig,
hétfô kivételével 10.00–14.00 óráig.

porok tárolására használt régi kéregdobozokat, fatégelyeket,
széles szájú porüvegeket, továbbá keskeny szájú folyadék-
üvegeket, cserép és porcelán kenôcstégelyeket, pincetégelye-
ket, valamint díszes cukorkásüvegeket és egyedi formájú ex-
pediáló üvegeket – melyeket a gyógyszerek kiadásakor hasz-
náltak – láthatnak látogatóink.

Kecskemét és a megye patikáinak, patikusainak reliktu-
maiból válogattuk össze a következô vitrinek anyagát. Az
1821-ben alapított Mátyás Király Patika kígyós, kelyhes dí-
szítésû edényei mellett látható a századfordulón kiadott ér-
tesítô is, melyet Kecskemét legjobban menô patikájának
tulajdonosa, FARKAS IGNÁC adott ki. A kecskeméti gyógyszer-
tárak közül az Isteni Gondviselés, a Szent László, a Magya-
rok Nagyasszonya, a Szentlélek és a Megváltó gyógyszertár
emlékanyagából válogattunk edényeket, gyógyszeres do-
bozokat, fényképeket. Kecskemét másik híres patikusdi-
nasztiája a Katona család volt. A sokoldalú gyógyszerész,
KATONA ZSIGMOND 1867-ben vette meg HANDTEL KÁROLYTÓL

a Szentlélek Gyógyszertárat. A patikát bemutató vitrinben
tanulmányozható adásvételi szerzôdésük, a patika edényei
és dobozai mellett egy Poszpisil-féle szignáló készülék, va-
lamint a katonatelepi mintaszôlészet név- és árjegyzéke
is. Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Baja gyógyszertárainak
fényképe, edényei, különleges készítményei mellett a szá-
zadforduló idejébôl származó falusi gyógyszertárak áll-
ványedényeibôl is mutatunk be néhányat látogatóinknak. 

Kiállításunk egyik terme a különbözô gyógyszerfor-
mákhoz használt gyógyszerkészítô eszközöket mutatja be,
kiegészítve ezeket a szilárd és folyékony anyagokhoz való
mérôeszközökkel. Részletesen megismerkedhetnek láto-
gatóink a porosztás eszközeivel, a szilárd gyógyszerformák
elôállításához szükséges pilulagéppel, pasztillaszaggató-
val, cukorkaöntô formákkal, kézi tablettázókkal, a kúpön-

tés fa-, agyag- és fémeszközeivel, tubustöltôvel, hajpomá-
dé öntôformával. A folyékony gyógyszerek elôállításához
szükséges különbözô szûrô- és fôzôedények bemutatása
után a gyógyszervizsgálat eszközei és a katonai gyógysze-
részet témaköre zárja ezt az egységet.

A múzeum bejáratánál helyeztük el a hartai patika kis
táraasztalát, a kecskeméti Megváltó Gyógyszertár recept-
író pultját, homokóráját és a Mátyás Király Gyógyszertár
1906-os nagyított fotóját. 

Gyûjteményünk folyamatosan gyarapodik. A közelmúlt-
ban kaptuk ajándékba FARKAS BÉLA gyógyszerész egyetemi
és doktori diplomáját DR. VIRÁGH ISTVÁNNÉTÓL, aki tragiku-
san elhunyt gyógyszerészfia, DR. VIRÁGH MIKLÓS emlékére
ajándékozta azt a múzeumnak.

A tárgyakon és dokumentumokon kívül gyûjtemé-
nyünk értékes részét képezik a gyógyszerkönyvek, taxák,
manuálék és kémiakönyvek is, valamint a gyógyszerészeti
folyóiratok. 

Mészáros Ágnes
muzeológus,

Katona József Múzeum

1. Officinai bútorzat, 1746. Szentháromság Patika, Kecskemét
2. A mérés, az aprítás és a porítás eszközei 
3. Fatégely, XX. század eleje. Szent Szilveszter Gyógyszertár, Miske
4. Állványedények. Szentháromság Patika, Kiskunfélegyháza 
5. Állványedények, XIX. sz. vége. Páduai Szent Antal Patika, Kiskunfélegyháza

Fotók: Kiss Béla

József Katona Museum
The collection of pharmaceutical curiosities was made up by
pharmacist Nándor Lóránd, in Kecskemét. From 1966 onwards,
he had systematically collected the pieces of furniture out of use,
old sets of tools and pharmacy dishes as well as precious docu-
ments from 89 pharmacies of Bács-Kiskun County. 

In 1984, this huge pharmaceutical collection of historical value
was taken over by the József Katona Museum, and from 1996, it
has enriched the Historical and Ethnographical Department of
the Museum.

3.

5.

4.
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1493. november 10-én látta meg a
napvilágot a svájci Einsiedelben. Apja
orvos volt, az elsô gyógyászati, metal-
lurgiai, kémiai és botanikai ismerete-
ket tôle sajátította el. Már egész fiata-
lon felkeltették érdeklôdését a külön-
féle fémek, az ércek bányászata, fel-
dolgozása, az olvasztók körüli teen-
dôk. Kalandvágyó, nyugtalan termé-
szete egyre újabb tájak és tudomá-
nyok megismerésére ösztökélte, ösz-
szeférhetetlen, öntelt és hiú természe-
te ugyanakkor nagy tehetséggel és a
gyógyító praxisban is nagy merészség-
gel párosult, talán ezért is voltak
olyan sikeresek a gyógymódjai. Bár
egy idôben kétségbe vonták, hogy
egyáltalán elvégezte az orvosi kart, de
végül bebizonyosodott, hogy Ferrará-
ban szerezte meg oklevelét. Minden
módot megragadott a tanulásra, elbe-
szélgetett gyakorló orvosokkal is, de
még inkább hasznosnak vélte a „népi
gyógyítókkal” való eszmecserét, a für-
dôsök, sebészek, bábák sok gyakorlati
tanáccsal látták el. Nem restellte a hó-
hért sem felkeresni, aki az akkor elter-
jedt szokás szerint – fô foglalatossága,
a kivégzések mellett – a törött, kifica-
modott tagok helyretételével, gyógyí-
tásával is foglalkozott. PARACELSUS jel-
szava ugyanis az volt, hogy nem a
könyvekbôl kell az orvoslást tanulni,
hanem az életbôl.

31 éves korában meghívták a bázeli
egyetemre, ahol az elsô német nyelvû
elôadást ô tartotta. Hallgatói ugyan
kedvelték, de a professzorokat és az
egyetem vezetôit csakhamar maga el-
len fordította. 1527. július 24-én Bá-
zel fôterén a lakosság által gyújtott Já-
nos-napi máglyára vetette GALENUS,
AVICENNA, MESUE és a többi mester
könyveit, egyedül HIPPOKRATÉSZNEK

kegyelmezett meg. Munkásságukat
semmisnek kiáltotta ki, helyükbe sa-
ját magát és írásait tette. Botrányos
életvitelével még inkább magára von-
ta a városi vezetôk haragját, ezért ba-

rátai tanácsára a következô évben, ti-
tokban elhagyta a várost. Ezután
hosszas utazások következtek: Elzász-
tól Ausztriáig, Prágától Magyarorszá-
gig, Horvátországtól Erdélyig, majd
Németország különbözô tájaiig elju-
tott. Prágában a „titkos tudományok”
iránt nagy érdeklôdést tanúsító I. FER-
DINÁNDDAL találkozott, de meglátogat-
ta I. MIKSA német császárt is. Ma-
gyarországon több ízben is járt, na-
gyon érdekelte a tokaji vidék, elsôsor-
ban a vulkanikus talaj és a benne rej-
tezô ásványi kincsek foglalkoztatták,
tôle származik az a – sokáig elterjedt
– hiedelem, hogy a tokaji szôlôtôkék
szára aranyat rejt magában. Egyéb-
ként a magyar fémeket vizsgálta, ele-
mezte és úgy nyilatkozott, hogy a mi
rézgálicunk és antimonunk a legjobb
a világon. Eperjesen egy család az ô
leszármazottjának tartotta magát – élt
egy PARACELSUS JÓZSEF nevû orvos is a
XVII. században –, de a családi kap-
csolatra semmi bizonyítékot nem
tudtak felhozni. PARACELSUS késôbb
visszatért Svájcba, de ekkor már igen
szegényes körülmények között élt,
1541-ben halt meg. Salzburgban, a
Szent Sebestyén temetôben van elte-
metve. Exhumálásakor koponyáján
erôs sérülések nyomait fedezték fel,
ezért – gondolva kicsapongó szoká-
saira, mulatozásaira – jó ideig úgy
vélték, hogy egy kocsmai verekedés
során érte a halál. Késôbb azonban
megcáfolták, mivel a vizsgálatok azt
állapították meg, hogy exhumáláskor
sérült meg a koponya.

PARACELSUS munkássága komoly
szemléletváltást eredményezett az or-
vostudományban, ugyanis azt mond-
ta, hogy az emberi szervezetben vala-
mennyi folyamat kémiai alapokon
nyugszik. Az alkímiához is a rá jellem-
zô szélsôségességgel kapcsolódott. Sok
írásában elítélte és lenézôen nyilatko-
zott az alkimistákról, ugyanakkor ve-
gyészeti módszereiket elleste és alkal-

mazta. Állította, hogy saját készítésû
„bölcsek köve” van a birtokában,
amitôl semmi kincsért sem válna
meg, de ezt csupán a gyógyításra
használja fel. Az alkímiát a gyógyszer-
készítés alapjának tekintette, azt val-
lotta, hogy minden anyag a dózistól
függôen gyógyszer vagy méreg. Mint
minden kortársa, fogékony volt a
misztikára, különös „jelekre”, állító-
lag egy ilyen „égi jel” alapján megjö-
vendölte az 1536-os magyarországi
pestisjárványt.

Mind a kortársait, mind az utókort
két táborra osztotta egyéniségének és
munkásságának a megítélésében, egy-
aránt voltak ellenzôi és odaadó hívei.
Igen nagy kultusza van Svájcban és
Ausztriában is, múzeumot, díjat, tu-
dományos társaságot, idôszaki kiad-
ványt neveztek el róla, mind a mai
napig rendszeres üléseket, konferen-
ciákat rendeznek ennek keretében.

Strassburgban LAZAR ZETZNER nyom-
tatta ki a két vaskos kötetben össze-
gyûjtött mûveit 1603-ban.

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis 
Orvostörténeti Könyvtár

Book Rarity
Aureolus Theohrastus Bombastus von
Hohenheim, alias Paracelsus
(1493–1541)
He was the initiator of a new trend by
founding a chemical school that applied
chemistry in curing. Due his scandalous
life, he was obliged to wander all over
Europe. During his travels, he had many
possibilities of studying, and gained a great
deal of experiences. He visited Hungary
several times as was interested in the vol-
canic soil of Tokaj region, and its mineral
substances.

His works were published after his
death.

„A kémia igazi célja nem az aranycsinálás, hanem a gyógyszerek készítése” –
jelentette ki a XVI. századi orvoslás botrányhôs fenegyereke, aki elméletével új
utakat nyitott a medicina elôtt, Aureolus Theohrastus Bombastus von
Hohenheim – vagy ahogyan közismertté vált: Paracelsus (1493–1541).

KönyvritkaságKönyvritkaság

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
1023 Budapest, Török u. 12.
Tel.: (1) 212-5368, fax: (1) 212-5438
Nyitva tartás: H: 9.00–17.00 óráig,
K–Cs: 9.00–19.00 óráig,
P: 9.00–16.30 óráig.

Belsô címlap. 
Paracelsus összegyûjtött 
mûveinek elsô kötetébôl. 

Lazar Zetzner, Strassburg, 1603
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Afagyöngy nem egyetlen növényt jelez, hanem egy
egész csoportot, melyhez az örökzöld Perennies
nemzetség különbözô parazita cserjéi tartoznak.

Az amerikai fagyöngyön a Phoradendron leucarpum vagy
a Phoradendron flavescens egyedeit értik, noha egyéb spe-
ciesek még idesorolhatók. Európában a fagyöngy a
Viscum albumot jelenti, amelynek három alfaja a platys-
permum, az abietis és a laxum sárgászöld, bôrszerû, ellip-
tikus levelû és alig észrevehetô sárgászöld virágai vannak.
Bogyói fehérek, gömb alakúak, ragadósak és decemberben
fejlôdnek ki. Ismert egy vörös bogyós változat, a Viscum
cruciatum, amely Európa déli részén tenyészô lombhulla-
tó fákon nô. A Viscum album élôsködô: vizet és tápanya-
gokat szív el az anyanövénytôl, ezek között gyümölcsfák:
alma, citrom is találhatók, emellett két alfaj egyedei a tû-
levelûeken fordulnak elô.

Csókolj meg
Az a szokás, hogy az ajtó fölé vagy a szoba mennyezetének
közepére helyezett fagyöngyágacska alatt valakit akarva-
akaratlanul megcsókolnak, csaknem mindenütt ismert.
Hogy ez pontosan honnan ered, nem tudjuk. Talán a XVI.
századból, amikor a csókot a fogamzásra és a termékeny-
ségre jótékony hatásúnak gondolták. Más magyarázat sze-
rint az ilyen csók házassági ígéret, ami hosszú életet és bol-
dogságot jelent. Állítólag az etiketthez hozzátartozik, hogy
a fagyöngycsokorról, amely alatt valakit szájjal érintenek, le
kell tépni egy bogyót, és ahol ez megtörtént, ott már nem
lehet többé csókolózni. Az is ki van már találva, hogyan kell
egy kiszemelt, de magát a kísérletnek alávetni nem akaró je-
lölttel bánni; emellett azonban fontos szabály, hogy a leté-
pett bogyót el kell dugni, de nem szabad megenni.

Medicinális használat
A fagyöngynek a fenti populáris használat mellett a gyó-
gyításban is nagy a reputációja. Tradicionálisan a vérnyo-
más csökkentésére használják, de az még nem ismert,
hogy a csók elôtt vagy után hatékony. Leírták már régen,
hogy a kedélyállapotot javítja, a menstruációs panaszokat
csökkenti, termékenységet okoz, a fekélyeket, daganato-
kat, tumorokat megszünteti, viszont az nem tûnik ki az
irodalomból, hogy vajon egyedül csak a Viscum album

species felelôs-e ezekért a hatásokért. A középkorban és
késôbb a fagyöngyöt az epilepszia és más görcsös idegi
eredetû rendellenességek kezelésére használták. Ennek
részben az volt az alapja, hogy a fagyöngy növekedése fá-
zisában nem érinti a talajt és ezért megfelelô remédium-
nak gondolták olyan betegségek gyógyításánál, melyeknél
a beteg a földre esik. Alkalmazták ezen kívül a csonttöré-
sek terápiájában és a vajúdási fájdalmak csillapítására.

A közelmúltban a hipertenzió, a magas vérnyomás ere-
detû fejfájás, tachicardiák, vitustánc és hisztéria gyógyítá-
sában használták. Németországban a fagyönggyel, amely
friss és szárított fiatal virágos ágakat és bogyókat tartal-
maz, ízületi degeneratív gyulladásokat kezelnek vagy kivo-
natukkal intradermális injekciók formájában gyógyítanak. 

Fagyöngy ma
Kivonatát Európában kiterjedten adják daganatos betegsé-
gek kezelésére, különösen Németországban és Svájcban,
ahol mellrák, méhrák, húgyúti, gyomor-bél rendszeri,
pankreatikus daganatos megbetegedések és a tüdôrák ese-
tében alkalmazzák. A konvencionális daganat-kemoterá-
pia és radioterápia kiegészítésére szolgál, de néha önál-
lóan is rendelik. Vannak azonban nagy számban olyan
közlemények, melyek szerint hiányoznak az e terápiára
vonatkozó bizonyítékok. Jelenleg új, átfogó tanulmány
készül, amely hatást a daganatos betegségekre típus sze-
rint vizsgálja és tisztázni akarják, hogy adott fagyöngypre-
parátum mire hat leginkább.

A kivonatokat rendszerint subcután injekcióval viszik
be, ami néhány betegnél hôemelkedést okozhat s az injek-
ció beadási helye körül bôrreakciók jelentkeznek. Angliá-
ban pedig léteznek szájon át alkalmazható készítmények.

Természetesen meg kell jegyezni, hogy a fagyöngy
összetétele bizonyos mértékig a gazdafától függ, melyen
növekszik. Ezen kívül ható komponenseinek aránya válto-
zik a földrajzi helytôl, környezettôl, a begyûjtés idejétôl,
mikéntjétôl és egyéb növekedési tényezôktôl. Többféle
preparátum kapható, és ezek az összetevôk mennyisége és
minôsége tekintetében különböznek. A gyártók egy része
olyan vizes kivonatokat hoz forgalomba, melyek némelyi-
ke fermentált. A készítményeken megjelölik, hogy a fa-
gyöngyöt almafáról vagy fenyôrôl szedték. Ezeket aztán
más-más dózisban kell adni. Feltüntetik azt is, hogy az
adott szert milyen daganatra ajánlják annak ellenére, hogy
a hatás még minden részletében nem bizonyított.

A fagyöngy fontos tartalomanyagai a lectinek (nagy
molekulájú polipeptidek) és a viscotoxinok (kis moleku-
lasúlyú polipeptidek), melyek a farmakológiai és toxiko-
lógiai hatásért felelôsek: immunszabályozó és citotoxikus
aktivitásuk ismeretes. A növény ezen kívül még alkaloido-
kat és flavonoidokat is tartalmaz.

Nem engedélyezett termékek internetes hirdetésével ta-
lálkozhatunk. Ezek vagy csak egyedül a fagyöngybôl készül-
nek, vagy más gyógynövényherbákból is, esetleg vitaminok-
ból és ásványi sókból. Ajánlanak kínai tradicionális orvosi
termékeket, melyek állati eredetû összetevôket tartalmaz-
nak. A fagyöngybogyók mérgezôk, tehát csak törzskönyvi-
leg regisztrált készítmények árusíthatók.      dr. Stájer Géza

FagyöngyFagyöngy
A Viscum albumot már az ôsrégi idôkben számos, még ma
is élô legenda és mítosz övezte. A fagyöngyöt és a tölgy-
fát, amelyen legtöbbször élôsködik, már a druidák nagy re-
verenciában tartották és úgy vélték, örök védelmet nyújt
tulajdonosának, mert óvja a mérgezésektôl és gyógyítja a
betegségeket. Abban az idôben a fagyöngy jelentette az új
év érkezését és lehet, hogy ez a magyarázata ma karácso-
nyi dekorációként való felhasználásának is.
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Officina.
Szarvas Gyógyszertár, Ónod. 

Középen Óváry Zoltán és felesége, 
jobbra Laufer Imre gyógyszerész,

balra Kreskó Dezsôné

Patikaportál az 1900-as évek elején. 
Szarvas Gyógyszertár, Ónod. 
A felvételen Óváry Zoltán és felesége,
sz. Varga Józsa

Az új helyre átköltöztetett patika portálja az 1930-as évekbôl

Óváry Zoltán Elek
gyógyszerész

Szarvas GyógyszertárSzarvas Gyógyszertár

Deer Pharmacy
The author outlines the short history of the Deer Pharmacy of
Ónod, while laying great emphasis on the importance of phar-
macist Zoltán Elek Óváry’s activity.

Ónod, 1842

Az ónodi Szarvas Gyógyszertár alapítója és egyben elsô
tulajdonosa CZIRBESZ GYULA gyógyszerész. Az alapítás
éve: 1842. A gyógyszertárat 1871-ben bírói árverésen

VALKÓ JÁNOS nádudvari gyógyszerész fia, VALKÓ LÁSZLÓ

(1843–1905) vette meg.
Halála után lett a gyógyszertár vezetôje (rokoni kapcsolat

révén) ÓVÁRY ZOLTÁN ELEK (1864–1947) gyógyszerész, aki ezt
megelôzôen bérlôként Teregován (Krassó – Szörény megye –
ma Románia) FONYÓ ANDOR Megváltó Gyógyszertárában dol-
gozott. 42 évig (1905–1947) volt Ónod megbecsült gyógy-
szerésze, itt is temették el.

Sajnálatos módon ÓVÁRYNAK a látása megromlott az
1930-as évek végére, így kénytelen volt egy gyógyszerészt fog-
lalkoztatni, LAUFER IMRÉT, aki a holokauszt áldozata lett.

A privatizáció után a gyógyszertár neve Gondviselés, 
a személyi jogos gyógyszertár vezetôje FECZKÓ MÁRTA.

Csizmadia László gyógyszerész
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Nem sokkal a második világháború után, 1946-ban
jelentette meg visszaemlékezéseit Patika a krakkói
gettóban címmel. Könyve azóta számtalan kiadást

ért meg hazájában. Története azonban Lengyelországon kívül
jórészt ismeretlen maradt, pedig a szerzô rendkívüli dolgok-
ról ír: az SS hatalmáról és a krakkói gettóról. 

Krakkóban a zsidó népesség száma a háború után mintegy
16 000 ember maradt a háború elôtti 80 000-bôl. 1941 kora
tavaszán a németek úgy döntöttek, hogy létrehozzák a krakkói
gettót. A „Jüdischer Wohnbezirk”, a „zsidó lakókerület” létre-
hozásáról március 3-án jelent meg a rendelet. Az érintetteknek
két és fél hét állt rendelkezésükre, hogy a számukra kijelölt la-
kónegyedbe költözzenek. A kijelölt zsidónegyedben található
mintegy 320 lakóépület természetesen csak úgy volt képes be-
fogadni ezt a tömeget, hogy esetenként egy-egy lakásba több
családot, szobánként akár 6–10 embert zsúfoltak össze.

PANKIEWICZNEK a németek felajánlották, hogy gettóbeli
gyógyszertára helyett a városban kap új, persze zsidó tulajdono-
sától elkobzott üzletet, ô azonban ragaszkodott patikájához.

A gettólakók közül a munkaképesek kijárhattak dolgozni,
az ô számukra az ún. Kennkarte, a személyazonossági igazol-
vány biztosította a szigorúan ôrzött, körbefalazott gettóból a
kilépést. Munkájuk végeztével azonban vissza kellett térniük
lakóhelyükre, ahol egyébként 21 óra után kiürültek az utcák
az éjszakai kijárási tilalom miatt.

A gettó életét a 24 tagú Judenrat, a zsidótanács irányította,
természetesen mindenféle önálló hatáskör nélkül, hiszen a
tanács elsô rendû feladata az SS parancsainak feltétlen végre-
hajtása volt. Ebben a gettólakókból toborzott rendfenntartó
alakulat, az ún. Ordnungsdienst (a továbbiakban OD) nyúj-
tott segítséget.

A tanács feladata volt többek között a közélelmezést szol-
gáló szállítmányok elosztása, továbbá az egészségügyi szolgá-
lat megszervezése is. A legelsô tevékenysége az volt, hogy a
gettó területén héber feliratú cég- és névtáblákra cserélje az
addigi lengyel nyelvûeket. Ez az intézkedés egyébként nem
kis zavart okozott, mivel a helyi zsidók egy része nem tudott
héberül. Természetesen a patika is új cégtáblát kapott.

PANKIEWICZ három gyógyszerész alkalmazottjával szolgált
ki 18 000 embert. Patikája azonban több volt, mint egyszerû
gyógyszertár – hamarosan klub, majdhogynem közösségi ház
lett belôle, állandó vendégekkel (nehéz lenne ôket törzsvásár-
lóknak nevezni). A helybeliek a patikát szinte követségként,
diplomáciai képviseletként kezelték, hiszen sokak számára ez
az egyetlen összekötô kapcsot jelentette a külvilággal.

PANKIEWICZ így ír errôl: „Nap mint nap számos kedves és
érdekes ember jön itt össze. Itt naponta, meghatározott idô-
ben a legkülönbözôbb társadalmi állású és korú emberek
találkoznak, már a kora reggeli órákban benyitnak, hogy

átolvassák a német újságokat, meg-
tárgyalják a legújabb hadijelentése-
ket, értékeljék a politikai helyzetet,
végül pedig, hogy megosszák egy-
mással mindennapi gondjaikat és
panaszaikat.”

A törzsvendégek közé tartozott FILIP SCHOR egykori bécsi
bankár, aki többek között arról volt híres, hogy betéve tudta
az összes opera szövegkönyvét és melódiáját. Aztán A. IZRAEL

gyémántcsiszoló mester és DR. LEON STEINBERG orvos, valamint
HERMAN gyógyszerész. DR. SZTENCEL, akit csak Freudként emle-
gettek, valamikor a berlini lengyel konzulátuson dolgozott.

Többen néha akár egész éjszakára is bennragadtak, külö-
nösen, ha a gettóban razziázott az OD. Aludni a karosszékek-
ben is lehetett. 

A gyógyszertár szinte folyamatos üzemben dolgozott. Csu-
pán az elsô hetekben zárt be vasárnaponként. Nyolc hónap-
pal késôbb viszont maguk a németek írták elô rendeletileg,
hogy a gyógyszertárnak szünnap nélkül rendelkezésre kell
állnia, és emellett éjszakai ügyeletet kell adnia. A rendelet
mögött persze nem emberiességi szempontok húzódtak meg,
hanem az, hogy korábban a gettólakók közül sokan azzal in-
dokolták kilépési kérelmüket, hogy a városban tudnak csak a
kérdéses idôben gyógyszerhez jutni. A német hatóságok pe-
dig igyekeztek a kilépôk számát mindenképpen a lehetséges
minimumra korlátozni.

A háborús körülmények között persze nem volt egyszerû a
gyógyszerekbôl a megfelelô alapellátást biztosítani. De
PANKIEWICZNEK némi ügyeskedéssel, utánjárással sikerült.

Egyes szerekbôl meglepô mennyiségekre volt szükség.
Óriási tételben fogyott az erôs hatású altatószer. Ezt adták be
ugyanis razziaveszélyes alkalmakkor a kisgyermekeknek, sôt
a csecsemôknek, nehogy felsírjanak a búvóhelyen. De a fel-
nôttek közül is sokan ezt használták végsô megoldásként
(ciánkáli vagy világítógáz helyett), hiszen a szer 1 g-nál na-
gyobb adagban már halálos is lehet. Az egyik legismertebb,
közkedvelt orvos, dr. B. biztosra ment: 15 g altatót vett be:
egyik családtagja azonban résen állt és azonnali gyomormo-
sással megmentette a doktor életét, aki négy napig mélyen
aludt, de túlélte. Legalább is az öngyilkossági kísérletet.

1942 egyik éjszakáján került sor az elsô kitelepítésre. 
A szörnyûségek éjszakája után már csak mintegy 10 000
ember maradt a gettóban – és mintegy 600 halott. Két tel-
jes napba került, mire a holttestek eltûntek az utcákról, ud-
varokról és a lakásokból.

A rémségeknek ezzel még koránt sem volt vége. December
2-án egy rendelet két részre, A és B szektorra osztotta a gettót.
Az A-ba a munkaképesek, a munkahellyel rendelkezôk, a B-be
a munkanélküliek, vagyis az öregek és a betegek kerültek. A két
részt drótkerítés választotta el egymástól, középen egyetlen át-
járóval. A patika a B szektorba került – közvetlen elôtte húzó-
dott a most már átléphetetlen határ.

A patikának ezt követôen alig volt forgalma, elmaradtak
a vevôk, hiszen itt csak szegények laktak. Gyógyszerre azon-

Patika a gettóbanPatika a gettóban
Tadeusz Pankiewicz (1908–1993), a krakkói zsidónegyed
kellôs közepén levô Sas Patika tulajdonosa – egyetlen
keresztény szemtanúként – végigélte, megtapasztalta a
gettóban két és fél év során történt szörnyûségeket.
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ban igen nagy szükség volt mindkét helyen. Az A szektor-
ban levôknek volt még pénzük gyógyszerre, de nem mehet-
tek át érte. A vásárlásban néhány nap múlva az OD egyes
tagjai kezdtek közvetíteni, de ez rengeteg problémával járt,
mivel összecserélték a vényeket, eltévesztették a gyógyszerek
neveit stb. A németek végül is – rendnek muszáj lenni! – en-
gedélyeztek egy küldöncöt, aki a vásárlásokat volt hivatott
bonyolítani. Egy fiatal fiút bíztak meg a feladattal, aki tá-
nyérsapkáján Apotheke felirattal a következô hónapokban
becsülettel látta el munkáját, egyszerre akár több tucat ren-
delést is.

1943. január 15-én PANKIEWICZ megtudta, hogy a németek
be akarják záratni a patikáját. Sikerült azonban – mint eddig
minden esetben – megfelelô (értsd: megfelelô értékû) argu-
mentumokkal meglágyítania a „Gesundsheitswesen”, a váro-
si egészségügyi szolgálat hivatalnokának a szívét. A dolog
azonban sokkal nehezebben ment a legfelsô hatóságnál, az
SS-nél. PANKIEWICZ tudta, hogy a gyógyszertárának, a gettónak
a napjai meg vannak számlálva.

Így is történt: március 13–14. éjszakáján került sor a krak-
kói gettó maradékának felszámolására. A gettólakókat a
plaszówi és más kisebb, Krakkó környéki táborokba szállítot-
ták. A helyszínen megint csak több száz legyilkolt áldozat
maradt.

„A gettó felszámolásával a gyógyszertár tulajdonképpen el-
vesztette létjogosultságát. Nincs kit gyógyítani” – jegyezte fel
PANKIEWICZ. De a gettó egy kis részén még mindig éltek em-
berek: ôket a hátrahagyott bútorok és értékek begyûjtésével,
osztályozásával és kijavításával bízták meg a németek. Egé-
szen késô ôszig mûködtek ezek a mûhelyek.

1943 augusztusában már csak az OD egykori épületének
tömbjét vette körül szögesdrót kerítés. Itt mûködött a JUS is,
a „Jüdische Unterstützungstelle”, a Zsidó Önsegély, melynek
élén egy jogász, dr. Weichert állt, aki a Nemzetközi Vöröske-
reszt helyi képviselôje volt, hozzá érkeztek a segélycsomagok.
Róla így ír PANKIEWICZ: „Miután ô egyedül tudott csak bejut-
ni a plaszówi, illetve a Krakkó környéki táborokba, így ô jut-
tatta el az ott levôknek a pénzeket és leveleket is – igen nagy
személyes kockázatot vállalva.” Ezeket a nem hivatalos kül-
deményeket a gyógyszertárba küldték, majd WEICHERT csem-
pészte be a táborokba.

A gyógyszertár így még mindig mûködött, persze jócskán
megváltozott profillal. Amerikai típusú gyógyszertár lett be-
lôle, ahol a betérô akár ehet házikolbászt, vagy ihat 95%-os
finomszeszt, vagy a belôle készített likôrt.

December 14–15-e sötét éjszakáján az utolsó vevôt is elszál-
lították a németek. A gettópatikát bezárták.

Balázs Károly
szakíró,

a Mûértô munkatársa
Pharmacy in the Ghetto
Tadeusz Pankiewicz (1908–1993), a pharmacist of Krakow,
published his memories entitled Pharmacy in the Krakow
Ghetto (Apteka w Getcie Krakowskim) after the second world
war, in 1946. 

The owner of the Eagle Pharmacy located in the middle of the
Jewish quarter of Krakow, lived and worked, as the only non-
Jewish Polish person, among the inhabitants of the ghetto, and
later witnessed the liquidations.
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AGyógyszerészi Közlöny Budapesten, 1885. március
28-án indult el CSURGAY KÁLMÁN (1858–1892)
szerkesztésében és kiadásában. A második hosszú

életû, jelentôs gyógyszerészi folyóirat volt. 
Az elôfizetési felhívásban a szerkesztô azon meggyôzô-

désének adott kifejezést – a Gyógyszerészi Hetilapnál szer-
zett tapasztalatai alapján –, hogy a gyógyszerészi kar szük-
ségét érzi egy „bôvebb tartalmú, szaktudományainkat kor-
szerûbben mûvelô, közös érdekû ügyeinkben szélesebb
körû mûködést kifejtô gyógyszerészi szaklapnak”.

Lapja, melynek alcíme Hetilap a gyógyszerészet tudo-
mányos céljai és közérdekei elômozdítására, ezt a hiányt
kívánta betölteni. Az új folyóirat célját így határozta meg:
„A tudományos és gyakorlati tárgyakkal foglalkozó részen
kívül fô súlyt fogok fektetni úgy a gyógyszerészet általános
ügyeinek, mint hazai ka-
runk ügyei fejlôdésének,
minél részletesebb megfi-
gyelésére, az e téren fel-
merülô események hû,
tárgyilagos közlésére. La-
pom mindenkor készsé-
ges elômozdítója kíván
lenni a »Magyarországi
gyógyszerészegylet« által
kezdeményezett ügyeknek
s általában az egylet törek-
véseinek, mert azok közös
ügyünket érdekelvén, kell
hogy mindnyájunk mél-
tánylásával találkozzanak.
Nyitva lesznek e lap ha-
sábjai minden közérdekû
ügyet illetô, komoly eszmecserének, pro és contra nézetek
nyilváníthatásának; mert éppen közös érdekünkben való-
nak tartom, hogy ügyeink, teendôink több oldalulag be-
széltessenek meg.”1

A folyóirat beltagjainak névsorát a lap nem közölte, jel-
zés nélkül vagy kezdôbetûvel ellátva írták cikkeiket. Külsô
munkatársként egyre több olyan állandó támogatója
akadt a lapnak, aki cikkeit névvel ellátva írta és – mint
CSURGAY írja – „akik a szakirodalom terén való mûködés-
re kiválóan hivatottak” voltak.2

Csurgay halála után, 1892-ben K. KARLOVSZKY GEYZA

(1860–1936) gyógyszerész, egyetemi tanár vette át a szer-
kesztést. Fômunkatárs DR. WINKLER LAJOS volt.

(Forrás: Keszei Mária okl. gyógyszerész gyógyszerészdoktori érteke-
zése, 1975.)

1. Gyógyszerészi Közlöny 1885. I. 1.
2. Gyógyszerészi Közlöny 1887. 53. 834.

Gyógyszerészi 
Közlöny (1885–1944)
Gyógyszerészi 
Közlöny (1885–1944)

Gyógyszerészi Közlöny. Címlap
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Józsefváros második legöregebb
patikája most lenne 150 éves

Nem természeti katasztrófa, nem háború semmisí-
tette meg, hanem a rosszul értelmezett „racionali-
zálás” 1982-ben.

1854. október 23-án nyitotta meg dédapám, SZKALLA

ANTAL gyógyszerészmester Gyógyszertár a Szent Józsefhez
néven patikáját a Józsefváros szívében, a plébániatemp-
lom mögötti földszintes házban (ma Horváth M. tér 11.
sz.). A ház, mely 1843-ban POLLACK MIHÁLY építész tervei
alapján épült, mostani formáját az 1871-ben történt eme-
letráépítéskor nyerte el. A család – jelenleg néhány leszár-
mazottja – azóta is itt lakik az emeleten.

II. József trónörökösrôl 1777-ben Józsefvárosnak elne-
vezett, korábbi nevén Alsó-Külváros a XVIII. sz. elején kez-
dett benépesülni. Az 1838-as nagy pesti árvíz nyomai az
50-es évekre már eltûntek, a templom körüli terület – zö-
mében földszintes házakkal – beépült. A patika alapítása-
kor a kerületet kb. 20 ezer, vegyes nemzetiségû, fôként
iparosok (asztalosok), kereskedôk és gazdálkodók lakták.

SZKALLA ANTAL 1821-ben Temesváron született, gyógy-
szerészdiplomáját 1842-ben szerezte a Pesti Tudomány-
egyetem Orvosi Karán. Diplomaszerzése után a várban

volt gyógyszerészsegéd, majd elvette HÖHN ÉVÁT, a Vörös
Sün ház tulajdonosának leányát. Gyógyszertáralapítási
szándékához nemcsak kellô szakmai minôsítéssel, polgár-
joggal, hanem elegendô anyagi erôvel is kellett rendelkez-
zen, ezért átmenetileg pénzügyi tisztviselôi állást vállalt és
felesége családjának anyagi támogatását is élvezte. A pati-
kaalapítást a város véleményezte, a jogot is – pályázat út-
ján – az adományozta. Az engedélyt a Helytartótanács ad-
ta meg. Az 1870-es évekre a gyógyszertár gazdaságilag sta-
bilizálódott. A gyógyszertár igen gazdag szakkönyvtárral
rendelkezett. A patika 2 literes négyszögletes folyadéküve-
gei 1945 után a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba

kerültek. 1871-ben neve Szent József Gyógyszertárra vál-
tozott. A patikát felújították, ekkor készült új eklektikus-
neoreneszánsz bútorzata. Készítôje az ország egyik legis-
mertebb, Bécs és Párizs jelentôs bútorgyártó mûhelyeiben
tudását magas színvonalra fejlesztett bútorkészítôje, a ma-
gyar nagyüzemi bútorgyártás megteremtôje, THÉK ENDRE

józsefvárosi asztalosmester volt. Mivel ipari gyógyszer-
gyártás arra az idôre még nem alakult ki, minden patika-
szer a gyógyszertárban készült és minden patikának – így
SZKALLA ANTALNÁL is – voltak saját receptúra alapján ké-
szült termékei (Ibolya krém, Cascara Sagrada hashajtó
pilulák stb.), de még az 1880-as években dúló filoxéra
szôlôbetegségre is volt védjegyzett szere.

10 gyermeke közül László fia (1871–1933) lett gyógy-
szerész, aki 1896-ban apja halála után vette át a gyógyszer-
tárat. 1893-ban szerezte gyógyszerészi oklevelét a Buda-
pesti Kir. Magyar Tud. Egyetemen, majd 1895-ben a Böl-
csész Karon gyógyszerészdoktori diplomát is kapott. Ô is
tagja volt különféle szakmai szervezeteknek, irányítása
mellett érte el a gyógyszertár a fénykorát. 1903-ban a pati-
ka – bútorzatával együtt – átköltözött a szomszédos sarok-
házba, a Baross utca–Mária Terézia tér sarkára (ma Hor-
váth M. tér 10. sz.). A „sarki patika” jó üzleti lépésnek bi-
zonyult, forgalma szépen emelkedett.

SZKALLA LÁSZLÓNAK feleségétôl, UNGER LEONÁTÓL 6 gyer-
meke született, közülük hárman szereztek gyógyszerész-
diplomát: IFJ. SZKALLA LÁSZLÓ 1928-ban, BÉLA 1930-ban és
édesanyám, ÉVA (DR. GÔBEL JÓZSEFNÉ) 1937-ben. DR.
SZKALLA LÁSZLÓ halála után 1933-ban IFJ. SZKALLA LÁSZLÓ

(1906. Bp. – 1981. London) vette át a gyógyszertárat és
nagy ambícióval vezette azt tovább. Jó barátságban volt
ÖRKÉNY ISTVÁN íróval, aki gyógyszerészként is dolgozott.
Ebbôl az ismertségbôl származik a Macskajáték címû regé-
nyében szereplô Szkalla-lányok névválasztás.

A II. világháború után a gyógyszertárnak új fejezete kez-
dôdött, megindult tudatos leépítése. Mivel kerületünk
legidôsebb gyógyszertára, melyet 1790-ben a Hatvani ka-
punál nyitottak, majd 1823-ban a Kálvin térre (Múzeum
krt. 18.) áthelyeztek, a háború folyamán elpusztult, a Szt.
József Gyógyszertár lett a legidôsebb (!) mûködô józsefvá-

Szkalla–Gôbel dinasztiaSzkalla–Gôbel dinasztia

1.

2.
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rosi patika. A Horváth Mihály tér neves közintézményei-
nek sorát a Stáció utcai iskola, ma „Fazekas” (1868–69),
valamint a telefonközpont (1914–17) elôtt ez a gyógy-
szertár mint közegészségügyi intézmény vezette. A világ-
égést többé-kevésbé átvészelte a patika, de a két gyógysze-
részfiú hadifogságba került, édesanyám pedig 3 kisgyer-
meke mellett nem vállalta a gyógyszertár üzemeltetését.
Ezért ún. hatósági kezelô vezette tovább a gyógyszertárat
1948-ig, az államosításig.

1954-ben leválasztottak egy lakást a közben 808-as szá-
mot kapott patikából (raktárt, ügyeletes szobát), így a ko-
rábbi 144 m2-nyi terület 85 m2-re csökkent. (A késôbbi
megszüntetés egyik indoka éppen a „nem elegendô alap-
terület” volt!) 1965-ben a táraasztalt elavultnak ítélték,
felszámolták és modern, „forgótárákat” alakítottak ki. Ez-
zel megbomlott a bútorok egysége,
aminek az lett az eredménye, hogy a
gyógyszertár, ill. antik bútorzata elvesz-
tette esélyét, hogy muzeális értékként
védelem alá kerüljön. 1982-ben a Szi-
gony utcai új orvosi rendelô és gyógy-
szertár megnyitásával feleslegessé vált a
gyógyszertár, így azt megszüntették.
Akkor már 16 éve én is gyógyszerész-
ként dolgoztam. Ôseim iránt érzett
tiszteletbôl megkíséreltem közbenjár-
ni, hogy az officina szekrényrendszerét
más, szerény bútorzatú gyógyszertár-
ban helyezzék el. Több patikánál pró-
bálkoztam, de kísérletem sikertelen
maradt, mert a bútorok újbóli felállítá-
sát, kiegészítését a Gyógyszertári Köz-
pont túl költségesnek ítélte. A maradék
bútorokat végül egy év után egy volt
gyógyszertárban mint bútorraktárban,
részben szétszedett, díszítôelemeitôl, oszlopaitól, órájától
megfosztott siralmas állapotban találtam meg és azt meg-
vásároltam. A bútorelemekbôl a Horváth Mihály téri lakás
egyik helyiségében, melyet asztalosmûhellyé alakítottunk,
7 évi munkával egy fiatal bútorrestaurátorral közösen az
eredeti díszítéseket pótolva használható bútorokat (vitri-
neket és könyvszekrényeket) építettünk.

Családunkban a gyógyszerészet szeretete, a gyógysze-
részhivatás töretlen. A SZKALLA-GÔBEL gyógyszerészdinasz-
tia ötödik generációs tagjaként leányom, GÔBEL ESZTER

1999-ben lett gyógyszerész, az Országos Gyógyintézeti
Központ gyógyszertárában van alkalmazásban, jelenleg
egy párizsi egyetemen másoddiplomázik. Jómagam 1966-
ban végeztem az egyetemen és gyógyszertári, majd gyógy-
szeripari tevékenység után gyógyszeripari gépgyártók kép-
viseletével foglalkozom, valamint egy kis hûvösvölgyi pa-

tikában is dolgozom. A régi patika helyén ismét gyógy-
szertár nyílt (Három Sas Gyógyszertár), bizonyítva, misze-
rint annak megszüntetése súlyos hiba volt.

Gôbel József
szakgyógyszerész

Szkalla–Göbel Dynasty
The oldest pharmacy of the Joseph
District of Budapest would be 150 years
old in our days. 
Antal Szkalla opened his pharmacy named
‘Pharmacy to St Joseph’ in the heart of the
Budapest Joseph District, on 23 October
1854. From among his children, his son
László became a pharmacist and took over
the pharmacy after his father’s death. 

The family pharmacy of the ‘Szkalla-
Göbel dynasty’ was later nationalized. Due
to the political situation, the beautiful
eclectic and neo-Renaissance furniture did
not remain untouched as some pieces were
winded up during the years after the war.

In 1982, a nearby dispensary and the
related pharmacy were opened and there
was no use of maintaining the old phar-
macy – so it had to be closed.

Nevertheless, the love of pharmacist’s vocation has survived in
the family: the member of the fifth generation of this dynasty of
pharmacists has also chosen this profession.
1. Patikaportál 1903-ban. Szent József Gyógyszertár, 

Budapest
2. Officina 1871–1903 között. Szent József Gyógyszertár, 

Budapest, Templom tér 11. sz.
3. Officina a költözés után. 1903. szeptembertôl Szent József Gyógyszertár,

Budapest, Mária Terézia tér 10. 
4. A patika épülete 1930 körül. Szent József Gyógyszertár, 

Budapest, a Mária Terézia tér–Baross utca sarkán
5. Az alapító Szkalla Antal gyógyszerész (1821–1896)

3.

4.

5.
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A plakát a városi közönség
szolgálatában

Egyszerû, olcsó, rugalmas és igen hatásos reklámhordozó
volt a nagyvárosok utcáin feltûnô plakát.

Aplakát születése egy nyilvánvaló napi
szükségletbôl fakadt: a nagyipar korá-
ban, a tömegtermelésen alapuló keres-

kedelemben már nem volt kielégítô a korábbi
közvetlen kapcsolat gyártó, kereskedô és ve-
vô között, közvetítôre, reklámra volt szük-
ség. A kiragasztásra alkalmas, színes litog-
ráfiával papírra nyomtatott grafikák kar-
rierje gyorsan ívelt felfelé, a plakátok a
napi feladatokon túl kezdettôl fogva
kulturális, esztétikai értékeket is képvi-
seltek. Hamarosan a modern városi
élet szinonímájává vált a tervezô
mûvészek által rajzolt plakát, egé-
szen napjainkig, mikor új tömeg-
kommunikációs médiumok kezdik ki-
szorítani. „Az utca galériája” – mondták a pla-
kátról a XIX–XX. század fordulóján a
mûfajt népszerûsítô kritikusok, akik
fontos ízlésnevelô szerepet tulajdoní-
tottak a képes falragaszoknak. „Az utca
freskója” – mondták róla az 1920-as
évek avantgárd mûvészei, akik felfedez-
ték a rokonságot a plakát formai me-
részsége és saját mûvészi kísérleteik, a
hasonlóságot a plakát mozgósító ereje
és saját világmegújító szándékuk között.
Több mint száz éve tehát, hogy a grafiká-
nak ez a mûfaja polgárjogot nyert a kép-
zômûvészetben, kiállítások, elemzések és
gyûjtés tárgya lett.

A hazai és az angol legmodernebb
nyomdaipart tanulmányozó francia JULES

CHÉRET látta meg az 1880-as években a
nagyméretû színes litográfiában azt a le-
hetôséget, hogy a párizsi mulatók prog-
ramjára és a városi életmódhoz szükséges
árukra felhívja a figyelmet. Saját bevallása szerint fô inspi-
rálója az olasz barokk freskófestô, TIEPOLO volt, de az utó-
kor a korabeli francia könyvmûvészetben is felismerheti
nagyvonalúan megrajzolt, szabadon lebegô alakokból álló,
vidám, lendületes kompozícióinak és a képmezôt kitöl-
tô rajzolt feliratoknak a gyökereit. Két szálon folytatódott 
a francia plakátmûvészet története. EUGENE GRASSET és
ALFONS MUCHA a középkori monumentális mûvészetek-
ben és a keleti kultúrákban találtak elôképet dekoratív, or-
namensre építô plakátjaikhoz, míg TOULOUSE-LAUTREC és a

NABIS csoport tagjai – PIERRE BONNARD, EDOUARD VUILLARD

– festészetükben és autonóm grafikájukban kimunkált
merész, absztraháló képi világot plántálták plakátjaikba
is. Az európai plakátmûvészet alakulását nagymértékben
befolyásolták az angol grafikusok, mint AUBREY BEARDSLEY

és a BEGGARSTAFFS testvérek. Magyarországon BENCZÚR GYU-
LÁNAK az Országos Általános Kiállításhoz 1885-ben készí-
tett plakátja számít hagyományosan az elsô mûvészi pla-
kátnak, mely egy Németországban elterjedt, az akadémiz-

mus historizáló felfogásában készült, allegóriákkal
teli plakáttípust követ. RIPPL-RÓNAI JÓZSEF

és VASZARY JÁNOS kiállítási plakátjai
hozták el Budapestre a francia

mûvészplakátok merészségét. Az
ALFONS MUCHA mûhelyében megfor-

duló FARAGÓ GÉZA lett az elsô kiemel-
kedô plakátgrafikus, aki dekoratív,

szellemes plakátjaival a századforduló
Budapestjének színházait, szórakozóhe-

lyeit hirdette, és olyan márkáknak adott
népszerû és maradandó képi megfogal-

mazást, mint a Tungsram égô vagy a Törley
pezsgô. Fontos állomás volt a magyar pla-

kátmûvészetben az 1920-as évek közepe, mi-
kor BERÉNY RÓBERT (1. kép), BORNYIK SÁNDOR

és KASSÁK LAJOS hazatértek az emigrációból és
alkalmazott grafikai munkáik, mûvészeti írá-
saik révén elterjesztették a konstruktivizmus
és a funkcionalizmus Németországban ki-
bontakozó és Európa-szerte nagy hatást gya-
korló elveit. Inspiráló hatásuk nélkül elkép-
zelhetetlen lenne olyan neves cégek magas
színvonalú reklámkampánya a 20-as, 30-as
években, mint a Modiano, a Tungsram és az
Orion.

Gyógyszerekhez nemigen készültek pla-
kátok, annál inkább az egyéb egészségügyi
cikkekhez. A legelsô országos pályázatot a
Brázay sósborszesz reklámozására hirdette
meg az Országos Magyar Iparmûvészeti
Társulat. A díjnyertes MOSONYI PFEIFFER

HELLMANN ökonomikusan kevés színnel
nyomott munkája harmonikusan egyesíti
a görög atlétákhoz hasonló alakok fi-

nom, kontúros rajzát a cégtáblára emlékeztetô, szecesszió-
san keretezett, figyelemfelhívó szövegrésszel (2. kép).

Az 1910-es évektôl a 40-es évekig jelentek meg a rend-
kívül közismert groteszk férfifejjel a Lysoform plakátjai, s
ugyanilyen hosszú életû volt a Diana sósborszesz újra és
újra megjelenô plakátkampánya. Az utóbbihoz hasonlóan
szinte mindenre ajánlott Salan hirdetésére 1925-ben kö-
zöltek a sajtóban szélesen publikált pályázatot.

Az egyik legkorábban hirdetett szolgáltatás és termék a
gyógyfürdô, illetve a gyógyvíz (3. kép) volt. A fô motívum,
a kedvcsináló, színes ábra mellett gyakran ott láthatjuk 

Mi testnek és léleknek kellMi testnek és léleknek kell

1.

2.
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a MÁV kis térképét, amely szem-
lélteti, hogyan közelíthetô meg
Bártfa (4. kép), Pöstyén, Lipik
(5. kép) vagy a Monarchia más
területén található fürdôhely.
Íme, az elsô csoportos reklámok,
melyek egyszerre csapnak hírve-
rést a MÁV-nak és a fürdôhelynek.
Az 1900-as, 1910-es évek fürdô-
plakátjainak méltó folytatása a 
30-as évek „Budapest – fürdôváros”
kampánya. A fôváros idegenforgal-
mi hivatala által tudatosan kidolgo-
zott kampányok magas mûvészi
színvonala érdekében meghirdetett
pályázatok egyik legszebb eredménye
KONECSNI GYÖRGY mûve (6. kép) a 
20-as évek tárgyilagos felfogását 1933 táján felváltó lírai,
klasszicizáló vonulatot képviseli a magyar plakátmûvé-
szetben.

dr. Bakos Katalin
fômuzeológus,

Magyar Nemzeti Galéria
What the Body and Soul Need
The poster in the service of town dwellers
The poster has always been a simple, cheap and very effective
advertising medium of city life. This graphical genre has been
accepted, for more than 100 years, as part of fine arts, and
became a subject of exhibitions, analyses and collections. Due to
its inspiring effect, several renowned firms also used it in their
advertising campaigns. Besides its everyday use, it represents cul-
tural and aesthetical values as well.

1. Berény 
Róbert: A Tátra
tisztára mos,
1929
2. Mosonyi Pfeiffer
Hellmann: Brázay-
sósborszesz, 1899
3. Ismeretlen: 
Málnási Siculia 
artézi gyógyforrás,
1910 k.
4. Tuszkay Márton:
Bártfa, 1913
5. Fényes Adolf: 
Lipik, 1913
6. Konecsni György: 
Budapest fürdôváros,
1935

Az illusztrációk 
a „100+1 éves 
a magyar plakát” címû 
tárlaton a Mûcsarnokban 
és annak katalógusában 
szerepeltek 1986-ban.

3.

6.

5.

4.
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Minôsítése: hungarikum

A cukorkák készítése kezdetben a gyógyszerészek fogla-
latossága volt. A nagyüzemi cukorkagyártás megindulá-
sa után a gyógycukorkákat még hosszú ideig a patikák
kínálták.

R ÉTHY BÉLA (1862–1935) volt Magyarországon az el-
sô, aki a neves aradi patikusnál, Rozsnyai Mátyás-
nál töltött évek tapasztalatai alapján berendezett

laboratóriumát gyárméretûvé fejlesztette.
Híressé vált pemetefû-cukorkáját 1892-ben kezdte el

készíteni. (A külföldrôl behozott útifûcukorkát kísérelte
meg pótolni ezzel.) Ekkor vette bérbe Békéscsaba fôterén
a Sas Patikát. Elsô, címkéül használt csokoládébarna véd-
jegyét 1895. március 10-én délelôtt 9 órakor lajstromoz-
tatta be az Aradi Kereskedelmi és Iparkamaránál. Az 1899-
ben bejegyzett többszínnyomású változat mintegy
öt évtizeden keresztül díszítette a gyógycu-
korkás dobozokat, a Réthy-szám-
lákat és az üzleti levelek
fejlécét. A védjegyen sze-
replô kiterjesztett szárnyú
sas a Réthy-patikát szim-
bolizálta.

A cukorka elsô sikerét a
millenniumi kiállításon arat-
ta. Az alig négy éve mûködô
gyárat elismerô oklevéllel jutal-
mazták. A Gyógyszerészeti Köz-
löny 1896. május 17-iki számá-
ban részletesen ismertette a békés-
csabai Sas Gyógyszertár „közszemlére
tett” készítményeit. A pemetefû-cu-
korka említésénél kiemelte, hogy az
külföldi készítményeket hivatott kiszo-
rítani: „Örvendetes lépés azon kívánatos
czél felé, hogy a hazai gyógyszerészet a kül-
földi készítményektôl függetlenítessék. Nem
csupán nemzetgazdasági szempontból kívána-
tos ez, hanem még talán inkább készítményeink
megbízhatósága okából.”

A pemetefû-cukorka hamarosan háttérbe
szorította a korábban divatos import gyógycu-
korkákat. Népszerû volt az Osztrák–Magyar Mo-
narchia egész területén. Abbáziában történt egy-
szer 1910 táján: RÉTHY BÉLA egy padon üldögélt és
erôsen köhécselt. Odalépett hozzá egy úr és megkí-
nálta pemetefû-cukorkával, mondván: – Ezt próbál-
ja meg, biztosan segít.

RÉTHY BÉLA 1911-ben megvásárolta az addig bérelt
gyógyszertárat. Az elsô világháború után felépült a gyár is.
A gyógyszerek mellett megközelítôleg 300-féle cukorkát és
háztartás-vegyipari terméket gyártottak. Rendszeresen

szállítottak külföldre is. Az 1920-as években az alapító
munkáját gyógyszerész és vegyész képzettségû gyermekei
folytatták.

A pemetefû-cukorka hagyományos készítésérôl LÁNG MIK-
LÓST, a vegyészeti laboratórium és a gyógycukorkagyár
üzemvezetôjét, az alapító egyik unokáját kérdezhettük: elô-
ször üstökben cukorból és keményítôszörpbôl sûrû szirupot
fôztek. Márványlapra (késôbb vízhûtéses vasasztalra) öntöt-
ték. Amikor kissé megdermedt, rászórták a por alakú aroma-
anyagot. Receptje titkos volt, a pemetefû volt a „lelke”. 

A pemetefû – Marrubium vulgare L. – legelôkön, utak
mentén termô, minden ízében keserû évelô növény.
Zsenge szárú leveles hajtását használják a gyógycukorka
készítésénél. Teáját légcsôhurut, étvágytalanság, epe- és
májbetegségek ellen fogyasztják. Alkalmazzák a keserû
likôröknél is. 

Az aromaanyagot barna színezôfestékkel együtt
még melegen jól belegyúrták a masszába. Ezután a
cukorkamasszát két, formanegatívokkal ellátott
henger között áthúzták. Minden szem cukorkán
megjelent a RÉTHY név. A hengerek közül fém-
tálcákra kikerült szalagszerû masszára hideg
levegôt fújtak. A megdermedt cukorkát rostá-
ra rakták. Itt váltak szét a korong alakú sze-
mek, melyeket a szalagon még vékony hár-
tya kötött össze. Végezetül a cukorkákra
cukorszirupot csorgattak. Ez lapos kristá-
lyokat képzett a felületeken és megaka-
dályozta a nedvesség felvételét. Nagy
gondot fordítottak a csomagolásra. Az
elsô idôkben (körülbelül 5 dkg cu-
korkához) kis kerek dobozokat hasz-
náltak. A dobozt sztaniolpapírra húz-
ták rá, majd a sztaniolt ráhajtották
a szemekre. A megtöltött dobozo-
kat nedves filc között tárolt vé-
kony pergamenpapírba henge-
relték, alul-fölül beraffolták és
egy-egy körcímkével leragasz-
tották. A felsôre a cukorka
színes védjegye került, az
alsón RÉTHY BÉLA saját ke-
zû aláírása volt.

Szinte példa nélküli az
édesiparban, hogy a köhögéscsilla-

pító cukorka évtizedeken keresztül meg-
ôrizte hegemóniáját és idôvel még nôtt is a nép-

szerûsége. Ehhez hozzájárult az, hogy a viszonteladók
33% engedményt kaptak, a fogyasztóknak pedig kívánság-
ra postán (bérmentve) is küldtek a cukorkából. RÉTHYÉK

éltek a reklám kínálta lehetôségekkel. Számolócédulák ez-
reit küldték a patikákba és a vegyeskereskedésekbe. Hirde-
téseik közül néhányat még ôriz az élô emlékezet.
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A Réthy-féle pemetefû-cukorka történeteA Réthy-féle pemetefû-cukorka története
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Az 1940-es évek hatalmas lendületét megtörte a há-
ború. A kifosztott gyárban a pemetefû-cukorkával in-
dult meg a termelés 1946 nyarán 10 kg hitelbe ka-
pott kristálycukorral. Amikor híre ment, hogy is-
mét van pemete, hosszú sor állt a Sas Patika elôtt.
Ezért kitettek a gyárkapu elé egy asztalt, és ott is
árusították a még meleg, illatos cukorkát.

A gyárat két ígéretes év után 1949-ben várat-
lanul és hirtelen államosították. Profiltisztítás
címén a gyógy- és kereskedelmi cukorkák
gyártását (gépeket, receptúrát, dobozokat,
nyomtatványokat) át kellett adni a Kôbá-
nyai Cukorkagyár Nemzeti Vállalatnak.
Hamarosan kiderült azonban, hogy a
Réthy-cukorkákat nem tervezik gyár-
tani, és megszüntetik Békés-
csabán a gyógyszerek és a
vegyi termékek gyártását is.
Az üres gyárban LÁNG MIK-
LÓS az otthagyott (megbon-
tott) nyomtatványok mind-
egyikébôl eltett néhányat. Ké-
sôbb albumba ragasztva a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumnak ajándé-
kozta.

A pemetefû-cukorkát 1957-tôl a
Hungaronektár békési üzemében
(zömében a Réthy-gyár régi dolgozói-
val) ismét gyártani kezdték Pemetefû
gyógycukorka néven. Minôsége elma-
radt a Réthy-féle mögött, hiszen nem az
eredeti recept szerint készült. Az üzemet
1991-ben átvette a Medisweet Kft. A cukor-
ka gyártását 1997-ben abbahagyták.

A terméket a kor technikai színvonalának
megfelelôen az érdi Microse Kft. újította fel
Orvosi pemetefû-cukorka néven. A különleges
tudás az ízesítôanyag receptúrájában rejlik. Ez
nem azonos a Réthy-félével, de ízében hasonló.
A gyógynövénykivonatot szárított gyógynövé-
nyekbôl forrázással nyerik, melyet állás után centrifugá-
zással készítenek el. Az oldatot az alkotóelemek egy részé-
vel és cukorsziruppal gôzüstben felfôzik, majd vákuum-
mal besûrítik. A massza hideg asztalra kerül, ott keverik
hozzá a többi alkotóelemet (kristályvanillin, színezô-
anyag). Ezután az anyag technológiai gépsorba jut. A sod-
rógép a masszából 15 cm vastag és 15 cm széles pászmát
húz, melybôl hengerek formázzák a szemeket, melyek szá-
rítószalagra (hûtôalagút) kerülnek. Hogy a szemek a köz-
tük lévô hártyát levessék, a cukorkát sorjárós dobba, majd
drazsírozó üstbe teszik, a kihûlt cukorkákat cukorkristály
felületi védôréteggel látják el. A cukorkát 75 dekagram-
monként mûanyag tasakokba töltik. Így kerül a színesen
nyomott papírdobozba, mely emlékeztet a híres Réthy-
féle pemetefû-cukorkára.

S. dr. Nagy Anikó
igazgatóhelyettes, muzeológus,

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

The Réthy Horehound Candy. A Hungarian speciality
Pharmacist Béla Réthy (1862–1935) started to

make his famous horehound candy in 1892.
This medicinal candy, popular all

over the territory of the Austro-
Hungarian Monarchy, met with

complete success at the millenary
exhibition for the first time, and won

over the imported sweets.
In the factory built after World War I,

some 300 kinds of products were made.
The rapidity of the progress was broken

during the war in the 1940s, followed by
the nationalization in 1949. The produc-

tion of the horehound candy re-started in
1957, though not according to the original

recipe, and has continued up to now, under the
name of ‘medicinal horehound candy’.
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Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1014 Budapest, Fortuna u. 4.
Tel.: (1) 375-6249, (1) 375-4031
Fax: (1) 375-6249
E-mail: kereskedelmi.budapest@museum.hu
Nyitva tartás: Sze–P 10.00–17.00 óráig, Szo–V 10.00–18.00 óráig.
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1–3. Számolócédulák a múzeum anyagából
4. Reklámtábla
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A kezdetektôl 1896-ig

A ma mûködô hazai egyetemeink legrégebbike a Pázmány
Péter esztergomi érsek által 1635-ben Nagyszombaton ala-
pított, teljes jogú, de csonka szervezetû intézmény volt. 
A kezdetben csak két fakultásra, bölcsészeti és teológiai
karra szorítkozó egyetem idôvel a világi tudományok ka-
raival egészült ki, majd 1769-ben az orvosi kar létrehozá-
sával vált teljessé.

Általában véve a magyar orvosi oktatásügy legrégibb
állapotáról igen kevés az, amit bizonyosan tudha-
tunk. Az Árpád-házi királyok alatt, csakúgy, mint

külföldön, nálunk is a papok és a szerzetesek feladata volt
az orvoslás. Elsô hittérítôink, a bencés papok már kórhá-
zakat mûködtettek. A papok és a szerzetesek, amennyire
azt a szükség megkövetelte, az ápolás és az orvoslás mes-
terségét egymástól igyekeztek eltanulni.

Egyes történeti adatokból arra lehet következtetni, hogy
a XIV. és a XV. században hazai egyetemeinken – Budán,
Pécsett és Pozsonyban – már szerepelhetett az orvosi ok-
tatás is, s vannak adatok arról, hogy a XIV. században az
esztergomi káptalani iskolának orvosi osztálya is volt, de
hogy miben állhatott maga az orvosi oktatás, semmi bizo-
nyosat nem tudhatunk.

A XVI. század elején Moháccsal a hazai egyetemeink is
elpusztultak. Voltak ugyan kiváló orvosaink ezekben az
idôkben is, de azok egészen a XVIII. század elejéig külföl-
dön, elsôsorban Bécsben képezték magukat.

A nagyszombati orvosi kar
Az egyre vészesebb orvoshiány és az ennek következtében
elszaporodó kuruzslás folytán mindinkább kiáltó szük-
séggé vált az, hogy valami ismét megmozduljon idehaza
is. Az 1723. évi országgyûlés már kimondta, hogy a hittan
és a jogtudományok mellett – akár a külhoni egyeteme-
ken – a többi tudományok is megtanultassanak. Ekkor
már a bécsi egyetemrôl hazakerült orvosaink legkiválóbb-
jai azon fáradoztak, hogy nálunk is elinduljon ismét az
orvosok oktatása. PERLÓCZY JÁNOS DÁNIEL, Nógrád várme-
gye tiszti fôorvosa 1751-ben tervezetet dolgozott ki egy
ilyen orvosi tanítókar felállítására, és azt a királynônek be
is mutatta.

Valóságos orvosi kar azonban csak akkor létesült, mi-
dôn MÁRIA TERÉZIA királynô a magyar királyi helytartóta-
náccsal 1769. november 7-én kelt azon elhatározását tu-
datta, hogy a nagyszombati egyetemet saját és utódai párt-
fogása, gondoskodása és hatalma alá veszi, azt a királyi
helytartótanács felügyelete alá helyezi, és azt a fennálló
karokon kívül az orvosi karral is kibôvíti. Az ily módon
reorganizált nagyszombati egyetemen megalakult az orvo-
si kar, és az 1770/71-es tanévvel megkezdte mûködését.

Ez idôponttal kezdôdött Magyarországon a rendszeres or-
vosi és gyógyszerészi oktatás.

A nagyszombati egyetem orvoskarának felállítása elôtt
hazánkban ritka volt az okleveles, egyetemet végzett
gyógyszerész. Képzésük azelôtt inkább céhszerû keretek
között zajlott. A gyógytárakban mint inasok kitanulták a
mesterségüket, aztán fölszabadíttatva, minden vizsga
nélkül önállóan mûködhettek tovább, ki-ki ahogyan
boldogult.

A gyógyszerészeti oktatás 
kialakulása, rendszere
1772-ben terjesztették ki az orvosi kar hatáskörét a gyógy-
szerészetre is. Egy 1774-es szabályzat szerint Magyarorszá-
gon gyógyszertár-tulajdonos vagy provisor senki sem lehe-
tett, ha elôtte egyetemi vizsgát – „vizsgálatot” – nem tett.

A gyógyszerésznek latinul kellett tudnia, és bejárha-
tott a kémiai, a botanikai és a farmakológiai elôadások-
ra. Hogy valaki gyógyszerészmester lehessen, négy vizs-
gát kellett tennie: az elsôt botanikából, a másodikat
gyógyszerismébôl, a harmadikat gyógyszerészi kémiá-
ból, a negyedikben pedig összetett gyógyszert kellett ké-
szítenie a dispensatorium szerint egy vizsgálóbizottság szí-
ne elôtt. A vizsga és az oklevél díja 82 forint és 48 kraj-
cár volt ekkor.

MÁRIA TERÉZIA 1780. június 25-én – megkoronázása 40.
évfordulójának napján – ruházta át a nagyszombati egye-
tem minden jogait, kiváltságait és szabadalmait a pestire,
s azt minden más egyetemtôl függetlennek nyilvánította,
ugyanazokkal a jogokkal, mint a többi – bécsi, prágai, gra-
zi stb. – egyetemeket.

Az 1806. évi Ratio educationis publicae szintén azt írta
elô, hogy a gyógyszerészeti tanfolyamra csak latinul tudók
járhatnak, s e nyelven tartották számukra az elôadásokat
is. Az 1811/12-es tanévtôl kezdôdôen a vizsgákon már a
természetrajz tanára is köteles volt megjelenni.

A gyakorlati vizsga
Az 1813. évi vizsgarendszer szerint a gyógyszerészmester-
jelöltnek a tanfolyam bevégzése után a dékán által feladott
két gyógyszerkészítményt kellett elôállítania, a kémia taná-
rának felügyelete alatt a kémiai laboratóriumban, a többi
tanuló színe elôtt. Ha ez sikerült, a jelölt vizsgára bocsátta-
tott, ha nem, ismételnie kellett a gyakorlati vizsgát. 

Az elméleti vizsga
Maga az elméleti vizsga három részbôl állt: növénytanból,
melyen a jelölt friss vagy szárított növényt kapott, s ame-
lyet meg kellett határoznia LINNÉ szerint; megmondani an-
nak gyógyszerészeti nevét és a belôle elôállítható egyszerû
és összetett készítményeket, továbbá azokat a szereket,

A gyógyszerészet hazai oktatásaA gyógyszerészet hazai oktatása
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melyeknek a gyógyszerkönyv szerint az alkotóelemeit ké-
pezi. Gyógyszerismébôl, mely vizsgán a jelölt a gyógyszer-
tani gyûjteménytárból egyes szereket kapott, meg kellett
mondania annak nevét, tulajdonságait, jóságának jeleit,
hamisítását és fertôzéseit. A harmadik vizsgát gyógysze-
részeti kémiából és természetrajzból kellett abszolválni. 
A vizsgák és az oklevél díja ekkor már 86 forintra emelke-
dett.

1833/34-ben a pesti egyetem úgy határozott, hogy a
„gyógyszerészeti tanfolyamra” csak olyan egyéneket lehet
felvenni, akik legalább hat gimnáziumi osztályt végeztek,
s kik három évig tanoncok és két éven át gyógytárakban
segédek voltak. Ez a rendelet azonban nem volt kivihetô,
s hamarosan vissza is vonták.

A szigorlati rendek
Az 1851/52. évi tanulmányi és szigorlati rend a gyógysze-
részetre vonatkozólag a következôket rendelte. A gyógy-
szerészmesteri tanfolyamra jelentkezônek igazolnia kel-
lett, hogy legalább négy gimnáziumi osztályt elsô osztályú
érdemjellel elvégzett, és hogy a tanonci oklevél elnyerése
után legalább két évig valamely hazai nyilvános gyógy-
szertárban mint segéd szolgált. Akkoriban maga a gyógy-
szerészeti tanfolyam két esztendeig tartott. Az elsô évben
mineralógiát, botanikát és zoológiát, a másodikban pedig
kémiát és gyógyszerészetet kellett hallgatni. A szigorlati
rend nem változott.

1859-ben még részletesebb tanulmányi és szigorlati
rend lépett életbe, és két, úgynevezett gyógyszerészmeste-
ri és gyógyszerészdoktori fokozatot állított fel. Az egyete-
mi jelentkezés feltételei lényegileg ugyanazok maradtak,
de a köteles tárgyakban változás történt. Az elsô félévben
hallgatni kellett elemi fizikát és mineralógiát, a második-
ban botanikát és zoológiát, s mindkettôben általános
szervetlen és szerves kémiát. A második esztendôben
gyógyszerészeti kémiát és gyógyszerismét, és mindkét sze-
meszterben részt kellett venni a kémiai laboratórium
munkájában, méghozzá heti tíz órában. A három kötele-
zô szigorlat közül kettô elméleti, s egy gyakorlati volt. Ha
mindhárom szigorlat eredményes volt, következhetett a
felesketés, azután a gyógyszerészmesteri oklevél kiadása.
Az összes vizsga és az oklevél ára viszont 84 forint 30
krajcárra csökkent.

A doktori cím megszerzése
A gyógyszerészdoktorság elérésére a fentiek abszolválása
mellett be kellett mutatni hat gimnáziumi és két bölcsé-
szeti osztályról szóló bizonyítványt. Doktori szigorlatra
csak azt bocsátották, aki a mesteri vizsgát kitûnô ered-
ménnyel tette le. Maga a doktori szigorlat két kémiai mû-
velet végzésébôl állt, valamint disszertációt kellett bemu-
tatni a bizottságnak. A felavatás az orvosi karon szokásos
módon ment végbe.

A pesti egyetemen az 1770/71-estôl az 1866/67-esig
terjedô 97 tanév során összesen 3077 gyógyszerészhallga-
tó volt, s ezek közül 2540-en szereztek mesteri oklevelet,
és az 1862-tôl bevezetett doktori címet ketten kapták meg.

Szervezeti változások
A következô két lényeges szervezeti változást az 1892-es esz-
tendô hozta. Szigorították a gyakornoki vizsga feltételeit.
Gyakorlati vizsga: receptúra, egy könnyebb készítmény elôál-
lítása, hivatalos szerek felismerése. Szóbeli vizsga: kémia, bo-
tanika, fizika; a gyógyszerkönyv egy latin cikkének magyar
nyelvre fordítása; a gyógyszerészeti szabályok és a könyvvitel
ismerete. Ha a vizsga sikeres volt, kiállították a gyakornoki
végbizonyítványt. Tulajdonosa gyógyszertárakban segédként
volt alkalmazható. A segédi idô ekkor két évig tartott, s az az
egyetem elôtt vagy után fakultatívan volt letölthetô. A gyógy-
szerészmesteri oklevél csak a két év segédi idô letöltése után
jogosított gyógyszertár önálló nyitására. A gyógyszerészmes-
teri oklevél elnyerésére három elôvizsga és két szigorlat sike-
res letevése volt szükséges. Érdekesen zajlott a gyakorlati
vizsga: a jelölt valamely keveréket vagy összetett testet
minôlegesen elemzett, vagy valamely egyszerûbb mennyileges
elemzést térfogati úton vagy súly szerint hajtott végre, továb-
bá valamely hivatalos vegyi vagy gyógyszerészeti készítményt
a magyar gyógyszerkönyv szerint azonosságára és tisztaságá-

ra megvizsgált. Egyúttal bemutatni tartozott jártasságát a
mikroszkópiai vizsgálatokban is. A jelölt a vizsgálatok ered-
ményeit írásban terjesztette a bizottság elé.

Doktori oklevelet csak azok a gyógyszerészmesterek
nyerhettek, akik érettségi bizonyítványt tudtak felmutatni,
továbbá az egyetemi tanulmányok idején kívül még egy
esztendôt eltöltöttek ugyanott, miközben saját vizsgála-
taik alapján doktori értekezést írtak. Az értekezést az or-
voskari dékán és a disszertáció tárgya szerinti másik két ta-
nár szótöbbséggel bírálta el. A bírálatért külön 30 forintot
volt köteles a jelölt fizetni. 

Végezetül álljon itt az összesített számadat: 1771-tôl
1896-ig – azaz 125 tanév alatt – a nagyszombati, illetve a
pesti egyetemen összesen 7777 gyógyszerészhallgató volt,
s ezek közül 4469-en szereztek mesteri és az 1861/62-es
tanévtôl kezdve 37-en doktori oklevelet.        

Walter Béla
Education of Pharmacy in Hungary, from the beginnings up to 1896
The oldest university of Hungary, founded in Nagyszombat, in
1635, by the Archbishop of Esztergom, Péter Pázmány, was an
institution of full rights but without a complete organisation. The
university with only two faculties – the faculty of arts and the the-
ology – was later completed by the faculties of secular sciences.
The medical faculty was added to them in 1769.

Sznistsák Mihály másodéves gyógyszerészhallgató bejelentési íve 
a Pesti K. Egyetemen az 1863/4 tanévben. Galenus Gyûjtemény, Budapest
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75 éve
• 1929-ben született DR. SZAPÁR ENDRE (†1992) gyógysze-
rész, mérnök-közgazdász, közgazdasági doktor, külkeres-
kedelmi képviseletvezetô. A Budapesti Orvostudományi
Egyetemen 1954-ben gyógyszerészi diplomát kapott. Pá-
lyáját a Belügyminisztériumban felelôs gyógyszerészi
beosztásban kezdte. Elvégezte 1957-ben a szakfelügyelôi
tanfolyamot. Ugyanebben az évben a Gyôr-Sopron Me-
gyei Gyógyszertári Központ igazgató-fôgyógyszerészévé
nevezték ki. Majd 1959–1970 között elôbb a budapesti
Chinoin, késôbb pedig a Kôbányai Gyógyszerárugyárban
dolgozott. A Közgazdasági Egyetemen elôbb 1964-ben
mérnök-közgazdászi, majd 1970-ben pedig közgazdasági
doktori diplomát kapott. A gyógyszeripar képviseletében
1967-tôl többször volt külföldi kiküldetésben. A Külkeres-
kedelmi Minisztérium casablancai kirendeltségét 1976-tól
vezette. Hazatérve ismét e tárca megbízásából tevékenyke-
dett. De mindig szoros kapcsolatban maradt a magyar
gyógyszerészettel.

50 éve
• 1954. VI. 17-én halt meg GYÔRY ISTVÁN (1861) gyógysze-
rész, gyógyszerészdoktor, a gyakornoki tanfolyam és a
Kertészeti Tanintézet tanára. A debreceni Kígyó Gyógy-

szertárban volt gyakornok. A budapesti tudományegyete-
men 1884-ben gyógyszerészi diplomát kapott.

DR. LENGYEL BÉLA professzor
mellett tanársegédként az ás-
ványvizeket és a gyógyforrá-
sok vizeit elemezte. Ô vezette
be az arzén- és az antimon-
ion meghatározására a kálium-
bromát-mérôoldatot, mellyel
megteremtette a bromatomet-
ria alapjait. Gyógyszerész-
doktori diplomát kapott
1892-ben. A heidelbergi és a
müncheni egyetemeken töké-
letesítette a tudását. A Kerté-
szeti Tanintézetben 1894-tôl,
a gyakornoki tanfolyamon pe-
dig 1895-tôl oktatott. Gyakor-
noki tankönyvet írt és adott ki 1902-ben. Sokat fáradozott a
gyógyszerészképzés fejlesztéséért.

A Földmûvelésügyi Minisztérium kertészeti osztályán
1918-tól mûködött mint országos kertészeti felügyelô. 

• 1954. XII. 31-én halt meg DR. AUGUSTIN BÉLA (1877)
gyógyszerész, bölcsészdoktor, egyetemi tanár, kandidátus.
A budapesti tudományegyetemen 1899-ben gyógyszerészi
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Dr. Gyôry István mellszobra

ANNO...Neves magyar gyógyszeréNeves magyar gyógyszeré

BARTUS JÓZSEF szakgyógyszerész, Gyöngyös
– Betegápolási segédeszközök: 3 db, 150 ml-es öblítô-

fecskendô, 1 db injekciófecskendô, 12 doboz külön-
bözô gyártmányú injekcióstû, 2 db fecskendôtok, 3 db
pesszárium, irrigátorszerelvények.

– Kötözôszerek: 10 db háztartási vatta 10–100 g-ig, 
2 db 50 g-os steril vatta (Minerva gyártmány);  5 db
25–50 g-os steril vatta (Terla).

– 2 db gázsebcsomag; Tsz. Lo: 2 (Diachemia).
– Cseppfolyós harcgáz elleni ampullakészlet (Vegyicik-

keket Kiszerelô Vállalat, 1953).
– 1 db kivételesen jó állapotú valódi Lamprecht csepeg-

tetô üveg.
– Lysoform eredeti dekoratív papírcsomagolásban

(1930-as évek).

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, 
KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR, Budapest

– 20 könyv, többségében az intézmény kiadványa.  Né-
hány cím:  Weszprémi István: Magyarország és Erdély
orvosainak rövid életrajza I–II. kötet (Medicina, 1962),
Képek a gyógyítás múltjából (1972), Ruttkay László:

Jeszenszky (Jessenius) János és
kora 1566–1621 (1971), Kempler
Kurt: Magyarországi gyógyszeré-
szet a századfordulón 1888–1914
(1984), Vida Mária: Heilbäder in
Ungarn in alten Zeiten und heute
(1993), Endrôczi Elemér–Farádi
László–Kádár Tibor: 100  éves 
a magyar orvostovábbképzés
1883–1993 (1993), Gazda Ist-
ván: Semmelweis Ignác emléke-
zete I. kötet (2001), Gazda Ist-

ván–Kapronczay Károly–Schultheisz Emil: A múlt
magyar orvostörténészei (2002) – mind SOMKL, a
két utolsó a Magyar Tudománytörténeti Intézettel kö-
zös kiadásban.

DR. MÁTHÉ ÁRPÁD ny. docens, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Budapest

– A Gerecs Árpád élete és munkássága címû elôadás
képekkel illusztrált anyaga. Elhangzott az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Kémiai Tanszékcsoport
Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszékén
Gerecs Árpád születésének 100. évfordulója alkal-
mából a 2003. május 23-án megrendezett emlékülé-
sén.

TámogatókTámogatók
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diplomát kapott. Bo-
tanikát, vegytant és ás-
ványtant tanult még 
1 évig az egyetemen.
Délutánonként pedig
DR. DEÉR ENDRE buda-
pesti Jó Pásztor Gyógy-
szertárában mûködött.
Az ô kezdeményezésé-
re 3 évet töltött a világ-

hírû DR. ALEXANDER TSCHIRCH botanikaprofesszor berni in-
tézetében. Itt 1904-ben bölcsészdoktori diplomát kapott.
Hazatérve DR. MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOR professzor a tanárse-
gédjévé fogadta. A Földmûvelésügyi Minisztérium segédve-
gyésze lett 1913-tól. Megalapította 1915-ben és 1938-ig ve-
zette a Gyógynövénykísérleti Állomást (lásd a fotót). Nagy-
mértékben elôsegítette a gyógynövénytermesztés fokozá-
sát. Európai nívóra emelte a gyógynövény-minôsítést és a 
-kutatást. A magyar gyógynövényeknek ezáltal lett európai
hírnevük. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1929-
ben egyetemi magántanárrá habilitálták, majd 1938-ban
rendes tanárrá nevezték ki. Az V. Magyar Gyógyszerkönyv
farmakognóziai albizottsága alelnökeként vett részt a szer-
kesztési munkákban. Elnyerte halála évében a mezôgazda-
sági tudomány kandidátusa címet. Sírja a budapesti Farkas-
réti temetô ravatalozójának árkádsorán van.

• 1954-ben halt meg
BERECZKY PÉTER (1892)
mezôberényi gyógysze-
rész, a békéscsabai Auró-
ra Kör tagja. Kolozsvárott
volt gyakornok. Az I. Vi-
lágháborút szanitécként
szolgálta végig. A buda-
pesti egyetemen kezdte
tanulmányait, ahol SCHU-
LEK ELEMÉR, a késôbbi
professzor évfolyamtársa
volt. De a Kolozsvári
Egyetemen 1920-ban ka-
pott gyógyszerészi dip-
lomát. A mezôberényi
Oroszlán Gyógyszertárat
1921-tôl vezette. A sze-
gény betegeknek ingyen
adta ki a gyógyszert. A bé-
késcsabai Auróra Kör tagjaként is tevékenykedett. Így
bekapcsolódott a város kulturális életébe. A tára mellett
váratlanul érte a halál. A mezôberényi helytörténeti
gyûjteményben állították ki az Oroszlán Gyógyszertár
officináját és eszközeit az azóta lebontott gyógyszertár-
ból kimentve. 

Az Oroszlán Gyógyszertár officinája

Gyógynövénykísérleti Állomás

ész-évfordulók 2004-benész-évfordulók 2004-ben

A Kapszula-gyár
Nagybányáról és környékérôl a város festôi szépsége, a kör-
nyék kirándulóhelyei, mûvésztelepe és jeles alkotói jutnak a
mai érdeklôdô eszébe. Az irodalom és történelem iránt fogé-
konyaknak még TERSÁNSZKY JÓZSI JENÔ, és a forradalmi néze-
tei miatt csak „vörös gróf”-ként emlegetett TELEKI SÁNDOR

neve is felmerül, akinek háza valóságos múzeum volt, felhal-
mozott értékei ma több romániai közgyûjtemény részei!
Van a városban a XIX. század végi mûvelôdés- és orvoslás-,
valamint a gyógyszerészettörténeti tudósításokban, leírások-
ban és hirdetésekben szereplô, akkor a Monarchián belül
népszerû, de külföldön is jegyzett kis üzem. Gyógyszertári
mûhelybôl mind jobban gyarapodó patikatisztaságú kis
épületegyüttes volt az ún. Kapszula-gyár, amely a Zazar folyó
egyik árkának vizét és vízi energiáját felhasználva dolgozott.
A Kapszula-gyárról sajnos talán még a legidôsebb, a szakmai
múlt érdekességeit kutató patikusok se nagyon hallottak! Pe-
dig rendkívül jelentôs volt az a maga idejében!

Nagybányán, a Kereszthegy elôtti, a Zazar-parti, a nagybá-
nyai festôk által annyiszor megörökített jegenyesor közelé-
ben húzódott meg ZOLTÁN LAJOS gyógyszerész és vállalkozó
üzeme. Nála készültek a „gyógyszertári és nagykereskedésbé-
li árukhoz szükséges papírhüvelyek és skatulyák szinte em-
beri kéz érintése nélkül” – olvashatjuk az egykorú ismertetô-
ben. Hazánkban az egyik legkorábbi és teljesen automata

gépsorok segítségével onnan látták el a hazai és külföldi pia-
cot korszerû termékekkel. A papír behajtogatását, elmetszé-
sét, a háromba tûrést, a gyógyszertári címkék rányomását és
az elkészült hüvelyek, kapszulák, zacskók, dobozkák szám-
lálását a sorba állított és gondosan elôszerkesztett „menet-
rend” szerint mûködô gépegységek végezték!

Emberi munka mindössze az alapanyagok elôkészítésé-
hez, a nagy papírtekercseknek a gépbe helyezéséhez, a mûkö-
dés ellenôrzéséhez és a kész termékek összegyûjtéséhez, illet-
ve a selejtes darabok kiválogatásához kellett! Az egykorú tu-
dósítások és hirdetések szerint többen foglalkoztak az össze-
csomagolással és adresszálással, mint a tényleges termeléssel.

Sajnos eddig sem fénykép, sem a fentieknél bôvebb
leírás, ismertetés nem került elô a Kapszula-gyárról. Bizo-
nyára akad talán valahol – ennek a kis figyelemfelhívó dol-
gozatnak hatására is – az elfekvô irományok, újságok, do-
kumentumok között bôvebb anyag a nagybányai gyógy-
szerész által tervezett, szervezett és mûködtetett hajdanvolt
üzemrôl. Itt most csak egy 1894-ben íródott (Palmer Ká-
roly: Nagybánya és környéke) turisztikai útikönyvben meg-
jelentekbôl, valamint egykorú hirdetésekbôl idézve rögzí-
tettük emlékeztetôül e fontos szakmai és ipartörténeti ér-
dekességû patikusemléket!

† dr. Draveczky Balázs,
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 

egykori igazgatója
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A Dreher Sörmúzeum állandó
kiállítása a magyar söripar kiala-
kulásáról és fejlôdésérôl 1854-
tôl napjainkig. Korabeli iratok,
fotók és eszközök alapján be-
mutatja az egykori sörkészítés
bonyolult folyamatát. Díszes
korsók, üvegek és poharak, ér-
dekes sörcímkék és plakátok
színesítik a kiállítást. A Dreher
Sörutazás program keretében a
látogatócsoportok betekinthet-
nek a mai sörkészítés folyama-
taiba és a kôbányai sziklapincék
rejtelmeibe.

A sörgyári maláta fajtáit – a
belôlük készíthetô levestôl az

Ovomaltine-ig – sokféle gyógyszerkészítmény és gyógycu-
korka anyagaként használták egykor. Szakmai bravúr volt
– az egy évnél további eltarthatósága miatt – a megközelí-
tôleg 80 éve forgalomba hozott Nektár gyógytápsör. „A ser
a csendes, szelíd szemlélôdés, a jóérzés itala. Adott alkohol
mellett sedativumot tartalmazó alkaloidás italbeli Eupho-
ricum. A XVIII. század orvosi irodalma mutatja – általános
szokás volt a medicináknak serben való bevétele.” (Dr.
Bevilaqua Borsodi Béla: A magyar serfôzés története, Buda-
pest, 1931. I–II. kötet.)

Az idei, 150 éves jubileumra megjelent a múzeum ko-
rábbi vezetôjének, Kozmáné Oláh Júliának a Sörrôl híres
Kôbánya címû képes albuma.

Magától értetôdô, mégis feltû-
nôen eredeti ötlet alapján készült
kiállítás Próba-tétel (A kémiai kí-
sérletezés története) címmel a
Magyar Vegyészeti Múzeumban.
Forgatókönyvét KAPOCSI MARGIT

KATALIN, a múzeum ösztöndíjasa
állította össze. Az április 22-én
megnyílt kiállítás a 2005. évi sze-
zon elején még látogatható.

A kiállítás elsôként eligazít
számtalan érdekes változatot fel-
sorolva a kémia szó eredetét ille-
tôen, melyek közül leginkább az arab eredetit fogadják el
a tudósok.

Majd számba veszi a kémiai kísérletezés történetét a
legôsibb idôktôl a korai és tényleges alkímia idôszakán át
egészen napjainkig. Az alkímia a fénykorában fôurak, fô-
papok passziója volt, és foglalkozásnak tekintették az alkí-
miát. Több patikus foglalkozott az alkímia tudományával.

Gondosan összeválogatott, nagyszámú tankönyvgyûjte-
mény teszi teljessé a látnivalókat. Közöttük SAY MÓRICZ:
A vegytan alapvonalai, Középtanodák számára, Heckenast
Gusztáv Kiadó, Pest, 1862 (a gyógyszerész, fôreáliskolai
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelezô tagja
munkája két kiadást is megért); ILOSVAY LAJOS: A chemia
alapelvei, Királyi Magyar Természettudományi Társulat,
Budapest, 1888 és PUTNOKY ISTVÁN: Vegytani áruismeret,
Drogisták és gyógyárunagykereskedôk számára, a szerzô
kiadása, Budapest, 1942 mûvével találkozunk. 

Események – Kiállítások – Rendezvények

Könyvajánló
DR. DOBSON SZABOLCS: A Formulae Normales (FoNo) születése,
1935–1941.

Dictum Kiadó, Budapest, 2003. 157 oldal, ár nélkül, kar-
tonált, cérnafûzött, fekete-fehér, illusztráció nélküli könyv.

A szerzô hiánypótló mû megírására vállalkozott, ami-
kor a Formulae Normales létrejöttének folyamatát mutat-
ja be. Munkáját az teszi különösen fontossá, hogy az el-
múlt évtizedben a FoNo eredetérôl és történetérôl nem je-
lentek meg tudományos igényû közlemények.

A könyv áttekinthetôen foglalja össze a XIX. század kö-
zepétôl napjainkig a FoNo történetét. A korabeli szaksajtó
cikkeibôl közölt válogatás segítségével ismerhetjük meg a
FoNo megjelenését követô vitákat, érveket és ellenérveket,
létrejöttének szakmapolitikai, jogi és szakmai hátterét.
Fontos ismereteket szerezhetünk a munkából a FoNo
elôdjérôl, a Norma Pauperumról, amely a XIX. század kö-

zepétôl a gyógyszerkönyv mellett volt a hivatalos vények
gyûjteménye. Hat kiadást ért meg, az elsô 1850-ben, míg
az utolsó 1934-ben jelent meg.

Az 1930-as években megalakult Nostra-mozgalomról is
olvashatunk, amely a tabletták gyógyszertárban történô
egységes összetételû elôállítását szabályozta. Mivel ez széles
körben nem elégítette ki a szakma igényeit, ezért merült fel
a FoNo szerkesztésének igénye, mely elsôsorban a gyógy-
szertárban történô magisztrális készítményekre koncentrá-
lódott. A FoNo I. (1940. február) hatálybalépését rövidesen
követô FoNo II. (1941. december) megjelenésével a gyógy-
szerészet keresztülment azon a változáson, amikor is annak
középpontjába a gyári készítmények forgalmazása került és
csak másodlagos szerepet töltött be a gyógyszerkészítés.

A szerzô munkája a gyógyszerészettörténeti múlt megis-
merése szempontjából nagy fontosságú. Ajánlható mind-
azoknak, akik a gyógyszerészet tudománytörténete iránt
érdeklôdnek, s különösen azoknak, akik maguk is ilyen ta-
nulmányokat folytatnak.

Magyar Vegyészeti Múzeum
Várpalota, Thury-vár. Telefon: (88) 575-670
Nyitva tartás: hétfô kivételével 11.00–17.00 óráig.
November 1. és április 1. között csupán bejelentett csoportokat fogadnak.

Nektár gyógytápsör újsághirdetés. 
Gyógyszerészi Hetilap, 1926.
Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, Budapest

Joseph Priestley (1733–1804), 
az oxigén és sok 
más gáz felfedezôje

Dreher Sörmúzeum
Budapest X., Jászberényi út 7–11. 
Telefon: (1) 432-9700/9601
Nyitva tartás: H–P 9.00–18.00 óráig, Szo–V 10.00–16.00 óráig.
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Egyesületi hírek

200 éves a morfin
Tudományos Emléknap Várpalotán
A tudománytörténet vára – e mondás méltán ráillik a Ve-
gyészeti Múzeumra, amely a Várpalota központjában talál-
ható Thury-várban mûködik mint alapítványi múzeum. Itt
e különleges helyen rendezte meg 2004. szeptember 24-én
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerész-
történeti Szakosztálya és Gyógynövény Szakosztálya az
emlékülést a múzeum szakembereivel közös szervezésben.

A nagy sikerû rendezvény kere-
tében a Vegyészeti Múzeum már-
ványtermében az egybegyûlteket
PRÓDER ISTVÁN, a múzeum igazga-
tója köszöntötte elsôként, majd
MÁTHÉ IMRE professzor, a Gyógy-
növény Szakosztály és FERENTZI

MÓNIKA, a Gyógyszerésztörténeti
Szakosztály elnöke mondta el gon-
dolatait. 

Az elhangzott elôadások:
DR. KLAUS MEYER, a Német

Gyógyszerésztörténeti Társaság el-
nöke: A 200 éves morfin és Sertürner munkássága;

PROF. DR. BAYER ISTVÁN: Visszapillantás az ópiumok és az
ópiátok történelmi szerepére;

PROF. DR. SZENDREI KÁLMÁN: Morfin van és még sincs; 
KABAY JÁNOS: Apám emlékezete;
DR. BENKÔ ANDRÁS: A morfin toxikológiája. 
Az elôadások meghallgatása után a résztvevôk megkoszo-

rúzták KABAY JÁNOS és KELP ILONA arcképét, majd BITTERA

MIKLÓS gyógyszervegyész, MTA köztestületi tag és BITTERA

DÓRA szerkesztô helyezett el koszorút BITTERA GYULA vegyész,

a magyar illóolajipar megteremtôje emlékére. Ezután a tudo-
mányos emlékülés résztvevôi megtekintették a Magyar Ve-
gyészet Arcképcsarnokát és a Vegyészeti Múzeum kiállítási
anyagát. Az épület újonnan feltárt részében 600 éves rene-
szánsz falképekben gyönyörködhettek.

Ferentzi Mónika elnök,
MGYT Gyógyszerésztörténeti 

Szakosztály

Naplóképek
Eseménytörténeti teljesség igénye nélkül három közel-
múltbeli naplóképet adunk közre a Magyar Gyógyszerész-
történeti Társaság fotótárából.

A nyári egyetem résztvevôi a Páneurópai Piknik parkban

A II. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetemen – Sopron, 2004. július 2–4. – 
dr. Horváth Dénes felidézi az 1934/35-ös tanév ifjúsági egyleti elnöki emlékeit

A Nemzetközi Gyógyszerészettörténeti Akadémia Brassóban a 2003. szeptem-
beri ülésén Magyar László András orvostörténész-könyvtárost és dr. Grabarits
István gyógyszerészt több évtizedes munkásságuk eredményeként tagjai sorába
emelte. 
A nemzetközi akadémia új tagjainak csoportja: M. Olli (finn), P. H. Graepel (né-
met), A. M. Perkins de Piacento (argentin), A. Magowska (lengyel) és dr. Grabarits
István

dr. Grabarits István
elnök,

Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság

Ifj. Kabai János.
A festményeken Kelp Ilona 
és Kabay János

Bittera Miklós, Bittera Dóra, Ferentzi Mónika és Máthé Imre professzor
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Idôutazás
A Petôfi Irodalmi Múzeum és az Olasz Kultúrintézet
együttes elképzeléseit tükrözi, hogy a 2004. szeptember 8-i
megnyitót követôen 2005 februárjára többféle módon az
irodalom, a zene, a képzômûvészet, a film, az építészet, a
gasztronómia eszközeivel jelképezhessék az olasz és a ma-
gyar kultúra találkozásainak rendkívüliségét, gazdagságát.

Mit is talál a kiállítás iránt érdeklôdô látogató? 
A kiállítás egyik meghatározó fô vonulata a képzômû-

vészet, amelynek „Olasz táj magyar ecsettel” címet adták a
rendezôk. A Magyar Nemzeti Galéria támogatásával BARA-
BÁS MIKLÓS, CSÓK ISTVÁN, BERNÁTH AURÉL, ID. MARKÓ KÁ-
ROLY, SZINYEI MERSE PÁL, VASZARY JÁNOS, GULÁCSY LAJOS,
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR érzelmektôl sem mentesen és
rendkívüli kompozícióik megteremtésével házhoz hoz-

zák az olasz vidék,
az olaszországi táj
természeti szépsé-
geit. A képzômûvé-
szeti tárlat értékei-
nek erôsítését segí-
tette SZÔNYI ZSUZSA

azzal, hogy édesapja,
SZÔNYI ISTVÁN képeit
a kiállítás idejére át-
adta és az oly neve-

zetes Triznya kocsma névadójának, TRIZNYA MÁTYÁSNAK

akvarelljei is láthatók majd. A Molnár C. Pál Alapítvány
jelenléte jelképezi a Római iskola képviseletét, SZOTYORY

LÁSZLÓ, GULYÁS GYULA és MADARASSY ISTVÁN a kortárs kép-
zô- és szobrászmûvészet nevében erôsíti meg, hogy Itália
és Magyarország mûvészeti kapcsolatai valóban évszáza-
dokon átívelô jelentôségûek.

ROBERTO RUSPANTI válogatása lehetôvé teszi, hogy PETÔFI

SÁNDOR, ADY ENDRE, BABITS MIHÁLY, SZABÓ LÔRINC, KOSZ-
TOLÁNYI DEZSÔ, VAS ISTVÁN, NEMES NAGY ÁGNES, CSORBA

GYÔZÔ, WEÖRES SÁNDOR verseit olasz és magyar nyelven
egyaránt megismerhessék az irodalombarátok.

MADARÁSZ IMRE kezdeményezésére 15 könykiadó hoz-
za el azokat a mûveket, amelyek reprezentálják a Ma-
gyarországon megjelent magyar fordításirodalom leg-
újabb kiadásait. Az irodalomtörténet természetesen nem-
csak a jelen, hanem a múlt értékeire is figyelmeztet. Ér-
demes tehát elidôzni a kiállítóteremben azoknál a tár-
gyaknál is, amelyek DANTE és BABITS szellemi hídteremtô
kapcsolatát szimbolizálják, valamint hogy MÁRAI SÁNDOR

és SALERNO Itália-képe miért és hogyan formálhatta írói
tevékenységét.
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Az olasz–magyar irodalmi 
és mûvészeti kapcsolatok évszázadai 
Nyárdélutáni Hold Rómában
címû kiállítások a Petôfi Irodalmi Múzeumban
2005. február 20-ig.
A belépô 1 fô ingyenes belépésére jogosít.

Petôfi Irodalmi Múzeum
Cím: 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 16.
Telefon: 317-3611, 317-3450 Fax: 317-1722
E-mail: muzeuminf@pim.hu
Honlap: www.pim.hu
Látogatási idô: hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig.

✂

A modell
A Magyar Nemzeti Galé-
ria A modell címû, ôszi
idôszaki kiállítása a nôi
akt ábrázolásait vizsgálja
a XIX. századi magyar
mûvészet közterületén. 
A kiállítás nem csupán
mûvészettörténeti, ha-
nem általános tudomány-
történeti szempontból is
bemutatja a testrôl szóló
diskurzusok legkülönbö-
zôbb, a XVIII. század vé-
gétôl napjainkig tartó és
kiható változatait. A kiál-
lítás egyik fô hangsúlyát a
mûvészeti, mûvészettörté-
neti interpretáció adja.
Ugyanakkor kiemelt he-
lyet kap a nôi akt XIX. szá-
zadi problematikája okán
a nôi test korabeli termé-
szettudományos, orvos-
történeti megközelítése is.

A kiállításon olyan XIX. és XX. század eleji magyar mû-
vek szerepelnek, mint BARABÁS MIKLÓS és LOTZ KÁROLY

festményei, SZÉKELY BERTALAN „Japán nô”-je, ZICHY MIHÁLY

erotikus sorozata, FERENCZY ISTVÁN szobrai, ID. MARKÓ KÁ-
ROLY mitologikus tájképei, BROCKY KÁROLY stúdiumai,

SZINYEI-MERSE PÁL, GULÁCSY

LAJOS, RIPPL-RÓNAI JÓZSEF és a
NYOLCAK MÛVÉSZCSOPORT al-
kotásai. Külön hangúlyt kap a
fotótörténeti anyag is, köztük
olyan kuriózumok, mint a
XÁNTUS JÁNOS és HOPP FERENC

kelet-ázsiai gyûjtôútjain ké-
szült felvételek, illetve MÁTÉ

OLGA mûvészi mozdulat- és
aktfotói.

A kiállítást több mint 400
oldalas, színesen illusztrált
katalógus kíséri. Az orvostör-

téneti rész kurátora HORÁNYI ILDIKÓ, a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum munkatársa. A kiállítás rendezôje és a
katalógus szerkesztôje DR. IMRE GYÖRGYI, a Magyar Nemze-
ti Galéria fômuzeológusa.

A modell – Nôi akt 
a XIX. századi 
magyar mûvészetben
Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota, C épület, földszint
2004. október 14.–2005. február 6.
Nyitva tartás: hétfô kivételével 
10.00–18.00 óráig.
További információ: (1) 375-5567, 
06-20/439-7325
Egyszeri ingyenes belépô 1 fô számára
2005. február 6-ig.

✂

Székely Bertalan (1835–1901),
Akttanulmány, 1870-es évek közepe.
(Fürdô után, Szemben álló nôi akt). 
Magyar Nemzeti Galéria

Marastoni Jakab (1804–1860).
Görög nô, 1845.
Magyar Nemzeti Galéria

Bal oldali festmény Szinyei Merse Pál: 
Mare azzurro, 1904. Magyar Nemzeti Galéria.
Szobor középen Madarassy István: 
Hommage á Csontváry, 1988. A mûvész tulajdona.
Jobb oldali festmény Csontváry Kosztka Tivadar:
Olasz város. Magyar Nemzeti Galéria



Gyógyszerész esküje

Esküdjék :

1. Hogy az orvosi kar iránt mindenkor illô tisztelettel viseltetni, és a gyógyszerészi
ügyekben a legnagyobb engedelmességet kötelességének ismerni fogja.

2. Hogy az egészségi ügyekben kelt legfelsôbb rendeleteket, és különösen a gyógyszeré-
szeket illetô szabályokat mindenben híven megtartani, és segédei által megtartatni fogja.

3. Hogy a beszerzendô gyógyszerek közül csupán csak a valódiakat, és legjobb minôsé-
güeket fogja megszerezni.

4. Hogy a készitendô gyógyszereket pontosan a gyógyszerkönyvben megírt szabályok
szerint készítendi.

5. Hogy a rendelt gyógyszerek kiszolgáltatásakor szigorúan az orvosi rendelmény-
hez ragaszkodván, semmi helyettesitést használni, semmi szert kihagyni, sem a megrendelt
mennyiségbôl levonni nem fog, valamint a kétes esetekben a rendelô orvos tanácsát szeré-
nyen és illôleg kikérendi.

6. Hogy az erôsen ható gyógyszerek feletti felügyelésben, és azok kiszolgáltatásá-
ban a rendes szabályokhoz leghívebben ragaszkodni: különösen semmi hánytatot, csikaró
hashajtót, bódítót, magzathajtót, higany és dárdany készítményeket, hites és ismeretes or-
vos rendelménye nélkül kiadni nem fog, ezen felül pedig, a mérgek kiszolgáltatásakor a leg-
felsôbb helyen kitûzött óvószabályokat a legszigorúbban megtartandja.

7. Hogy titkos orvosi szert sem késziteni, sem kiszolgáltatni, valamint ismeretlen
név alatt is kiadni nem fog.

8. Hogy a gyógyszerek árszabását állandóan és szigorúan megtartandja, ugy szinte
tilos uton senkit gyógyszertárába édesgetni nem fog.

9. Hogy az orvostudorok és sebészekkel tilos egyetértésben nem leend.

10. Hogy a betegek orvoslásába ereszkedni nem fog.

Isten engem ugy segéljen, s a szent Evangeliom. Amen.

A gyászos emlékû Bach-korszakban a diploma pecsétje fekete-sárga zsinóron lógott, 
s az új oklevelesek német nyelven esküdtek fel. Borbás István mezôtúri, majd tolnai gyógyszerész 

volt az elsô, aki 1861. március 13-án nemzeti színû zsinóros oklevelet kapott, 
s ugyancsak ô tette le elôször magyar nyelven a fenti szövegû fogadalmat.




