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Debrecen központjában, a Déri tér 1. szám alatt található a
neobarokk stílusú, európai hírû Déri Múzeum, mely Györgyi
Dénes és Münnich Aladár tervei alapján épült, és 1930-ban
nyitotta meg kapuit a látogatók elôtt.

Amúzeum különleges tárgyi anyagának alapját az
1902-ben Löfkovics Artúr ékszerész-mûgyûjtô kez-
deményezésére és adományából megalakult Városi

Múzeum anyaga képezte. Nagy jelentôségû volt, hogy
1920-ban DÉRI FRIGYES (1852–1924) bécsi selyemgyáros
csodálatos gyûjteményét Debrecen városának ajándékoz-
ta. Bátyja példáját követve, 1938-ban DÉRI GYÖRGY a Kár-
pát-medence minden népének népmûvészeti alkotásaiból
álló, páratlan gyûjteményét adományozta a múzeumnak.
A késôbbiek során neves néprajzkutatók, történészek, ré-
gészek gyarapították tovább kitartó gyûjtômunkájukkal
ezt a gazdag tárgyegyüttest.

A Déri Múzeum földszintjén két kiállítási rész találha-
tó. A keleti szárny tájunk jellegzetes madarait mutatja be
az érdeklôdôknek. A nyugati szárnyon az ásványok világá-
ba pillanthat be a látogató.

Az elsô emeleten A csillagos ég lakói címû régészeti állandó
kiállítás fogadja a letûnt korok temetkezési és halotti kultu-

szának történetére kíváncsiakat, ahol Hajdú-Bihar megye te-
rületén elôkerült régészeti leleteket is megtekinthetnek.

Ezt követôen a helytörténeti kiállításon a gazdálkodás-
hoz és a korabeli kézmûves mesterségekhez használt esz-
közök, valamint a kézmûvesek által készített tárgyak van-
nak. Továbbhaladva, az északi szárnyon egy cívisház la-
kásbelsôjének enteriôrje szemlélhetô meg.

A következô teremben az 1772-ben ZEININGER ANTAL ál-
tal alapított Arany Egyszarvú Patika 1850 elôtti berendezé-
sébôl származó orvosságos tégelyeket, üvegeket, fatégelye-
ket, gyógyszerkészítéshez használt különbözô eszközöket
– lombikok, retorták, mozsarak – láthatnak a látogatók. Az
elsô gyógyszertárat Debrecenben a XVII. század végén a vá-
ros alapította, a patika a városházában mûködött. Az en-
nek a bejáratánál elhelyezett monogramos, 1582-bôl való
ajtószemöldökkô a kiállításon található, a Z. A. (ZEININGER

ANTAL) monogramos 1773. jelzésû kôvel és az Arany Egy-
szarvú Patika 1772-bôl származó festett, aranyozott ková-
csoltvas cégérével. Külön felhívjuk a figyelmet a festett
szekrényajtókra, ablak- és ajtótáblákra, melyeket feltehe-
tôen 1780–1811 között készíttetett ZEININGER.

Végigsétálva a nyugati szárnyon a kiállítás visszaidézi az
1800-as évek polgári életformáját. Több enteriôr mutatja
be a korabeli polgári lakásbelsôket és használati tárgyakat.

A Déri MúzeumA Déri Múzeum

1.
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Az elsô emeleten található a Zoltai Lajos-terem, a mú-
zeum idôszaki kiállítóterme is, ahol idôrôl idôre új, válto-
zó kiállításokat rendeznek.

A második emeleten kapott helyet DÉRI FRIGYES kü-
lönleges gyûjteményének anyaga. Az ôsi kultúrák vilá-
gába lép be a látogató, amikor az egyiptomi gyûjte-
mény misztikus tárgyai közé érkezik. A terem közepén
került elhelyezésre két múmiakoporsó, az egyiptomi
halotti kultusz legjellegzetesebb tárgya. Az egyiptomiak
hite szerint a túlvilági élethez a test épségben maradása

feltétlenül szükséges volt, ezért balzsamozással igye-
keztek megóvni a pusztulástól, majd általában fából
készült ember alakú koporsóba helyezték a szurokkal
és mézgával légmentesített pólyába szorosan becsavart
testet.

Egyiptom misztikuma után a Kelet varázsa ragadja ma-
gával a látogatót, amint a csodálatos kínai vázák, festett
porcelánszobrok, a híres kínai selymek között halad. Eb-
ben a gyûjteményben található még sok, Japánból, Koreá-
ból, Iránból, Mongóliából, Indiából származó, finom meg-

2. 3.
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munkálású, különleges szépségû, gazdagon díszített tárgy,
mely méltán vívja ki az európai ember csodálatát. Külön-
leges keleti harci eszközöket, majd európai fegyvereket és
harci viseleteket vehetnek szemügyre az érdeklôdôk DÉRI

FRIGYES egyedülálló fegyvergyûjteményében.

A misztikumok világából a festészet világába vezet a
kiállítás. A Régi képtárban XVII–XIX. századi festményeket
tekinthetnek meg a látogatók.

Továbbhaladva a népi kerámiák, az európai és ázsiai
porcelánok, valamint az üvegmûvesség remekei csodálha-

4. 5.
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tók meg az épület nyugati szárnyában. Ezen a törékeny, fi-
nom világon átsétálva érkeznek el a látogatók a XX. száza-
di festészetet bemutató Modern képtárba, mely a második
emeleti galérián kapott helyet.

A barangolás vége a múzeum leghíresebb pontja, a
Munkácsy-terem. Itt látható MUNKÁCSY MIHÁLY világhírû
Krisztus-trilógiája: a Krisztus Pilátus elôtt (1881), a Golgo-
ta (1884) és az Ecce Homo! (1896).

A Déri Múzeum egy kellemes sétára invitál mindenkit a
kiállítások kincsei között!

Déri Museum
The special collection of the museum is based on the material of
the Municipal Museum, established in 1902, upon the initiative
and from the donated articles of jeweller-collector Artúr Löfkovics. 

The Golden Unicorn Pharmacy, founded by Antal Zeininger,
in 1772, inscribed its name in the history of pharmacy. From the
old equipment of the pre-1850 years, several medicine jars, bot-
tles, wooden jars and means of the preparation of drugs – test-
tubes, retorts, and mortars – can be seen by the visitor. 

6. 7.

Belépôdíjak:
Állandó kiállítás: 350 Ft/fô
Munkácsy-terem: 300 Ft/fô
Egész múzeum: 650 Ft/fô
Családi belépôjegy (2 szülô és a gyerekeik): 920 Ft/család
6 év alatti és 65 év feletti személyek részére a belépés díjtalan.
Diákoknak és nyugdíjasoknak a belépôdíjból 50% kedvezményt biz-
tosítunk.
A múzeumpedagógiai foglalkozások díja:
Iskolások részére: 200 Ft/fô
Óvodások részére: 100 Ft/fô
Tárlatvezetés díja
Munkácsy-terem: 1500 Ft/csoport
Állandó kiállítás: 2500 Ft/csoport
Tárlatvezetési igényt csak elôzetes bejelentkezés esetén tudunk el-
fogadni, melyet legalább egy héttel az érkezést megelôzôen kérünk
jelezni! Tel.: (52) 322-207/132

Déri Múzeum
4026 Debrecen, Déri tér 1.
Tel.: (52) 322-207 Tel./fax: (52) 417-560 E-mail: deri@derimuz.hu
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig, november 1-jétôl
március 31-ig 10.00–16.00 óráig.

1. Patikai enteriôr
2. Beltéri ajtószárny. Galenus. 210 cm × 73 cm. 
3. Beltéri ajtószárny. Hygeia. 210 cm × 73 cm
4. Kültéri ajtószárny. Aszklépiosz. 200 cm × 72 cm
5. Kültéri ajtószárny. Hygeia. 200 cm × 72 cm
6. Szekrényszárny. Ifjúság. 113 cm × 66 cm
7. Szekrényszárny. Férfikor. 113 cm × 66 cm

Az illusztrációk a Déri Múzeumból valók.
Fotók: Lukács Tihamér
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A Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum 
gyûjteménye
Az iparmûvészeti jelentôséggel bíró gyógyszertári beren-
dezési tárgyak között a mozsarak különleges helyet foglal-
nak el, hisz nem a patika renoméját emelô reprezentatív
kialakítású tárolóedények csoportjába tartoznak, hanem a
mindennapi gyakorlat során a laboratóriumban igencsak
igénybe vett használati eszközök sorába illeszkednek.

Noha készültek a táraasztalra és a szakma
emblematikus jelképeként külön állványokra
szánt díszmozsarak is, a mozsár igazi otthona

mindig is a laboratórium maradt. Ennek ellenére forma-
és alakvariációik gazdagsága, dekorációs sokszínûségük,
szépségük egyenrangúvá teszik ôket az officina edényei-
nek mûvészi értékével. Talán anyaguk idôtállósága, tartós-
ságuk lehet az oka, hogy a mindennapi használatra szánt
mozsarak szépségére 
külön gondot for-
dítottak, bár a ne-
mes anyagot nemes
anyagban készíteni
mágikus elve sem elha-
nyagolható szempont.
Pedig a mozsarakat is fe-
nyegette veszély – ugyan
ritkán törtek, viszont an-
nál gyakrabban végezték
az ágyúöntôk kohóiban.
Ez lehet az oka, hogy a
Semmelweis Orvostör-
téneti Múzeumban ôr-
zött gyûjtemények közül nem épp a leg-
népesebb az övék. S mivel funkció-
juk nemigen tért el az egyszerû
háztartásokban, cukrászmûhelyek-
ben stb. használt mozsarakétól, patikai
mozsár kifejezéssel illetni csupán a bi-
zonyítottan gyógyszertárból eredô törô-
edényt illik igazán.

Törôedényt írtam, pedig a mozsár
nem csupán a különféle drogok, ap-
róra zúzandó alapanyagok ütemes
ütögetéssel való törésére szolgál,
hisz sajátos változatában, a dörzs-
edényben finomabb mozdulatok-
kal, az ütô körkörös mozgatásával már
porítani is lehet. Nem véletlen, hogy míg az

elôbbiek fémbôl (általában vas, bronz, réz, de fôképp
mágikus célzattal nemesfém is) vagy épp az ôsidôk óta
használatos kôbôl készültek, addig a szemcsés belsô
felületûnek hagyott dörzsmozsarak már a XIX. száza-
di kerámiaipar elôretörésének termékei, sorozat-
gyártással készült porcelán- vagy kôedények. S bár
nehéz elképzelni, hogy kerámiamozsarat ütöge-
téses törésre használtak volna, mégis
produkált ilyet a történelem. Az ún.
hadimozsarak a fémmozsár pótlásá-
ra készültek kerámiából, s talán
nem véletlen, hogy a múzeum
csupán kettôt ôriz az I. világhá-
ború idejébôl.

Egyszerû képletnek tûnik for-
mailag elkülöníteni a kétféle funk-

ciójú edényt egymástól, hisz a tö-
rômozsár hosszúkás henger alakjával,
a dörzsmozsár alacsony félgömb formájával hívja fel
magára a figyelmet, de az ôsibb törôedény nem
mindig hasonlított a ma már megszokott kihajló
peremû henger alakra. Formai kiképzése és díszítô-
elemei a mûvészeti stílusokat követve változtak, s

földrajzi lelôhelye is meghatározta megjelené-
sét. A kômozsarat

már a görögök és
az egyiptomiak is

ismerték, s valószí-
nûleg római mintá-

ra alkalmazták ôket
gyógyszertá-

raikban az
arabok és
a perzsák

is, ami azért
fontos, mert az
elsô európai pa-

tikák létrejöttét az arab
apotékák inspirálták.
A keleti stílusú mozsa-

rak az alacsonyabb pa-
lástú kör vagy többszögletes alakot

követték, fogantyújukként gyakran gyûrû szolgált. Ezek a
leginkább a reneszánsz keresztelômedencékre

emlékeztetô darabok már fémbôl,
többnyire bronzból készültek, s
minden bizonnyal elôdei lehettek a

XIII. század környékén a német terüle-
tek felôl elterjedô gótikus mozsaraknak,
amelyek magasabb, nyúlánkabb formá-
ja már a gótika karcsú eszményképét kö-
vette. Palástjuk gyakran függôlegesen

bordázott, füleik szögletesek, esetleg
madárkarmokban végzôdnek. Ez a
nyújtottabb henger alak vált a törô-
mozsár késôbb is általános alakjává,
noha a gótikus mozsarak számos

alakvariációt mutatnak. Ismertebb for-
máik közé tartoznak még a gömbölyded, álta-
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lában sávokban felfelé bordázott
félgömb vagy enyhe körtealakok is.

Már a legelsô kômozsarakat is
gyakran díszítették felsô peremüknél,
szájuknál, a fémmozsarakon ezzel
szemben leginkább a palást közepén
találhatók a díszítmények, amelyek a
reneszánsz korától kezdôdôen egyre

nagyobb szerepet kaptak, majd
a XVII–XVIII. században,
amikor a mozsarak emb-
lematikus díszítôszerepe
megnôtt, még nagyobb je-

lentôségre tettek szert. A re-
neszánsz mozsarakat a
bronzmûvesség más terü-

letein is alkalma-
zott motívum-

kincsek alap-
ján díszítet-

ték, a folyondá-
ros növényi ornamen-

tika, az allegorizáló fe-
jek, a cizellált bordák vé-

gein feltûnô állatmancsok,
egész állatalakok kedvelt dekorációs eszköztárat ké-
peztek. Az íves delfinalak ekkor vált a fülkiképzés leg-
hatásosabb eszközévé. A mozsarak gyakran „óriásira
nôttek” már abban a korban, amikor a szaporodó pol-
gári alapítású patikák hitelüket, megbízhatóságukat
díszítettségükkel próbálták alátámasztani. A súlyuknál
fogva funkcionálisan használhatatlan darabok az offi-
cina elôterében álltak az óriási mozsártörôvel, amely
számtalan alakvariációt kínált a mozsarak készítésére
szakosodott harangöntô mestereknek. Ezek a giganti-
kus darabok már a gyakorlatilag funkcióját vesztett fül
nélkül készültek és felfordított harangokra
emlékeztetnek.

A vas mint fontos alapanyag a XVIII.
században vált közkeletûvé egyes vidéke-
ken (pl. hazánkban). A ridegebb, olcsóbb
anyag már nem tette lehetôvé a mívesebb ki-
képzési módot, azonban az évszám, sok
esetben a kohó emblémája még feltûnt
a paláston. A kisebb használati mozsa-
rakról is sokszor lekoptak a díszek, a si-
ma hengerfelületet legfeljebb párnatagok ta-
golták, s megjelentek az esztergálásra utaló
nyomok is. Persze a puritánabb kiképzés a XIX.
század historizáló éveiben ismét díszítettebbé
vált, a formák is változatosabbak lettek, s a kele-
ties hatású kehelyalak is fel-feltûnt. Bizonyára az
ôrlési technikák fejlôdésének hatására a már fino-
mabbra aprított anyagok porítására alkalmas dörzs-
mozsarak kezdtek uralomra törni, s a kerámiaipar, majd
az üvegipar is részt kért a mozsárgyártásból. Mindazonál-
tal a ma már szinte egyeduralomra jutott típus nem tud-
ta kiszorítani a klasszikus henger alakú törômozsár
emblematikus szerepét.

A patikusábrázolások
elmaradhatatlan kelléke,
az aszklépioszi kígyó mel-
lett a gyógyszerészet legfon-
tosabb attribútumává neme-
sedett mozsár, felfelé fordított
harangformájával is jelzi azt a
gondolatot, amely évszázado-
kon keresztül kísérte az orvosi
és a gyógyszerészi mesterséget.
Az ember sorsa, egészsége Isten
kezében van, a földi halandó
csak az isteni kegyelem áldásával
gyógyíthat, s csupán e kegyelem által lehet az élet és halál
oly ingatag mezsgyéjén a Megváltó gyógyító erejének leté-
teményese.

Horányi Ildikó
mûvészettörténész, fômuzeológus,

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest
Mortars
A collection of the Semmelweis Museum of Medical History
Though the museum has a relatively modest collection of mor-
tars, as compared to the quantity of the other pharmacy dishes,
it can be treated on equal terms with them, due to the rich vari-
ety of forms and decorative motifs of the mortars. While the
powdering dishes were made of  metal (iron, bronze, copper,

and even precious metal believed to have a
magic power) or stone used from the ear-
liest times,  the grinding mortars of a
grainy inside surface were chinaware or

earthenware, mass products of the flourish-
ing 19th century potter’s craft.

5.
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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.
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1. 5. Magyarországi gótikus bronzmozsarak
a XVI. századból

2. Rézmozsár: Mathies Pruner, 1665
3. Bronzmozsár a XVII. századból,

Felsô-Magyarország
4. Közel-keleti bronzmozsár 

a XVII–XVIII. századból
6. A pécsi Zsolnay-gyár 

porcelán dörzsmozsara, 1905
7. Porcelán hadimozsár, 1916 
8. Egy XVI. századi bronz díszmozsár 

XIX. századi másolata
Fotók: Vékás Magdolna
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AXVII–XVIII. századi Itália egyik
igen népszerû, ezért sok ki-
adást megért kézikönyve GIU-

SEPPE DONZELLI nápolyi orvos és gyógy-
szerész Teatro farmaceutico c. munkája.

A szerzô nevét és gyógyszerészeti
témájú mûveit az orvos- és gyógysze-

részettörténeti lexikonok és feldolgo-
zások csaknem mindegyike megemlí-
ti, de életrajzi adatait nem találjuk se-
hol. Könyvének egyik elôszavaként
GIACOMO CERIO szerzetes írt egy mél-
tatást DONZELLIRÔL, de a barokkos
szóvirágok és cikornyás bonyolultság-

gal megfogalmazott mondatok konk-
rét, használható adatot jóformán
nem tartalmaznak, legnagyobbrészt
erényeit és az egyházhoz fûzôdô vi-
szonyát ismerhetjük meg belôle. Ezért
alkotóéveit csak könyvei megjelenési
adatainak segítségével lehet elhelyez-
ni a XVII. században. 1640-ben még
élt a Liber de opobalsamo c. kötetének
kinyomtatásakor, de a Teatro farma-
ceutico 1677-es, római kiadását már
fia, TOMASO rendezte sajtó alá és látta
el kiegészítésekkel (1. ábra).

Az olasz gyógyszerészettörténeti fel-
dolgozások (pl. ALBERICO BENEDICENTI:
Malati, medici e farmacisti. Milano,
1924.) nagy elméleti tudása mellett a
kiváló gyakorlati készségét és kísérle-
tezô kedvét is kiemelik, idézve DON-
ZELLI azon kijelentését, hogy a gyakorla-
tot nélkülözô spekuláció nem vezet
eredményre, illetve tévutakra tereli a
kutatást.

A Teatro farmaceutico – terjedelme a
különbözô kiadások során 580–690
oldal körül mozgott – sûrûn forga-
tott, a szakemberek által keresett kézi-
könyv lehetett. Az 1720-as változat a
20. kiadás volt, de a bibliográfiák még
az 1760-as években közreadott, a
szakma fejlôdését és igényét követô,
folyamatos kiegészítésekkel, kom-
mentárokkal ellátott kiadásokat is je-
lölnek. Ismertetésünk alapja az 1677-es
római, az 1720-as velencei, valamint
az 1726-os nápolyi kiadás.

A mû három fô részre oszlik. Az
egyszerû kémiai-gyógyszerészeti je-
lenségek, eljárások leírásával kezdô-
dik. Majd a különbözô egyszerû és
összetett anyagokról, gyógyszerekrôl
szól. Az elektuáriumok, morsulák,
szirupok, fôzetek, desztillátumok,
olajok sorát a pirulák, porok tinktú-
rák és egyéb gyógyszerformák köve-
tik. Végül elôállításukat, alkalmazásu-
kat ismerteti, sûrûn hivatkozva a ne-
ves elôdök véleményére és mûveire.
DONZELLI megfogalmazása szerint
„olyan munka, amely nemcsak fel-
osztja minden leíráson belül a kom-
pozitákat, hanem megmondja, me-
lyeket enged meg a mai orvostudo-
mány, a … különleges, hasznos és né-
hány specifikus alkotórész történetét
is megemlíti”.

Mindezt a különbözô szempontok
szerint összeállított mutatók sora egé-
szíti ki, amelyekrôl elmondható, hogy

KönyvritkaságKönyvritkaság
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legalább olyan értékesek és informatí-
vak – mind a kortárs, mind a mai ku-
tató számára –, mint az eddig elmon-
dottak. Nézzük sorra a legjelentôseb-
beket: Róma vidékének gyógynövé-
nyei (nevük változatainak feltünteté-
sével); a kompoziták mutatója; a szak-
kifejezések magyarázata az orvosi al-
kalmazás segítése érdekében; a vegy-
jelek magyarázata; a hivatkozott szer-
zôk névmutatója (hibája, hogy a ke-
resztnevek szerinti felsorolás nehéz-
kessé teszi a használatot); a betegsé-
gek szerinti csoportosítású tárgymuta-
tó (igen terjedelmes és könnyû vissza-
kereshetôségre ad lehetôséget); a Dia-
riumnak nevezett függelék az év hó-

napjai szerinti bontásban igazítja el
az érdeklôdôt, hogy mikor, milyen
gyógynövényt kell gyûjteni.

dr. Kapronczay Katalin
fôkönyvtáros,

Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtár, Budapest

Book rarity
A highly popular manual of 17th–18th
century Italy, entitled Teatro farmaceuti-
co, written by Giuseppe Donzelli, a physi-
cian and pharmacist of Naples, ran into
several editions. The book can be divided
into three main parts. It starts with the
description of simple chemical-pharma-
ceutical phenomena and procedures, fol-

lowed by the chapter treating different
simple and complex materials, medicines.
Finally it describes how to make and use
the various medicines while frequently
refers to the expertise and works of the
renowned predecessors. 

1. Címlap. 1677-es kiadás
2. Címlap. 1720-as kiadás

Fotók: Vékás Magdolna

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.
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A múltat idézô szakmai 
tevékenységen kívüli tárgyak
a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum gyûjteményében

Amúzeumi gyógyszerészettörténeti emlékanyag is
magán viseli a mindent gyûjteni és megôrizni
kényszerítô erejét, amit az ajándékozók iránti meg-

értô, udvarias szemlélet is erôsít, hiszen a visszautasítás
esetleg értékes forrásokat is elapaszthat. Ugyanakkor alap-
igazság, hogy minden tárgyból kicsalogatható egy nagyobb
egységbe illeszthetô információ. 

A gyógyszerészet mûvelésével kapcsolatos tárgyak a
szakterület különbözô korszakait reprezentálják. A gyógy-
szerek elôállításának, tárolásának eszközei, berendezései
szakmatörténeti értéket képviselnek. A muzeológus rit-
kábban foglalkozik az emléktárgyak elsôdlegesen nem a
hivatásra utaló, magánéleti, életviteli lenyomatával.

Az ERNYEY JÓZSEF (1874–1945) hagyatékban a minden-
napok kultúrájának tárgyi emlékei is megtalálhatók. Egy

hajlatában erôsen ki-
öblösödô, a szár és ku-
pak felé elkeskenyedô,
sima felületû tajtékpi-
pafej. A színes gyöngy-
hímzéses szalvétagyû-
rû virág- és levélmotí-
vumokkal Eperjesen
készült, hímzett
arany

keretben BON APPETIT fel-
irattal. A több tudomány-
területen alkotó, egyetemi
tanár ERNYEY JÓZSEF a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum fô-
igazgatójaként ment nyugdíj-
ba. Természettudományos érdeklôdésére emlékeztet a ha-
gyatékban található szétszedhetô, négy egységben kihúz-
ható, háromlábú állványra tehetô réz csillagászati távcsöve.

A család morális erejét mutatja az ôseitôl megôrzött ima-
könyve: Erhebung des Geistes zu Gott Gebetbuch für katholische
Christen, Dr. Johann Aloysius Schneider Bischof von Argos,
Verl.: von Alois Bucsánszky, Pesth, 1858. A gót betûs
könyv öt acélmetszete szenteket, s elsô királyun-
kat, Szent Istvánt ábrázolja. Az acélmetsze-
tet mint mélynyomású sokszorosító el-
járást a XIX. század elején az amerikai J. PERKINS alkalmaz-

ta elôször. A lemez ke-
ménysége miatt sokkal

több lenyomatot lehe-
tett készíteni róla, mint a

puhább rézlemezrôl. Ma már
nem használatos az eljárás,

mert a lágyabb vonalak vissza-
adására alkalmatlan. A bibliofil érté-

kû kapcsos, sarokdíszes imakönyv fedô-
lapját aranyszállal készült tövisbôl font, ki-

domborodó kereszt díszíti. A szokásnak megfelelôen az
imakönyv kézírásos bejegyzései családi eseményeket rög-
zítenek. Az elsô „Házasság ideje 1868. szept. 15. Johan
Ludvigh Josef Erney” (sic!). Más kézírással: „Józsi bátyánk
meghalt 1945. okt. 4.” Az elôzéklap verzóján: „Józsi sírhe-
lye Kossuth sírja közelében: 31. parcella, 42. sírhely, 3. sor”.
„Meghalt: 4. X. 1945.”

Mindezeket az adatokat egyrészt igazolja, másrészt
pontosítja a gyûjteményünkben lévô gyászjelentés. 

A múzeumi tárgyak másik csoportja arra utal, hogy oly-
kor a konkrét történelmi helyzet beleszól a hivatás gyakor-
lásába. Ismert, hogy számos gyógyszerész részt vett az I. vi-
lágháborúban, katonai szolgálatot teljesítve végigszolgálta
azt: ATZÉL ELEMÉR, SPERGELY BÉLA, BÖLÖNI MIKÓ GYULA stb.
A LINGER gyógyszerész család olyan tárgyakkal gyarapítot-
ta a múzeum emlékanyagát, amelyek több családtagjuk
frontszolgálatát bizonyítják. Az idôsebb generáció képvi-
selôje az 1898-ban FERENC JÓZSEF által alapított emlékér-
met kapta katonai szolgálatáért: „SIGNUM MEMORIAE”. Az
I. világháborúban vitézül harcolók jogosan Habsburg-bi-
rodalmi kitüntetéseket kaptak. A háború befejezése után

ezeket már nem adományozhatták. Ugyan-
akkor a megcsonkított, gazdaságilag szinte

ellehetetlenült helyzetbe kényszerített ország
a segítséget nyújtókat, helytál-
lókat gesztusértékû kitünteté-
sek adományozásával akarta

méltányolni. Ki kellett alakítani a
magyar elismerési rendszert. Ennek
részeként 1929-ben, a háború befeje-
zésének 10. évfordulójára alapította
HORTHY MIKLÓS kormányzó a Magyar Há-
borús Emlékérmet. Tervezôje KISFALUDI

STRÓBL ZSIGMOND volt. Az érem széles
körû adományozása a világháború-

ban részt vett személyek társa-
dalmi megbecsülését szolgálta.
LINGER JÓZSEF (1888–1936) gyógy-
szerész az emlékérem kardokkal és
sisakkal változatát kapta. A babér-

Egy azonosító, igazoló bárca 
mint gyógyszerésztörténeti emlék
Egy azonosító, igazoló bárca 
mint gyógyszerésztörténeti emlék
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és tölgyfaágakkal körülvett koronás magyar államcí-
mert egymást keresztezô kardokra helyezték, a hátlap
közepén lévô katonai sisak körirata: PRO DEO ET
PATRIA. 1914–1918. A frontról csonkolás és járvá-
nyos betegség nélkül, de 50%-os rokkantként ha-
zatért gyógyszerész a képen látható gomblyukba
tûzhetô réz hadirokkantjelvényt viselhette: a kör
alak tetején korona, középsô mezejében HR betû-
jel, az elismerés, sajátos, megkülönböztetô formá-
ja. LINGER hosszas kérvényezés után, 1935-ben „nemze-
ti ajándékként” patikajogot kapott, s a belügyminiszté-
rium kérésére nevét – felesége édesanyjának családnevét
kölcsönözve – magyarosította TÁNCZOS JÓZSEFRE. A Csaba
vezér Patika a Csaba utca és Városmajor utca sarkán mû-
ködött, zöld tölgyfaleveles edényzetét TÖRÖK ATTILA ter-
vezte. A gyógyszerész leánya itt sajátította el a
szakmai ismereteket mint gyógyszerészgyakor-
nok, s nyugdíjba vonulásáig 50 évet töltött a
táraasztal mellett. Férje, DR. KÔHALMY LÁSZLÓ

jogász-gyógyszerész volt. Az államosítás
után más bútorzattal, más portállal az utca
túloldalára helyezték át a gyógyszertárat. 
A család egy hôsi halottakra emlékezô sira-
tóasszony alakos ovális függôt is ajándéko-
zott múzeumunknak. Hátlapján felirattal:
DULCE ET DECORUM EST. PRO PATRIA MORI.

A hagyaték egyedi értékkel bíró darabja egy
különleges bárcatípus, azonosító, ellenôrzô igazolási esz-
köz. A nyakba akasztandó, négyszögletes, csukható fémbe

helyezett, összehajtott papírlapocska tartalmazza a front-
szolgálatot teljesítô katona szükséges adatait: „Linger Jó-
zsef, Ungarn, 1888. Izsák.” Száma: 133. Feltünteti a him-
lô (1), a tífusz (3), a kolera (3) elleni oltások számát. Dá-
tum: 1915. Az elesett v. meghalt – hol temették el? – ha-
lotti nyilvántartásba vétel – két bizonyító tanú neve rova-
tok szerencsére üresen maradtak.

A történelem során elôfordult, hogy a harci cselek-
ményben elesettek száma alacsonyabb volt, mint a jár-
ványos kórokban elhunytaké. A járványos betegségek az 
I. világháborúban is nagy veszteségeket okoztak, de az
orvostudomány fejlôdésével ez az arány megfordult. 
Az egészségügyi elôkészületek hiányossága, késése követ-
keztében a háború elsô évében az osztrák–magyar hadse-

regben 23 000 megbetegedésbôl 6000 halálos volt, a
második évben 5234 megbetegedésbôl 1630 végzôdött

halállal. Az oltás például a kolera visszaszorítására
eredményesnek mutatkozott, s mondhatjuk, hogy
a járványügy az összeomlásig jól mûködött. 
A bárca segítségével nyilvántartották a katonákat,
és ellenôrizhették az egészségügyi szolgálat tevé-

kenységét, illetve annak hatékonyságát.
A LINGER (TÁNCZOS) JÓZSEF gyógy-

szerészi mûködését megszakító tragikus
háborús évek után a szakmai tevékeny-
séghez való visszatérés tárgyi bizonyítéka
a gyógyszerészek II. Nemzetközi Kong-
resszusának – Budapest, 1927 – kitûzôje.

Történelmi emlékezetünk részévé vál-
tak a fent említett relikviák, me-

lyek a szakmai tevékenységnél
szélesebb múltat idéznek, az egyén
élettörténetének egyes szakaszait is. Múzeo-
lógiai szakmai kérdés, hogy a kiállításokon
mennyire avatjuk be a látogatókat ezekbe a
nem csupán szakmatörténeti vonatkozá-
sokba. Úgy vélem, hogy az emberi megpró-
báltatások, személyiségformáló események
emlékei vagy éppen a szabadidôs életvitel

kellékei is szükségesek a teljes ember bemuta-
tásához.

Mohos Márta
mûvelôdéstörténész, fôosztályvezetô,

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest

An identification label can also refer 
to the history of pharmacy
Relics evoking the past beyond the scope of professional activity in
the collection of Semmelweis  Museum of Medical History.

The museologist is sometimes engaged in the requisites of pri-
vate life and the way of living, relics which are not closely con-
nected to the profession. The relics treated in the article, evoking
some phases of the private life of professionals, has become part
of our historical memory. I believe that a human profile is made
complete by the relics related to personal trials, important life
events or even spare time habits. 

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.
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Ernyey József hagyatéka
1. Szár nélküli tajtékpipafej
2. Gyöngyhímzéses szalvétagyûrû
3. Csillagászati távcsô

Linger (Tánczos) József hagyatéka
4. Magyar Háborús Emlékérem 
5. Hadirokkantjelvény
6. I. világháborús hôsi halottakra emlékezô függô
7. Gyógyszerészkongresszusi emlékjelvény
8. Azonosító bárca

Fotók: Vékás Magdolna
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Vörös Kereszt Gyógyszertár
Már 1864-ben megtörtént az elsô próbálkozás a második
szolnoki gyógyszertár engedélyeztetésére.

Szolnok város gyógyszerészettörténetének legneveze-
tesebb napja 1799 augusztusában következett be,
amikor – MÁRIA TERÉZIA dekrétumát követôen –, ün-

nepélyes keretek között megnyílt Szolnok város elsô
gyógyszertára Isteni gondviselés néven. Késôbb Öreg pati-
ka jelzôvel tisztelték meg. Elôször a Piac téren volt a helye,
majd az épület lebontása után a Kossuth tér 10. alatt mû-
ködött. A megnyitóra a neves egri doktor, MARTOS N. is a
városba érkezett és meglátogatta az „Apothecát”.

Sportnyelven szólva: az aranyérmesre mindenki emlé-
kezik, a többire senki. Ez fôleg akkor igaz, ha a második
helyezett nyolcvan évvel késôbb ér be a célba, amirôl már
a szolnokiak sem ôriznek emléket. Az adott idôszakban,
1874-ben a lakosság lélekszáma már 16 603 fô volt, az
emeletes házak száma meghaladta a 100-at, a város 252
utcájában 6480 épület állt. Minden adott volt ahhoz, hogy
a városban akár több gyógyszerész is megélhetést találjon.
Ebbôl az idôbôl fönnmaradt egy BÁTHORY BERTALAN neve-
zetû pesti, Nádor utcai okleveles gyógyszerész 1873 áprili-
sában kelt, GRÓF SZAPÁRY GYULA magyar királyi belügymi-
niszternek írt levele 1864-bôl.

„Szolnok a Tiszavidék és Máramaros piaca, határa 35 946
hold, népessége a 16 000-et meghaladja, a szolnoki iparo-
sok száma a 900-nál többre megy, Szolnokon van egy vas-
úti és két magán gépgyár, hat gôzfûrész malom, gyufa és
szeszgyár, két ecetgyár és három gôzmalom. Fa- és sószál-
lítás.” „…a katona ezred- és fôorvosokon kívül még 7 gya-
korló orvosa van – gyógyszertára városnak csak egy van” –
érvelt levelében BÁTHORY a nemes cél érdekében.

1868 januárjának elsô felében a Szolnoki Orvosi Kar a
szolgabírósághoz írt nyilatkozatában bizonyította, hogy 

a két gyógyszertár nemcsak fenn tudja tartani magát, ha-
nem szükség is van egy második intézményre a megnöve-
kedett lélekszámú lakosság megfelelô ellátásához. Ezt a
várakozást a város közönsége által a belügyminiszterhez
intézett, 1500 polgár által 1869–70-ben aláírt kérelem is
támogatta. A lakosság egy emberként állt a város jobb
megítélését is elômozdító kezdeményezés mellé, amely
egyben a gyógyászati szolgáltatás színvonalát is javította
volna.

A gyógyszertár ügyében született HORÁNSZKY ISTVÁN

szolnoki okleveles gyógyszerész 1873. szeptember 18-án
keltezett levele is. Ô volt az eddigi elsô és egyetlen szolno-
ki gyógyszertár tulajdonosa és üzemeltetôje. Ebbôl a levél-
bôl az is kiderül, hogy az újabb, második gyógyszertár ter-
vezett felállítási helye – mivel az elsô a Piac téren van és
közelebb a várhoz, tehát a város azon területét ellátja – a
Molnár utcának a Fô úttal sarkot képezô, de nem a vár fe-
lé esô, hanem egyértelmûen a város, a vasúti indóház felé
terjedô részében lesz, oda szól az engedélye. A leendô két
gyógyszertár gondolatával már a gyógyszertárak körzete-
sítés rendszere is megvalósult. Az egyik körzet a város Vár
felôli része, míg a másik az indóház és az ipartelep terüle-
te lett.

GRÓF SZAPÁRY GYULA 1874. évi március hó 10-én írt vála-
szában engedélyezte a második szolnoki gyógyszertár felál-
lítását és tudatta, hogy a személyi jog elnyeréséhez pályáza-
tot kell kiírni. A pályázat meg is jelent A Buda-Pest Közlöny
Hivatalos Értesítô címû lapban, 1874. március 30-án, s a
hirdetmény 7 forint és 27 krajcárjába került a városnak.
A lobbizás eredménnyel járt, meglódult az ügy szekere.

Egy új gyógyszertár megnyitása, az épület megépíttetése
és bérbeadása, majd teljes mûködtetése biztos megélhe-
tést jelentett volna bármely pályázati nyertesnek.

Természetes tehát, hogy tízen jelentkeztek a lehetôség-
re. Minderrôl a Heves és Külsô-Szolnok egri közigazgatási
szakosztályának 1874. évi június 12-én, Egerben, a Szol-
nok város képviselôtestülete 1874. június 8-án tartott gyû-
lésének jegyzôkönyve alapján készült elôterjesztésébôl
tudhatunk.

A pályázók listája az alispáni megtartott iratok
1877–1902. selejtezési jegyzéke alapján a következô volt:

Név Szül. év Oklevél ideje Település
MOLNÁR ISTVÁN 1847 1869 Szolnok
SZÉNÁSY MIHÁLY 1848 1868 –
BÁTHORY BERTALAN 1844 1869 Budapest
ULKOKINSZKY KÁLMÁN – 1859 Fülek
DR. ZAÁK JÓZSEF 1849 1871 –
SZOKOLY SÁNDOR 1848 1872 Kisjenô
DÓZSA BÉLA 1846 1868 Szentes
TARR SÁNDOR 1841 1870 Dunaföldvár
LUKÁCS GYULA 1851 1872 Abony
BOÁR GYÖRGY 1843 1864 Buda-Pest

Volt egyszer egy másodikVolt egyszer egy második
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Az aspiránsok között volt BÁTHORY BERTALAN is, aki oly so-
kat kilincselt ez ügyben, így bízva lobbizásának eredmé-
nyében, szinte biztos befutónak volt tekinthetô. A szoká-
sos magyar mentalitásnak, valamint a kor helyi érdekvi-
szonyainak köszönhetôen a pályázat eredményének kihir-
detésére 1877-ig kellett várni. A nyertes az 1843-ban,
Buda-Pesten született, 27 éves BOÁR GYÖRGY okleveles
gyógyszerész lett.

Sok huzavonát és adminisztrációs problémát követôen
a második szolnoki gyógyszertár alapítása 1879-ben meg-
történt és megnyitotta kapuit a nagyérdemû szolnoki kö-
zönség elôtt. Tehát erigálási ideje 1879.

Eddigi ismereteinket, hogy milyen városrészbe kellett
telepíteni, illetve felépíteni és mely városrészt fogja ellát-
ni, a Diárium az alábbiak szerint egészíti ki:

„…Mária utca végén, a plébánia templommal szemben
kap felállítási engedélyt. … neve Vörös Kereszt gyógyszer-
tár.”

Nevét a Nemzetközi Vörös Kereszt felhívására kapta.
Címe: Szolnok, Tomory út 1. A környezetrôl tudnunk kell,
hogy ezen a környéken lakott a legtöbb virilista polgár,
magas rangú hivatalnok, üzem- és gyártulajdonos, nem
beszélve arról, hogy nagyon közel volt az akkori vasútállo-
máshoz. A környezetrôl tudni kell még, hogy a gróf Sza-
páry utcával (Szolnok korzójával) egy idôben lett kikövez-
ve (1851-ben, mielôtt ALBRECHT fôherceg átment volna a
városon a krími háborúba) valamint azt, hogy „1879-ben
szereltek fel 46 petróleumlámpát az indóháztól át a To-
mory úton, egészen a Tisza hídig.”

Az épületet BOÁR GYÖRGY építtette, ami 1879-re már ké-
szen is volt, így 1880-ban már két mûködô gyógyszertárat
regisztrált az akkori felmérés. Az egyiknek a tulajdonosa
HORÁNSZKY ISTVÁN volt, a másiknak pedig BOÁR GYÖRGY.
Sajnos dokumentumok hiányában az építômester neve
nem ismeretes. Egy, a helyszínen talált tégla billogja a TR
monogramot tartalmazza, ami lehet a megrendelô, de le-
het a téglagyár jelzése is.

Az épület a város, a polgárosodás fejlôdô korszakának
jellegzetes terméke, az anyagi gyarapodás megtestesítôje, a
kor divatos eklektikus stílusában és kedvelt színeivel
épült. Ebben az idôben a polgári családi lakóházakat épít-
tetôk szívesen utánozták a hatalom középületeinek megje-
lenési formáit (városháza, megyeháza, postahivatal), és az
V. kerületben – azaz a belvárosban – folyamatosan terjedt

az új módi, felváltva a paraszti jellegû épületeket. Termé-
szetesen a tárgyalt épület, jellemzôen a korabeli mezôvá-
rosi polgári lakóházakhoz, nem bérlemény, hanem az
építtetô saját tulajdonát képezte, ahol szolgáltatását is vé-
gezte, amely a lakás mellett egyben munkahely is volt.
Ugyanakkor a ház azonban némileg eltért a kor új, de már
megszokott igényeitôl. A hosszú utcai épületfront helyett
a telek adta kényszerûségbôl a rövidebbik oldala került az
utcai frontra. Az épület egy háromnegyed részben tört ut-
cafrontú, enyhén trapéz alakú, befelé kismértékben szûkü-
lô telken épült, L alakja így kissé hagyományos, megszo-
kott paraszti jelleggel bírt. Az eltérést az utcai homlokzat
díszítése mellett az is mutatta, hogy az utcai frontra kerül-
tek az üzletmenetet biztosító helyiségek. Innen a tulajdo-
nos közvetlen megközelíthette a saját és családja lakrészét,
a raktárakat és egyéb helyiségeket. Az L alakú rész hosszú,
részben nyitott folyosót is eredményezett, innen nyíltak a
különbözô lakrészek. A szobák funkciójuk szerint elkülö-
nültek egymástól, az üzlet mögött lakott a tulajdonos a
családjával, azt követte – egy nyitott átjárón keresztül –
a közös helyiség (szalon), majd újabb szobák, s végül az
üveges folyosóról nyílott a konyha és a kamra. A fedett
folyosó oszlopokkal alátámasztott, részben nyitott terû,
több lejárattal rendelkezett az udvar felé. Jelen esetben két
lejárat volt az udvarra, ahol kis területû virágoskert és ve-
teményes jelezte a hagyományt. Az épület legvégén lakott
a segéd és a cseléd – ha volt. Az épület utcai felületén, az
üzlet mindkét bejárata felett kovácsoltvas díszítés volt lát-
ható (NEUGEBAUER ANTAL kovácsmester munkája), és az
egész épület díszítésén a görögös minták jellegzetes motí-
vumai találhatók meg. Feltételezhetô, hogy az építtetô így
akart tisztelegni ASZKLÉPIOSZ, a görög kultúra és tudomány
elôtt, jelezve, hogy itt, ebben a házban gyógyszertár mû-
ködik. A bejáratok faburkolatán egyértelmûen megtalál-
hatók a gyógyszertárra utaló Vörös Kereszt motívumok. Az
eredeti ajtó felett a kor szokásának megfelelôen színes, fes-
tett üveges ablakokat helyeztek el. A házba egy külön ka-
pun (szárazbejárón) lehetett bejutni, ahol a vendégek, a
ház lakói és bérlôi közlekedtek. Külön díszítést alkalmaz-
tak az ajtó- és ablakkereteken. Az utcafronti ablakokon re-
dôny volt, mely alsó harmadán kihajtható volt a külsô tér
irányába, s ezzel a fénytôl védettek, de egyben szellôztet-
hetôk is voltak a helyiségek. Magán az üzleti bejáraton
vasredôny biztosította a zárás utáni védelmet, melynek
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sínrendszere még ma is látható, azonkívül az egyik ajtó és
a „Duffo” kirakat felett még most is megtalálható a re-
dôny. 

Az épület alapszíne követte a hatalmat képviselô épüle-
tek színét, de nem volt teljesen azonos velük. Általában a
polgári, családi épületek színében nem volt annyi vörös,
mint a középületek festésében, így azok enyhébb, mond-
hatni pasztellszínben pompáztak. Az eredeti színt nevez-
ték barokksárgának, Mária Terézia-sárgának, de fellelhetô
a monarchiasárga elnevezés is, melynek világosabb árnya-
latát használták a családi házaknál, mint jelen esetben is.

A díszítések színe ennél sötétebb tónusú, több vöröset
tartalmazó szín volt. A fakeretek sötétbarnák voltak, ami
még jelen pillanatban is több helyen megtalálható az épü-
leten belül és kívül egyaránt. A belsô terek falfelületei a
gyógyszertár falát kivéve fehérek voltak. Egy – a századfor-
duló táján készült – képeslap vizsgálata alapján kiderült,
hogy a gyógyszertár falát a kor ízlésének megfelelô, vastag,
árnyalatában sötétebb színû tapéta burkolta. Az ablakok
belsô felületét a fény ellen „spalétával” (spaletta) takarták
el, amit praktikusan az ablak oldalsó keretébe lehetett
süllyeszteni. Ezek még ma is láthatók és mûködôképesek.
Az ajtók és az ablakok is belülrôl fehérek voltak.

Az épület pincerendszere ugyancsak eredeti alakjában
maradt az utókorra.

A ház tulajdonosai: BOÁR GYÖRGY okleveles gyógyszerész,
a ház építtetôje, egyben a Vörös Kereszt Gyógyszertár üze-
meltetôje, pesti lakos. Mûködési ideje: 1879–1895. április 3.

VÍG BÉLA okleveles gyógyszerész, budapesti lakos, 1903-
ban mint háztulajdonos van nyilvántartva, de már ekkor
problémát jelentett a gyógyszertár, illetve az épület ilyen
irányú mûködtetése, mert zavarok voltak a bérleti összeg-
gel és az épülettel. Végül a gond egy bérleményátadással
tûnt megoldottnak. Ô 1895. április 3.–1911. június 3. kö-
zött vezette a patikát.

VÍG GYULA gôzfûrész-tulajdonos, fakereskedô. 1911. jú-
nius 3.–1923. január 11. Telepe és gyára a közelben, a
Tomory úton volt megtalálható. VÍG GYULÁRÓL tudni kell,
hogy a házvásárlás elôtti beruházásai folyamatosan erôsí-
tették presztízsét. Gôzfûrész-tulajdonosként, malomtulaj-
donosként, építkezési beruházásaival a város befolyásos
személyisége volt, tagja  a Pénzügyi- és jogügyi szakosz-
tálynak, valamint a Közigazgatási és építési szakosztály-
nak is. 

A Vörös Kereszt Gyógyszertár mûködtetôi:
BOÁR GYÖRGY (1879–1895)
VÍG BÉLA (1895–1903)
GERÔ IZODOR (1903–1904)
ALEXANDER JÁNOS (1904–1908), segéd MEDVECZKY ISTVÁN

MARSCHALL REZSÔ (1908–1911)
BÁRÁNY PÁL (1911–1919)
BELEZNAI KÁROLY (1919–1921)
FARKAS ISTVÁNNÉ és VOLENSZKY VIDA (1921–1923)
VARGHA LÁSZLÓ (1923–1931) 

(1923-tól Fehér Kereszt a gyógyszertár neve)
KRÄMER SZILÁRD, ENDRE ÉS GYÖRGY (1931–1952)

A Vörös Kereszt Gyógyszertárban dolgozó gyógyszeré-
szek felsorolása valójában FARKAS ISTVÁNNÉ és VILENSZKY

VIDA nevével véget ért. 1923-ban, egy újabb házeladás kö-
vetkeztében megszûnt a mûködése az eredeti helyén, s át-
költözött a Baross utca és a Kápolna utca sarkán lévô Ba-
ross utca 23. sz. alatti épületbe. Bérlô VARGHA LÁSZLÓ. Ek-
kor kapta Vargha feleségétôl a Fehér Kereszt nevet.

A gyógyszertárat a következô években a KRÄMER gyógy-
szerészdinasztia vezette tovább.

A Vörös Kereszt Gyógyszertárat mûködtetô gyógyszeré-
szek közül a korai idôszakban kiemelkedett a görög szár-
mazású ALEXANDER JÁNOS gyógyszerész, a késôbbi alispán,
ALEXANDER IMRE (1883–1969) nagybátyja. A Gyógyszeré-
szeti Egyesület igazgatója, rendôri és közegészségügyi bi-
zottsági tag. A bérleti jogot GERÔ IZIDORTÓL átvéve – mint
másodbérlô – még ebben az évben reklámképeslapot ké-
szíttetett, melyen a Móricz liget felôli Tisza-part, valamint
az Alexander Gyógyszertár belsô fogadótere látszik, fotó-
montázsszerûen. Innen tudhatjuk, hogy „Egger mellpasz-
tilláit forgalmazza köhögés ellen, mint szolnoki raktáros
ALEXANDER JÁNOS.” Segédje MEDVECZKY ISTVÁN volt, aki a
ház hátsó frontjában lakott. 

A kép közepén ALEXANDER JÁNOS látható. Baloldalt segéd-
je, MEDVECZKY ISTVÁN, a háttérben a mindenes férfi, elôtérben
a cselédlány. A képeslap érdekessége, hogy „Ez a GERENDAY

MARISKA volt vôlegénye gyógyszertára” felirat egy félbema-
radt románc utolsó emléke. A felvételt PAPSZT PIROSKA, az el-
sô szolnoki nôi fényképész készítette 1904-ben.

ALEXANDER JÁNOS a ház és tulajdonosai körül problémát
vélt felfedezni, féltette a gyógyszertár mûködését, megél-
hetését. Ezért az egyéni jogon mûködtetett patikát másho-
vá kívánta helyezni:
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„… gr. Szapáry utca nyugati oldala s ettôl északra a je-
lenben MORGENSTERN SÁMUEL és észak keletre DUSCHEK

FERENC jelenleg koporsó raktárul használt és a Kereskedel-
mi Bank, s Takarékpénztár részvénytársaság és végül kelet
felé a DUSCHEK FERENC házával átellenes és a gr. Szapáry
utca keleti oldalán levô NERFELD FERENC tulajdonát képezô
épületet is magába foglaló határvonal.”

Érthetôen fogalmazva, a gyógyszertár új helyét a város
egyik reflektált üzleti negyedében képzelte el, közel a Vá-
rosházához.

Ez a döntés üzleti és bérlôi félelmébôl eredt, mivel szá-
mára nagyon fontos volt a gyógyszertár mûködtetése. ALE-
XANDER attól félt, hogy a következô tulajdonos – közben
tudomására jutott, hogy VÍG BÉLA el akarja adni az ingat-
lant – túl magas bérleti díjat fog majd kérni. A gyógyszer-
tár maradt, ALEXANDER távozott 1908-ban, s ezzel elkezdô-
dött az épület, így a gyógyszertár kálváriája.

Az elsô probléma MARSCHALL REZSÔ gyógyszerész idején
jött a felszínre, aki közvetlen ALEXANDER JÁNOST követôen
bérelte a gyógyszertárat és a helyiségeket. A még VÍG BÉLA

tulajdonában lévô épület állaga egyre jobban romlott,
amit MARSCHALL REZSÔ nem tudott kezelni, mivel ô csak
egy másodbérlô volt az épületben. Az elsô számú bérlô,
GERÔ IZSÓ (IZIDOR) – szintén fôvárosi, újpesti gyógysze-
rész – a közöttük levô rossz viszony miatt nem tudott ha-
tással lenni az épület tulajdonosára, VÍG BÉLÁRA.

Ahhoz képest, hogy szakmabeliek voltak, igencsak nagy
ellentét volt köztük, amit egyértelmûen a bérlemény, az ál-
tala hozott haszon és a gazdasági érdekek okoztak. Elég bo-
nyolult volt a helyzet ezzel a dupla bérlôi dologgal.
MARSCHALL 1910-ben át akarta költöztetni – saját jogán – a
gyógyszertárat a szemben lévô, MARIK BÉLA telektulajdonos
telkére épülô házba. A gyógyszertárnak teljesen megfelelô
épületet maga a telektulajdonos építette volna fel. A város
többi gyógyszerésze ehhez hozzájárult, de egy adásvételi
tranzakció mindezt megakadályozta. Az épület nagyon le-
lakott volt, ám annak nem volt tartozéka a gyógyszertár.
Így a gyógyszertár maradt, MARSCHALL távozott. Az új ház-
tulajdonos, VÍG GYULA felújíttatta a házat, majd újra bérbe
adta. Így lett az új bérlô BÁRÁNY PÁL okleveles gyógyszerész.

Az épület újabb tulajdonosváltása 1923-ban következett
be. A besenyszögi illetôségû, de szolnoki lakos, SZÛCS JÁNOS

gyári fényezô és felesége a házat 3 250 000 koronáért meg-
vette. Közös tulajdonukban volt 1932. november 23-ig.
SZÛCS JÁNOSRÓL halála után feleségére mint haszonélvezôre
szállt a tulajdonjog, mivel az örökösök még kiskorúak vol-
tak. A feleség halála után (1933. november 29.) az örökö-
sök tulajdonát az árvaszék védetté nyilvánította.

Az eredeti épületre, annak tulajdoni lapja szerint, KOZ-
MA FERENC és felesége, BÁN ANNA mint Szolnok város meg-
becsült adózó polgárai – és mellesleg óra- és ékszer-nagy-
kereskedôk – elôvételi jogot jegyeztek be 1943. szeptem-
ber 1-jén. Amikor minden örökös – 1943. október 1-jéig
– nagykorúvá vált, Szolnok Vármegye Árvaszéke határoza-
ta alapján a ház a Kozma családé lett, 55 000 pengôért.

A következô tulajdonváltás az államosításkor (az 1952.
4. tvr. alapján) a Magyar Állam javára történt meg.

Az államosítás után Budapestrôl kitelepítettek lakták a
házat. Az államosítás és az a tény, hogy több családnak

adott otthont, átalakítással járt. KOZMA FERENCEN és család-
ján kívül ide került CSÛRÖS LAJOS folyamôr ezredes és fele-
sége. Az ezredes eredetileg a Monarchia tengerésztisztje-
ként szolgált HORTHY MIKLÓS környezetében, majd a flotta
megszûnése után került a folyami erôkhöz. Közvetlenül a
háború után a Hajózási és Tárcaközi Bizottságnál szolgált,
míg a Rákosi-kor üldözései ki nem zárták a közéletbôl és
kényszerlakhelyre nem kényszerítették. Szintén itt, a ka-
pualjból nyíló egy szobából álló helyiségben lakott vitéz
SZENTKIRÁLYI DEZSÔNÉ. Hátul lakott, illetve még most is la-
kik egy özvegyember, EGEDI BÉLA. Az új körülmények tel-
jesen átalakították az épület eredeti elrendezését. Belsô vá-
laszfalakat emeltek, fürdôhelyiségeket alakítottak ki és a
különbözô lakrészekhez újabb ajtókat vágtak a falba.

Közben az üzleti részben mûködött folyamatos váltás-
ban a LÁSZLÓ hentesüzlet, majd SZIKSZAI üvegesmûhelye.
Késôbb kegytárgybolt lett. Még késôbb a ház jobb oldali
részében dohányáruüzlet, a másik oldalán pedig a Tigáz
díjbeszedô részlege ténykedett nagyon sokáig. Ôket gyors-
büfé, pizzéria és autósiskola követte. Jelen pillanatban egy
vállalkozó tulajdona a ház nagy része, melyet – szerencsés
módon törekedve az eredeti állapotra – rendbehozatott és
vegyesboltot mûködtet a gyógyszertár helyén.

Végigtekintve a patika és az otthonául szolgáló épület
történetét, kicsiben, mint cseppben a tenger, elôttünk áll
az elmúlt másfél száz esztendô históriája. Kezdve a kiegye-
zés korának nagy gazdasági fellendülésével, amely Szol-
nokból, az évszázados álmot alvó településbôl modern in-
tézményeket, közöttük gyógyszertárakat igénylô nagyvá-
rost növelt, a békés virágzás esztendein át az utolsó évtize-
dek zûrzavaráig. Tanúként mára pusztán a változások nyo-
mait magán hordó épület maradt, némi csekély írásos le-
nyomata az eseményeknek és a szájhagyomány. Habár a
jogutód Fehér Kereszt Gyógyszertár ma is áll és mûködik,
a tanúk már jó ideje eltávoztak közülünk, a régi patikafel-
szerelést jórészt széthordta az idô, a krónikásnak pedig ap-
ró mozaikokból kell összeraknia a maga munkáját, ha hírt
akar adni róla, hogy volt egyszer Szolnokon egy patika.

Berta Ferenc
gyûjteménykezelô,

Damjanich János Múzeum, Történeti Osztály, Szolnok

1. Képeslap részlete. 
Papszt Piroska szolnoki fényképész készítette 1904-ben. 
Középen Alexander János, bal szélen Medveczky István segéd. 
A háttérben a házi mindenes férfi, elôtérben a gyógyszertári kézilány

2. A Vörös Kereszt Gyógyszertár a renoválás elôtt
3. Az eredeti fôbejárat alsó részének díszítése
4. Homlokzatrész
5. Receptzacskó, Fehér Kereszt Gyógyszertár

Once upon a time there was a second one…
Red Cross Pharmacy
In 1864, a permit was already requested to open the second phar-
macy in Szolnok. In his answer of 10 March 1874, Count Gyula
Szapáry permitted to establish the second pharmacy of Szolnok,
requiring as condition to invite a tender for the acquisition of the
personal rights. After long delays and the solving of several
administrative problems, the second pharmacy of Szolnok was
founded and opened to the public in 1879. Its legal successor, the
White Cross Pharmacy has been functioning even today.
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Stercula (Solt) Jenô 
(1879–1939)

Podvilk kis hegyi község Árvában, az egykori ma-
gyar–lengyel határszélen. A XIX. század második fe-
lében Árva, különösen pedig a megye Galíciához

közel fekvô, északi része az ország legszegényebb területei
közé tartozott.

Itt született 1879-ben STERCULA JENÔ, történetünk – és a
magyar gyógyszerészettörténet – jóformán ismeretlen hôse.

A család erején felüli áldozatot vállalt, amikor a jó
eszû gyereket a trsztenai négyosztályos gimnáziumba
küldte. A fiatalember már ekkor erôs vonzódást érzett a
természettudományok, ezen belül a vegyészet iránt, és
feltett szándéka volt, hogy tanult ember lesz belôle, aki
segíteni tud és segíteni is fog nem csupán saját, hanem
bôvebb családján, a szegény lengyel gurál népen is.

Gyógyszerésznek készült a fôvárosban. Egyetemi évei
alatt keményen tanult – és dolgozott; mindenféle munkát
elvállalt, hiszen tanulmányi költségeit saját magának kel-
lett elôteremtenie. Erôs szociális érzéke és népszerûsége
egyaránt közrejátszott abban, hogy az egyetemi segélyegy-
let elnökévé választották. Elsô cikke 1902-ben jelent meg
a Gyógyszerészeti Hetilap hasábjain – ezt hamarosan szá-
mos közleménye követte.

Gyógyszerészsegédként napi tizenkét órát dolgozott és
minden fillért beosztott, mert saját patikát akart. 1908-
ban megnôsült – felesége Szontagh-lány volt, az iglói
SZONTAGHOK jó nevû, kiterjedt, de nem túl vagyonos csa-
ládjából.

A fiatalok Jablonkán, egy felsô-árvai nagyközségben te-
remtettek maguknak egzisztenciát. Tágas (fa)házuk egyik
szobájában rendezték be a környék elsô patikáját.

A „Megváltóhoz” címzett gyógyszertár tulajdonosa ha-
marosan igen népszerû lett a környékbeli falvakban. A gaz-
dák tudták róla, hogy ez a patikárius az ô emberük, hiszen
közülük való, az ô nyelvüket beszéli, nemcsak szívesen se-
gít a betegeknek, hanem ráadásul ügyes-bajos dolgaikban
is tanáccsal tud szolgálni.

STERCULA néhány rövid hónap alatt kicsiny, de lelkes
csapatot toborzott maga köré: közöttük volt egy fiatal tör-
ténész, DIVÉKY ADORJÁN, a podvilki segédjegyzô, bizonyos
MATONOG, valamint egy MACHAY FERDINÁND nevezetû kis-
pap. Eltökélt szándékuk szerint az árvai lengyel gurálo-
kon, ezen a minden hatóság és hivatal által elfeledett, ár-
va népen próbáltak segíteni. Ehhez persze mindenekelôtt
fel kellett hívniuk mozgalmukra a figyelmet.

A jablonkai fiatal gyógyszerész és csapata óriási lelkese-
déssel látott munkához: többek között cikkeket írtak a he-
lyi és az országos, sôt a lengyel sajtóba, továbbá lelkesen
terjesztették a határ másik oldalán, a Nowy Targban
kiadott Gazeta Podhalanska címû hetilapot, amely a ma-
gyarországi lengyel gurálokhoz is szólt.

Így és ekkor született meg az árvai lengyel mozgalom,
amelynek élére a jablonkai patikus állt. A mozgalom kiált-
ványa Co my za jedni? (Kik vagyunk?) címmel 1912 kará-
csonyán jelent meg – gurál, vagyis lengyel nyelven. A kiad-
ványt természetesen STERCULA jegyezte, pontosabban szer-
kesztette. Hallatlan dolgokat követelt benne: templomi és
részleges iskolai nyelvhasználatot (a vallásoktatásban) az
árvai és a szepesi lengyel gurálok számára. A kiáltványnak
óriási sikere volt a helyiek körében – nem utolsósorban
azért, mert az ô nyelvükön íródott.

STERCULA az apró lépések taktikáját alkalmazva az árvai,
majd az országos lapoknál elhelyezett cikkei segítségével
készítette elô a talajt annak érdekében, hogy elnyerje a ha-
tóságok támogatását. 1914 nyaráig csak az Árvagyei Heti-
lapban több mint egy tucat cikke jelent meg.

Ugyanakkor nemcsak a politika érdekelte, hanem élén-
ken foglalkoztatta a felsô-árvai gurál folklór is. Lefényké-
pezte a környék népviseletét és népi építészetének emlé-
keit, továbbá komoly leletmentést, illetve néprajzi gyûjtô-
munkát végzett. Gyûjteményét megtekintette és elismerés-
sel nyilatkozott róla a neves lengyel etnográfus, BRONISLAW

PILSUDSKI (a késôbbi államelnök fivére). Ennek az anyag-
nak a javát a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya szerezte
meg tôle 1913 nyarán. Errôl július 16-án keltezett levelé-
ben így írt:

„Szíves megbízásuk folytán mostanában szorgosan és
rendszeresen kutatok itt és gyûjtöm a gurál népre jellem-
zô adatokat és tárgyakat. Azt hiszem, hogy törekvésem
nem lesz hiábavaló, amennyiben már eddig is elég nagy
mennyiségû tárgyat szedtem össze. Üvegképet már 40 db-on
felül gyûjtöttem össze; régi tálat, tányért, kancsót s egyéb
agyagtárgyat szintén közel 40 db-ot; vas és fémbôl való
használati tárgyat közel 20 db-ot; faragott fanemût is vala-
mi tízet, végül nehány hímzett ruhanemût is.”

1914 tavaszán két nagyobb lélegzetû cikket készített a
már említett lengyel lap, a Gazeta Podhalanska számára. Ezek
megjelenésére azonban a világháború kitörése miatt már
nem kerülhetett sor.

Patika a határonPatika a határon

1.



III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM • 2005. MÁJUS 19Gyógyszerészettörténet  �

A cikkek kézirata nem maradt fenn, csupán másolatuk,
mégpedig TADEUSZ ZBOROWSKINAK, a zakopanei Tátra Mú-
zeum késôbbi igazgatójának átírásában. Közülük az egyik,
a kisebb terjedelmû, a népi táplálkozásról szóló tanul-
mány 1969-ben jelent meg nyomtatásban; a népi gyógyá-
szatban alkalmazott növényekrôl írott cikkének kézirata
viszont sokáig lappangott. A Tátra Múzeum irattárában
bukkant rá 1988-ban egy neves kutató, ZOFIA RADWANSKA-
PARYSKA, és tette közzé a több mint hetven évig szunnyadó
tanulmányt. 

STERCZULA a Ziola lecznicze uzywane przez lud w Jablon-
ce na Orawie, vagyis Az Árva megyei Jablonkán a nép által
használt gyógynövények c. munkájában azt írja, hogy az itte-
ni nép ugyan nagyon szegény, de még a legszegényebb fa-
ház ablakában vagy a ház elôtt is mindig nyílik virág, álta-
lában amarillisz, hortenzia, a kiskertekben pedig minden-
féle gyógyfüvet termesztenek. A mélyen vallásos árvai nép
Mária-napkor (augusztus 15-én) a templomban megszen-
telteti, hogy aztán a kamarába elraktározván betegség, baj
esetén használhassa.

A szerzô összesen 31 különbözô, a ház körül, ponto-
sabban a kiskertben termesztett gyógynövényt és 10 gyûj-
tött gyógyfüvet sorol fel, továbbá 5 „vázában nevelt” gyógy-
hatású növényrôl tud.

A világháború kitörése véget vetett a gurálügy érdeké-
ben folytatott minden tevékenységnek és tervnek. Háború
volt – négy hosszú éven át dúló világháború. 

1918 késô ôszén hideg szelek fújtak nemcsak a határszé-
len, hanem az egész Felvidéken. Minden órában várható
volt a csehszlovák csapatok megjelenése. A felsô-árvai len-
gyelek – az idôközben radikalizálódó MACHAY tiszteletes ve-
zetésével – nem akartak Csehszlovákiához tartozni, nemzeti
tanácsuk a Lengyelországhoz való tartozás mellett kötelezte
el magát. Ezekben a politikai csatározásokban STERCULA már
nem vett részt – visszavonult patikája falai közé.

A csehszlovákok bevonultak és a hatóságok a politikai-
lag megbízhatatlanokat, az ellenségesnek tartott elemeket
1919 májusában internálták: Árvából mintegy félszáz em-
bert, közöttük STERCULÁT is, aki két hónapot töltött a Tere-
zini erôdben. Amikor kiengedték, július közepén Magyar-
országra utazott, s a bizonytalan idôre apósánál, Csetne-
ken húzta meg magát családjával együtt.

Az antanthatalmak ösztönzésére a csehszlovák és a len-
gyel kormány 1919 szeptemberében elfogadta a népszava-
zást a vitás területeken. Népszavazásra azonban mégsem
került sor, hanem 1920. július 28-án, a spaai konferenciát
követôen a Nagykövetek Tanácsának döntésével rendezték
a határvitát, melynek értelmében Felsô-Árva, valamint a
Szepesség északi részei, mintegy 600 négyzetkilométernyi
terület, 17 község és 25 000 lélek került Lengyelországhoz.
Az árvai gurálok tehát meglelték hazájukat, s ez természe-
tesen örömhírt jelentett a gurálügy egykori vezetôjének,
STERCULÁNAK is.

1922 március közepén tért vissza, hogy újra kezébe ve-
gye az idôközben bérletbe adott patikát, azonban hama-
rosan rá kellett döbbennie pénzügyi helyzetének romlásá-
ra. Április 8-án errôl így írt barátjának, TADEUSZ ZBOROWSKI-
NAK (a Tátra Múzeum igazgatójának): „…úgy látom, hogy
nincs miért visszatérnem, mert a viszonyok itt annyira

megváltoztak, hogy nem tudnék megélni a családommal.
Amióta márkával (a rohamosan inflálódó lengyel valutá-
val – a szerk.) fizetnek, a gyógyszertár forgalma szörnyen
lecsökkent”.

STERCULA valószínûleg még az év folyamán gyógyszertá-
rat vett Endrôdön: az 1903-ban alapított „Páduai Szent
Antalhoz” címzett patikát szerezte meg. Tettvágya, tenni-
akarása ide is elkísérte: cikkeket közölt a Gyógyszerészeti
Hetilapban és fotókémiai ismereteit hasznosítva egyik fô-
munkatársa lett A Fény címû fényképészeti szaklapnak.
Fordítóként is jeleskedett: magyar és lengyel szépirodalmi
mûveket, kisebb elbeszéléseket fordított.

1936-ban már a Baranya megyei Szászváron találjuk, az
itteni patikát vette át. Két évvel késôbb Soltra magyarosí-
totta a nevét. Hosszas betegségét követôen, 1939. június
15-én elhunyt. Özvegye, született SZONTAGH MAGDA és há-
rom lánya, EDIT, HEDVIG és ÉVA gyászolták. A patikát egy
ideig okleveles gyógyszerész lánya, Edit vitte tovább, amit
azonban 1942-ben bezártak. Lányai késôbb elköltöztek
Szászvárról; SOLT (STERCULA) JENÔ leszármazottainak mai
hollétérôl nincs tudomásunk.

dr. Balázs Károly
szakíró

2.

Pharmacy on the Border 
A young pharmacist of Jablonka, Jenô (Solt) Stercula (1879–
1939) led the Polish movement of Árva. It required unprecedent-
ed efforts: the usage of language at churches, and a partial usage
at schools for the Polish nationalities (gurals) of Árva and Szepes.
In the meantime, the young pharmacist was not only interested in
politics but also the gural folklore of Upper Árva. He took photo-
graphs of the national costumes and folk architecture of the sur-
rounding areas, while made great efforts to save the findings of the
territory, and collected ethnographical relics as well. The greater
part of this material was acquired by the Ethnographical Depart-
ment of the National Museum of Budapest.

1. Balról, álló sor: 1. Stercula Jenô, 2. ismeretlen, 3. Matonog, 
ülô sor: 1. és 2. ismeretlen, 3. Dziedzie professzor. 1910 körül

2. Jablonkai utcakép. 1910 körül.
Balról az elsô ház Stercula patikája, magas fedélszékes, jellegzetes tátrai
faépület

Archív felvételek. A fotók a zakopanei múzeumban találhatók.
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Az Aesculap papírüzem katalógusaAz Aesculap papírüzem katalógusa
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AESCULAP PAPIRÜZEM

BpesI, II., Margit-rakpart. 54.

TELEFON: 150-774.

Sajnos nem sokat tudunk az 1900-as évek elsô felében
mûködô budapesti papírüzemrôl, melynek katalógusa egy
gyógyszerész tulajdona. A gyógyszertári papírárukat fel-
vonultató katalógus néhány szép oldalát mutatjuk be a be-
ragasztott mintakollekciókkal, s egy korabeli újsághirde-
tést (Gyógyszerészi Szemle, 1941. VI. évf. 29. szám).

A mintakollekció címszavai: 
Faltkartonok, textúrák, szignatúrák egyszín-, kétszínnyo-
mással, kapszulák, zacskók egyszínû, háromszínû nyo-
mással, portáskák, porzacskók, receptborítékok, ostyabo-
rítékok és végül néhány jó tanács a rendelônek.
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Írásomban a három kémikus, tudós Lengyel Béláról emlé-
kezem meg, akik sokat tettek a magyarországi kémia fejlô-
déséért. Kiemelem idôsebb Bélát születésének tavalyi,
160. évfordulója alkalmából.

A LENGYEL CSALÁD Erdélybôl, a Küküllô menti Ebes-
falváról származott az alföldi Békés megyébe. Idô-
sebb LENGYEL BÉLA nagyapja a vármegye tisztiügyé-

sze volt, aki az emberi jogokról szóló tanításokat úgy gya-
korolta, hogy a vármegye lakossága ôt az igazságos jelzô-
vel tüntette ki. Az ebesfalvi elônév a család nemesi erede-
tére utal.

Idôsebb Lengyel Béla (1844–1913)
Írásommal elsôsorban idôsebb LENGYEL BÉLÁNAK szeretnék
emléket állítani, születésének 160. évfordulóján.

1844. január 4-én született a Békés megyei Kôrösladány-
ban. Középiskolai tanulmányait a pesti fôreáliskolában vé-
gezte kitûnô eredménnyel, ahol nagyon megszerette a ké-
miát, valamint a mûszaki tantárgyakat és gyakorlatokat, így
a mai Mûegyetem elôdjére, az akkori ún. József polytech-
nikum mérnöki szakosztályába kérte felvételét. Tekintettel
kitûnô reáliskolai végzettségére, a mérnöki szakosztály má-
sodik évfolyamába vették fel. A kémia annyira lekötötte ér-
deklôdését, hogy amikor az ötödik szemeszterbe lépett,
beiratkozott a pesti tudományegyetemre is. THAN KÁROLY

(1834–1906) mellett dolgozott, akihez rokoni kötelék fûz-
te; 1866–68 között az ô tanársegédjeként, aki saját kutatá-
saiban bizalmas munkatársává fogadta. Ez idô alatt néha
elôadásokat is tartott THAN helyett, fô feladata azonban a
gyakorlatok vezetése volt. A hallgatókkal való foglalkozás
mellett nagy rutint szerzett a klasszikus analitikus eljárá-
sokban. Közben elnyerte a Természettudományi Társulat
által kitûzött pályadíjat öt magyar búzafajta kémiai elem-
zésével. Ez a pályázat is hozzájárult ahhoz, hogy neve hiva-
talos körökben is ismertté váljon. Így érthetô, hogy amikor
a debreceni Mezôgazdasági Tanintézet kémiai tanszékének
betöltésérôl volt szó, rá, az akkor 24 éves fiatalemberre
esett a választás.

Mielôtt azonban tanszékét elfoglalta volna, állami ösz-
töndíjjal tanulmányútra ment Heidelbergbe a híres német
tudósok, KIRCHHOFF és BUNSEN intézetébe. ROBERT BUNSEN

(1811–1899), aki az analitikai kémia világhírû mûvelôje,
a spektroszkópia megalapítója volt, felismerte LENGYEL BÉLA

kiváló képességét és tanársegédi állást ajánlott fel neki. Így
az 1869/70-es tanévet LENGYEL az ô tanársegédjeként Hei-
delbergben töltötte. Elkészítette a professzor elôadási kí-
sérleteit, megfigyelte mestere saját készítésû eszközeit. Ek-
kor szerzett nagy gyakorlatot. 1870-ben 26 évesen dokto-
ri disszertációja és szigorlata alapján a heidelbergi egye-
tem bölcsészdoktorává avatták. Heidelbergi tartózkodása
más vonatkozásban is igen gyümölcsözô volt. THAN KÁ-
ROLY kérésére részletesen tanulmányozta az ottani világ-

színvonalú laboratóriumok építési elveit és korszerû be-
rendezéseit. Ezeknek a megfigyeléseknek a gondos figye-
lembevételével készült el a pesti egyetem új kémiai intéze-
te a Trefort Kertben, amit 1872-ben adtak át. Ez a korsze-
rû intézet szolgált mintaképül késôbb a római, a birmin-
ghami, a grazi, az aacheni és a bostoni kémiai intézetek
építéséhez.

Az 1870-ben kitört francia–német háború miatt mint
külföldi állampolgárnak haza kellett térnie. A pesti egyete-
men magántanári képesítést szerzett, 1872-ben egyetemi
tanárnak nevezték ki és az újonnan szervezett II. számú
Kémiai Intézet élére került. Egyetemi tanárságára kihatott,
hogy nem jutott megfelelô helyiséghez. Ennek ismereté-
ben különösen értékelhetjük tudományos eredményeit.
Heti tíz órában elôadásokat kellett tartania, kísérleti vegy-
tant, gyógyszerészeti és elemzô vegytant tanított 250 hall-
gatónak. A létszám gyors növekedésével egyre nagyobb
gondot jelentett a helyhiány.

1888-ban az egyetem természetrajzi épületének I. eme-
letén kapott két nagyobb és három kisebb szobát az általa
vezetett II. számú Kémiai Intézet, de ez is szûknek bizo-
nyult. 21 évet töltöttek el ebben a rossz helyzetben. Az in-
tézet jó elhelyezést csak akkor kaphatott, amikor a Mû-
egyetem lágymányosi épületei elkészültek és az egyetem
Eszterházy – ma Puskin – utcai épületét átalakították. Az
1909-es tanévet kezdhették el olyan körülmények közt,
amelyekrôl Lengyel Béla mindig is álmodott. A szép kör-
nyezetet, a jó munkafeltételeket azonban már nem tudta
kihasználni. Egy szokásosan átdolgozott nap után 1913.
március 11-én elérte a könyörtelen, hirtelen szívhalál.

Avegyész Lengyel-dinasztiaAvegyész Lengyel-dinasztia
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Tudományos és ismeretterjesztô tevékenysége
LENGYEL BÉLA a kísérleti kémia sikerekben gazdag kutatója,
a szervetlen és analitikai kémia elismert tudósa volt. A vilá-
gon elsôként állított elô elektrolízissel nagy mennyiségû és
tisztaságú fém kálciumot és stronciumot. Ezen elsô dara-
bokat leforrasztott üvegcsôbe helyezte és az 1896-os Ezer-
éves Magyarország kiállításán, valamint az 1900-as Párizsi
Világkiállításon mutatta be nagy sikerrel. Ugyancsak ô volt
az, aki elsôként állított elô kálcium-hidridet, kálcium-
amalgámot, kálcium-nitridet és karbonilszulfidot.

Az égés gyakorlati kérdésével is foglalkozott. 1876-ban
a hidrogénláng gyakorlati alkalmazásáról számolt be, ami
különösen az üvegtechnikában használható jól, mivel ma-
gasabb hôt ad le és az üveg nem lesz tôle homályos.

Mint BUNSEN és KIRCHOFF tanítványa színképelemzése-
ket is végzett. A spektroszkópiai kutatáshoz szükséges igen
alacsony légnyomás elôállításával is sokat próbálkozott.
1881-ben egy vízlégszivattyúval kombinált higanylégszi-
vattyút szerkesztett. Ezzel a mûszerrel egy három liter ûr-
tartalmú csövön fél óra múlva olyan légritkítást kapott,
hogy azt Geissler-csônek lehetett alkalmazni.

Ô foglalkozott elsôk között a radioaktív kutatással Ma-
gyarországon. A csizi jód-bróm forrás vizét és iszapját
megvizsgálta és radióaktívnak találta (1906). Az ô érdeme
a bécsi intézet mintájára egy magyar radiológiai intézet
felállítása, ami sajnos csak a halála után valósult meg.

LENGYEL BÉLA 1898-ban házilag röntgencsöveket készí-
tett, amelyekbe antikatódként különbözô anyagokat, pl.
márványt és egyéb kôzeteket is helyezett. Kutatásaival azt
vizsgálta, hogy az antikatód anyagának változása hogyan
hat a röntgensugárzásra. A röntgencsöveivel 10–20 má-
sodperc légritkítás után kifogástalan röntgenképet kapott.

Az elôadásaira kísérleteit, kutatási eszközeit maga ter-
vezte és készítette. Kortársai kiemelik, hogy milyen külön-
leges „varázslója” volt az üvegnek. ILOSVAY LAJOS szerint
olyan kézügyessége volt, hogy ha kellett volna, üvegtechni-
kusként is jól meg tudott volna élni.

A saját kezûleg készített üvegeszközök, Geissler-csövek
az Országos Mûszaki Múzeum tulajdonában vannak.

LENGYEL BÉLA írta az elsô korszerû magyar nyelvû vegyé-
szeti egyetemi tankönyvet Chemia címmel 1889-ben.
1896-ban a Magyar Chemiai folyóirat mellékleteként jelent
meg A quantitatív chemiai analízis címû munkája. Tan-
könyveinek legfôbb érdeme, hogy hézagpótlók voltak iro-
dalmunkban. A két könyvön kívül 131 szakmai cikke je-
lent meg a különbözô szaklapokban.

Közéleti tevékenysége
Amikor az ország a millenniumi ünnepségre készült, az
1895/96-os tanévben rektorrá választották. A pesti egye-
tem 53 tiszteletbeli doktorának, köztük tanárainak, THAN

KÁROLYNAK és ROBERT BUNSENNEK a diplomáját írhatta alá.
A Természettudományi Társulatban népszerûsítô isme-

retterjesztô elôadásokat tartott. Elôadásai – a kortársak
szerint – érdekesek, értékesek voltak, ahol sok tanulságos
kísérletet mutatott be. Hírlapbeli cikkek többször beszá-
moltak arról, hogy az elôadásaira az érdeklôdôk közül so-
kan nem fértek be. A cseppfolyós levegôrôl tartott elôadá-
sát négyszer kellett megismételnie.

A Magyar Tudományos Akadémia 1876-ban levelezô,
1894-ben rendes taggá választotta. Az 1907-ben alakult
Magyar Chemikusok Egyesületének tiszteletbeli tagja volt.
Az egyesület által rendezett magyar kémikusok elsô kong-
resszusán elnökölt.

Több társadalmi egyesületnek is tagjává választották.
A legtöbbet a Magyar Gyógyszerészeti Egyletben tevé-
kenykedett. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság úgy mél-
tányolta a nagy tudós emlékét, hogy 1930-ban Lengyel
Béla-emlékérmet létesített.

Ifjabb Lengyel Béla (1903–1990)
Az 1903-ban született unoka, LENGYEL BÉLA egyetemi ta-
nulmányait a budapesti József Nádor Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen végezte és itt szerzett vegyész-
mérnöki oklevelet. Ezután tanulmányutat tett Bécsbe és
1927-ben a bécsi mûegyetemen doktorált. Hazatérve
1928-ban a budapesti tudományegyetemen szerzett böl-
csészdoktori oklevelet. 1927-ben nevezték ki tanársegéd-
nek a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem III. sz.
Kémiai Intézetébe és 1934-ben ugyanitt a Kémiai Termo-
dinamika magántanárává habilitálták. 1936-tól 1950-ig
szabadalmi bíróként, illetve szabadalmi ügyvivôként mû-
ködött. Az egyetemre 1950-ben tért vissza, majd 1952-ben
intézet-, illetve tanszékvezetô lett. 1952 és 1962 között 10
éven át az ELTE tudományos rektorhelyetteseként mûkö-
dött, 1960-ban megalapította az MTA Szervetlen Kémiai

Az ifjabb kémikus Lengyel Béla (1903–1990)Az ifjabb kémikus Lengyel Béla (1903–1990)
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Kutatócsoportját, melynek nyugdíjba vonulása után is
tudományos tanácsadójaként tevékenykedett.

Tudományos munkásságát 1952-ben a tudományok
doktora fokozattal értékelték, 1961-ben az MTA levelezô
tagjává, 1967-ben pedig rendes tagjává választották. 1964-
tôl 76-ig az MTA Kémiai Tudományok Osztályának titká-
ra, illetve elnöke volt.

Az elektrokémiai munkákkal kapcsolatban figyelme az
elektródpotenciál kialakulására és különösképpen az üveg-
elektród viselkedésének problémáira irányult. Munkatár-
saival sokoldalú kísérletekkel tisztázták az elektródfunk-
ciónak az üvegösszetételtôl való függését, valamint kapcso-
latát különbözô fizikai és kémiai tulajdonságaival. Vizsgá-
latai nemcsak számos új felismeréssel gazdagították a fizi-
kai kémiát, hanem megvetették a hazai üvegelektród-gyár-
tás alapjait is. Sikerült igen jó minôségû, széles pH-tar-
tományban használható üvegelektródokat kifejlesztenie.

Hazánkban elsôk között ismerte fel a szilikonok rend-
kívüli tudományos és gyakorlati jelentôségét, és munka-
társaival felderítette a szilícium-tetraklorid és az alumí-
nium-metil-klorid közötti reakció mechanizmusát, továb-
bá a lineáris metil-polisziloxánok egyensúlyi reakcióit.

LENGYEL BÉLÁT, az oktatót a világosság és a szabatosság
jellemezte, mint a nagyapját. Különösen kedvelte a kémiai
történések lényegét jól szemléltetô elôadási kísérleteket.
A PROSZT JÁNOSSAL és SZARVAS JÁNOSSAL írt Általános és
szervetlen kémia címû egyetemi tankönyve hat kiadást,
több társszerzôvel írt Általános és szervetlen kémiai prak-
tikuma pedig öt kiadást ért meg. Iskolateremtô egyéniség
volt. Tanítványai közül ma sokan töltenek be vezetô állá-
sokat a felsôoktatásban és a kutatásban. 1955-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki. 1960-ban Munka Érdemrendet,
1970-ben és 1973-ban a Munka Érdemrend arany fokoza-
tát kapta, 1974-ben pedig a legmagasabb akadémiai elis-
merésben, az Akadémiai Aranyéremben részesült.

IFJABB LENGYEL BÉLA fia is híres vegyész lett.

A legifjabb kémikus 
Lengyel Béla (1940–)
1940. december 25-én született a harmadik kémikus LEN-
GYEL BÉLA. 1963-ban szerzett vegyész oklevelet az ELTE Ter-
mészettudományi Karán, majd a Veszprémi Vegyipari Egye-
temen doktorált (1965). 1974-ben a kémiai tudományok
kandidátusa, majd 1995-ben doktora lett. A Veszprémi
Vegyipari Egyetem Fizikai Kémiai Tanszékének gyakorno-
ka, tanársegéde, majd egyetemi adjunktusa volt. A Magyar
Tudományos Akadémia-Veszprémi Egyetem Elektrokémiai
Tanszéki Kutató Csoportjának tudományos fômunkatársa,
majd az MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium Elekt-
rokémiai és Korróziós Osztályának osztályvezetô tudomá-
nyos fômunkatársa, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag-
és Környezetkémiai Kutatólaboratóriumának tudományos
tanácsadója lett.

Az elektród és korróziós folyamatok kinetikájának vizsgá-
latával foglalkozik. Munkatársaival több váltóáramú elektro-
kémiai mérési módszert és mûszert fejlesztett ki, amellyel je-
lentôs eredményeket ért el a vasoldódás mechanizmusának

és az ún. konverziós rétegek korrózióvédô képességének fel-
tárása, illetve a különbözô festékbevonatok alatt lejátszódó
korróziós folyamatok sebességének tanulmányozása terén.
1966-tól a Magyar Kémikusok Egyesülete Korróziós Szak-
osztályának és a Magyar Korróziós Szövetségnek vezetôségi
tagja, az MTA Elektrokémiai Munkabizottságának titkára
1990 és 96 között. A Nemzetközi Korróziós Tanács ma-
gyarországi képviselôje 1987-tôl 1993-ig, a Nemzetközi
Elektrokémiai Társaság tagja. Kiváló feltaláló (arany, 1979).

Mindhárom LENGYEL BÉLÁNAK fontos szerepe van a ké-
mia fejlôdésében, sok jelentôs kutatás, felfedezés fûzôdik
nevükhöz. A LENGYEL DINASZTIA folytatódik. A VI. LENGYEL

BÉLA még csak 1 esztendôs, de reméljük, hogy egyszer majd
a sikeres kémikus ôsök nyomdokaiba lép.

dr. Ijjas Gáborné
okleveles vegyészmérnök, fôtanácsos,

Országos Mûszaki Múzeum, 
Budapest

The Chemist Lengyel Dynasty
Béla Lengyel (1844-1913) discovered the carbonic-subsulphide
and developed a new process to produce pure calcium and stron-
tium in great quantity. His metal-calcium was shown also at the
Paris Expo, in 1900. He was the first in Hungary to make
radioactive measuring. Béla Lengyel was the author of the first,
modern chemistry textbook in Hungarian language (1889). 

The second chemist Béla Lengyel (1903-1990) was his grand-
son. He dealt with physical chemistry, or to be more precise, the
chemistry of bottles and the examination of silicones. His
researches laid the foundations of the production of glass-elec-
trodes in Hungary. His widely recognized scientific result was the
ploymerization of the different siloxan-derivatives and the kine-
matics of its hydrolysis. 

His great-grandson, the third chemist Béla Lengyel, an out-
standing inventor and doctor of sciences, deals with the kinetics
of the electrode and corrosion processes.

Fotók: †Zirkelbach Vilmos
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Aszakma a magyar gyógyszerészet elhunyt kiválósá-
gai emlékének megôrzését minden idôszakban er-
kölcsi kötelezettségének tartotta. Ez egyben fokmé-

rôje volt az egyes korszakok értékének is. A Magyarországi
Gyógyszerész Egyesület a XIX. század utolsó évtizedeitôl
kezdve a Magyar Tudományos Akadémia mintájára em-
lékbeszédeket jelentetett meg az elhunyt kiválóságokról.
Chyzer Kálmán pedig a Gyógyszerészi Almanach-kötetek-
ben a korabeli szakmai közélet számos neves tagja életút-
ját közölte a fényképeikkel.

Az 1924 végén megalakult Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság Alapszabályában így jelölte meg a társaság
célját: „A magyar gyógyszerészi erkölcsök öregbítése érde-
kében a természettudományok szeretetének ápolása, a
gyógyszerészeti tudományok mûvelése, a hazai gyógyszeré-
szet történetének tanulmányozása, a gyógyszerészi gyakor-
lat tudományos alapon való kiépítése és a gyógyszerész-
ifjúságnak támogatása mindazon törekvéseiben, melyek a
haza és a hivatás iránti szeretet növelésére alkalmasak.”

Néhány évvel késôbb, 1929-ben jelent meg STUDÉNY

JÁNOS és DR. VONDRA ANTAL Hírneves gyógyszerészek címû
könyve, mely számos külföldi gyógyszerész mellett ma-
gyar kollégák életútját is ismerteti. DR. GAÁL ENDRE, a Ma-
gyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke 1928-ban in-
dítványozta a magyarországi gyógyszerészet történetének
megírását. DR. BARADLAI JÁNOS és BÁRSONY ELEMÉR kétköte-
tes könyve (1930) emléket állított nagyjainknak.

FRANKL ANTAL lexikonszerû szemelvényeket közölt
1933-ban a gyógyszerészi szaklapokban Elhunyt nagyjaink
címen. DR. HALMAI JÁNOS ugyancsak az 1930-as és 1940-es
években a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
elôadóülésein méltatta a növénytan és a gyógynövényis-
meret terén kimagasló magyar gyógyszerészek érdemeit.
DR. HORVÁTH JENÔ, a Magyar Gyógyszerésztudományi Tár-
saság fáradhatatlan jegyzôje pedig megkezdte a neves ma-
gyar gyógyszerészek életrajzainak gyûjtését és Ô is gyógysze-
rész volt… címmel írt közleményt. DR. SZÁSZ TIHAMÉR lap-
szerkesztô 1941-ben felvetette azt az ötletet, hogy állítsák
fel a Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottságát. Javasla-
ta eredményeként DR. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi tanár
elnökletével 1941. november 10-én alakult meg a bizott-
ság. Ennek tagjai voltak: DR. AUGUSTIN BÉLA, BAYER ANTAL

SENIOR, DR. CSIPKE ZOLTÁN, DR. HALMAI JÁNOS, DR. HORVÁTH

JENÔ, KORITSÁNSZKY OTTÓ, KOVÁCS ÖDÖN, URSZINI KÁROLY,
DR. ZALAI DEZSÔ, valamint DR. BARADLAI JÁNOS és DR.
VONDRA ANTAL. A bizottság elfogadta a Pantheonba kerülés
alapelveit, melyek a következôk:
• Csak régebben elhunytak vehetôk fel a Pantheonba.
• Döntô szempont: alkottak-e maradandót?
• Átlagon felül munkálkodtak-e a gyógyszerészet javára az

életük folyamán?
• Olyanok is bekerülhettek a Pantheonba, akik ugyan gyógy-

szerészi diplomával rendelkeztek, de a tudomány egyéb
területén végeztek kimagasló tevékenységet.

Elsôként 43 kiválóságot vettek fel a Pantheonba: DR.
BERNÁDY GYÖRGY, BUZÁTH FERENC, csávási KISS KÁROLY,
CSURGAY KÁLMÁN, DR. DEÉR ENDRE, DORNER JÓZSEF, EGRESSY

REZSÔ, ESZTEGÁR BÉLA, FAUSER ANTAL, DR. FELLETÁR EMIL,
FILÓ JÁNOS, GALLIK GÉZA, DR. HINTZ GYÖRGY, JÁRMAY GUSZTÁV,
DR. JÁRMAY GYULA, JANITSÁRY IVÁN, KABAY JÁNOS, KARLOVSZKY

GEYSA, DR. KÁTAI GÁBOR, KAZAY ENDRE, KORITSÁNSZKY DÉNES

senior (†1928), LAIB REZSÔ, LÁNG ADOLF FERENC, DR. 
MATOLCSY MIKLÓS, MOLNÁR JÁNOS, DR. MOLNÁR NÁNDOR,
DR. MÜLLER BERNÁT, OROSZ LÁSZLÓ, PAKSY BÉLA, RÁTH PÉTER,
ROZSNYAY MÁTYÁS, DR. SADLER JÓZSEF, DR. SAY MÓR, SCHÉDY

SÁNDOR, DR. SCHENEK ISTVÁN, STRÖCKER ALAJOS, SZTUPA

GYÖRGY, DR. THAN KÁROLY, DR. TRAXLER LÁSZLÓ, DR. VONDRA-
SEK JÓZSEF, WÁGNER DÁNIEL senior, DR. WESZELSZKY GYULA,
DR. WINKLER LAJOS.

A bizottság még további személyek felvételét is szorgal-
mazta, de erre a világháborús körülmények miatt sajnos
már nem kerülhetett sor. FRANKL ANTAL 1943-ban Akik a
Magyar Gyógyszerészet Pantheonjából kimaradtak címen írt
egy közleményt. Ennek névsora a következô volt: GERBER

ÖDÖN, HARTMANN JÓZSEF, KINCSESSY PÉTER, KRIEGNER

GYÖRGY, PINTÉR PÁL, RÓZSAVÖLGYI IMRE, DR. SZABÓ BÉLA, DR.
SZABÓ GYULA, SZÉKI MIKLÓS, TAUFFER KÁROLY, TÖRÖK JÓZSEF,
ZBORAY BÉLA és ZOLTÁN BÉLA.

Negyedszázaddal késôbb, 1968. június 30-án alakult
meg Sopronban a Magyar Gyógyszerészeti Társaság
Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya. Elsô elnöke DR. HAL-
MAI JÁNOS egyetemi tanár volt, aki az 1941-ben alapított
Pantheon Bizottságnak tagjaként is tevékenykedett.

Az új szakosztály feladatkörébe vette a neves elôdök
emlékének ápolását.

DR. HEGEDÜS LAJOS, a szakosztály szervezôtitkára, a
Gyógyszerésztörténeti Diárium szaklap alapító felelelôs szer-
kesztôje a korát meghazudtoló szellemi frissességével
mindent megmozgatott a gyógyszerésztörténeti kutatás
elôbbreviteléért. Számos kiválóság életútját kutatta fel és
írta meg. Sok fiatalt segített a doktori értekezésük, szak-
dolgozatuk elkészítésében. Több évtizedes szakmai gya-
korlata és fiatalkori irodalmi munkássága is szerepet ját-
szott ebben. Így merült fel benne, hogy felvetette még
1977-ben a régi tervét: újra kellene éleszteni a Magyar
Gyógyszerészet Pantheon Bizottságát. Javaslatát a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság elnöksége elé terjesztette. Az el-
nökség ezt helyesnek találta, de a megvalósítást átutalta a
Gyógyszerésztörténeti Szakosztály hatáskörébe. DR. HEGE-
DÜS pedig cikket írt a régi pantheon történetérôl. A Gyógy-
szerésztörténeti Szakosztály DR. HEGEDÜS LAJOST választot-
ta meg a bizottság elnökévé. Tagjai voltak: DR. BÁNÓNÉ DR.
FLEISCHMANN MARIANN, DR. RÓZSA PÁL, DR. ZBORAY BERTALAN,
valamint SZMODITS LÁSZLÓ mint jegyzôkönyvvezetô. A szak-
osztály keretében mûködô bizottság 1978. április 7-én tar-
totta meg az alakuló ülését. Ezen módosította az eredeti
alapszabályt: aki az életében nagyot alkotott, az közvet-
lenül a halála után felvehetô a pantheonba. Az eredeti
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szöveg „kiváló férfiakat” említett. Nem feledkezhetünk el
viszont neves gyógyszerésznôinkrôl sem. A mûvészetek-
ben és az irodalomban kimagasló kollégákról nagy vita
bontakozott ki. Úgy határoztunk: akik gyógyszerészdiplo-
mával más területen alkottak nagyot, ôk is felvehetôk a
pantheonba.

A bizottság kezdettôl fogva a korábbi Pantheon-lista ki-
bôvítését és bôvebb életrajzok megírását szorgalmazta. Így
tanácskozási joggal több alkalommal részt vett az ülése-
ken DR. CLAUDER OTTÓ, DR. NIKOLICS KÁROLY, DR. ZALAI KÁ-
ROLY egyetemi tanárok, DR. SZIGETVÁRY FERENC szakosztályi
elnök, DR. BLÁZY ÁRPÁD és DR. RÁDÓCZY GYULA szakosztályi
titkárok, DR. FLÓDERER ISTVÁN, DR. KOVÁCS LÁSZLÓ,
MAROSNÉ DR. LUGOSI MÁRTA és DR. MENNER ÖDÖN junior.

A bizottsági üléseken eddig összesen 225 gyógyszerészt
vettünk fel a Pantheonba:

DR. ABAY NEMES GYULA, DR. ANDRISKA VIKTOR, DR. ATZÉL

ELEMÉR, DR. AUBER LÁSZLÓ, DR. AUGUSTIN BÉLA, DR.
BAINTNER FERENC, BANTLER ÖDÖN, DR. BÁNYAI KÁROLY, DR.
BARADLAI JÁNOS, BARANYAI AURÉL, DR. BARI ZSIGMOND, BÁR-
SONY ELEMÉR, DR. BARTA ENDRE, DR. BATSÓ BÁLINT, BAYER

ANTAL senior, BAYER ANTAL junior, BENICZKY MIKLÓS junior,
DR. BERNÁDY GYÖRGY, BERTSINSZKY KÁROLY, DR. BÖLCS BÉLA,
BUZÁTH FERENC, DR. CHOLNOKY LÁSZLÓ, DR. CLAUDER OTTÓ,
DR. CSANÁDY SCHOLTZ GUSZTÁV, CSEMICZKY TIHAMÉR, DR.
CSIPKE ZOLTÁN, CSIPPÉK JÁNOS, CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR,
CSURGAY KÁLMÁN, DR. DARVAS FERENC, DR. DÁVID LAJOS, DR.
DEÉR ENDRE senior, DR. DOBY GÉZA, DONÁSZY FERENC,
DORNER JÓZSEF, DUDÁS KÁLMÁN, DR. EGGER LEÓ, EGRESSY

REZSÔ, DR. EKKERT LÁSZLÓ, DR. EMSZT KÁLMÁN, DR. ERDEY

GRÚZ TIBOR, ERNYEY JÓZSEF, ESZTEGÁR BÉLA, FALK RICHÁRD,
DR. FARKAS ANDRÁS, FARKAS SÁNDOR, FAUSER ANTAL, DR.
FELLETÁR EMIL, FÉNYES LÁSZLÓ, DR. FERENCZ ÁRON, FILÓ JÁNOS,
DR. FLEISCHER ANTAL, DR. FLÓDERER ISTVÁN, DR. FORGÁCS

REZSÔ, DR. FRIDLI REZSÔ, FUCHS VILMOS, FUNK JÓZSEF, FÜZY

SZANISZLÓ, DR. GAÁL ENDRE, GALLIK GÉZA, GERBER ÖDÖN,
GESZTI KÁROLY, GIOVANNINI RUDOLF, DR. GÖLLNER BARNABÁS,
GÖLLNER KORNÉL, DR. GÔZSY BÉLA, DR. GYARMATI LÁSZLÓ,
DR. GYÔRY ISTVÁN, DR. HAINISS REZSÔ, DR. HALM IVÁN, DR.
HALMAI JÁNOS, DR. HÁZNAGY ANDRÁS, DR. HEGEDÜS LAJOS, DR.
HÉRICS TÓTH JENÔ, DR. HINTZ GYÖRGY senior, DR. HORVÁTH

JENÔ, DR. ILOSVAY LAJOS, DR. ISSEKUTZ HUGÓ, DR. ISSEKUTZ

LÍVIA, DR. JANCSÓNÉ DR. GÁBOS ARANKA, JANITSÁRY IVÁN se-
nior, JANKÓ GYULA, JÁRMAY GUSZTÁV, DR. JÁRMAY GYULA,
JOANOVICS SÁNDOR, KABAY JÁNOS, KARLOVITZ LÁSZLÓ,
KARLOVSZKY GEYSA, DR. KÁTAI GÁBOR, KATONA ZSIGMOND

senior, KAYSER GUSZTÁV, KAZAY ENDRE, KAZZAY SÁMUEL, DR.
KEMPLER KURT, DR. KENDERES JÁNOS, CSÁVÁSI KISS KÁROLY,
DR. KLIVÉNYI FERENC, KLÔSZ GYÖRGY, DR. KÓCZIÁN GÉZA,
KORITSÁNSZKY DÉNES senior (†1928), KORITSÁNSZKY OTTÓ,
DR. KÓSA LÁSZLÓ, KUN FERENC, DR. KÜTTEL DEZSÔ, LAIB REZSÔ,
LÁNG ADOLF FERENC, DR. LÁNG BÉLA, LÁRENCZ LÁSZLÓ junior,
DR. LÉGRÁDY ERZSÉBET, LISZKAY FERENC, LÔCHERER TAMÁS,
LUKÁCS ISTVÁN, DR. MÁCZA JÁNOS, DR. MAJLÁTH PÁL, DR.
MANNÓ ALAJOS, DR. MÁRTONFI LÁSZLÓ, DR. MATOLCSY MIKLÓS,
DR. MÁZOR LÁSZLÓ, MENNER ÖDÖN senior, DR. MIKÓ GYULA,
MIZSEI ANTAL, DR. MODOR VIDOR, DR. MOLLER KÁROLY OTTÓ,
MOLNÁR JÁNOS, DR. MOLNÁR NÁNDOR, DR. MORVAY JÓZSEF,
DR. MOZSONYI SÁNDOR, DR. MURAKÖZY KÁROLY junior, MUZSA

GYULA, DR. MÜLLER BERNÁT, NÁDASS LAJOS, DR. NAGY BÉLA,
NAGY GRÓSZ SAMU, DR. NAGY KÁROLY, DR. NÉMEDY IMRE,
NENDTVICH TAMÁS, NERUDA NÁNDOR senior (†1917), DR.
NOVÁK ISTVÁN, DR. ORIENT GYULA, DR. ORLAY JÁNOS, OROSZ

LÁSZLÓ, ÖRKÉNY ISTVÁN, PAKSY BÉLA, DR. PANDULA EGON,
PIATSEK GYULA (†1953), PILLICH FERENC senior, DR. PILLICH

FERENC junior, PRODAM GUIDÓ, DR. PUTNOKY ISTVÁN, DR.
RAGETTLI JÁNOS junior, RÁTH PÉTER, RÁZSÓ ISTVÁN, RÉPAY

LAJOS, RÉTHY BÉLA senior, RÉTHY BÉLA junior, DR. REX FERENC,
RICHTER GEDEON, RIPPL-RÓNAI JÓZSEF, DR. ROM PÁL, RÓMER

ISTVÁN, DR. RÓZSA PÁL, ROZSNYAY MÁTYÁS, DR. SADLER JÓZSEF,
DR. SALAMON BÉLA, DR. SAY MÓRIC, DR. SCHAMS FERENC, DR.
SCHÉDY SÁNDOR, DR. SCHENEK ISTVÁN, DR. SCHERFEL VILMOS

AURÉL, DR. SCHULEK ELEMÉR, SEGNER JÁNOS ANDRÁS, SEITZ

FERENC, SPERGELY BÉLA, STRÖCKER ALAJOS, STUDÉNY JÁNOS,
DR. SÜDY ERNÔ, DR. SZABÓ GYULA, SZÁNTÓ SÁNDOR, DR. SZÁH-
LENDER LAJOS, DR. SZÁSZ KÁLMÁN, DR. SZÁSZ TIHAMÉR, DR.
SZEBELLÉDY LÁSZLÓ, SZÉKELY JENÔ, DR. SZÉKI TIBOR, DR. SZÉLL

LÁSZLÓ, DR. SZILÁRD BÉLA, DR. SZIRMAI LÓRÁND, DR. SZTANKAY

ABA, SZTUPA GYÖRGY, DR. TAKÁCSI NAGY GÉZA, DR. TAMÁSKA

LÔRINC, DR. TANAY ISTVÁN, DR. TAUFFER GÁBOR, DR. THAN

KÁROLY, THINAGEL SZERAFIN, THURÓCZY KORNÉL, DR. TOMBOR

JENÔ, DR. TORKOS JUSTUS JÁNOS, TÖRÖK JÓZSEF, TÖRÖK SÁN-
DOR, TÖMÖRKÉNY ISTVÁN, DR. TRAXLER LÁSZLÓ, URSZINYI KÁ-
ROLY, DR. VARGA PÁL, VARRÓ ALADÁR BÉLA, VETTE J. GYÖRGY,
VIDOVSZKY ISTVÁN, DR. VINKLER ELEMÉR, DR. VITÉZ ISTVÁN, DR.
VONDRA ANTAL, DR. VONDRASEK JÓZSEF, DR. WÁGNER DÁNIEL

senior, DR. WÉBER DEZSÔ, DR. WÉBER JÁNOS, DR. WESSEL

FLÓRA, DR. WESZELSZKY GYULA, DR. WINDISCH RICHÁRD, DR.
WINKLER LAJOS, WOLFF GÁBOR, WÜRTZLER VILMOS, DR. ZALAI

DEZSÔ, ZBORAY BÉLA, ZOLTÁN BÉLA és ZIPERNOWSZKY KÁROLY.
DR. HEGEDÜS LAJOS és DR. ZBORAY BERTALAN az Ernyey

József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárban összeállították
a hagyatékok felhasználásával a Neves magyar gyógyszeré-
szek adattárát. Ez még napjainkban is folyamatosan bôvül.
Elkészült még 1985-ben egy 144 személy rövid életrajzát
és fényképét tartalmazó munka Magyar Gyógyszerészet Pan-
theonja címmel. Sajnos anyagi ok miatt csak 25 példány-
ban jelenhetett meg. A Semmelweis Orvostörténeti Mú-
zeumban, az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyv-
tárban, a budapesti Egyetemi Gyógyszertárban és néhány
országos hírû könyvtárban hozzáférhetô. Ezzel egyidejû-
leg több budapesti egyetemi intézetben számos híresség
fényképét függesztették ki. Megközelítôleg 60 személy rö-
vid életrajza jelent meg a Magyar Életrajzi Lexikon III. és IV.
kötetében. 

A bizottság célja mindig az volt, hogy a számuk megtar-
tása mellett lehetôleg magyar gyógyszerészekrôl nevezze-
nek el gyógyszertárakat, melyrôl az Egészségügyi Miniszté-
rium még 1979-ben irányelveket adott ki. CSANÁD VILMOS,
az Ernyey Könyvtár munkatársa pedig összefoglaló tanul-
mányt írt a magyarországi patikai elnevezésekrôl.

Az eredmények ismertetése mellett nem felejtkezhe-
tünk el a szomorú veszteségekrôl. DR. HEGEDÜS LAJOS 1988.
VIII. 4-én súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Életútját
és munkásságát két munkában is megírtam. DR. RÓZSA PÁL,
a gyógyszerészeti tudomány elsô doktora 1991. május 22-én
elhunyt. Mindketten nagyot alkottak a gyógyszerellen-
ôrzés terén és értékes hozzászólásaikkal elôbbrevitték a
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Pantheon ügyét. Mindkettôjüket felvettük már a Pan-
theonba.

DR. HEGEDÜS LAJOS elhunyta után DR. ZBORAY BERTALAN

lett a Magyar Gyógyszerészet Pantheon Bizottságának új
elnöke. Az életútjával három és fél évszázadot is átölelô
fôgyógyszerész, ny. fôfelügyelô a személyes tapasztalatok-
ra támaszkodva írta meg több mint 60 közleményét. Na-
gyon jól ismerte kollégáit. Az Ernyey Könyvtár létrehozá-
sakor DR. HALMAI JÁNOS ôt bízta meg a becses könyvek, fo-
lyóiratok katalogizálásával. Több évtizeden keresztül ku-
tatta a gyógyszerészet és az orvoslás múltját, számos kiváló-
ság publikációs jegyzékét állította össze, valamint a Magyar
Gyógyszerészeti Társaság könyvtárosaként is tevékeny-
kedett.

Az MGYT Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya 1992. évi
márciusi vezetôségi ülésén felvetôdött, hogy a Pantheon
Bizottság lássa el egy Kegyeleti Bizottság munkáját is: a
szakma felkutatja a neves magyar gyógyszerészek még
meglévô síremlékeit és ha szükséges, gondoskodik a meg-
ôrzésükrôl. Ezt az elképzelést helyeselte a bizottság. Így
DR. ZBORAY BERTALAN, MAROSNÉ DR. LUGOSI MÁRTA és DR.
HIDVÉGI GYULA a budapesti temetôkben kutatva, valamint
a vidéki történészkollégákkal levelezve összeállított egy
sírlistát. Ez a gyûjtés azonban nem volt teljes. A sírok meg-
ôrzésében sem tudtak sajnos részt venni.

Megszûnt 1996-ban az Ernyey Könyvtárban a gyógysze-
részek foglalkoztatása. Ettôl kezdve elvállaltam a Pantheon
ügyének továbbvitelét. Közben 1997 ôszétôl DR. ZBORAY

BERTALAN egészségi állapota megromlása miatt már nem
vállalta tovább a bizottság elnöki tisztségét. Többéves
munkával felkutattam a még fel nem dolgozott, fôként he-
lyi kiválóságok életútját, és elkészítettem néhány száz sze-
mélyes életrajz-bibliográfiát. Ez nemcsak a szaklapok köz-
leményeit szemlézi, hanem számos helytörténeti adattár-
ból is kigyûjti a gyógyszerész-életrajzi adatokat. Évente köz-
zéteszi a szaksajtóban a tárgyévi gyógyszerész-évfordulókat.
Egyes kiválóságokról részletesebben is megemlékezik.

A Galenus Kiadó 2001-ben adta ki DR. ZALAI KÁROLY

emeritus, egyetemi tanár A magyar gyógyszerészet nagyjai cí-
mû gazdagon illusztrált kötetét, mely több mint 200 ne-
ves magyar gyógyszerész rövid életútját tartalmazza.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság még 2001-ben felkérte a
Magyar Gyógyszerészeti Társaságot, majd a Magyar Gyógy-
szerész Kamarát a neves magyar gyógyszerészek sírjainak
felkutatására és rövid életrajzuknak összeállítására. Ezt a
munkát én vállaltam el a Magyar Gyógyszerész Kamara
anyagi támogatásával. Egyéves munkával (temetôkutatá-
sokkal, gyógyszerészekkel, temetôkkel, egyházi hivatokkal
történt levelezéssel) elkészítettem egy több mint 200 sze-
mélyes életrajzgyûjteményt, számos síremléket részleteseb-
ben is leírtam. A táblázatos síradatbázist még 2002 decem-
berében kézhez kapta a Nemzeti Kegyeleti Bizottság. Ennek
részletesebb ismertetése egy következô tanulmány témája.

DR. ZBORAY BERTALAN életének 102. évében, 2002. ja-
nuár 18-án elhunyt. Gyógyszerésztörténeti munkásságát
nekrológban méltattam.

Befejezésül DR. MILKÓ VILMOS egyik szállóigéjét idézem:
„A múlt nagyjainak és nemes hagyományainak tisztelet-
ben tartása felemelkedésünk legfôbb biztosítéka!” Nap-

jainkban is szükségünk van eszményképekre: „Példaképek
– ebbôl merít idealizmust a pályára lépô, ez ad önbizal-
mat és öntudatot a pályán mûködôknek és ez biztosítja a
kívülállók részérôl a foglalkozás megbecsülését” (DR.
SCHULEK ELEMÉR gyógyszerész, egyetemi tanár).

Szmodits László
gyógyszerésztörténész

Pantheon of Hungarian Pharmacy
In 1941, newspaper editor Dr. Tihamér Szász suggested to set up
the Pantheon Committee of Hungarian Pharmacy. Further to his
suggestion, the Committee was formed, under the presidency of
Professor Dr Sándor Mozsonyi, on 10 November 1941.

A quarter of a century later, on 30 June 1968, the Section of
the History of Pharmacy was set up in Sopron, within the scope
of the Hungarian Society of Pharmacy (MGYT). Its first presi-
dent was Professor János Halmai who was also member of the
Pantheon Committee formed in 1941. The new Section also
aimed at cherishing the great predecessors’ memory. At the meet-
ing of the leadership of the MGYT Section of the History of
Pharmacy, in March 1992, it was suggested that the Pantheon
Committee should assume the tasks of the Piety Committee as
well. So the profession will search for the tombs of renowned
Hungarian pharmacists, and if necessary, provide for the main-
tenance.

A Galenus Gyûjtemény muzeális intézménnyé minôsítése
2003. januári datálással megtörtént. A gyûjtemény alapját
több száz tételbôl álló gyógyszerészi hagyaték képezi, de
számos támogató segítségével is gyarapodik a tárgyi és
írásos emlékek sora.

DÖRNYEI SÁNDOR, Budapest
Képes levelezôlap, 4 db, észak-olaszországi mûemlék pati-
kákról; az ajándékozó részére dedikált különlenyomatok
másolata, 2 db; Gyógyszerésztörténeti Diárium 1973. 3.
szám; gyógyszerészettörténeti cikkek másolata, 8 db.
MENNER ÖDÖN, Budapest
2 db készítmény csomagolása, il-
letve 1 db szignatúra a Diósgyôr-
Vasgyári patikából.
DR. SÁGI ERZSÉBET, Budapest
Különlenyomat, Botanikai Közlemények.
LEHOCZKY GYÖRGY, Kiskunhalas
Gyógyszeresdoboz, Häckel M. Károly,
Szent Kereszt Gyógyszertár, Újpest.
KASSAI ÁRPÁD, Budapest
XIX. század végi fotó, Akszlépiosz-szobor-
ábrázolás; cégkártya, Vörös Kereszt Gyógy-
szertár, Budapest.
PARMAPRODUKT, Budapest
Magyar Gyógyszerkönyv VI. kiadás, 1–3.
kötet; VII. kiadás, 1–4. kötet.

TámogatókTámogatók
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175 éve
• 1830. XI. 2-án született DIVALD KÁROLY (†1897) gyógy-
szerész, fényképész, üzemalapító. Selmecbányán volt gya-
kornok. A bécsi egyetemen 1855-ben szerzett gyógyszeré-
szi oklevelet. Pályáját Eperjesen kezdte, majd rövid ideig
Varranó gyógyszertárában volt gondnok. 1857–1863 kö-
zött a bártfai Arany Oroszlán Gyógyszertárat bérelte. Fény-
képezôgépet vásárolt 1860-ban, mellyel hamarosan megis-
merte a szakma fogásait. Már 1863-ban mûtermet rendezett
be Eperjesen. Nevéhez fûzôdött a hazai tájkép-fényképé-
szet indulása. Eperjesen 1878-ban egy fénynyomtató üze-
met létesített, melyet folyamatosan bôvített. Nagyon kere-
settek voltak a sokszorosított fényképei. A város képviselô-
jeként is jelentôs munkát végzett.

150 éve
• 1855. V. 5-én született KUBÁNYI LAJOS (†1912) gyógysze-
rész, festômûvész. Középiskolai tanulmányait Selmecbá-
nyán és Pozsonyban végezte. A budapesti tudományegye-
temen 1880-ban gyógyszerészi oklevelet szerzett. Már
gyermekkorában megmutatkozott a kiváló rajzoló és fes-
tôi tehetsége. Gondos kidolgozású képeinek témáit a szü-
lôhelye népéletébôl merítette (Névnap faluhelyen, Lóku-
pecek a csárda elôtt). Kiemelkedôk voltak a lovaskom-
pozíciói. Oltárképei pedig a történelmi Nógrád megye ma
Szlovákiában lévô falvainak templomaiban találhatók. 
A balassagyarmati Palóc Múzeum 8 festményét ôrzi. A szé-
csényi Kubinyi Ferenc Múzeumban 1982-ben kiállításon
mutatták be a mûveit. Szülôhelye, Alsóesztergály (ma Szlo-
vákia) evangélikus paplakának falán 1995-ben márvány-
táblát helyeztek el az emlékére.

100 éve
• 1905. I. 22-én halt meg MADZINYI JÁNOS (1820) gyógysze-
rész, hadnagy, majd kapitány. A Zemplén megyei Nagy-
mihályon született. A pesti egyetemen 1840-ben kapott
gyógyszerészi oklevelet. Hosszabb ideig alkalmazottként
mûködött. Jánoshalmán 1847-ben gyógyszertári jogosít-
ványt kért. 1849 januárjában belépett az I. számú honvéd
vadászezredbe. Július 20-tól már fôvadászhadnagyként
Nagyváradon szolgált. Leszerelve kapitányi rangot kapott.
Hazafias magatartásáért 1849-tôl haláláig volt a jánoshal-
mi Szentlélek Gyógyszertár tulajdonosa. Halála után a fia,
MADZINYI ADORJÁN (1857–1941) vezette a gyógyszertárat.

• 1905. V. 1-jén született MIZSEI ANTAL (†1981) gyógysze-
rész, analitikus. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1936-ban gyógyszerészi oklevelet kapott. A Budapesti
Gyógyszerész Testület Vegyvizsgáló Laboratóriumában
kezdte pályáját, melyet 1939–1942 között vezetett. A büd-
szentmihályi Alkaloida-gyárban egyszerû módszert dol-
gozott ki a mákgubó morfintartalmának meghatározásá-
ra. A Központi Biokémiai Kutató Intézet egyik alapítója

volt 1949-ben. Felállította az analitikai osztályt, melynek
elsô vezetôjeként tevékenykedett. Feladatköre volt a peni-
cillinfermentáció fizikai-kémiai ellenôrzése. 

25 éve
• 1980. IX. 1-jén halt meg Madridban DR. GYARMATI LÁSZLÓ

(1921) gyógyszerész, gyógyszerészdoktor, vegyészmérnök,
egyetemi tanár. A Pázmány Péter Tudományegyetemen
1950-ben szerzett gyógyszerészi oklevelet. Pályáját a
Gyógyszerkutató Intézetben kezdte, ahol a morfingyártás
mellékalkaloidáinak kinyerésével és meghatározásával fog-
lalkozott. Hivatásos katonaként a Magyar Néphadsereg
Egészségügyi Szolgálatánál egy toxikológiai laboratóriu-
mot létesített. Itt elsôként használta fel a méregvizsgálatok-
ban a rétegkromatográfiát. Több magyar gyógyszer felszí-
vódását és metabolizmusát is vizsgálta. A Budapesti Mû-
szaki Egyetemen 1957-ben vegyészmérnöki, szakmérnöki,
majd 1960-ban a Budapesti Orvostudományi Egyetemen
gyógyszerészdoktori diplomát szerzett. Elnyerte 1970-ben
a kémiai tudomány kandidátusa fokozatot. A Semmelweis
Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének
tanszékvezetô egyetemi tanára lett 1970. XI. 1-jétôl. Ezt kö-
vetôen a biogyógyszerészet volt a kutatási témája.

20 éve
• 1985. VII. 27-én halt meg DR. KLIMES-SZMIK ANDOR (1910)
gyógyszerész, bölcsészdoktor, agrárvegyész, a mezôgazdasá-
gi tudomány doktora. Az óbecsei Üdvözítô Gyógyszertárban
apjánál, SZMIK GYULÁNÁL volt gyakornok. A Zágrábi Tudo-
mányegyetemen 1932-ben gyógyszerészi oklevelet szerzett.
A családi gyógyszertárban dolgozott 1942-ig. Közben a Páz-
mány Péter Tudományegyetem fizika-kémia szakán is ta-
nult. A Kolloidkémiai Intézetben 1944-ben bölcsészdoktori
diplomát kapott. A II. világháború végén a honvédségi Köz-
egészségügyi Intézetben szolgált. A Tudor Akkumulátor és
Szárazelemgyár analitikai laboratóriumát vezette 1949-ig,
majd a Földmûvelésügyi Minisztérium, ill. 1955-tôl a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató
Intézete talajfizikai osztályának munkatársa (1951–1959),
majd fômunkatársa volt. Közben 1952-ben elnyerte a mezô-
gazdasági tudomány kandidátusa, majd 1981-ben pedig a
tudomány doktora fokozatokat. A müchenbergi Földmûve-
lési és Növénytermesztési Kutató Intézet vendégkutatója volt
1959-ben. Két ízben, 1964–1968 és 1971–1974 között Ku-
ba talajait is kutatva megszervezte Havannában a talajfizikai
kutatásokat. Ott a Központi Talajlaboratórium alapító veze-
tôje volt. Tudományos munkássága: a talaj szerkezete, a víz
és a levegô gazdálkodást befolyásoló tényezôinek feltárása
terén ért el nemzetközileg is jelentôs eredményeket. Az elsôk
között mutatott rá a talajpusztulások fizikai okaira. Több
könyve és számos közleménye jelent meg hazai és külföldi
szaklapokban.

Szmodits László 
gyógyszerésztörténész
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A modell – a nôi akt a XIX. századi
magyar mûvészetben címû idôszakos
kiállítás a Magyar Nemzeti Galériá-
ban volt megtekinthetô. A kiállítás
anyagához a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum, Könyvtár és
Levéltár számos ritkasága társult. 
A  több száz éves anatómiakönyvek,
a festészet gyöngyszemeinek külön-
leges párosítása jellemezte a kiállí-
tást. A korai idôbôl való Fôúri pár
Ádám és Éva jelmezében címû képtôl
kezdve a XIX. század közepén ké-

szült Vénusz és Ámor cégéren (Vértessy drogéria), továbbá
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF, az egykori gyógyszerész Napkúra ket-
tesben és a Modelljeim kaposvári kertemben címû festmé-
nyein keresztül ENGEL JÓZSEF egész alakos Éva márvány-
szobráig nagyszámú, szép alkotás volt látható.

Események – Kiállítások – Rendezvények

Ganzi Ágoston: Nô képe,
1845 (részlet). Olaj, vászon
79×59,5 cm

Magyar Nemzeti Galéria
Budavári Palota, C épület, földszint
Tel.: (1) 224-3700
Fax: (1) 375-8898
http://www.museum.hu/budapest/nemzetigaleria
Nyitva tartás: hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig.
A múzeum állandó kiállításai ingyenesen látogathatók.

Az Országos Széchényi Könyvtárban megnyílt a Pannóniai
Féniksz, avagy a hamvából fel-támadott magyar nyelv / Elsô
nyomtatott tudományos könyveink (XVI.–XIX. század) címû ki-
állítás. A vendégkönyvben a lényeget felismerô látogató írja:
„Jó volt látni, hogy a XVI. században milyen fejlett a nyom-
dászatunk és a gyerekek magyarul tanulhattak az iskolában.”

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia közös kiállítása (társrendezô a Magyar Tu-
dománytörténeti Intézet) az elsô magyar nyelvû nyomtat-
ványok megjelenésétôl, tehát a XVI. század közepétôl a
magyar nyelv akadémiai nagyszótára, az ún. Czuczor–Fo-
garasi szótár megjelenéséig (1862–1874) követi a magyar
nyelvûség fokozatos térhódítását a magyar tudományos-
ságban. Azt a folyamatot mutatja be, amelynek során a
magyar nyelv használata, funkciói fokozatosan bôvülnek,
a különbözô tudományok szakszókincse kialakul és a XIX.
századra – a Magyar Tudományos Akadémia megszületé-
sével és közremûködésével – a különbözô tudományágak
magyar nyelvûvé válnak.

A kiállítás kurátora és a katalógus szerkesztôje: GAZDA

ISTVÁN és STEMLER ÁGNES.

Országos Széchényi Könyvtár
Budavári Palota, F épület
Telefon: (1) 224-3700
Nyitva tartás: vasárnap és hétfô kivételével 10.00–18.00 óráig.
A kiállítás megtekinthetô: 2005. március 11.–2005. július 30. között.

Magyar Természettudományi Múzeum
Budapest VIII., Ludovika tér 2–6. 
Tel.: (1) 210-1085
Nyitva tartás: 10–18 óráig, kedd szünnap.
A kiállítás megtekinthetô: 2005. március 18.–július 3.

A kiállítás katalógusában az Orvostörténeti Múzeum
munkatársainak tanulmányai is megjelentek (HORÁNYI

ILDIKÓ: A nôi test az anatómiai ábrázolások tükrében és
MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS: A testszemlélet XIX. századi válto-
zásainak tudományos háttere).

Érdekesség, hogy SZÉKELY BERTALAN több festményen
megörökített modellje BALOGH PAULA, aki az 1900-as évek
elején Zemplénben élt gyógyszerész férjével.

Az egyes tudományágak szak-
értôi (tárgyleírói) között a gyó-
gyításkultúra történészeinek so-
rában szerepel DR. GRABARITS

ISTVÁN (gyógyszerészettörténet,
kémiatörténet), DR. KARASSZON

DÉNES (állatorvoslás-történet),
SZABÓ T. ATTILA (botanikatörté-
net) és DR. SZÁLLÁSI ÁRPÁD (or-
vostörténet).

A grandiózus kiállítás látványosságát és tartalmi gaz-
dagságát nagyban emelik a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum legválogatottabb patikaedényei és néhány kora-
beli gyógyszertári eszköz.

Káprázatos kövek
A hazai muzeológia magas fokú elismertségét fejezi ki,
hogy a Káprázatos kövek címû kiállítás, amely 5 éven át jár-
ja majd a világot, Budapesten debütál.

A bemutatott anyag a Royal Collections E.E.I.G. (Spa-
nyolország) két gyûjteményébôl áll:

Drágakô-paradicsom
A Föld legfontosabb drágakôfajtáiból 6882 példány,

összesen 103 829,96 karát súlyban.
Páratlan drágakövek
6 darab, összesen 43 813,5 karátnyi rendkívüli példány,

amelyet mérete, tisztasága és színe alapján egyedülállónak
tartanak.

A Természettudományi Múzeum saját anyagával is bô-
víti ismereteinket.

Számos gyógyítástörténeti tudnivaló szere-
pel, például hogy a tehetôsebb XVI. századi
magánpénztárak kliensei számára divatos
gyógyszerek voltak a drágakôbôl készült solu-
tiók és mixturák. A gránátot szívdobogás, pes-
tis és melankólia, a rubint vérhas, a smarag-
dot pedig vérhas, ebmarás ellen szedték. A za-
fír a szívdobogás ellenszere volt.

Patikaedényeket tartalmazó vitrin
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Corazón Verde 
„Zöld Szív” sma-
ragd, 456,50 ka-
rát, szív alakú csi-
szolás. Lelôhely:
Kolumbia
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A magyar gyógyszerésztörténeti
irodalom 1944-ig

Napvilágot látott a magyar gyógyszerésztörténeti
bibliográfia elsô önálló kötete, amely a kezdetek-
tôl 1944-ig számba veszi a hazai gyógyszerésztör-

téneti irodalmat. A kötet anyagát sok évtizedes munkával
DR. DÖRNYEI SÁNDOR könyvtáros gyûjtötte össze. Ez párja,
kiegészítôje lesz A Magyar Orvostörténeti Irodalom 1715–
1944 címmel 2002-ben megjelent kötetnek, amelynek
anyagát szintén DÖRNYEI szedegette egybe. Ô a magyar
gyógyszerészet elsô számú könyvésze. Fél évszázada a na-
pi munkája mellett az orvos- és gyógyszerészettörténetre –
annak különösen biográfiájára és bibliográfiájára – szánta
minden idejét.

„Nincs izgalmasabb olvasmány, mint bibliográfiát la-
pozgatni” – mondta egyszer DÖRNYEI. Valóban. Lapozga-
tás közben izgalmas utazást tehet az ember, számba véve,
hogy kedvenc témájához mennyi forrás lelhetô még fel.
Olvasása közben tárulnak fel újabb és újabb
kutatandó területek, csodálatos ismeretlen tá-
jak, azután az út végén rádöbben az utazó,
hogy mindazt, ami mellett elsuhantunk, rész-
leteiben megismerni egy munkás élet sem ele-
gendô.

Majdnem száz éve jelent meg a magyar
gyógyszerészet – mindeddig egyetlen – bib-
liográfiája önálló kötetben, MATOLCSY MIKLÓS:
Könyv- és irodalmi gyûjtemény magyarországi
gyógyszerészeti munkákról 1578–1909 címmel.
MATOLCSY számba vette az önálló kiadványo-
kat, és az általa megjelölt – elsôsorban gyógy-
szerészi – kiadványokat 1910-ig. Mûve ma nélkülözhetet-
len könyvritkaság, amelyet gyógyszerészeti csoportokra
osztott: tudományos mûvek, gyakorlati gyógyszerészi iro-
dalom, szakügyeket tárgyaló irodalom, kiképzést tárgyaló
irodalom, történeti munkák, folyóiratok, enciklopédiák,
pharmacopoeák, taxakönyvek, vegyes mûvek. A gyógysze-
részet története fejezetben 120 szerzôt találunk. 

DÖRNYEI mûve „csak” a gyógyszerészet történetének bib-
liográfiáját öleli fel, vaskos kötet terjedelemben. Már a tar-
talomjegyzék megszédíti az elmét, ezek alapján teljességre
törô „magyar gyógyszerészet története” készíthetô. A kötet
fôbb fejezetei: 

– a gyógyszerészet története (a gyógyszerészi szaknyelv,
szakirodalom, folyóiratok, gyógyszerészképzés, szerveze-
tek stb.);

– a gyógyszertárak története (mértékek és súlyok, speciá-
lis gyógyszertárak, drogériák stb.);

– a gyógyszerek története (gyógyszertan, gyógyszerterá-
pia, gyógyszerkönyvek, taksák, gyógyszeranyagok, gyógy-
szeripar – gyógyszer-nagykereskedelem stb.);

– a gyógyszerészek (magyarországi és külföldi gyógysze-
részek életrajzgyûjteménye);

– személynevek és földrajzi nevek egyesített mutatója.
A kötet magában foglalja a hazai szerzôknek az egyete-

mes és a magyarországi gyógyszerészettörténeti munkáit,
akár itthon, akár külföldön, akár magyarul, akár idegen
nyelven publikálták ôket. Kiterjed továbbá a külföldi szer-
zôknek a magyar gyógyszerészet múltjával foglalkozó köz-
leményeire is. Az 1944 elôtti idôszakban viszonylag kevés
a mai szigorúbb követelményeknek is megfelelô, visszake-
reshetô forráshivatkozásokkal, jegyzetekkel ellátott mun-
ka. A tudományos igényû tanulmányok mellett egyszerû
adatközlések, évfordulói megemlékezések, nekrológok,
idôskori visszaemlékezések, hírlapi riportok egyaránt ke-
rültek a gyûjteménybe. 

A mû mérföldkô lesz a további kutatásokhoz, intézmé-
nyek, gyógyszertárak és gyógyszerészcsaládok történetének
összeállításához. 

A Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Magyar
Gyógyszerésztörténeti Társaság közös kiadásában jelenik

meg a kötet, a Magyar Tudománytörténeti
Szemle Könyvtára sorozat köteteként. A kivá-
ló sorozat GAZDA ISTVÁN intézetigazgató szer-
kesztésében jelenik meg.  

A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság
közremûködött a kötet megjelentetésében, ez-
zel elsô kiadványának tekinti a gyógyszerész-
történeti bibliográfiát, amelyet a társaság
egyik vezetôségi tagja, DR. DÖRNYEI SÁNDOR ál-
lított össze. Ez a mû vezérfonal lesz a társaság
munkájához, megkönnyíti a kutatást, szemlé-
letet és eligazodást ad, ugyanakkor feltárja a
hiányosságokat. Megmutatja a gyógyszerészet

történetének nagyon elhanyagolt területeit, mint például
az eszköztörténetet és a munkafolyamatok történetét. 

A megjelenô bibliográfiát szívbôl ajánljuk minden
kedves kutatónak és érdeklôdô olvasónak, WINKLER LAJOS

professzornak a száz évvel ezelôtti elsô irodalmi gyûjte-
ményhez, a MATOLCSY-bibliográfiához 1910-ben írt gon-
dolataival: 

„E mû szerzôje nagyon hasznos munkát végzett, amikor a
magyar gyógyszerész(történet)i vonatkozású szakdolgozatokat –
nehogy reájuk a feledés homálya boruljon – nagy gonddal össze-
gyûjtve jegyzéküket közhasználatra bocsátotta… Fölötte kívána-
tos azonban e munka minél szélesebb körben való terjesztése
még inkább azért, hogy a mai gyógyszerészek e mûvet olvasgat-
va elôdeik érdemeit megbecsüljék és ebbôl erôt merítsenek a
folytatólagos serény munkára.”

dr. Grabarits István,
a Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság elnöke

A könyv megvásárolható a Semmelweis Orvostörténeti
Könyvtárban (1023 Budapest, Török u. 12.). Ára: 3000 Ft.
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Kézi gyógytár.
Részlet a 2004. évi falinaptárból
(Galenus Kiadó).
Galenus Gyûjtemény, Budapest.
Fotó: Basa János/Kerényi János



Cseh és magyar porcelántégelyek.
XIX. század vége.
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Budapest.
Fotó: Vékás Magdolna


