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Más időket élünk,
más csillagok járnak,
Isten óvja szegény,
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik tanácsaikkal és észrevétele-
ikkel segítették munkánkat. Név szerint: Kocsis Jánosnak, a Galenus Gyűjtemény muze-
ológusának, akinek többek között azért is köszönettel tartozunk, hogy történelminek
mondható időkben (számunkra legalábbis annak tűnik: közel egy évtizede) érdeklődésün-
ket a gyógyszerészettörténet felé terelte; a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár munka-
társainak, Domján Lajos könyvtáros-levéltárosnak, Kölnei Lívia könyvtárosnak és dr.
Magyar László András könyvtárigazgatónak. Magyar doktornak külön is köszönjük mun-
kánk lektorálását (pro nihilo), különös tekintettel görög-latin szövegeink gondozására.
Hálával tartozunk dr. Kapronczay Katalin főkönyvtárosnak és Kis Tamás könyvtárosnak;
továbbá Rákóczi Katalinnak a régi német kézírásos szövegek átírásárért, nemkülönben az
„Ernyey” Gyógyszerészettörténeti Könyvtár és Levéltár munkatársainak, Ráczkevy Edit-
nek és dr. Sági Erzsébetnek. 
Köszönet illeti Szeli Valéria adatközlőt, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársát,
továbbá Révész Miklós gyűjtő-szakírót, aki rendelkezésünkre bocsátotta hatalmas gyűjte-
ményét, s végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki Jóri Ferenc kép- és kéz-
tördelőszerkesztőnknek értékes közreműködéséért, nem utolsó sorban pedig hozzánk való
türelméért.
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Ajánlás

A patikusok nagyon is jól ismerik az ajánlás erejét, kisebb-nagyobb fortélyait, melyekkel
mindennapi munkájuk során egyébként is élnek. Éppen ezért esetünkben feleslegesnek
tartjuk bármiféle ajánlással kísérletezni. Engedje meg viszont a Kedves Olvasó, lett légyen
céhbeli vagy céhen kívüli, aki korábban átkűzdötte magát számos prelaudáción, előzetes
feldicsérésen, s e téren meglehetős állóképességre tett szert, hogy itt és most próbára te-
gyük ebbéli türelmét. Ajánlás címén ugyanis minden hagyományra, sőt, azt kell, hogy
mondjuk, jó ízlésre is fittyet hányva az alábbiakban rövid eszmefuttatással, sőt – tisztesség
ne essék szólván – menéssel kívánunk élni.

Az ajánlás a könyvkiadás boldogságos története során eredetileg a szerző köszönetnyil-
vánítása volt annak a potentátnak, aki a mű megjelenését elősegítette, illetve egyáltalán
lehetővé tette. Embere válogatta, hogy ez az ajánlás milyen terjedelemben (akár több ol-
dalán át) és milyen mélységű hajbókolás közepette történt. Idővel azonban, annak arányá-
ban, ahogy csökkent a támogatási kedv és nőtt a kiadásra váró művek, valamint az
öntudatos, ámbár továbbra is (koldus) szegény auktorok száma; a szerzőknek rá kellett
jönniük, hogy ajánlásukkal elsősorban a potenciális vevőket, mármint az olvasóközönséget
kell megcélozniuk. 

Ezt viszont ők maguk már nehezen tehették,(vö. minden szerző a maga művét dicséri...),
nem csupán azért persze, mert nem lett volna elegáns, de nyilván hiteltelenül is hangzott
volna. Ennek megfelelően keresni kellett valakit, aki hajlandó volt ezt megtenni helyettük.
Egy jó barát, netán kolléga, tisztelő – bárki. Természetesen minél ismertebb, minél ran-
gosabb volt ez az illető, annál jobb. Manapság, ha mégsem sikerül a kérdéses mű/szerző
számára ilyen jóembert találni, nos, akkor marad a Kiadó, pontosabban a fülszöveg
és/vagy a hátsó borító. 

Egészen más kérdés viszont, amikor a szerző néhány szóban, esetleg egy rövid mondat
erejéig művét a közönség kegyébe, vagy – és ez a gyakoribb – egy számára kedves, kö-
zelálló személynek ajánlja. Ez a szerző privilégiuma, s manapság általában élnek is vele.
Az előzőre kiváló, bizonyos értelemben azonban meglepő példát jelenthet Karinthy Fri-
gyes egy kevésbé ismert, a maga nemében zseniális ajánlása: „Annak, akinek erre van
szüksége.” Ennél szellemesebb mi magunknak se jutna eszünkbe, ezért nem is kísérlete-
zünk hasonlóval; a humor atyamesterét egyébként is nehéz lenne nemhogy utolérni, de
akár megközelíteni is.

Azt viszont nem tudtuk megállni, hogy az alkalmat felhasználva – kevésbé zseniális,
ámde mindenképpen szokatlannak, sőt formabontónak mondható – személyes ajánlással
ne éljünk: 
Sógornőnknek, dr. Takácsné dr. Németh Éva dr.-nak – orvosság helyett is.
Egyebekben és általában pedig: Ajánljuk magunkat!
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ELŐSZÓ és BEVEZETÉS

A pharmacopoea, a gyógyszerkönyv a patikus bibliája. Az igazi bibliától persze igen sok-
ban különbözik, abban leginkább, hogy állandóan változik. Jobbára persze bővül, de ki is
maradnak belőle dolgok. Pontosabban szerek. Aztán meg különböző gyógyszerkönyvek
léteznek, hogy akár az egyes országok nemzeti gyógyszerkönyveit, vagy a katonák szá-
mára, esetleg a szegény, fizetni nem tudó betegek számára összeállítottakat stb. említsük. 
Van humoros gyógyszerkönyv is, amely azonban egészen különleges pharmacopoea. Min-
denekelőtt a humorérzék erősítését szolgáló, illetve a krónikus kedélybetegséget gyógyító
szereket (anekdotákat, humoros történeteket, sőt, uram bocsá’, vicceket) tartalmazza. 
A jelen kiadvány persze mást is. Mondhatnánk többet, azonban ez nem lenne egészen
igaz, hiszen ez a többlet csupán közvetve kapcsolódik az egészség/humorérzék, azaz az
egészséges humorérzék megőrzéséhez.

Mindenesetre elmondhatjuk, hogy az ötlet nem új, az első hazai gyógyszerészeti témájú
humoros (ráadásul illusztrált) gyógyszerkönyv 1930-ban látott napvilágot; Lovasy Ödön
(1882-1934) bajai gyógyszerész tollát, pontosabban (rajz) irónját dicsérő karikatúra-gyűj-
teményként jelent meg. A „Pharmacopoea humorica” címlapján a következőket olvas-
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hatjuk: „Editio Prima Emendata. Invenit, pinxit et sculpsit Edmundus Lovassy Mag.
Pharm. Baja MDCCCCXXX.” Halmai János professzor 1966-ban közölte újra a könyv-
ben található tizenkét (nem egy tucat!) karikatúrát a „Gyógyszerészet” hasábjain. dr. Szi-
getváry Ferenc (1926-1998) szombathelyi gyógyszerész, gyógyszerészettörténész és
múzeum-igazgató 1986-ban újra kiadta a kis kötetet („Expinxit et Commentarium fecit
Franciscus Szigetváry Dr. Pharm. Kőszeg MDCCCCLXXXVI.), némi saját kommentárok
kíséretében, miután úgy látta, hogy erre szükség van „a latin nyelv oktatásának háttérbe
szorulásával és az egyes kifejezések, gyógyszernevek elévülése következtében… még a
fiatalabb kollégák számára is.” 

Mindez kellő bizonyítékként szolgálhat nemzedékünk számára is arra nézve, hogy mind
a patikáriusoknak, mind pedig a muzeológusoknak kell, hogy legyen, sőt, igenis van hu -
mor érzékük. Hozzátennénk: a könyvtárosoknak, levéltárosoknak is, amint azt anyaggyűj-
tésünk során a Török utcai, illetve az Ernyey könyvtárban nem egyszer megtapasz-
talhattuk. Sőt, még az Országos Széchenyi Könyvtárban is.

Ami pedig a gyógyszerészi humorérzéket par excellence illeti, Szigetváry doktor pél-
dájánál maradnánk. Neki aztán az átlagosnál jóval nagyobb humorérzékre volt szüksége
hányatott élete során, amely nélkül nehéz is lett volna meg-, pontosabban túlélnie mindazt,
amit a sors/hatalom reá mért. Csupán nagy vonalakban: miután 1945 tavaszán fogságba
esik, a temesvári hadifogolytáborban tífuszos, végstádiumos betegként sorsára hagyják.
Túléli. Felmegy a romos fővárosba, és még ugyanazon év őszétől az orvosi kar gyógy-
szerészi tanszékén nyer alkalmazást. 1951-ben politikailag megbízhatatlan, osztályidegen
elemként elbocsájtják állásából. Előbb szülővárosában gyógyszerész, majd a Vas Megyei
Gyógyszertári Központ szakelőadója. 1961-ben viszont, talán az enyhülés jegyében, ki
tudja, a kőszegi patikamúzeum, az egykori Jezsuita Patika igazgatójának nevezik ki. 

Kinevezése barátai körében osztatlan örömet keltett, csupán néhány csinovnyik fanyal-
gott. Állítólag ekkor kiáltott fel a vasmegyei első titkár: „Mindig tudtam, hogy ez a Szi-
getváry egy kripto-jezsuita!” Ő aztán igazán tudhatta – karrierjét kripto-kommunistaként
kezdte.

Jelen kötetünk a Pharmacopoea Humorica és általában a gyógyszerészi humor legjobb
hagyományait kívánja folytatni. Teszi pedig ezt oly módon, hogy merít a korábbi, nem
feltétlenül a gyógyszerészettel foglalkozó, de valamilyen szálon hozzá kapcsolódó kiad-
ványokból is. Gondolunk itt többek között nem csupán a klasszikusok, mindenekelőtt
Tóth Béla gyűjtésére, hanem olyan, jóformán ismeretlen szerzők, mint H. Bele Balassa
szösszeneteire is.

Gyűjtésünk során igyekeztünk mindenekelőtt hazai forrásokból meríteni. Nem csupán
azért, mert a hazai tudvalevően mindig jobb, mindig ízesebb, mint a külföldi, hanem már
csak a terjedelemre való tekintettel is. Galenus kígyójából ugyanis semmiképp sem kí-
vántunk tengeri kígyót csinálni, jóllehet a kísértés erre nagy volt, igazán nagy. Azért persze
nem csupán hazai hatóanyaggal dolgoztunk, időnként és helyenként került hozzá import-
ból is, de csak módjával. Ha úgy tetszik, inkább csak vivőanyagként.
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Kutakodásaink során, meg kell mondanunk, legtöbb gondot a latin szövegek jelentették
számunkra. A régi, jó békeidőkben persze, amikor a gimnáziumban kötelező volt a latin,
ez nem jelenthetett volna problémát, legkevésbé a gyógyszerészek számára, akiknek hi-
vatalból tudniuk kellett latinul, és tudtak is. Manapság viszont – o tempora, o mores! –
néhány kósza klasszika-filológuson és szaktörténészen kívül senki sem tud latinul. Mi se.
De, Uraim, ezt legalább magyarul mondjuk!

Rengeteg anyagot, adalékot rejt a szaksajtó. Ezen becsületesen át is rágtuk magunkat, s
meg kell állapítanunk, hogy még a Gyógyszerészi Közlönyben is akadt érdekesnek tűnő
hír. Esetenként a fekete humor tartományába tartozó, de akkor is humorosnak mondható
néhány mondat. Mármint számunkra annak tűnő mondat. Ez persze kiválthatja egyesek
rosszallását, mondván, hogy megközelítésünk komolytalan. Nos, készséggel vállaljuk
ennek ódiumát, még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy a honi humor nagy klasszikusa hu-
morban sohasem ismert tréfát.

Véleményünk szerint komoly dolgokhoz, mint amilyen többek között a gyógyszeré-
szettörténet, egyébként is csak némi (dosis maximo-minimalis) komolytalansággal érde-
mes közelíteni. Éppen ezért arra kérnénk a T. Olvasót, legyen bár szakmabeli, mármint a
gyógyszerészi kar tagja (ideértve a tudós bűzdoktorokat is), vagy éppenséggel céhen kívüli
(n.b. nálunk a patikusok sohasem alkottak céhet – szerencsénkre), ugyanolyan kedvvel
forgassa Pharmacopoeánkat, mint amilyen elszántsággal fáradozánk összeállításán mi ma-
gunk. Nem csupán saját örömünkre, hanem remélhetőleg a T. Olvasó mulatságára is.

Végül pedig Alberti Andor gyógyszerész nyomán, aki „A kézieladás gyógyszerei” c.
kiváló könyvének (Budapest 1914) „Előszavában és Bevezetésében”  olvasóitól vissza-
jelzést, bírálóitól pedig csupán annyit kér, hogy könyvének „hibáit egy alkalmazott gyógy-
szerész rovására írják, aki pihenésre szánt idejét töltötte e munkában”, mi is csupáncsak
ennyit várunk. Nyugdíjas nemoklevesi minőségünkben nem is kívánhatunk többet…

Ecce Pharmacopoea Humoristica! Tolle et lege!

Die Sanctis Damiani, A. D. 2013 

Carolus Josephus Blasius Bombastus
Ps. Eu. D. Mag. Pharm. emeritus
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I. RÉSZ

ORGANIKUS ÉS NEM ORGANIKUS SZEREK

AVAGY

TÜCSÖK ÉS BOGÁR
(SIMPLICIA & COMPOSITAE)
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1. FEJEZET: (SZAK)NYELVELÉS

Szófejtések  (Értelmező kisszótár)

Szép és hasznos (segéd) tudomány az etimológia. Alábbi, nagyon is szerény szószedetünk
ennek jegyében a szakma – bocsánat, hivatás – régi, jobbára elfeledett, vagy még inkább
meghaladott kifejezéseinek, elnevezéseinek kincsestárából válogat, illetve néhány ma is
használatos gyógyszerészi műszónak igyekszik a történetét, hátterét megvilágosítani.

Aci acitophosan (1930 körül)

Ad oculos szemmérték szerinti mérés. Ilyenkor a vásárlónak hátat kell fordí-
tani, hogy ne lássa a „pongyolaságot.”

Akcessist, akcessista járulnok, katona-gyógyszerész elnevezése a közös hadseregben,
illetve a honvédségnél. Hivatalos magyar megfelelője később a
„gyógyszerügyi segédtiszt’

Alembik desztilláló készülék elnevezése a középkorban

Apotheca (gör.) eredetileg raktár, kamra jelentéssel, a rómaiaknál borraktár.
A középkorban már gyógyszertárt jelöltek ezzel a névvel. A m.
patika

Apothecarius gyógyszerész a középkori, illetve a konyhalatinban; természete-
sen a m. patikárius, patikus is innen származik

Apothecasler XVIII-XIX. századi jogi terminus technicus a gyógyszerészi cím
bitorlójának megnevezésére, illetve az engedély nélkül gyógy-
szert áruló személyre

Approbációs vizsga eredetileg a teljes jogú gyógyszerészek vizsgája; a megyei fizikus
(tisztiorvos) és egy tapasztalt gyógyszerész előtt leteendő vizsga a
XVIII. században. A XX. században  a gyógyszertárvezetésre jo-
gosító vizsga; 1917-ben került felújításra. Dr. Andriska Viktor
tette le elsőnek. Hosszabb szünetet követően az újabb approbá-
ciós tanfolyamot 1930-ban szervezték az Egyesületben. A rákö-
vetkező évben a budapesti egyetemi gyógyszertár vezetője, dr.
Matolcsy Miklós professzor is indított approbációs tanfolyamot
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Aqua ardens pálinka; aqua vitae; ákovita

Aromatarius a XII. századtól a specionariusoktól különvált illatszerkereskedő;
az aromatariusok később gyógyszerekkel is kereskedni kezdtek,
de erősségük továbbra is a kozmetikumok maradtak

Axungia állati zsírok; ezekből még a XX. század harmincas éveiben is
nagy választék volt jelen a – mindenekelőtt falusi – patikákban 

Áthelyezés mármint személyjogú gyógyszertár áthelyezése régi helyéről va-
lamilyen új helyre, akár egy másik helységbe (községen) kívül,
akár helységen (városon) belül. Az engedélyt az illetékes minisz-
térium adta meg

Beád Lőwy szerint a patikus

Beöntés gyógyszerész-segédi műszó a munkahelyi italozásra

Bitangmárka a ném. Freimarke, olyan márkanév, amely már nem áll védelem 
alatt; mindenki használhatja jogi következmények nélkül

Boríték boros üveg

Bródium baromfiból főzött erőleves, tkp. tyúkhúsleves

Confectum, confecta cukorporral bevont, tkp. kandírozott gyógyszer

Confectionarius a középkori latinban gyógyszerész

Defectarius a rendelendő anyagok nyilvántartója, a defektuskönyv vezetője

Defektuskönyv tartalmazza a rendelendő elfogyott anyagok nevét és mennyisé-
gét, továbbá a rendelések keltét

Disszidensek Az 1920-as években dr. Gaál Endre egyesületi elnöksége ellen 
fellépő gyógyszertár-tulajdonosok csoportja

Elektuárium „gyógyszer, amely elolvad a szájban.” A vivő-, vagy olvasztó-
anyag általában valamilyen édes gyümölcssűrítmény, méz vagy
cukros oldat (gör. lekhó ’nyalok’ szóból – tkp. „nyalat”
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Fehér por a farmakológiai szakzsargonban ’bevizsgálandó szerves vegyület’

Független gyógyszerész 1930-as évekbeli meghatározás a megfelelő kvalifikációval
rendelkező, de szakmájában nem dolgozó gyógyszerészre. A gya-
korlatban a drogistákra és az illatszerészekre (is) alkalmazták

Furvézer a német Verwalter (gondnok) szakzsargonosított változata, tkp. a
gyógyszertár ideiglenes vezetője (v.ö. még Vorweiser)

Háromkanalas jel (ném. Drei-Löffel Symbol) Németországban az 1930-as években je-
lent meg olyan gyógyszerek csomagolásán, amelyekből naponta
három kanállal kellett bevenni. Bevezetésére nálunk is történtek kí-
sérletek, de végül is nem honosodott meg

Gyógyfűszerész drogista. A XIX. században meghonosítani kívánt elnevezés végül
nem vált általánossá

Gyógyszerészbörze a fővárosi Múzeum-kávéházban működött 1914-1924 között a feke-
tézők örömére; normális időkben állásközvetítő-helyként működött

Gyógyszertáros Az 1910-es években a gyógyszertár-tulajdonosok jelölésére aján-
lott elnevezés: végül is nem terjedt el

Gyógytáros gyógyszerész; Kovács Mihály orvos „Chemiájában” szerepel
először; nem honosodott meg

Herbateás vándor, vásári gyógyszerárus (XVI-XVII. sz.)

Herbárium fűpadlás a gyógyszertárban

Hölgypor púder, 1891

Impleál fogyóban levő készleteket tölt fel, pótol (lat. impleo = betölt, fel-
tölt)

Insectarium „bogártár” 

Jognyertes a személyi jogú gyógyszertár vezetője, elvben tulajdonosa
Kisgyógyszerész a vidéki, ezen belül is falusi, általában a megélhetés határán ten-

gődő patikusok elnevezése a két világháború közti időben
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Klistély, klysma csőre, alllövet, beöntés. Eredetileg, a XVI-XVII. század folyamán
illatosított vízzel adták

Kondíciós XIX. századi, az okleveles és nem okleveles gyógyszerészekre
egyaránt használt kifejezés, egyezségen alapuló megállapodás ke-
retében, határozatlan időre történő alkalmazás esetében, kéthetes
felmondási idővel

Körtanár körorvos

Labdacs, lapdacs pilula. A latin pila (labda) szóból. Gömbölyű gyógyszerforma. A
labdacs zselatinnal történő bevonását Garot francia gyógyszerész
(†1868) találta fel, ezt hívták sinapisis-nek. Cukorbevonattal
ugyanez drazsé-ként ismert

Manuális kéziratos receptgyűjtemény

Materialista a középkorban drog-nagykereskedő vagy fűszerkereskedő

Medicamentarius orvos-gyógyszerész. Plinius és a Biblia egyaránt gyakran hasz-
nálja ezt a kifejezést; a középkori latinban méregkeverő (is)

Naftalin-zacskó a csapatoknál az I. Világháború alatt a rendszeresített vászon-
zacskó, amelyben tetűpor volt. Nyakban kellett hordani

Nostrum azonnal használható gyógyszer vagy titkos recept. Néhány nost-
rum titkos recept je a XVII-XVIII. században óriási pénzekért cse-
rélt gazdát. Így pl. XIV. Lajos a kínafa-kéreg decoctumát vette
meg Talbot angol vegyésztől, Nagy Frigyes pedig a galandféreg
elleni receptet Mathieu-tól

Nyakolaj illatosított szesz. Néha a praxi saját magát is kiszolgálta vele, ter-
mészetesen a princi tudta nélkül. Ez volt a nevezetes beöntés.
Gömbölyű üvegben tartott Spiritus aromaticusról, közönséges
nevén nyakolajról (colophon medicinalis ad usum pharm.) volt szó.

Nyalat (linctus) Szirup, ill. sűrűségű, szájon át szedhető szer. Electuari-
umnak is hívták. Alap(vivő) anyaga méz, gyümölcsszirup vagy
glycerin volt. A XIX. század közepéig népszerű gyógyszerforma.
Vigyázat: a „hideg nyalat” nem gyógyszer volt, hanem – fagylalt!
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Nyelet (lictarium, lekvár) A XVIII. században kedvelt gyógyszerforma.
Ilyen volt pl. a Theriacum is. Tulajdonképpen besűrűsödött, sűrí-
tett nyalat. L. feljebb!

Nemoklev nem okleveles gyógyszerész

Norma pauperum a szegények gyógyszerkönyve. A szegény, fizetőképtelen betegek
ellátásához engedélyezett ’vényelőiratokat’ tartalmazó receptes
könyv. Első kiadása 1850-ben jelent meg; Magyarországon a vilá-
gon először vált kötelezővé alkalmazása. 1935-ben már a VI. kia-
dásánál tartottunk

Offisz a kiszolgáló helyiség; műterem (lat. officium)

Patyikás Rózsika Jókainé Laborfalvy Róza, vagyis a jászberényi patikus 8 éves kis-
leánya

Percentezés a patikusok által nagyon utált, a nagyobb kliensek (betegpénztá-
rak, kórházak stb.) elvárt, sőt kikényszerített árengedmény formája

Pharmaceuta az ókorban az orvost jelölte, a XVI. századtól viszont csak és ki-
zárólag a gyógyszerészt

Pharmacekeisz a gyógyszerész megfelelője Galénosznál

Pharmaceus ugyanez latinosítva 

Pharmakopoia a gyógyszerárusítás művelete, jelentésátvitellel a színhelye. Ebből
a szóból származik a “Pharmacopoea”, a gyógyszerköny neve is

Pharmacus eredetileg, mármint a korai ókorban méregkeverő, a II. századtól
viszont egyre inkább gyógyszerkészítő jelentéssel bír

Pharmakon az ókorban, illetve a későbbi századokban méreg vagy ellenszer
jelentéssel bírt, de lehetett ismeretlen összetételű anyag is, mint
pl. kozmetikum, kenőcs stb.

Pharmacopoea gyógyszerkönyv. Osváth Pál 1862-ben gyógyszerészi műtannak
mondja

17



Pharmakopola a phamakon árúsítói, tkp. az ókori drogisták. Cicerónál szerepel
először. Később lehetett lehetett orvos, nagy- vagy kiskereskedő,
házaló stb.

Pigmentárius festékcsináló, festékárus. A Bibliában szerepel, jelentése tkp. patiká-
rius, így fordít ja Erdősi Szilveszter és Károli Gáspár is: „Kicsoda az,
aki feljő a pusztából, mint a füst nek oszlopa, mirhától és tömjéntől il-
latos, a patikáriusnak minden jó illatú porától”

Pomádé hajkenőcs

Porhüvely kapszula, portok, papírtasak, zacskó

Pot-pourri eredetileg gyógyszerészeti terminus technicus, franciául szó szerint
rohadt edényt jelent. A régi szép időkben ezeket a ’rohadt edénye-
ket a nagypolgári otthonok belső tereinek szagosítására használták;
különböző illatos növényeket (összesen akár 43 félét), leveleket, vi-
rágokat, gyümölcshéjakat stb., majd három sóval (Kali carb.,
Ammon. Hydr. és Natr. Chlor.) összekeverték és egy kevés vízzel
megnedvesítették, majd a jól elzárt edényt kihelyezték a szobába

Praxi praktikáns, gyakornok

Principális tulajdonos, tulaj, főnök

Profumista (házaló) illatszerárus, illatszerész, illatszer készítő

Pro nihilo betegpénztári (’ingyen’) recept 

Rhizotomos  gyógyszerkészítő segéderő, aki gyökereket és stb. ás ki. Tkp. vándor
idénymunkás

Provizor kezelő, gondnok

Receptárius recept-leolvasó, kezelő, sőt, a recept-készítő is

Retaksálás a gyógyszerek árképzésének ellenőrzése, újbóli elvégzése

Sarlatán eredetileg, mármint a középkorban utazó gyógyszerkereskedő (ol.
ciarlatano)
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Schieber feketéző elnevezése az I. világháború alatt és az azt követő inflá-
ciós években

Segéd-korporáció az Alkalmazott Gyógyszerészek Egyesülete az 1930-as években 
(Budapest, VIII., Népszínház u. 98. szám, földszint)

Seplasiarius főként tapaszok készítésével és eladásával foglalkozó gyógysze-
rész

Signatura jelzés a csomagoláson; lakonikus használati utasítás

Simplicia egyszerű drogok, egynemű orvosság vagy szer, ellentétben a
compositákkal, amelyek több egynemű szerből állnak

Specialitás gyárilag készített és csomagolt gyógyszer

Stationarius a középkori latinban olyan gyógyszerész v. drogista, aki orvosi
rendelvény nélküli gyógyszert árusíthat, illetve saját üzletében
gyógyszert áruló patikus

Succus besűrített cukor alapanyagú, növényi készítmény (‘nedo’ latinul)

Szerkblizelés a „Karil” c. gyári híradó szerkesztőbizottsági ülései a gyárudva-
ron, a hordókat takaró gyékényszőnyegeken

Szulfigyin  Sulfadin; 1944-45-ben majd minden átvonuló orosz  katona ezt ke-
reste

Szusztentáns, szuszi (szó szerint eltartott) általában a gyakornok elnevezése, akit meg-
határozott időre (három évre) alkalmaztak meghatározott eltartási
feltételek mellett

Tára pult

Technikus laboráns, 1930-40-es évek

TÉ-mozgalom Törpegyógyszerészek Érdekvédelmi Mozgalma, alap. 1938

Tépés kötözőszer, pólya. vö. Munkácsy: Tépéscsinálók
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Tokcsa, portokcsa port tartó lap, ostya. Az ehető ostyalap 1875-től került a gyógy-
szertárakba

Törpegyógyszertár vidéki, segéd nélkül, egyetlen gyógyszerész által vitt patika elne-
vezése a szaksajtóban, 1920-30-as években az 1.600 gyógyszer-
tárból legalább 500 ilyennek minősült

Tinktúrás lógós, szimuláns, olyasvalaki, aki paprikalé szembecsepegtetésé-
vel trachomát szimulál, hogy megússza a katonai szolgálatot (I.
vh.)

Tyrocinium, 
Tyrocionális vizsga segédvizsga

Unguentarius kenőcskészítő, kenőcsárus 

Ügytárs a kartárs régies elnevezése; az 1870-es évektől a századfordulóig
használták

Űző gyakornok, XIX. sz. első fele

Zúzó laboráns, porító, XIX. sz.első fele
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Nyelvújítás

A XVIII-XIX. század fordulóján még nem létezett magyar orvos-gyógyszerészi nome n -
latúra, vagyis szaknyelv. Azt meg kellett teremteni. Ez a nem mindennapi feladat a re-
formkor tudósaira; orvosokra, természettudósokra, nyelvészekre és literátorokra várt.
Kovács Mihály orvosdoktor “Chemia, vagy a nagy természet titka” című, 1807-ben kia-
dott könyve nyitja meg a sort az ezen a téren folyó, több évtizedet felölelő magyarosítási
küzdelmekben.

A reformkor nyelvújítói között Bugát Pál, a Pesti egyetem professzora, akadémikus
(1848-ban Magyarország főorvosa) 1831-ben Toldy Ferenccel együtt indította útjára az
Orvosi Tár c. folyóiratot, amelyben a latin-német terminológiát próbálta felváltani a ma-
gyarra. Tudatában volt annak, hogy nem minden – sőt, sok – ajánlott új szavát bírálat,
esetleg elutasítás fogja fogadni. Annak a jelmondatnak a jegyében tette, amit tett, miszerint
„jobb egy rossz magyar szó, mint tíz jó idegen.” 

Csinálmányai közül jó néhányat már a kortársak is megmosolyogtak – mára pedig a jó-
tékony feledés homályába süllyedtek. Mi szerény szószedetünkben természetesen nem a
meggyökeresedett kifejezéseket soroljuk fel, hanem a fattyúhajtásokat.

Apród gyakornok (Kovács)
Borlang borszesz (Bugát)
Büdöskő kén (Kovács)
Büzeny bróm (Bugát)
Dárdany antimon (Mannó)
Éleny oxigén
Emésznye pepszin (Bugát)
Festeny króm (Bugát)
Görbetök retorta (Kovács)
Halvany klór (Bugát)
Hamany kálium (Bugát)
Hamiblag jódkálium
Hangyhalvag kloroform
Hojuzal Cantharidin (Bugát)
Hugyag, hugyany tiszta, folyékony ammónia
Iblany, égény jód (Bugát)
Kesreny magnézium (Bugát)
Kéksavas hamag kálium-cianid
Légenysavas ezüstéleg pokolkő, Argentum nitricum mitigatum
Lugany alkáli
Maszlagal atropin (Bugát)
Mészhalvany klórkálcium
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Mireny arzén (Bugát)
Pedző szer reagens
Rézhalvag rézklorid
Serács gyógyszerész (Kovács)
Szered gyógyszerészet (Kovács)
Szikany nátrium
Szoral sztrichnin
Súlyany bárium
Szunyal morfium (Bugát)
Tiszttárs kolléga (Kovácsnál)
Titkács vegyész (Martinovics Ignác)
Vilany foszfor (Bugát)
Zsírédeny glicerin

Az 1880-as évek előtt megjelent, vegytani kifejezésekkel operáló szakkiadványokhoz
mára külön szótárra lenne szükség, de még így sem lenne egyszerű a dekódolásuk. Mert
mit kezdjen a mai olvasó pl. Felletár Emil gyógyszerész (1834-1917) – a maga idejében
kiváló, tan- és kézikönyként egyaránt használt – Vegytanával (Pest, 1866) amelyben ilyen
mondatok találhatók, mint: „az Amylenlang kétparányú langgyököknek megfelelő köz-
belső savgyökök vegyei”? 

Kész bevegyülés… Még szerencse, hogy az idézett műben rendesen a képletek is ren-
delkezésre állnak, s így legalább a vegyészek képesek megfejteni az inkriminált mondat
jelentését.

Népi etimológia

A népi etimológia évszázadok óta folyamatosan gazdagítja találmányaival nyelvünket.
Tulajdonképpen magyarít, magyarosít; idegen, gyakorta nagyképűsködő, a szakmai zsar-
gonhoz tartozó kifejezéseket fordít le, alakít át mindenki által érthető kifejezésekké. Hogy
ezenközben téved is, netán félreért? Hát Istenem, neológusaink vajh’ nem tévedtek szó-
alkotásaik során? 

A lú lesz aloes
Agyvelő tisztító Spiritus aromaticus vel Aqua carminativa regia
Alapár por Jalappa-gyökérből készült has- és szélhajtó. Késhegy-

nyi mennyiséget vettek be belőle
Alkalom víz Aqua Coloniensis, kölnivíz
Aleluja Aloe lucida, medveepe 
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Arany puccpor Pulvis purgans, hashajtópor
Bagamérolaj bergamott-olaj, Oleum bergamottae
Bajfű mindenféle fájdalomcsillapító szer népies elnevezése
Bársonykupak copaiva balzsam
Becsinált gyökér confectio zingileris: zinzileris
Bevenni való fehér plajbász vegytiszta kálciumkarbonát, Calcium carbonicum pu-

rissimum
Bécsi bicc arcfestő por, rizskeményítővel keverve, Carminum
Bika vóna, ha szóna szódabikarbóna, Natrium bicarbonicum
Bölcsek gyapja Zincum oxydatum
Csudaháj csukamáj (olaj)
Depofonvág Depofollan (Chinoin készítmény)
Dinamika Diana (sósborszesz)
Ecetes fene phenacetin
Görénytubák Pulvis sternutatorius, zöldes, tüsszentésre ingerlő por
Gecigyökér Radix Gentianae, arany gyökér
Halpöcs olaj csukamájolaj
Hidrakurtizán Hydrocortizan
Hogyvagy Hogivar (Chinoin készítmény)
Huszárzsír Unguentum hydrargyri mite
Iskátulyás terpentin Terebinthina communis, fenyőenyv
Jó himbilimbi kincse Yohimbin Kincsem (a Chinoin első védjegyzett állat-

gyógyászati terméke)
Kalakuty olaj Oleum cajeputi, zöldesszínű, átható illatú olaj
Kancsinált szóda Kalcinált szóda
Kappanturha Tinctura Arnicae
Karolin Creolin
Kaszafrász Lignum Sassafras, északamerikai növényből
Kálomista gyökér Rhizoma Calami
Kániszbandi só karlsbadi só, Sal Thermarum Carolin.
Kombiné por kombinált por
Kopott balzsam, k. kapszli balsamum copaivae
Lólika kólika
Malacferi-csepp Tinctura malatis ferri
Méreggyár Kabay bükkszentmihályi alkaloida-gyárát hívták így a

falubeliek
Okmány-csepp Spiritus Hoffmanni, Spiritus aetheris
Ördögszar Asa foetida
Ötszázpercentes bor, vasalni ötpercentes bórvazelin
Pelesz Péter Pain Expeller
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Penzió benzin
Perpatvaríny perparin, a papaverint kiváltó szer
Receft, recefice, recepice, rece recept
Regement olaj oleum bergamotte
Sármánytej, zsandárherbate St. Germain-tea
Srét cső svéd csöpp
Szerrevaló Seravallo trieszti gyógyszerész (†1891 okt.) által gyár-

tott gyógybor. A patikát és a márkát fia, dr. Seravallo
Viktor vitte tovább

Szentelt víz Selters-víz
Vajákos quajacus
Valagtinktura guajak-tinctúra
Vicinális kapszula ricinusolaj kapszula
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2. FEJEZET: GYÓGYSZEREK

Organoterápia

A gyógyszer lényege, hogy hasson. Továbbá, hogy a beteg higgyen benne; akkor biztosan
hat. Még akkor is, ha egyébként csak jól bevezetett placebo. Az organikus szerekben ősa-
páink nagyon is hittek, annál is inkább, mert évszázados, s nagyon meggyőző történetek
fűződtek hozzájuk. A témának könyvtárnyi irodalma van; nekünk csupán csak arra van
helyünk, hogy szemezgessünk belőle. 

A népies, s persze nem csupán a népies gyógyászatban évszázadokon át nagy szerepe
volt az auxiliának, a legkülönbözőbb zsíroknak. A XVIII. századi hazai gyógyászatban
több mint harmincféle zsiradék szerepelt. Ezek többsége a patikákban is kapható volt ter-
mészetesen, mindig olyan néven, ahogy a vevő kérte. Csak katona-zsírból volt például
egy tucat, úgy mint: bakazsír, dragonyos-zsír, huszár-zsír… stb.

Frankovith Gergely uram, aki azt írja magáról, hogy „en Iskolaban nem tanultam, sem
Doctoroknal”, 1588-ban egy „Hasznos es Fölötte Szikseges Könyv”-et adott ki a vasvár-
megyei Monyókeréken. Könyvében az autodidakta, mármint kuruzsló doktor számos re-
ceptet, mégpedig kompozitumot ismertet, amelyekben növényi drogokat („Ez meg zamlalt
fiveket es gyökereket elegych es törd ozze imez következendő hayakkal”) különféle állati
zsírokkal, mégpedig vagy másfél tucatnyival kell elegyíteni. Ezek a zsírok a következők: 

1. Eb borz, avagy nagy dizno borz hay ket funt
2. Nyul hai ket funt
3. Erdei Machka hai funt 2
4. Erdei Dizno hai funt 1. lat 2.
5. Zarrvas faggyu funt 1.
6. Golya hai funt 1.
7. Irge hai funt 1.
8. Sillő halnak háya fel funt
9. Farkas hái fel funt
10. Roka hái fel funt
11. Kappan hái fel funt
12. Fyr (fürj) hái fel funt
13. Töviskes borz (sündisznó) hái lat 8.
14. Hodnak háia lat 8.
15. Vidra hái lat 8.
16. Chyuka hal hái lat 8.

Mint látjuk, ezek akkoriban minden különösebb nehézség nélkül beszerezhető alkotó-
részek, a növényi drogokról nem is szólva. Azonban, ha az ajánlott mennyiségeket össze-
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adjuk, az legalább 8 kilóra jön ki, ami tekintélyes mennyiség, olyannyira, hogy egy köze-
pes nagyságú város teljes évi kenőcs-szükségletét fedezhette, de még talán egy regiment-
nek is elég kellett legyen. Megjegyzendő, hogy jó Frankovith uram könyve egyetlen

példányban maradt fenn - az MTA könyvtárában található. 
A gémhájat (axungia ardeae) aranyér ellen biztos hatású szer-

nek tartották. Nem meglepő módon a szúnyogzsír bizonyult a
legdrágábbnak; jóllehet hazánkban mindenkor, különösképpen
pedig a nagy folyamszabályozások előtt mindenkor bővében
voltunk a szúnyognak, el lehet képzelni, hogy milyen mennyi-
séget kellett akár 1-2 gr előállításához befogni. Éppen ezért ha-
misították, mint a fene. Természetesen disznózsírral. Ha egy-két
szúnyogszárny is került bele, annál jobb volt. Ugyancsak disz-
nózsír volt az alapja a meglehetősen drága majom- és medve-
zsírnak is, hogy a többiről már ne is szóljunk. Pontosabban
szóljunk: a huszárzsír (unguentum Hydrargyri cinereum) a ci-
vilek körében rendkívül népszerűnek bizonyult, jóllehet semmi
köze sem volt sem a huszárokhoz, sem a zsírhoz.

Komolyabb kompozitumok készítéséhez emberzsír is
szükségeltetett; ezt a hóhérnál lehetett beszerezni jó pénzért.
Főleg köszvény, ill. reuma ellen ajánlották. Eredetiségéért a
bakó személye eleve garanciát jelentett, még akkor is, ha va-
lójában disznózsírról volt szó. A szintén gyógyító erővel
bíró, akasztott ember kis-, illetve mutatóujja esetében (ún.
„apotropaikumként” szerepelt) azonban természetesen szó
sem lehetett hamisításról....

Általános vélemény szerint csodás gyógyító erővel bírt a bak-
hód legnemesebb alkatrésze, mármint a töke. Pontosabban a
monya, vagyis a heréje. A méhbajok ellen javallott Castoreum-
ból a nagyszebeni patikában 1580 körül nagy készletet tároltak.
A jeles szerről egyébként már Plinius is bővebben értekezett, s

az ezzel kapcsolatos hiedelem a közép-, sőt az újkorban is erősen tartotta magát. Miskóltzy C.
Gáspár református lelkész (1628-1696) “Egy jeles Vad-Kert, Avagy az oktalan állatoknak...
öt Könyvekbe foglalt históriája” c. könyvében (Lőcse, 1702. Második kiadás) erről így ír: “az
ő heréjének golyói az aszszonyiállatok mátrájabeli nyavalya ellen igen hasznos... Ezt jól tudván
a Hód, (azt írják felőle) mikor ugyan szorosan vagyon a kergetők miatt a dolga, maga elrágja
a maga tökit”. Az életmentő terápiát önkiheréléssel meghiúsító, ugyanakkor önmentő hód tör-
ténete később is felbukkan egyes csízióinkban, a század vége felé azonban már nem találjuk
nyomát.

Szerencsétlen hódot nem csak a heréi miatt kergették halálra, hanem pézsmája, mármint
mirigye értékes váladéka miatt is. A hódpézsmát hisztéria (eredetileg méhbaj) ellen hasz-
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nálták, pálinkában feloldva pedig beszédzavar ellen. Nyilván a betegbe diktált megfelelő
mennyiségű hódpézsmás pálinka, ha csak ideiglenesen is, oldotta a beszédgátlást.

Gyógyhatásúnak hitt hájuk miatt a mormotákra is rájárt a rúd, különösen a Magas-Tátra
hegyeiben. Számos szakember szerint a magas-tátrai mormota külön alfajnak tekinthető
(Marmota marmota latirostris), amennyiben számos jellemzőjét tekintve különbözik az
alpesi mormotától. Többek között várható élettartamát tekintve, hiszen hiába áll az 1860-
as évektől a Magas-Tátra mindkét oldalán védelem alatt, azóta is vadásszák, s mára állo-
mánya vészesen lecsökkent, összesen alig éri el a fél ezret. A jó cipszerek, többek között
Nagyszalók (Velky Slavkov) és Felsőerdőfalva (Stará Lesná) több nemzedéke foglalkozott
– jól jövedelmező – mellékfoglalkozásban a téli álmukat alvó jószágok kiásásával. A mor-
mota-hájat biztos hatású szerként használták számos betegség, úm. reuma, tüdőbaj és még
vagy tucatnyi más nyavalya ellen. A szer egészen a XIX. század végéig nem hiányozhatott
a szepességi patikákból.

Kovács szerint különösen jó eredményeket lehetett elérni a szélütöttek utókezelésénél
a hangyaszellettel. Kéretik nem félreérteni: hangyaszelleten itt hangyapárlat értendő”. Ez
a következőképp készült: „Veszel a hangya-zsombikjával összeszedett nagyobb hangyák-
ból 1. fontnyit; tisztáltatott égett borból 3. fontnyit; erről lehúznak 2 fontnyi olvadékot
(liquort), és ezt jól bedugott üvegben tartják. Ezen szelletnek a’ munkája függ a’ hangyák
savanyoktól, a’ mi is igen hathatós és csípős szer, s valami különös ízű…” Hogy az „Amei-
sengeist” ízét miért említi Kovács, nem tudni, ugyanis a szert jobbára bedörzsöléssel al-
kalmazták.

A csukamájolaj különös karriert futott be az organikus
szerek között. 1730 körül a norvég halászok általánosan
használták – angolkór és skorbut ellen. Négy évtizeddel ké-
sőbb Thomas Percival (1740-1804) angol orvos reumás be-
tegeket kezel vele – sikerrel. Hivatalosan azonban nem
ismerik el gyógyszerként a csukamájolajat, egyszerűen
azért, mert nem fér bele az akkori gyógyító elméletekbe.
Aztán 1837-ben egy hanaui gyógyszerész, bizonyos Hopfer
de l’Orme kimutatja, hogy jódot tartalmaz - ez megmagya-
rázza jótékony hatásait, s így már méltónak találtatik arra,
hogy beemeljék a gyógyszerkönyvekbe. Ezt követően
azonban kidolgozzák a jódvegyületek ipari előállításának
módszerét és csukamájunknak megint csak – olaj. Újabb for-
dulat: felfedezik a vitaminokat, s ennek kapcsán az is kiderül,
hogy a csukamájolaj rengeteg A és D-vitamint tartalmaz.

A norvégok nem sokat elemeztek, ők mindig is meg voltak győződve a csukamájolaj
áldásos hatásáról. Ennek megfelelően pl. az 1940-es években 16 éves korig minden gyerek
háromnegyed liter csukamájolajat kapott havonta – ingyen és bérmentve. Az éjjeli munkát
végzőknek, gépkocsi- és mozdonyvezetőknek pedig mindmáig védőitalként jár.
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A csukamájolaj mára mindenhol újra polgárjogot nyert, bár meg kell mondani, hogy a
gyerekek többsége most sem rajong érte. Sőt.

Nem tartozik ugyan szorosan a tárgyhoz, de elmondanánk, hogy vagy harmincöt évvel
korábban tolmácsi minőségünkben alkalmunk volt egy teljes hónapot eltölteni az izlandi

kölyök fociválogatott mellett, így személyes tapasztalataink vannak
e téren. A srácokkal az edző minden áldott reggel lenyeletett egy
nagy kanál csukamájolajat, miután elénekeltette velük a szponzo-
ráló gyár csukamájolaj-himnuszát. Tanúsíthatjuk, hogy a kölykök
ezt nagyon utálták. A csukamájolajat is. 

A csukamájolaj elleni ösztönös – hogy finoman fogalmazzunk –
gyermeki ellenszenvet persze, ha legyőzni nem is, de ki lehet cse-
lezni. Ezt tette 1905-ben Szigethy Frigyes pécsi gyógyszerész, aki
Szilárd doktorral közösen fejlesztett ki egy Energin márkanevű,
csokoládébevonattal álcázott csukamájolajas roboráló készítményt.
A produktum igen sikeresnek bizonyult.

A kígyó története viszont töretlen sikertörténet. Egészében, illetve részeiben és testned-
veiben (mindenekelőtt a kígyóméreg), tisztán vagy keverve, általános vélemény szerint a
legjobb orvosságok közé tartozott. A XIII-XIV. század folyamán például rendkívül kere-
settek voltak a velencei vipera-tabletták, amelyeknek az egész kontinensen nagy piaca
volt, lévén, hogy fontos alkotórészét képezték a terjéknek (a terjéket l. alább!).

Szentiványi Márton jezsuita atya a Kassai Kalendárium 1764. évi számában „Usus in-
sectum in medicinis” („A rovarok haszna a gyógyszerészetben”) címmel egész fejezetet,
pontosabban hatvan pontot/mondatot szentel a kérdésnek, összefoglalva a legfontosabb
tudnivalókat. 

Itt jegyeznénk meg, hogy ami a kor, vagyis a XVII-XVIII. század legnépszerűbb olvas-
mányait, a kalendáriumokat és csíziókat illeti, ezekben mindig közöltek ’egészségi regu-
lákat’, a helyes életmódra és az ezzel kapcsolatos, havonta elvégzendő teendőkre
vonatkozó tanácsokat stb. Az 1630-as Csepregi Kalendárium ezt distichonokban foglalja
össze. Általában véve – javalt a józan életvitel. Áprilisban viszont, mikor a vér újul, min-
denképpen eret kell vágatni, továbbá purgáltatni. Egyáltalán, nagyon jót tesz a környe-
zetváltás és a nagy séták – „válts eget és sétálj!” – tanácsolja a névtelen szerző.

Visszatérve Szentiványi hatvan pontjára, ezekből az első huszonnégy foglalkozik a kí-
gyók gyógyhatásával. Hogy a kígyó mitől rovar, netán bogár nála, az persze már sohasem
fog kiderülni, de nem is ez a lényeg.   

Szentiványi nagy láthatóan nagy apparátussal dolgozott, hivatkozván Pliniustól kezdve
számos autoritásra, mint pl. Dioszkuridészra, Cardanusra, vagy Giovanni Baptista della
Portára (1535-1615), az ebben a kérdésben alapműnek számító „Magia naturalis” szer-
zőjére. Úgy tűnik azonban, hogy az atya tulajdonképpen a tudós Ulisse Aldrovandi (1552-
1602) bolognai doktor „De animalibus insectis” (Bologna 1602) és „De serpentum, et
draconum historia” (Bologna, 1640) c. két művét jegyzetelte ki. Aldrovandi kapcsán meg-
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jegyeznénk, hogy az ő tiszteletére
nevezték el a nálunk ritka rovarfogó,
vízben élő növényt Aldrovandának.

Szentiványi hatvan mondatát a ro-
varok gyógyszerészeti hasznáról
(Magyar László fordításában) az
alábbiakban teljes terjedelmében kö-
zöljük:

„1. Az orvosok előtt ismert módon
elkészített kígyó-olaj a köszvénynek
orvossága. 2. A kígyóhamuval a
struma gyógyítható. 3. Azt, aki ki-
gyómájat kóstol – Plinius szerint –
soha többé az kígyók bántani nem
fogják. 4. A kígyóvérrel bekent
arcon, mondják, nem lesz több pat-
tanás. 5. A kígyóhús a lepra orvos-
sága. 6. Ugyanezen hús Joannes a
Porta szerint fölöttébb jót tesz a se-
beknek és sérült idegeknek. 7. A
kígyó levedlett bőre elégetve, s bő-
rünkre reá téve Galénosz szerint fé-
nyesíti a hajat. 8. A kígyó, különösen
a vipera levedlett bőre a gyöngyült
látást és a homályos szemet gyógyítja, írja Cardanus. 9. A teknőc epéje levedlett kígyó-
bőrrel ecetbe áztatva némely orvosok szerint a fül gennyes kelésein segít. 10. Arkhigenész
Galénosznál azt írja, hogy a kígyó levedlett bőrét mákfejekkel együtt meg kell főzni olaj-
ban, s ezt a főzetet a fájós fülbe önteni. 11. Ugyanezt a levedlett kígyóbőrt hímrákkal együtt
porrá kell zúzni; ez – Plinius szerint – veszett kutya harapására téve használ. 12. Még hasz-
nosabb orvosi szempontból a vipera, hiszen – amint Aldrovandi mondja – ennek az állat-
kának nincs egyetlen, mégoly apró porcikája sem, amely gyógyászati hasznáról híres ne
lenne. 13. Kezdve tehát a fejétől: Vicherius azt állítja, hogy a nyakba akasztott viperafej ha-
tásos a torokbántalmak ellen. 14. A bőrdarabba burkolt viperafej Plinius szerint elősegíti a
fogzást. 15. Akadnak, akik a kígyófogat is ajánlják gyógyításra, mivel annak, akit evvel a fog-
gal megérintettek, többé semmiféle mérgezéstől nem kell tartania. 16. A vipera főtt mája Plinius
szerint nagy hasznára van azoknak, akik rettegnek a kígyómarástól. 17. Plinius azt írja, hogy
a vipera bármilyen kígyó okozta sebet, még ha a seb egyébként halálos is, a sebre téve meg-
gyógyít. 18. Ugyanennek az állatnak a csontjai, bíborkendőbe burkolva és a testen viselve,
mindenfajta mérgezés ellen megvédenek. 19. A viperahús sokféle betegségre jó – Dioszku-
ridész az élet meghosszabbítására és az öregedés távoltartására ajánlja. 20. Cardanus nem-
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csak az elefiántizisban szenvedőket, hanem az aszkórosokat és a szifiliszeseket is vipera-
hússal gyógyította. 21. Ezért hát, ha a tyúkokat és kappanokat viperahússal etetjük, a belőlük
készült étel is remekül használható gyógyszerkészítésre. 22. Végül terjék készítéséhez is el-
sőrendű fontossággal bír a viperahús. 23. Ha egy kígyó teljes testét agyaggal jól bekenve
fazékba tesszük és szőlővessző-nyalábból rakott tűzön elégetjük, a pora önmagában vagy
olajjal keverve Sylvius szerint megszünteti a strumát. 24. A kígyóban olykor talált kő az
orvosok szerint fantasztikus hatékonysággal képes a fölös nedveket kiszárítani. Ezért víz-
kórság esetén a legfőbb orvosságként javallható. 25. A darazsakból oly főzet készíthető,
melynek az a csodálatos hatása van, miszerint a daganat okozta fájdalmat megszűnteti.
26. A zöldségen lakó hernyó olajba keverve, s a bőrre reá kenve, mondják, megvéd a’ vi-
rulentia animaliumtól, azaz a lépfenétől. 27. A hernyó viszont, olajba áztatva, mondja Di-
oszkuridész, a kígyómarást gyógyítja. 28. A selyemhernyó hamuja a gennyes sebeket
tisztítja és gyógyítja, sőt sóval együtt égetve a fogszút is kezelni képes, írja Vincentius.
29. Ugyanez a selyemhernyó, különöst ecetbe áztatva, fejseb esetén az dura materre he-
lyezve erősíti az agyat, s a seb elrothadását megakadályozza. 30. A sült kabóca ételként
fogyasztva, vagy pedig a szárított kabóca vízben beadva a hólyag fájdalmát elmulasztja.
31. Az epilepszia ellen Plinius recipéje szerint 20 döglött döglegyet kell italban beadni,
ha pedig a beteg rosszabb állapotban van, kevesebbet. 32. Ugyancsak Plinius írja 10.
könyve 8. fejezetében, miszerint a sáskaláb kecskehájjal keverve gyógyítja a leprát, de
ugyanezen orvosság a követ is kihajtja. 33. Dioszkuridész tanúsítja, hogy a szárított sáska
borban lenyelve igen jó antidotuma a skorpió marásának. 34. Akadnak, akik szerint a
nyakba akasztott sáska megvéd a negyednapos láztól. 35. Galénosz meg az írja, hogy a
skarabeusz a fülfájást gyógyítja, ha az olajat, amiben forralták, a fülbe öntik. 36. A kan-
tariszt, vagyis a kőrisbogarat az orvosok a legkülönfélébb nyavalyák ellen, széles körben
használják. 37. Elsősorban sebek érlelésére valamint megnyitására szokták javallani. 38.
Porrá zúzva és kecskebak vérével összevegyítve, borban bevéve az test dagadásán segíteni
képes. 39. Hippokratész a vízkórságban szenvedőknek három kőrisbogarat ír elő: ezeknek
fejét, lábát és szárnyát le kell szedni, majd zúzalékukat három küathosz (pohár) vízben
el- kell kevereni. 40. Ugyanezek a rovarok az alkarra vagy a lapockára helyezve nagy ha-
tású vízhajtók. 41. Ecettel arcra kenve a pattanásokat szintúgy gyógyítják, olajban főzve
pedig a rühöt, valamint a rákot. 42. Dioszkuridész szerint, ha a malmokban avagy pékeknél
lakozó svábbogarak belét kinyomkodjuk, s olajjal öntözve összezúzzuk, a fülfájás meg-
szűnik. 43. A szárnyashangyák, leginkább összezúzva, egy kevés sóval a leprát és a kiü-
téseket gyógyítják. 44. A skorpió hamuja kenyérbe gyúrva, mondják, kőhajtásra nagyon
jó. 45. A skorpió-olaj összetöri a vese- és húgyköveket. 46. Ugyanennek az olajnak cso-
dálatos hatása van a mérgek, különösképp a kígyómérgek és más mérges állatok mérge
ellenében. 47. Ez az olaj szintén kiváló szer emberpestis idején, mert nemcsak a pestis
által már megtámadottnak tesz jót, hanem az egészségest is megvédi a bajtól. 48. Ha az
epileptikus az összezúzott skorpiót borban avagy mustban megissza, Galénosz szerint
megszabadul bajától. 49. Galénosz írja, hogy a’ skorpió jót tesz a vipera marta embernek
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is. 50. Sőt, a köszvényesek gyulladásait is könnyíti, ha rózsaecetbe teszik. 51. Dioszkuri-
dész azt állítja, hogy a flastromba gyúrt és vászonra kent, majd eképpen a homlokra vagy
a halántékra kötözött pók a harmadlapos lázat gyógyítja. 52. Van továbbá egy hosszúkás,
fehér, vékonylábú pókféle, amelyet ha olíva-olajjal egybezúzunk, a szemgyulladást gyó-
gyítja. 53. A póknak hálója, amint az köztudomású, a sebre helyezve a bőrfelszíni sebek
ellen jó. 54. A pók hálója ezen kívül, különösképp a fehér, fényes és tiszta, székletfogó és
hűtő hatású. 55. Friss sebekre téve a pókhálót, megóvja ezeket az gennyesedéstől, sőt, a
friss pattanásokat is elmulasztja, megakadályozva a seb gyulladását, továbbá  segítí gyó-
gyulását. 56. A pók hálója bizonyos kenetekhez hozzá keverve és a halántékra helyeztetve
gyógyítja a lázat. 57. Olajba keverve pedig, a fülbe csepegtetve a fülfájást csillapítja. 58.
A pók hálójába tekert kőrisbogár a negyednapos lázban szenvedőre akasztva, mondják,
képes teljesen meggyógyítani a beteget. 59. A tölgyfaféreg, ugyanannyi mennyiségű ánizs-
zsal és olajjal elhamvasztva, a fekélyre rákenve gyógyítja a fekélyt. 60. A földigiliszta az
epilepszia ellen is jó, ha ecetben avagy mirrhás borban bevesszük – ahogyan Plinius írja
30. könyve 11. fejezetében. 

Ám mindezekről még sokkal többet írtal az orvosok, különösképp pedig Aldrovandi ’A
kígyókról, sárkánykígyókról és rovarokról’ című kötetében.”

A kígyóterápia gyógyító erejébe vetett hiten egy, az egész kon-
tinensen nagy port felvert esemény ejtette az első csorbát. A súlyos
beteg XIV. Lajost orvosai viperalevessel próbálták gyógyítani – a
Napkirály azonban a drága gyógyszert szinte azonnal kihányta, s
utána még rosszabbul lett. Ez 1715. augusztus 27-én történt. Pár
napra rá, pontosan szeptember 1-én a király elhunyt. Ezzel nagy-
jából a kígyó-terápiának is bealkonyult, jóllehet a kígyóméreg to-
vábbra is szerepelt a gyógyszerkönyvekben, s mindmáig fontos
gyógyszerek alapanyagát képezi.

Az ámbra az ámbráscetből származik. Ez a nagy hal azonban
igen ravasz állat, kétféle ámbrát termel: az egyik a beleiben talál-
ható olaj vagy ennek hányadéka, viaszszerű, lágy anyag, amely a
tenger felszínéről gyűjthető be. Ezt Kínában kiváló hashajtó tulaj-

donsága miatt keresik, nálunk viszont afrodiziákumként használták a XIX. század végéig.
A másik fajta ámbra viszont a vízi monstrum spermája, amelyből esetenként több liternyit
termel. Ezt persze nem in vivo gyűjtik be – eléggé körülményes is lenne –, mindenesetre
a kozmetikai ipar fontos és drága alapanyaga. Mint a mellékelt ám(b)ra is mutatja kettős
hatású, illetve felhasználású szerről van szó.

A pézsma (moschus) ősrégi kínai és indiai gyógy- és illatszer. Meg főleg afrodiziákum.
Átható szaga miatt a mai parfümipar is használja alapanyagként, miután szintetikus elő-
állításával hiába kísérleteztek. A Himalája déli lejtőjén, a 3.000 méteren felüli magasság-
ban élő szarvas, mégpedig csak a hímszarvas pézsmazacskójából nyerik ki. Amíg még
van neki…
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A kőrisbogárport (fényesbogár port) veszettség ellen és vizelethajtóként, továbbá afro-
diziákumként használták. Legtöbbször a gyógyszertárban vették, de számosan – nem a
veszettségben szenvedők – maguk szerezték be, mármint fogták a bogarat. Az adagolásnál
azonban adódhattak problémák.

Az aranyszarvas-vér (Sanguis Hirci) sötétpiros, meglehetősen büdös porként volt va-
lamikor kapható a gyógyszertárakban. Tüdőbetegségeknél, vérköpésnél és általános erő-
sítőszerként használták. Kétségtelenül vérből készült, de korántsem szarvasból, hanem
szárított marhavérből. És nem aranyozták…

Orvosságok fűben-fában

Az ember a kezdetektől használja a természet patikáját. Minden bizonnyal ezt tette a pa-
radicsomban is, míg csak érdeklődése a gyógynövényekről egy gyümölcsfajta felé nem
fordult, hogy aztán testi nyomorúságában visszatérjen a drogokhoz. 

Az i. e. 512-ből származó Dioszkuridész-kézirat tartalmazza a legrégebbi ismert gyógy-
növény leírást. A világ egyik legérdekesebb gyógynövénykönyve öt évszázaddal később,
a XI. században íródott. A 2269 hexameterből álló Macer Floridus 77 növény gyógyhatását
ismerteti. Először 1477-ben jelent meg nyomtatásban, amelyet számtalan kiadása követett. 

Az első nyomtatott herbárium, vagyis füveskönyv (Kräuterbuch) 1484-ben jelent meg
Guttenberg mainzi nyomdájában „Herbarius Moguntius” címmel. Csupán 1500-ig, az
ősnyomtatványok határévéig 11 további kiadás látott belőle napvilágot. A téma iránt óriási
kereslet mutatkozott, ezért aztán a következő évszázadban tucatnyi tudós herbárium hagyta
el a nyomdákat, melyek közül leghíresebb és legkeresettebb Pier Andrea Mathioli (1501-
1577), I. Miksa császár udvari orvosának munkája volt. Matthioli könyvében többek kö-
zött Dioszkuridészhez fűzött kommentárokat – és (fametszetes, színezett) illusztrációkat.
Műve az 1500-as évek végéig összesen mintegy 60 kiadást ért meg – több mint 32.000
példányban. Matthioli egyébként 1556-ban nálunk is járt uralkodója seregével.

A század vége felé jelent meg Jakobus Theodorus Tabernaemontanus (1520-30 k. –
1590) patikus, városi orvos monumentális munkája 12.000 (!) illusztrációval. A következő
század füveskönyvei viszont már nem a vadon termő, hanem a kultúrnövényekkel (dísz-
növényekkel és virágokkal) foglalkoztak első sorban: eljött a florilegumok ideje. És persze
a rézmetszetű illusztrációké. 

Ezek a kiadványok rendkívül látványos és persze drága munkák voltak; kiadásuk csak
nagyon gazdag, rendesen uralkodói, ill. főúri patrónus támogatásával volt lehetséges. Így
kerülhetett kiadásra többek között a nürnbergi patikus, Basilius Besler (1561-1629) „Hor-
tus Eystettensis” c. munkája is 1615-ben. Sajnos, miután a lista túl hosszú lenne, nincs
terünk a további gyönyörűséges botanikai kiadványoknak még felsorolásszerű említésére
sem, ezért csupán két híres művel foglalkozunk.

32



Az angol Elisabeth Blackwell (1700-1758) és a francia P. J. Buchoz füveskönyvéről van
szó. Blackwell könyvének külön, mégpedig – hogy ilyen kontextusban ritkán előforduló
jelzőt használjunk – cifra története van. 1730 körül Elisabeth, egy aberdeeni harisnyagyá-
ros leánya, férjhez ment Alexander Blackwell (1709-1747) orvosdoktorhoz. Blackwell
Cambridgeben és Leydenben, Boerhaavenél tanulta a szakmát, majd hosszabb külföldi
tartózkodást követően szülőföldjén, Skóciában dolgozott orvosként, aztán átvett egy nagy
nyomdát. Miután ezen a téren semmi gyakorlata sem volt, hamarosan tönkrement, s mert
adósságait felesége bőséges hozománya sem fedezte, az adósok börtönébe került.

Elisabeth ekkor úgy döntött, hogy Londonba
megy és bemutatja növényekről készített rajzait dr.
Sloane-nek és a chelsea-i gyógyszerész társaságnak.
Mintái óriási sikert arattak, s a világhírű botanikus
kert igazgatója csakúgy, mint a teljes gyógyszerész
testület minden lehetséges támogatást megígért a
hölgynek. Az elkövetkező két évet Elisabeth részben
a botanikus kertben töltötte, természet után rajzolva
virágait, de ő maga metszette rézbe, majd színezte
is a lapokat. Hetente 9-10 lapot jelentetett meg; a
hozzájuk tartozó szöveget férje állította össze az
adósok börtönében. A mű „Curious Herbal” cím-
mel 1739-re készült el, s két vaskos nagy-fólió kö-
tetet tett ki. A kiadvány sikerének köszönhetően
Blackwell kiszabadult börtönéből, de vére nem
hagyta nyugodni – feleségét elhagyva további ka-
landokra indult. Pályafutását a svéd királyi udvarban
fejezte be, ahol összeesküvésbe keveredett, s halálra
ítélték. Amikor fejét a tönkre hajtotta, még megkér-
dezte, vajon megfelelő irányban helyezkedik-e el.
„Tudja, ilyesmi először történik velem, nem lehet csodálni, hogy szükségem van némi út-
mutatásra” – mondta a bakónak igazi angol „punchline”-nel élve, pontosabban csattanóval
halva.

Számunkra persze érdekesebb Elisabeth és könyvének további sorsa. Röviden: igazi  in-
ternational bestseller, világsiker lett belőle. Több kiadása és még több kalózkiadása (ez
utóbbiak mind külföldön) született. A külföldi kiadások közül legnagyobb népszerűségnek
a nürnbergi orvos és természettudományos művek kiadójának „Herbarium Blackwellia-
num” c. javított és bővített kiadványa örvendett, amely az eredeti herbárium 500 lapjához
még további 110-et tett hozzá. A pótkötet főleg mérgező növényeket tartalmazott.

Elisabeth gyermekeivel tisztes körülmények között élt Londonban, azonban sorsának
további alakulásáról semmi hír sincs, csupán halálának éve ismert. Chelsea-ben temették
el, sírja nem maradt fenn.
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P. J. Buchoz (1731-1807) Metzben született; eredetileg jogásznak készült, de aztán orvos
lett – 28 évesen a lengyel király udvari orvosa. Ezt a jól fizető állását hagyta oda a termé-
szettudományok, ezen belül is a botanika kedvéért; rendkívül termékeny szerzőként 300
könyvet írt ebben a témakörben, főleg botanikai műveket. Főműve, a „Histoire Universelle
du Regne Vegetal” (A növényvilág egyetemes története) 1774-1780 között jelent meg hat
kötetben, 1.200 növényi ábrával (nagy fólió, színezett rézmetszetű táblák).

Paracelsus azt hirdette, hogy az egész világ egy nagy gyógyszertár, amelyben a növé-
nyeket az Isten a betegségek miatt teremtette. Ahol pedig bizonyos betegségek elterjednek,
ott megteremnek az azokat gyógyító növények is, csak meg kell találnunk őket. Ugyanő
úgy vélte, hogy a növények magukon viselik a signatura naturaet, a természet jelét, így
külsejük elárulja, melyikük mit gyógyít, mint pl. a sáfrány esetében, amely sárga lévén a
sárgaság gyógyszere. Ez a szignatúra-elmélet meglehetősen sokáig tartotta magát, egészen
a XVIII. századig.

Az 1700-as évek végén két hazai gyógyító füves
könyv is napvilágot látott: nemes Csapó József (1734-
1799) orvosdoktor, botanikus, valamint nediliczi Váli
Mihály botanikus, Erdődi György gróf háziorvosának
tollából. Csapó, aki 32 éven át látta el Debrecen város
főorvosi tisztjét, “Új füves és virágos magyar kertjé”-
ben (1775) közel ötszáz, második kiadása (Po-
zsony,1792) viszont már több mint ezer gyógynövényt
ismertet. Enyedi János parajdi só-tisztviselő és királyi
seborvos a maga költségén adta ki 1801-ben “Falusi
Emberek Patikáját”, s „falun lakó minden keresztény
valláson lévő tisztelendő papokhozˇ” címezve receptá-
riummal ellátott tanácsadóját. Kátai Gábor orvostudor
és hites gyógyszerész 1865-ben jelentette meg “Nö-
vénytan különös tekintettel a gyógyszerismére” c
művét.  Az alábbiakban elsősorban ezekből a régi kézi-
könyvből idézünk. A kortárs kiadványok közül legna-
gyobb haszonnal Vörös Éva “A magyar gyógynövények
neveinek történeti-etimológia szótárát” (Debrecen,
2008) forgattuk. 

A bábaguzsaly vagy mezei zsurló (Equisetum arvense L.) a néphit szerint varázserővel
bír. Hát hogyne: a bábaguzsaly tudvalevőleg a boszorkányok eszköze, rokkája. Csapónál
bába-ire fű, melynek „belső hasznai” között szerepel: “katharus ellen, melly sűrű nyáltól
vagyon, ha a gyökere porát tiz s tizenkét Gránnit, az az tizenkét bors szemeket nyomot,
regvel és estve theában bé-veszel, használni fog; kolikáról, melly a szelektől vagyan, s
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azt a bort fél kis üveg poháronként a beteg issza. „Külső haszna” pedig a következő:
„Szeplőket és egyéb orczán lévő foltokat, el-veszti ezen fűnek kif-fatsart leve, mosván ez
lével az ábrázatot..., szemeket világosít..., sebeket tisztít..., torokfájás és dagadás ellen
igen hasznos a gyökér..., szél-ütésről.” Ez utóbbi esetben a gyökeret kellett rágnia a be-
tegnek, aki ezután „szóllani fog.”

A bürökkel (Conium) több gond is akad. Azon kívül, hogy vagy tucatnyi változata léte-
zik, um. apróbürök, ádázbürök, büdösbürök, foltosbürök, közönséges bürök, mocskosbü-
rök, nagybürök, patikai bürök stb., amelyek között igazából csak botanikus tud eligazodni,
s a homeopatákat is az őrületbe tudja kergetni. Mert igaz ugyan, hogy kiváló orvosság,
de Szókratész óta tudjuk, halálos méreg is lehet. No már most, patikus vagy méregkeverő
legyen a talpán, aki – hígítás ide, higítás oda – el tudja találni a megfelelő adagot. Váli
így ír róla: „Bürökből jó orvosságot csinálni, míg fiatal és gyenge, ha meg-vénül, igen
mérges. Az erős természetű munkás embernek, ha torka fáj, tsináljon tsévet a bürök szá-
rából, azon által igyék bort, vagy szert, vagy akár vizet, meg-gyógyul. A míg zöld, a mag-
vát szedje-meg az ember, törje-meg, fatsarja-ki a levét, ha folyó szemeket ken véle,
meg-gyógyulnak; a sebet, mellybe Sz. Antal tüze esett, ugyan ezen vízzel kenni igen hasz-
nos; ha a magvával együtt öszve-tört bürökkel az Aszszonyi állat melyét keni, tejét el-re-
keszti. Ha a bürköt tavaszi kása virággal olajban és borban meg-főzöd, jó azzal kenni a
guta-ütött kezet, vagy lábot; köszvényes fájdalmakat meg-enyhít a bürök, ha az ezüstnek
tajtékjával, és ó hájjal öszve-törettetik...”

A kakukkfűvet (Thymus vulgaris) már az ókorban is jól ismerték és csodálatos hatású
szerként használták; a görögök kúszó növése alapján herpylosnak, a rómaiak serpyllumnak
hívták. A középkori kolostorkertekben természetesen szintén jelen volt; nem csupán or-
vosságként, de fűszernövényként is termesztették. 

Lippay János jezsuita atya, a XVIII. században élt kiváló botanikus, a magyar kertészeti
irodalom megteremtője Posoni Kert c. munkájában azt írja: „aki sok kakukszót akar érni,
az kakukfűvel éljen.” Szerinte ugyanolyan jó, mint a petrezselyem, mert segíti az emész-
tést. Mézes ecetben főzve vérhányást, borban főzve vérhast, tüdő- és májrendellenességet
gyógyít, de lép-szorulás ellen is használható. Továbbá, „ha füstöt csinálnak belőle, meg
nem marad se kígyó, se más efféle állat ottan és a bolhákat is elűzi.” Ma már tudjuk, azért,
mert illóolaja fertőtlenítő hatású timolt tartalmaz. A népies gyógyászatban a legutóbbi
időkig használták, mégpedig a belőle készült olajjal a pántlika-gilisztát űzték ki a beteg-
ből.

A latorkoldus (Ranunculus pratensis) becsapós növény. Csapó József szerint „Latorkol-
dusnak azért nevezik, mert ezen füvet némely koldusok egész testeken  hólyagokat szít-
tanak, a végre, hogy akik őket látandják, annyival nagyobb könyörületességre és bővebb
jótékonyságra felindítsák.”

Kátai Gábor számolt be először részletesen a duzzadt porhonrojt, vagyis a lobélia (Lo-
belia inflata) gyógyhatásáról. Ennek az amerikai gyógynövénynek első magyar névadója
Diószegi volt, aki porhonrojtnak nevezte, miután a növény „porhonjai”, vagyis porzói he-
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gyükkel összenőttek, „alól széjjel állók..., tehát rojtszerűek.” Aztán még hozzáteszi: „Ez
az úri kertekben is ritka, mérges, az amerikaiak frantzut gyógyítanak vele.”

A lobélia keresztapját azonban a hírneves svéd botanikus, Linné személyében tisztel-
hetjük, aki Matthias de l’Obel, latinos nevén Lobelius, a XVII. században élt németalföldi
botanikus tiszteletére nevezte el így ezt a nem mindennapi növényt. Füvét kezdetben a
korábban már említett francúz nyavalya ellen, továbbá az asztmában szenvedők nehéz
légzése ellen használták. Aztán a gyógyszervegyészek kimutatták a növényben rejlő ha-
tóanyagot, amelyet lobelinnek neveztek el., s rájöttek arra is, hogy erősen ingerli a nyúlt
velő légzési gócait. A XIX. század közepe táján már nálunk is általánosan használták, a
drog Amerikából érkezett „Lobelia D. M. New Lebanon N. Y.” feliratú bálákban, Trieszten
keresztül.

A sóskával csínján kell bánni. Rendkívül megtévesztő növény, miután van belőle fa is,
fű is. Pontosabban bokor és fű. Ez utóbbi minőségében ráadásul nem csupán gyógyszer-
ként, de – Popeye óta különösen – táplálékként is ismert. A sóskafa (Berberis), különös-
képpen a sóskaborbolya (Berberis vulgaris) igazából nem is sóska, csak úgy hívják; több
gyógyszer alkotórészeként szerepelt egészen a XVIII. század végéig. A közönséges vagy
kerti sóska (rumex), mármint a sóska-fű neve a só főnévből származtatható, utalva savanyú
ízére. Ami a többi izéjét illeti, már ami az etimológiai levezetést illeti, azt a nyelvészek
tudják leginkább.  

Csapó mindenesetre olyan dolgokat is tud róla, amelyet ők sem: például a következő
neveit: nagy sóska, lósóska, sós-lórom, só-orom. Melyeknek belső hasznai a következők:
„1. Forró betegségben közönséges ital gyanánt a füről vagy gyökeréről fött vízzel élhetni.
2) Verhast és egyéb Hasfolyást a meg-tüört magvei meg-etettvén megállítják. Köz Haszna
A sóska hus lében főzettetvén hasznos eledel beteg személyeknek. Ezen kívül a fejér ru-
hából a téntát ki-vészik a levelek ha azokat a ruhákhoz dörzsölik, és azután a fejér ruhákat
ki-mossák. Nóta: Ez sóska némelly Tudósoktól a Lapuk nemeihez számláltatik.”

A spárga neve a velencei sparego-ból származtatható. Szóval olasz, vagy még inkább
latin eredetű. A rómaiak mindenesetre Asparagus néven tisztelték és szerették, és persze
a görögöktől (aszparagosz) vették át, mint annyi más mindent. Az „aszpirántus” elnevezés
egyébként ennek népi etimológiai változata.

A spárgát, vagyis az Asparagus officinalis L.-t persze sok más néven is ismerik, többek
között hívják Szt. György lova farkának, hogy csak az egyik érdekesebbet említsük. Szá-
munkra inkább gyógyhatása fontos, melyről Váli a következőket írja: „spárgát ha meg-
öntöd forró vízzel, és meg-sózván, etzettel, olajjal eszed saláta módra, hasad meg-lágyítja;
főzve még hasznosabb enni hasnak keménysége ellen, mert a férjfiúi magot az ő termé-
szete szerént szaporítja. Sárgaság ellen főzd-meg a spárga gyökerét borban... Az embernek
máját, lépét, veséit tisztítja, fej szédelgés ellen, s hagymászos betegség ellen is hasznos.
Még-is a sárgaság ellen jó orvosság a spárga, ha magvát és gyökerét borsal és fügével
óssze főzöd borban... Várhas ellen-is hasznos... Fitzamodás, vagy ki-menűlés ellen a spár-
gának gyökerét hasogasd-meg, főzd-meg borban, kösd reá a ki-menült kézre, vagy lábra,
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helyre hozza. A spárga gyökerét etzetben főzni, és azon etzettel ínyeit, fogait mosni hasz-
nos a fogfájás ellen. Méhek tsípése, vagy harapása ellen törd össze a spárgát fa olajban,
kend azzal ortzádat és kezedet, a méhek meg nem csípnek....”

A főtt spárga élettani hatása tehát semmiképp sem lebecsülendő. Persze nem mindegy,
hogy miben főzik vagy sütik ki. Georges Cuvier (1769-1632) és pap barátja például éltek-
haltak a spárgáért. Közös szenvedélyüknek szinte hetente áldoztak, hol Cuviernál, hol az
abbénál. A szakácsnők mindig fele-fele arányban készítették el a spárga vacsorát, olajban,
illetve vajban sütve, úgy, ahogy gazdájuk szerette. Cuvier olajban, az abbé vajban. Mind-
ketten bizonnyal a „has keménysége ellen”, kevésbé a maggyarapítás kedvéért, hogy Csa-
pónál maradjunk.

Történt pedig, hogy a két barát Cuviernál, a szalonban beszélgetett, miközben folytak
a spárgavacsora előkészületei. Ezenközben az abbét meg találta ütni a guta. Cuvier oda-
ugrott barátjához, konstatálta, hogy magához szólítá az úr, majd kikiabált a konyhába:
„Az egészet olajban!”

Az oroszlánszájat medveszájnak is hívják. Leginkább azonban tátikaként (Antirrhirnum)
ismerjük. Meg persze vagy tucatnyi más, népies néven, um. táticska, tátincs, tátingó, táto-
gató, tátos, tátos, sőt ebfű stb. A görögök kutyafejű virágnak nevezték, mivel Ozirisz egyip-
tomi isten szobrokon ábrázolt kutyaformájú fejéhez hasonlított. Régi latin monda szerint
azonban úgy keletkezett, hogy amikor Herkules megfojtotta a nemeai oroszlánt, hőstette
olyan nagy tetszést váltott ki az Olümposz istenei körében, hogy mindegyikük megaján-
dékozta valamivel. A virágok istennője új virágot teremtett a hős koszorújához, s ez a virág
a szörnyű vadállat pofájához volt hasonló. Melius Juhász Péter is ezen a néven említi Her-
báriumában, Lippay János ugyanúgy. Diószegi füveskönyvében viszont pintyő a neve. Va-
lamikor varázserőt tulajdonítottak neki, Csapó azt írja róla, hogy „mérget ki űz emberből,
ha magát ez fűvel füstöli, vagy belüle készült fürdőben fördik, vagy véle magát kötözteti.”                    

Nem minden papsajt – tartja a mondás. Ez nagyon is igaz, mert a mályva (Malva) nem
mindegyik fajtája használható gyógyszerként. Nevét egyébként kerek sajthoz hasonló ter-
mésétől nyerte. A papsajtot, mármint a mályvát a népi gyógyászatban számtalan nyavalya
ellen használták. A „Falusi Emberek Patikájában” torokfájás ellen javallja Enyedi János,
mégpedig a következő recipe szerint:

„Végy Májva Lelelet, mellyet Pap Sajtjának-is hívnak 1 Marokkal
Fejér Málva Levelet 1 1/2 Marokkal.
Ökörfarku virág Levelet 1 Marokkal.
Borzafa virágot 2 Lotot, az Ára 9 kr

Melly füveket öszve vagdalván, elegyítsd össze, fél Maroknyit meg-főzvén égy fertály
forrás vízben, melly meg-fött lé között tégy 2 pléh kalán Bor Etzetett, és égy kevés szin
mézet, azután gyakorta gyenge melegen rotyogtasd, és fetskendeztesd a Torkodat.”

A sárkányfű – Csapó szóalkotása – tulajdonképpen gyökér. A sárkánygyökér elnevezés
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viszont Melius Juhász Pétertől származik. Szóval,
a kígyógyökerű keserűfű két kiváló keresztapával is
rendelkezik, amit kevés gyógynövényünk mondhat
el magáról.

A százforintosfű (Herba centaurii), ez a tárnicsfé-
lékhez tartozó növény több más néven is ismert, úm.
ezerjófű vagy vértállítófű. Németül Tausendgul-
denkraut-ként is tisztelik, Erdélyben viszont centu-
ria a becsületes magyar neve. Ez utóbbi Cherionra
az orvos kentaurra utal, aki elsőször használta. A
százforintosfű pedig arra, hogy sokféle gyógyhatása
miatt akár száz aranyat (centum aurumot) is megért.
A németeknek ezeret. Gyomorbajok ellen, gyomor-
erősítőnek, továbbá izzasztószernek használták. Váli
Mihály így ír róla: „Kis földi epét a’ Borbélyok Cen-
tauria-nak nevezik. Hideglelés ellen végy egy mo-
rokkal ezen fűből virágostúl (virágzik pedig
Kis-Asszony havában) főzd meg borban, vagy egy
kevés vízben, add innya az hideglelőnek, el-hagyja.”

A temetővirág (Vinca minor) igen találó elneve-
zés, miután ez a növény az árnyékos, nedves helyeket kedveli. A nép gyógyászatban régóta
alkalmazzák. Időközben kimutatták, hogy alkaloid tartalma miatt agyértágító hatással ren-
delkezik, ezért aztán a temetővirág igen gyors karriert csinált. A belőle készített gyógyszer
a vinkamin.

A tyúkszem (Anagallis arvensis), más néven tyúkbegy, tyúkhúr, tyúktaréj stb. a kanka-
linfélék közé tartozik. Nevét apró, piros, illetve sárga virágjáról kapta, amely alakját te-
kintve tyúk szemére emlékeztet. Ismert volt kakuk-terjék néven is. „Ez híres jó füvetske”
– írja róla Csapó  – „...egész Európában mindenütt találtatik... A dühös (értsd: veszett) ál-
latoknak marásából következő halálos betegség ellen ez fű kiváltkép mind a Régiektől
mind az ujabbaktól nagyon dícsértetik... A Német Imperiumban sok Patikákban tartatik
ez fő, és az Brandenburgi Dispensatoriumban-is Anagallis Essentia exstál, kár hogy a mi-
einkbe-is eddig nem itroducáltatott, avagy tsak a köz emberek közt ez fű nem esmérete-
sebb. Német Országban laktomban ugyan, ez fűnek hasznai felől, a dühös ebek marási
ellen sok szép Tanúbizonyság leveleket olvastam.” A fű kinyomott levével vagy vizével
kell lemosni a sebet, a fű porát pedig levesben kell beadni a betegnek.

“Varga majorannának (Origanum vulgare) nevezik közönségesen a Magyarok, és néhutt
szurok fűnek azt, a mellyet a Patikáriusok Origanumnak hínak. Ezen fű kétféle, széles le-
velű az egyik, mint a Basilicum, magas, egy kevéssé veres virágú; alatson a másik, mint
a kakuk fű, apró sok veres virágú. Ha borban megfőzöd, és azon bort inni adod a dühös és
mérges állat harapásától meg-sértett embernek, meggyógyítja Ha mézes etzettel meg-
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főzöd, és inni adod annak, a ki mérget evett vagy ivott, vagy pedig békát vagy más mérges
állatot le-nyelt, ki-vetteti véle. Szakadás ellen, az inaknak öszve vonódása ellen, vízi be-
tegség ellen kever öszve ezen füvet fügével, és úgy főzd meg mézes etzetben, azt gyakorta
igyad, meg-gyógyulsz. Ha ezen füvet meg-szárítván, szilva lében meg-főzöd, abból egy
pohárral meg-inni jó purgatio Ha hagymával és galagonya maggal öszve-főzöd, igen okád-
tatja az embert.” Csapó még hozzáteszi: „A gyapjút feketére festi.”

A fent említett gyógynövényeket, füveket a néphit szerint Szent György napja (április
24.) előtt kellett szedni, mert ha ezekről a boszorkány a harmatot e nap éjszakáján össze-
gyűjtheti, akkor már kár is begyűjteni, már nem fognak hatni. 

A népi orvoslásban a fenti gyógynövények – tájanként eltérő formában és alkalmazá-
sokkal – majdhogynem kivétel nélkül jelen voltak. Ne feledkezzünk azonban meg a leg-
különbözőbb olajokról bükkmag-, kendermag-, napraforgó-, repce-, tökmag-olaj) sem,
amelyeket szintén széles körben használtak faluhelyen. Csupán érdekességként jegyez-
nénk meg, hogy boldogult miniszterelnökünk, Antall József ükapjának, „Olajos Antall”
Gábornak (1811-1890) Orosziban olajmalma volt, vagyis az Antall család – ha közvetet-
ten, „gyártóként”, de már akkor is szerepet játszott a hazai (népi) gyógyászatban.  

A Magas-Tátra gyógyfüvei és olajai a szepesi városok patikáiban mindig is meg lehetett
találni, s persze a cipszer népi gyógyászatban szintén általánosan használták őket. Dr.
Faykiss Károly gyógyszerész az 1860-as évek elején külön kárpáti gyógyfű kivonatot (cu-
korka és tea formájában) árult tüdő- és gégebajban szenvedőknek, de szereit köhögésre,
hurutra és influenzára is ajánlotta. Faykiss kárpáti termékeit szép bádog dobozba csoma-
golva, kárpáti látképpel árulta.

A boróka- vagy törpefenyő-olaj (oleum juniperi alias balsamum Hungaricum) már a
XVI. században igen jó hírnévnek örvendett a növényi olajok között; többek között a leg-
régibb magyar nyelvű orvosi recepten is szerepel. A kassai borbélyok csömörben szenvedő

betegeket masszáltak vele (v.ö. Karinthy: né-
gerek masszálnak pántlimasszát) – állítólag si-
keresen. 1545-ben Steinsis Kristóf kassai
orvos értekezést is írt róla, mondván, hogy e
jeles növény olaja „majdnem minden emberi
betegséget gyógyít.” 

A törpefenyő olaj feltalálóját mégis a híres
nagylomnici orvos és természetbúvár, Chris-
tian Augustini ab Hortis (1598-1650) szemé-
lyében tiszteljük. Augustini 1640-ben
jelentkezett a balsamum Hungaricummal, va-
gyis a belőle készített gyógyszerrel, majd né-
hány évvel később sikerült olajat előállítania
cirbolyafenyőből is. Ez utóbbit aztán oleum
carpathicum néven forgalmazta, tegyük
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hozzá, nem kis haszonnal. A magyar- és a kárpáti balzsam a későbbiekben igen szép kar-
riert futott be; a felvidéki vándor-drogisták, az olejkárok kínálatához ugyanúgy hozzátar-
tozott, mint ahogy nem hiányozhatott a bel- és külföldi patikák polcairól sem. Még egy
fontos adalék: pestis idején a boróka fájának füstjét használták a füstöléshez

A borókaolaj- és balzsamról írt tudós értekezések a könyvtárak polcairól sem hiányoz-
hattak. A két csodaszerről az idők során számos külföldi publikáció jelent meg; például
Franz Ernst Brückmann (1697-1754) német orvos, természetbúvár és polihisztor tollából,
aki egyébként csak a Szepességet ismerte, s a Magas Tátra hegyei között sohasem járt.
Brückmann 1727 két hosszabb latin nyelvű tanulmányt szentelt a törpe- és cirbolyafenyő-
olajoknak, illetve a belőlük nyerhető gyógyszereknek.

A cirbolyafenyő- és törpefenyő-olaj termelése a Szepességben egészen a XIX. század
végéig tartott, sőt, 1906-ban egy nagyobb feldolgozó üzem építését is elkezdték – ezt
azonban a hatóságok természetvédelmi érdekekre hivatkozva leállították.

Az erdélyi Feketeardó környékén az 1800-as évek második felében hideglelés ellen al-
kalmazták az oleum carpaticumot, persze megfelelő vivőanyaggal. Leginkább pálinkába
ágyazták.

Gréb János szepesszombati gyógyszerész az 1880-as években saját „gyógyvegyészeti
laboratóriumában” foglalkozott a tátraalji gyógynövényekkel, illetve a belőlük nyerhető
anyagokkal. Így például éterikus törpefenyő-olajat kínált a tüdőbajosok számára, a szo-
balevegő tisztítására. Különösen büszke volt kárpáti szűrt málnaszörpjére, amellyel hét
kiállításon is kitüntetést nyert (oklevelet és érmet). Ezt a termékét az „Aesculap” c. lap
1886. évi számának 282. oldalán így hirdette: „1885-ik évi non plus ultra Syrupus Rubi
Idaei 1 kilo 60 kr. Osztr(ák). Ért.(ékben). Az itteni központi kárpátokban gyűjtött zamatos
hegyi málnából pontosan és magyar dissentatorium szerint készült; kis mustrák szétkül-
detnek gratis a tavalyi készítményből, hogy tartja meg a Syrupus színét és zamatját majd-
nem egy év lefolyta után.”

A kárpáti málnaszörp egyébként valamikor fogalom volt. A Szepességben tulajdonkép-
pen minden patikus foglalkozott vele; óriási mennyiségben készítették. Az ismertebbek
között volt pl. a szepesbélai Stephany János, aki az 1870-es években 90 krajcárért adta
szörpjének kilóját.  Liptóban ugyancsak virágzott a málnaszörp üzlet, bár Lányi Adolf lip-
tóújvári gyógyszerész terméke korántsem bizonyult olyan kelendőnek, mint a nagyban
üzletelő Grébé vagy Stephanyé.

A spárga gyógyhatásáról már esett szó, megemlítenénk még két másik, a mindennapos
konyhai gyakorlatban szereplő zöldséget, jelesen a paradicsomot és a paprikát. Az előbbi
1830 körül szósz formájában, dr. Miles paradicsomkivonat-keveréke néven tűnt fel ame-
rikai gyógyszertárakban, csak később vált általánosan ismertté és használatossá ketchup
néven.

A tengerentúli növények közül külön említést érdemel a Cistus bokrokon termő Lada-
num, amely valamikor nagyon népszerű növényi szernek számított. Ennek betakarítási
módja egészen különleges volt. Nevezetesen, amikor a növény – évente egyszer – gyan-
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taszerű, ragacsos anyagot izzadt ki magáról, ráeresztettek egy kecskenyájat, lehetőleg
hosszú szakállú, hosszú szőrű egyedekből állót. A nap végén a kecske is jóllakott és a La-
danum is megmaradt – csak le kellett vakarni a kecskékről.

A paprika-kivonat nálunk már a XIX-XX. század fordulóján feltűnt papricin néven, de
igazi karrierjét Szentgyörgyi Albert professzornak köszönheti.

A dohányt Francesco Fernandes hozta át Amerikából királyának, II. Fülöpnek. Ez 1560-
ban történt. Elterjesztése mégis Jean Nicot nevéhez fűződik, aki ekkoriban francia követ
volt Portugáliában, kikönyörgött Fernandestől néhány magot. A nemes növényt ekkoriban
gyógyteaként használták „Herba Sancta Crucis” néven. Nem azért persze, mintha a do-
hány szent fű lett volna, hanem mert Santa Croce kardinális gyakorta élt vele.  A herba
sanctát, mármint dohányfőzetet  egyaránt használták asztma, tífusz és pestis ellen, hogy
a kisebb nyavalyákat, úm. fej- és fogfájást, arthritist, gyomorfájdalmat, rossz leheletet stb.
ne is említsük. 

Orvosságok kőben, ércben, sőt földben

Orvosság nem csupán fűben és fában, de kőben,
sőt fémben is található. A középkor folyamán az
egyik legismertebb „drágaköves” művet Marbu-
dus (1035-1123) rennes-i püspök szerezte, művét
1061-1081 között írta, s nyomtatott formában 1511
és 1740 között 14 kiadást ért el. 734 latin hexamé-
terben 60 drágakövet, s ezek hatásait taglalja. 

Albertus Magnus (1193-1280), alias Albert von
Bollstädt, a későbbi regensburgi püspök, a sko-
lasztika és a középkori természettudomány auto-
ritása igazán sokat tudott, amint ez „Az asszonyok
titkairól, valamint a füvek, kövek és állatok gyó-
gyító hatásairól” (De secretis mulierum) írott,
számtalan kiadást megért munkájából kiderül.
Mellesleg időközben a történészek azt is kiderí-
tették, hogy a kérdéses kiadvány nem eredeti Al-
bertus mű, de ebbe most érthető okokból nem
kívánnánk belemenni. Eredetileg úgy is belegya-
logoltunk. 

Könyvében többek között (ideértve a női szexu-
alitást és nőgyógyászati kérdéseket) negyvenhat
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drága- és féldrágakővel foglalkozik, részletesen tárgyalva előfordulási helyüket – és cso-
dás, sőt mágikus hatásaikat. Ezeket a drágaköveket vagy amulettként, testen (nyakban
vagy gyűrűbe foglalva) viselték, vagy pedig – rendszerint porított formában – ’orálisan’
alkalmazták. Ezt nevezték lithotherapiának. 

Miután drágakövekről van szó, használatukat nyilván csak a leggazdagabbak, uralkodók,
főnemesek, főpapok stb. engedhették meg maguknak. Mátyás királyunk III. Ince pápától
kapott egy drágaköves, valószínűleg jáspis gyűrűt azért, hogy megóvja a mérgezésektől.
Értékét akkor mintegy 5.000 aranyra becsülték. Királyunk étkezések előtt mindig maga
elé tette a drága gyűrűt az asztalra. Egyszer azonban biztosan megfeledkezett róla, mert
mint tudjuk, végül megmérgezték.

Az orvosságos kövek legdrágább kompozituma (smaragd, gyöngy, gyémánt és arany)
40.000 aranyat kóstált. Ezt a hallatlan összeget 1543-ban XVII. Kelemen pápa fizette ki,
állítólag péterfillérekből. Hogy aztán használat előtt a mixtúrát fel kellett-e rázni, arról
nem szól a krónika. A pápai udvart mindenesetre felrázta. Egyébként a szer használt –
mindenekelőtt készítőjének.

A spanyolok Európa szerte kiváló üzleteket csináltak az általuk monopóliumként kezelt
piedra de la Ijada-val, vagyis a Közép-Amerikából származó lágyékkővel. Ezt vesekő és
homok kiűzésére használták. Neve görögül nephrosz, latinul pedig nem véletlenül lapis
nephriticus, azaz vesekő. Bocskai István erdélyi fejedelem több ezer forintot adott egy
ilyen kőért. Talán jobb lett volna inkább jáspist beszereznie, mert hitelen halálát állítólag
mérgezés okozta. Perényi Imre nádor ugyanakkor – nem a spanyoloktól, hanem egy ve-
lencei kalmártól – 4.000 forintért vett zafírkövet – pestis ellen.

A drágakőgyógyászatnak persze létezett olcsóbb, ha lehet mondani, népies változata is.
A köznép egyik legkedveltebb orvosságos köve a kékkő, vagyis az akvamarin volt.

A XVII. század vége felé az orvosságos kövekbe vetett bizalom kezdett megingani. Jel-
lemző, hogy Pápai Páriz híres „Pax corporis” című munkájában (1690) meglehetősen
szkeptikusan nyilatkozik az orvosságos kövekről: „ha ezek szinte nem használnának is,
úgy nem ártanak legalább semmit.” Vagyis ártani nem használnak.

Az alábbi lista néhány ismertebb orvosságos kő hatását, illetve alkalmazási területét
mutatja:

Ametiszt - részegség ellen
Borostyánkő - fej- és hasfájás ellen, hurutra és havivérzéses problémákra;

Luther vesekő ellen hordta; az 1872-es német gyógyszerkönyv-
ben még szerepel

Gránát - szívdobogásra, melankóliára és vérköpés ellen
Gyöngy - szembajokra, szívpanaszokra, vérhas ellen
Hegyikristály - vérhas és fehérfolyás ellen, nyakba akasztva idegesség ellen
Hiacint - görcsoldásra
Karneol - havi folyás és fügefekély, értsd aranyér megállítására

42



Korall - szem-, vese- és hólyagpanaszokra, mérgezés ellen
Opál - bélpoklosság ellen
Rubin - mérgezés és pestis ellen, látás javítására
Smaragd - pestis ellen (Mátyás is ezt használta), valamint hajhullás ellen

(természetesen nem ebben a sorrendben…)
Topáz - asztma, álmatlanság, elmebaj és hirtelen halál ellen
Zafír - mérgezésekre, szívpanaszokra, szembajokra
Zirkon - skrofula ellen

Megjegyzés: drágakövet nem szabadott se réz-, sem vasmozsárban törni, hanem már-
ványlapon, kővel kellett porítani! Érdekességként jegyeznénk meg, hogy a gyémántot,
amelyet egyébként sem volt könnyű porítani, az arab gyógyászat egészen a XX. század
elejéig toxikus hatásúnak tartotta; a szájban például nagy kárt tehetett a fogakban.

A lithotherapia egészen a XIX. század végéig tartotta állásait, a felvilágosodott gyógyá-
szat és gyógyszerészet azonban már kétségeit hangoztatja ezzel kapcsolatban. Jellemző,
hogy Linck kétkötetes, 1796-ban kiadott „Gyakorlati Ásványtana” (Gyakorlati minera-
lógia, gyakorló orvosok, gyógyszerészek és művészek számára) meglehetősen szkepti-
kusan viszonyul a témához. A lithotherápiával kapcsolatos szkepszis ma már eltűnőben
van, a kezelés – ugyan nem porított drágakövek formájában – újra hódít. 

Ami a fémterápiát illeti, Paracelsus ezzel valóságos kultuszt űzött. Ezért persze a ko-
rabeli farizeusok, mármint doktorok – tisztesség ne
essék szólván – kiröhögték. Szóval, senki sem hitt neki,
pedig jóslatai, meglátásai később mind-mind beigazo-
lódtak, s a gyógyszervegyészet sorra felfedezte a maga
és a közegészségügy számára az antimon, az ólom és a
higany sóit. Ezek ugyan mind mérgező vegyületek, de
megfelelő adagolásban gyógyíthatnak is. Paracelsus leg-
szerencsésebb kúrái egyébként éppen ez utóbbihoz kap-
csolódtak – a lues ellen sikerrel alkalmazta; a
hydrargyrumot, mármint a kénesőt (alias higany) és sóit
pedig egyenesen a szifilisz specifikumának deklarálta.

Az alkimisták persze továbbra is a bölcsek kövét ke-
resték és a „legnemesebb és legerélyesebb fém”, az
arany előállításával foglalkoztak; bár elismerték e
nemes anyag rendkívüli gyógyító hatását, őket más tu-
lajdonságai, pontosabban értékei érdekelték.

Gyógyító hatását tekintve ekkoriban különösen a leg-
jobb magyar organikus arany, mármint a körmöci csikó
bizonyult a legbiztosabb remediumnak. Ez rendesen
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kedvére fickándozott magában, vagy számtalan csodálatos hatású szerben, mint legfőbb
hatóanyag. Tóth Béla így ír róla: „A régi orvosok valahányszor aranyt vétettek be a be-
teggel, mindig a magyar aranyból reszeltették le a szükséges mennyiséget. Száz meg száz
recipén forog az „aurum Hungaricum.”

Tokajban egykor nem csupán aranyvessző termett, hanem úgy tudták, a föld, a tokaji
bolus (terra medicinalis) is tartalmaz aranyat, így aztán nyilván gyógyító erővel bír. Úgy
vélték, hogy kiváltképp jó hatással van a rosszindulatú, lázzal járó nyavalyákra, de jó a
pestis és a vérhas ellen is. Minderről tudós értekezést írt 1732-ben Fischer Dániel. Persze
latinul, „De terra medicinali Tokayensi” címmel. Művében azért megjegyzi, hogy legjobb
a város nyugati részén fekvő hegyek földje. Korabeli gyógyszerészeink vagy nem olvasták
Fischert, vagy jobban bíztak az import termékekben, mert főleg Sziléziából és Laubachból
hozattak terra sigillatat, vagyis gyógyszererejű földet – elsősorban podagra, azaz kösz-
vény ellen. 

Terje(delmes) csudaszerek

A theriaca, becsületes magyar nevén a terjék több mint két évezredes múltra tekinthet
vissza. Felfedezője, s első használója állítólag Mithridatész, Pontus királya (i. e. 124-64),
továbbfejlesztője Andromakhosz, Néró udvari orvosa, aki viperahússal javította fel. Ere-
detileg veszett vadállatok harapása ellen alkalmazták – innen ered az elnevezése (gör. thér
– vadállat), de aztán hamarosan csodaszer lett belőle, ami a legkülönbözőbb mérgezések
és mindenféle elképzelhető nyavalya ellen hatásosan volt alkalmazható.  Akár „szívdo-
bogás ellen” is, amint azt Báthory Kristóf fejedelemtől tudjuk, aki e célra kért terjéket
Mehmed nagyvezértől. Megkapta – és szerencséjére a szíve nem szűnt meg dobogni.

E drága szer hamisítását keményen büntették. Volt, ahol halálbüntetés, de legkevesebb
börtön járt érte – vasban., és/vagy pénzbüntetés. Természetesen ennek ellenére szorgosan
hamisították – a hamisítók között, horribile dictu!, gyógyszerész is akadt (nem hazánkfia).

A terjék ugyanakkor – mai kifejezéssel élve – látványgyógyszer volt, amennyiben a kö-
zépkor, sőt a kora újkor folyamán a városok főterén közszemlére tették alkotórészeit, hogy
minden polgár láthassa, nem csalás, nem ámítás, itt igazi, hamisítatlan csodaszer készül.
A polgároknak volt mit bámulniuk: a jeles mixtum compositum összeállításához 64 féle
drog kellett, s persze még sok minden más: kígyóhús, terpentin, sőt, kacsavér (nem tudni,
miért, de legjobbnak tartották ehhez a lengyel kacsát. Vö. „kiskacsa fürdik fekete tóba”…
) stb. A gyógyszerész aztán itt, nyilvánosan, a magisztrátus és a városi fizikus jelenlétében
készítette el eme csodálatos hatású gyógyszert. Aminek egyébként tényleg volt hatása,
miután ópiumot is jócskán tartalmazott.

Igen jó híre volt a pozsonyi kiszerelésű terjéknek (theriaca Posoniensis) – ez 50 alko-
tóelemből állt. A spanyol 74-ből (az első és második kiadású Spanyol Gyógyszerkönyv
szerint), ez azonban csak nagy ritkán került be hozzánk. A velencei terjék – kiváló termék!
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– jobbára török közvetítéssel volt besze-
rezhető, amint azt Báthory Kristóf pél-
dáján is láthattuk. 

A theriaca rusticorum, vagyis a pa-
raszt-terkál a szegényebb rétegek szá-
mára készült, persze összetételét
tekintve nem volt különösebben bonyo-
lult készítménynek mondható: fő alko-
tóelemét a fokhagyma képezte.

A terjék egy, az 1600-as évek elejéről
származó reklámcédula szerint mérge-
zés esetén az állatoknak is használ:
„Végre, a mely barom marha, avagy
etelben avagy italban valami merget ta-
lalt volna el nyelni, annak egy Bab sem-
nit adgyanak, tiszta vizben az torkaba
töltven, es hasznal.” 

A terjék az összes hasonló csodaszer közül legtovább tartotta magát: a francia és német
gyógyszerkönyvekben egészen a XIX. század végéig megtalálható volt.

A múmiapor hasonlóan jó hírnévnek örvendett a századok során, s ugyancsak rendkívül
drága szernek számított. Gyógyító hatásában egyébként mai szemmel nézve is van valami,
hiszen a múmiák balzsamozásához igen jó minőségű illó olajokat, gyantákat és fűszereket
használtak, amelyeknek akár évezredek múltán is hathattak. Persze a gombaspórák is, de
ez egy másik történet: a múmia bosszújáé.

Az viszont jobbára csak legenda, miszerint a múmiaport orálisan is alkalmazták volna;
a korabeli gyógyszerészetben szinte kizárólag külsőleg (darabokban, de leginkább po-
rítva), borogatás formájában alkalmazták. Persze, ha valakinek éppen erre volt gusztusa…

Az alapanyag hagyományosan Egyiptomból érkezett, de idővel a nagy keresletre való
tekintettel állat-múmiákat is bezúztak – patikus legyen a talpán, aki felfedezte a csalást.
A múmiapor Keleten olyan nagy becsben állott, hogy a perzsa sahok rendesen egy-egy
dobozzal kedveskedtek európai kollégáiknak, akik ekkoriban szűkében voltak e kiváló
szernek.

Maga a nagy Paracelsus – korunk szóhasználatával élve – a bio-múmiát (tehát a nem
bebalzsamozott tetemet) részesítette előnyben, 1530 körül azt írja, hogy legjobb gyógyító
hatással a természetes körülmények között be-, illetve kiszáradt múmia rendelkezik, de
még jobb, ha akasztott (és kellően beszáradt) vagy netán tűzhalált szenvedett személy
múmiáját sikerül megszereznünk. A történelmi hűség kedvéért azért tegyük hozzá, hogy
Paracelsusnál a múmia nem annyira anyagi, dologi, hanem sokkal inkább szellemi minő-
ségében fejti ki gyógyító hatását. 

A bezoárt, ezt a csodás antidotumot, amely nem csupán mérgek, de a pestis ellen is meg-
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védte használóját, Indiából, Perzsiából és Szicíliából szerezték be. Mi magyarok köze-
lebbről, nevezetesen a Magas-Tátra hegyeiből. Természetesen szörnyen drága, mert ret-
tenetesen ritka, s nagyon nehezen megszerezhető szerről volt szó.

A középkori legenda szerint öreg, bölcs szarvasbikák úgy szabadulnak meg az életere-
jüket elszívó bélférgektől, hogy kígyót esznek, s aztán nyakig merítkezve napokon át fe-
redőznek egy friss vizű erdei tóban. Ezzel elérik, hogy a kígyóméreg nekik ne ártson,
csupán a bélférgeket hajtsa ki. Ezenközben szemük sarkában dió nagyságú kő keletkezik,
a testükből távozó férgekből, szőrzetből, könnycseppekből összeállva. Hát ez lenne a be-
zoár, amelyet a bikák pihenőhelyeiken szemükből kidörzsölnek, elhullatnak, hogy aztán
szemfüles vadászok, akik jól ismerik ezeket a bezoározó-helyeket, begyűjthessék, s jó ha-
szonnal továbbadhassák.

Eddig a legenda. A valóság persze jóval prózaibb: a bezoár ugyanis nem más, mint a
bezoárkecskének, jelesen a Kaukázus vidékén és Perzsiában honos vadkecskének a ben-
dőjében kicsapódó sókból, elnyelt szőrből és nyálból összeálló, habkönnyű kő-golyó.
Színe barna vagy barnás-fekete, majdhogynem fémes csillogású. Ez a „kő” azonban puha,
olyannyira, hogy akár szeletelni is lehet.

Általában porítva alkalmazták, de előfordult, hogy egy darabját szájban tartották (pestis
ellen) vagy éppen sebre helyezték. Ez utóbbi esetben tényleg azonnal hatott, segítve a vér-
alvadást, s ez a koaguláló tulajdonsága rejlett a mérgezéses esetek sikeresnek bizonyuló
kezelése mögött is.

Európában a bezoár iránt egészen a XVIII. század végéig nagy kereslet mutatkozott.
Így aztán hamarosan megjelent a „bezoar Germanicus”, vagyis a „zergegolyó”, amely vi-
szont néha nem az állat gyomrából került elő. 

Amint arról már volt szó, büszkén jelenthetjük, hogy létezett magyar bezoár is, neveze-
tesen a késmárki bezoár. A szepesi zergegolyót Fischer Dániel (1695-1746) evangélikus
lelkész, orvos-gyógyszerész, vegyész és mineralógus ismertette meg Európával. E kés-
márki bezoár volt a Fischer által kifejlesztett „Pulvis Besoardicus Kesmarkiensis” és a
„Spiritus nitri Besoardicus Fischerianus” szerek hatóanyaga. Volt aztán magyar-arabus-
kaukázusi bezoár is: a javorinai völgyben ugyanis Hohenlohe herceg szenvedélyes va-
dászként 1902-ben egy pár, a Színai félszigetről származó, azt követően pedig több pár
kaukázusi bezoár kecskét engedett szabadon. Ezek aztán szorgalmasan szaporodtak, ke-
resztbe és hosszába, majd egy csordába egyesültek. Hamarosan azonban megbetegedtek
és kezdtek elhullani. A maradék néhány keverék kecskét 1910 körül ki kellett lőni.

Talán felesleges is említeni, hogy a bezoárt mindenhol szorgosan hamisították. Ehhez
elsősorban epe-, vese- és húgykőből farigcsálták megfelelő formára. Léteztek persze a
hamisításokat leleplező, meglehetősen költséges módszerek, már hogyne léteztek volna,
ezeket azonban az átlagos fogyasztó nyilván nem ismerte, vagy ha mégis, nem tudta hasz-
nálni. Az egyik ilyen ellenpróba, az ún. „királyi próba” azonban minden esetben csalha-
tatlannak. Ez abból állt, hogy egy halálraítéltnek mérget adtak be (általában arzént), aztán
jöhetett a bezoár. Majd a hullamosó. 
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A mandragóra, ez a solanum-félék
családjához tartozó délszaki növény
gyökerében hordozza erejét. Csodás
varázsereje, ugyanis a legrégibb bó-
dító-szerek közé tartozik; hatása rész-
ben az atropinéhoz, részben az
ópiuméhoz hasonlít. Bájitalként ellen-
állhatatlannak mondták, de elég volt
testen (nyakban) viselni ahhoz, hogy
tulajdonosa bármely megkívánt sze-
mély szívét elnyerje. 

Miután gyökere általában emberi ala-
kot formáz, természetesen megkülön-

böztettek hím- és nő-mandragórát. Az is csak természetes, hogy a nő-mandragórával
általában több gond akadt, már megszerzésével is, amely egyébként kiásással, illetve a
végstádiumban kihúzással történt.

A pontosan éjfélre időzített kihúzáshoz feltétlen szükség volt fekete kutyára, továbbá
trombitára és/vagy egy kevés viaszra. A mandragóra ugyanis, amely csak az ártatlanul el-
ítélt emberek akasztófája alatt nő, hevesen tiltakozik a kiásás ellen, s a kritikus pillanatban
olyan rettenetesen fájdalmas hangot hallat, olyat sikolt, hogy aki hallja, szörnyethal. Ezért
kell fülünket viasszal betömni, de még jobb, ha az életveszélyes művelet közben trombi-
tálunk. A kihúzás persze a fekete kutyára marad, amely adott jelre a farkára kötött zsineg-
nél fogva kihúzza a földből a gyilkos növényt. Ebbe aztán mind a mandragóra, mind pedig
az eb ott helyben beledöglik ugyan, de hát a gyógyítás, mint tudjuk, áldozatokat is követel,
nem csupán jól fizető pácienseket. Keleten ugyanehhez a kényes művelethez legalább
négy nagy termetű kutyát használtak. Itt a probléma első sorban a szinkronizálásában rej-
lett, mármint hogy az ebek egyszerre, s lehetőleg egy irányba húzzanak.

Azon sem csodálkozhatunk, hogy ez a rendkívül ritka és életveszély mellett beszerez-
hető szer aranyárban cserélt gazdát. Éppen ezért a mandragórát nagyban hamisították, a
legkülönbözőbb gyökereket faragva meg a kellő formára, diszkréten jelölve a nemét is. 

Mára alig maradt kiásható mandragóra eredeti termőhelyein, a Földközi tenger mentén
és Kisázsiában. Meglepő módon azonban a fekete kutya-populáció köszöni szépen, jól
van és szaporodik.

Nincs még egy olyan (gyógy)növény, amelyhez annyi legenda fűződne, mint a verbé-
nához.. (Verbena officinalis L.). A druidák mágikus erőt tulajdonítottak neki, varázslata-
ikhoz és amulettként egyaránt használták.  Az ókori görögöknél óriási tiszteletnek
örvendett – tőlük került át Rómába, ahol, ha lehet, még nagyobb hírnévre és népszerűségre
tett szert. Latin neve, a verbéna különben „zöld ágat” jelent, de ezt a „szent” és csodálatos
hatású növényt a rómaiak „vénuszvirágként” és „Júnó könnyeként” is emlegették. Virág-
ját ugyanúgy felhasználták, mint gyökerét.
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A gyökér kiásása itt sem volt egyszerű feladat: a gyö-
keret Szíriusz bolygó jegyében kellett begyűjteni,
akkor, amikor „se a hold, sem a nap nem láthatja”, mi-
közben a földet ajánlatos volt egy kevés mézzel kien-
gesztelni. S ami nagyon fontos, kiásás előtt a gyökeret
mágikus körrel kellett körülkeríteni, mégpedig ezüst,
de még jobb, ha arany tárgyakkal, tekintettel arra, hogy
a nem nemesfém tárgyak tönkretehették a növény va-
rázserejét. Ráadásul a kiásásra csupán évente egyszer,
május ídusán kerülhetett sor. És még valami: ha valaki
afrodiziákumként kívánta használni, akkor balkézzel
kellett ásni, majd magasra tartani, amíg az első harmat-
csepp rá nem hullott...

A kereszténység már vasfűként ismerhette meg a ver-
bénát, tekintettel arra, hogy a legenda szerint még a
Kálvárián  nedvével kezelték Jézus szörnyű sebeit
Éppen ezért a növény szedésekor minden alkalommal
keresztet kellett vetni.

A pannóniai vörös por (Pulvis Pannonicus rubens vagy rubrum, vulgo Ungarisches Pul-
ver) rendkívül összetett, drága és épp ezért nagyon hatásosnak tartott készítmény volt. Al-
kotóelemei között szerepelt két gyógyhatású föld: a vörös színű Bolus armenicus, valamint
a barnásvörös Terra lemnia, továbbá porított gyöngy, hiacint, smaragd, zafír, rubin, koráll
(fehér és vörös), örménygyökér, vadkecskegyökér, szarvasgyökér, szantálfa, egyszarvú
szarv-reszelék, elefántcsont-reszelék, száraz citromhéj, sóskamag, fahéj, szegfűszeg, sáf-
rány és aranyfüst-lemez. Állítólag a bécsi születésű, Wittenbergában tanult és Pozsonyban
sokáig működő doktor, Paul Spindler receptje alapján készült; mindenesetre II. Rákóczi
György fejedelem gyulafehérvári patikájában több adagot is gyártottak belőle. Mi tagadás,
meglehetősen összetett készítmény, de ahogy mondani szokás, amibe nem hal bele az
ember, attól csak erősebb lehet. Meg valamivel szegényebb. Nem hitben, pénzbelileg…

A magyar királyné vizéről (Aqua Reginae Hungariae) azt jegyzi fel Weszprémi István,
hogy „Ritka a patika egész Európában, amelyben az ne találtatnék. Francia Országnak ki-
vált Lyon és Montpellier nevű Fő- Várossaiban oly bőven szokott készíttetni, hogy azzal
még a hátas Kalmárok is széllyel ország szerte kereskedést indítanak.”

A jeles termék egyébként közönséges rozmaringszesz volt némi adalék-anyaggal, s ere-
detileg mérgezés ellen, majd főleg köszvényre használták, ez utóbbi esetben bedörzsölés
formájában. A franciák azonban hamar felfedezték, hogy egyben kiváló illatszer is. Du-
quesne márki (1610-1688), a Napkirály tengernagya minden áldott reggel a magyar ki-
rályné vizével kenegette az alsó- és a legfelsőneműjét, t.i. a parókáját. Tóth Béla szerint
az olajos tótok, vagyis az olejkárok (l. alább!) találták ki, s az „ő révükön terjedt világgá.”
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Olejkárok és az ő szereik

Az olejkárok, vagyishogy olajostótok (bocsánat: szlo-
vák származású, gyógyszerekkel hosszú távon házaló
kiskereskedők) évente ezrével rajzottak ki a Felvidék
szlovák-lakta településeiről, mindenekelőtt Turóc,
Liptó, Nyitra és Trencsén vármegyékből, hogy több
száz, akár több ezer kilométert gyalogolva jó pénzért
túladjanak csodálatos hatású szereiken.

Melius Juhász Péter már 1558-ban rosszallóan szól
az ide-oda vándorló tót kuruzslókról, vagyishogy az
olejkárokról. Az üzlet azonban igazából csak a követ-
kező két évszázadban indult be. Ekkoriban az évenként
hosszú útra induló olejkárok száma 3.000 körül járt.
Becsületes, kereső foglalkozás volt ez számukra, ame-
lyet főfoglalkozásban űztek. Ugyanakkor azt is tudták,
hogy mi a jó reklám titka; ez kiderül többek között
abból, hogy tisztában voltak vele: a jó megjelenés fél
eladás: cifra huszárruhában, mentésen, sujtásos nadrágban vitték házhoz portékájukat, egy-
ben jó tanáccsal szolgálva alkalmazásukat illetően. Vagyis, ha megfogták őket, akkor sem
lehetett rájuk bizonyítani a kuruzslást – hiszen ők csak tanáccsal szolgáltak. 

Háton hordott ládájukban kárpáti fenyőolajjal és magyar balzsammal, a Magyar Királyné
vizével keltek útra, az ennél bonyolultabb szerek (terjék) készítéséhez szükséges anyagokat,
úm. sáfrányt, borsot, alkörmöst stb. Bécsben szerezték be, vagy bárhol útközben, de ter-
mészetesen mindenhol patikából. A kis üvegekben magukkal vitt éteres fenyőolaj (Oleum
pini) mindenekelőtt arra kellett, hogy az útközben vásárolt, nagyobb mennyiségű étolajat
kissé megszagosítsák vele. 

Egész Európát bejárták árkánumaikkal, Svédországtól Isztambulig, Portugáliától az Urá-
lig. Idehaza „Menyecske, jó, ha használ!”-lal köszöntek be a tehetősebb alföldi portákra,
kínálván a fentieken kívül medvezsírt (kifőzött hájat), narvál- és unicornis-fogat (háziál-
latok csontjából faragva), cifra dobozokban biztos hatású pilulákat, s még rengeteg más
mindent. Kevés helyen utasították el őket.

Az üzlet egészen a XIX. század elejéig virágzott, amikor is a Helytartótanács úgy rendel-
kezett, hogy az egyre szaporodó bel- és külföldi panaszok miatt itthon kell tartani őket, nem
kaphatnak útlevelet. Olejkárjaink ezt az akadályt könnyedén vették: 25-30 dénárért mégis-
csak váltottak maguknak passzust – nem hivatalosan, persze. Az évenkénti, egyre kínosabb
visszhanggal járó kirajzásnak aztán nemzetközi egyezményekkel vetettek véget: 1835 és
1843-ban az osztrákok egyezséget kötöttek Szász-, ill. Oroszországgal, hogy az „ott kóborló,
házaló olejkárokat” kényszermunkára kell fogni; az országon belül pedig a vármegyék ke-
ményítettek be, ha kényszermunkával nem is, de elzárással büntetve a renitenseket. 
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Homeopatika

A XVII-XVIII. században az orvostudo-
mány első nagy kísérletező időszakát
élte. Ennek során azonban gyógyítás
címén egyes szervetlen vegyületekkel
igen sok, nem ritkán halálos kimenetelű
mérgezés történt. Ezek ellenhatásaként
jelentkeztek a természetes gyógymódok,
többek közt a homeopátia, ahogy nálunk
kezdetben nevezték: a hasonszenvészet.
E korszakosan új gyógymód, mondhat-
juk iskola atyját Samuel Hahnemann
(1755-1843) német orvos- kémikus sze-
mélyében tisztelhetjük. Hahnemann
csodagyerekként indult: már 12 éves

korában segédtanítóként működött. Huszonévesen tökéletesen bírta az angolt, a franciát,
a görögöt és a latint. Ezeken a nyelveken fordított is. 

Hasonlót hasonlóval gyógyítani – röviden így foglalható össze módszerének lényege.
Kelemen Károly, a gyógyszertan híres professzora jegyzi meg, hogy Hahnemann korszakos
felfedezését tulajdonképpen egy tévedésének köszönheti: saját maláriás megbetegedését
kezelte kininnel, s egy alkalommal egy nagyobb adag bevételét követően jellegzetesen ma-
láriás, heveny tüneteket észlelt magán. „A szer kis adagban gyógyít, a nagyobb adag be-
tegséget okoz” – vonta le Hahnemann a következtetést. Érdeklődése ekkoriban, mármint
az 1700-as évek utolsó évtizedében fordult egyértelműen és végérvényesen a gyógyszeré-
szet felé. Élete delén, negyvenes éveiben publikálta kétkötetes Apothekarlexikonát (1793-
1799), s ekkoriban dolgozta ki homeopátiás rendszerének alapjait is. 

Életének magyar vonatkozásai jól ismertek: Nagyszebenben Bruckenthal báró házior-
vosaként működött 18 hónapig. Ezt követően német területen – 1792-1804 között 14 vá-
rosban – praktizált. Ez idő alatt mintegy 60 gyógyszert vizsgált be, továbbá számos
kísérletet végzett, persze önmagán.

A homeopátiás szer mindig erősen hígított. A minimális dózis elvét kiegészíti az ún.
„potenciálás” vagy dinamizáció, vagyis lényegében a rázás, ami a „minél hígabb oldat,
annál erősebb hatás” jegyében történik. A potenciálásnak hála ugyanakkor megszűnnek a
mellékhatások, miközben a vivőanyag (víz, alkohol, esetleg cukor) megőrzi tulajdonságait.
Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy pl. a „C 30”-as jelölés esetében az ősoldat még 29-
szer kerül hígításra. Az ember ilyenkor elmereng, micsoda potencia szükségeltetik egy
ilyen hosszútávú, huszonkilencszeres rázáshoz. 

Hahnemann tanai hamarosan nálunk is ismertté váltak, sőt, a hatóság szemében túlsá-
gosan is, olyannyira, hogy a Helytartótanács 1819-ben rendeletileg tanácsolta el Hahne-
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manntól az alattvalókat. Nem mintha ez a tiltás
sokat ért volna; az új „gyógytanok” egyre népsze-
rűbbé váltak, különösen az arisztokrácia és a nagy-
polgárság, általában pedig az értelmiség körében.

Bakody József győri orvos (1791-1845) volt a ha-
sonszenvi gyógymód első hazai apostola. Ahogy
élete, halála is a homeopátiához kapcsolódott: a
kinin-ópiummal saját magán folytatott kísérletei
vezettek korai halálához. 

A kor másik nagy homeopatája, Almási Balogh
Pál (1794-1867), Bakodi fegyvertársa igen nagy
ismertségnek és elismertségnek örvendett, többek
között annak kapcsán, hogy Széchenyi István és
Kossuth Lajos háziorvosaként is szerepelt. Politi-
kai kapcsolatai is hozzájárultak ahhoz, hogy az
1844-es pozsonyi országgyűlés két táblája felirat-
ban forduljon az uralkodóhoz: engedélyezze az új
gyógymód tanainak az egyetemi tanrendbe való
felvételét. 

Bár a kérelmet akkor elutasították, két évvel ké-
sőbb a honi homeopátia jelentős eredményt könyvelhetett el: uralkodói pátens engedé-
lyezte, hogy a homeopata orvosok szabadon árusíthassák saját készítményeiket. Ez volt
a nevezetes „öndiszpenzációs” rendelet. Azt talán mondani sem kell, hogy a gyógyszeré-
szek a homeopata orvosok eme privilégiumát korántsem fogadták megértően. Sőt, kilenc
megye gyógyszerésze feliratban tiltakozott ellene.

A hazai homeopátia diadalútja rövid megszakítás után, 1865-től tovább folytatódik. Az
ezt következő négy évtized során – mely korszakot nyugodtan nevezhetjük a hasonszenvi
gyógymód magyarországi aranykorának is – egymás után alakulnak meg a homeopatiás
szervezetek, kórházak, gyógyszertárak, sőt, a Pesti Egyetemen két tanszéket is kap az új
tan. Széles körben terjednek a homeopátiás ismeretek – ebben nagy szerepe van a szak-
sajtónak és a szakíróknak. Argenti Döme doktor a legtermékenyebb: több könyvet publikál
e tárgyban.

Az 1845-ben két pesti patika foglalkozott az országban homeopatikus szerek készítésé-
vel. A patikusok döntő többsége viszont eleve ellenségesen, de legalábbis gyanakodva fo-
gadta a jelenséget. Az említett öndiszpenzációs privilégium pedig nyílt ellenségeskedéshez
vezetett.

A kedélyeket korántsem csillapította le az ún. „második öndiszpenzációs rendelet”, je-
lesen az 1876. évi 14. tc., amely a korábbi császári pátenst megerősítve Magyarországon
megengedte a hasonszenvi gyakorlatot folytató orvosoknak, hogy gyógyszereiket a bete-
geknek önmaguk szolgáltassák ki, s csupán ezek „ősanyagait”, vagyis alapanyagait kellett
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a gyógyszertárakból beszerezniük. Az említett rendelet 126. paragrafusa így rendelkezik
ezzel kapcsolatban: „Hasonszenvi orvosok a gyógyszerek ősanyagait és oldatait szintén
a rendes gyógyszertárakból tartoznak hozatni és rendelni, de a gyógyszerek úgynevezett
hasonszenvi hígításait és dörzsöléseit díjtalanul maguk is kiszolgáltathatják a betegeknek.
Ez esetben a gyógyszer nevét és hígítási fokát a gyógyszert tartalmazó üvegre, edényre
vagy papírra feljegyezni tartoznak.”

A gyógyszerészek homeopátia-ellenességén persze nincs igazán mit csodálkoznunk, hi-
szen részükről életbe vágó kérdésről: megélhetésükről volt szó. Legalábbis a kor- és szak-
társak java része így érezte. Ha már betiltatni nem lehetett, néhányan megpróbálták
meglovagolni az új divathullámot: az 1850-es években egymás után nyitottak a nagyobb
gyógyszertárak homeopátiás részlegei. Elsőként Pozsonyban, majd Pesten, jelesen Jármay
Gusztáv „Oroszlán” patikájában 1858-ban. A külön helyiséggel és bejárattal rendelkező
homeopata részleg nyilvánvalóan
jól jövedelmezett, ami abból is le-
mérhető, hogy Jármay visszavo-
nulását követően (1886-ban) fia,
Gyula korszerűsítette is vitte to-
vább. Eggeréknek a „Nádor”
gyógyszertárban (VI., Váci krt.
17.) külön homeopátiás részlegük
volt. Ide kívánkozik Borovszky
László pécsi gyógyszerész neve
is, aki 1862 nyarán nyert enge-
délyt arra, hogy „hasonszenvi
gyógyszereket nagyban készít-
hessen, és azokat a vételre följo-
gosított egészségi közegeknek, 
ú. m. orvosoknak, sebészeknek, gyógyszerészeknek, a gyógyszerek kiszolgálása körül ál-
talában fönnálló szabályok pontos megtartása mellett eladhassa.”

A homeopátiás szerekkel foglalkozó fővárosi gyógyszerészek között külön kell szólnunk
Hazslinszky Károlyról (1854-1900). A „Szent Lászlóhoz” címzett gyógyszertárában nem csu-
pán külön homeopátiás részleget üzemeltetett, de sokat áldozott a megfelelő reklámra is: két
éven át ő támogatta a Bakody-féle homeopata lap megjelenését. A „Homeopatia” büszkén
hirdette magáról, hogy tízezer példányban jelenik meg. Ez azonban csupán az első három
számra nézve lehetett csupán igaz, amelynek példányait ingyen küldte szét a kiadó. A későbbi
példányszámból egy nullát nyugodtan el lehetett venni, s még ezt is kettővel osztani.

Hazslinszky a millennium évében az alábbi homeopátiás szereit ajánlotta, melyeket az
Ezredéves Kiállításon is érdemesnek tartott bemutatni:
Ősoldatok (tinktúrák) 4 gr-os üvegcsében 15 kr
Arnica, Urtica stb. 100 gr-os üvegcsében 35 kr
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Hígítások 4 gr-os üvegcsében 10 kr
Dörzsöletek 2 gr-os üvegcsében 15 kr
Szerekkel impregnált golyócskák 2 gr-os üvegcsében 15 kr
Házi gyógyszertár, 6 szerrel Bőrdobozban, golyócskák üvegcsékben 2 Ft 40 kr
u. az, 24 szerrel u. az 6 Ft 50 kr

Hazslinszky vezető terméke a Fucus volt, egy tengeri növényből készült kivonat, amely
képes volt megakadályozni a zsírsejtek képződését, sőt a meglevőket gyorsan le is bontani.
Hatóanyagát jód, bróm-kálium és mannit alkotta. A teljes kúra nyolc hétig tartott, ennek
során összesen 15 üveg Fucusra volt szükség. Ez összesen 39 forintba került – ami meg-
felelt egy napszámos havi keresetének, de természetesen nem napszámosok vásárolták,
már csak azért sem, mert mellette diétát kellett tartani. 

Említettük, hogy az arisztokrácia körében nagy népszerűségnek örvendtek a homeopá-
tiás tanok. Esterházy Marie von Plettenberg-Witten (1809-1861) kéziratos receptkönyve
(„Universal Recepte 1849”) számos homeopátiás recepttel és tanáccsal szolgál. A grófnő
többek között Clemens von Bönninghausen (1785-1864) holland jogász és botanikus,
Hahnemann egyik legkiválóbb tanítványa hívének vallotta magát. A doktort személyesen
is ismerte. A grófnő receptkönyvéből idézzük az alábbi élet- és étrendi tanácsokat (Rákóczi
Katalin átírásában):

„Homeopátiás diéta és életviteli szabályok dr. Boenninghausen, Münster, 1850 szerint
A homeopátia a krónikus betegeknek azt tanácsolja, hogy kerüljék az erős felindulást,

a megerőltető agymunkát, a hagyományos házi-szereket, a fürdőkúrákat és az érvágást,
az egészen forró italokat, a savanyú ászoksöröket, az ecet- és citromsavat, mindenféle sa-
vanyú gyümölcsöt; zöldségeket, a nyers káposztát, a túlérett, fűszerezett sajtokat, min-
denféle zsíros ételt, a füstölt-sós halakat, a tubákot, az illatszereket és a púdert.

Dr. Boennighausen mindig azt válaszolta a neki feltett kérdéseimre: bizonyos időkö-
zönként böjtölni kell.  

Fürdőt tiszta vízzel vegyek. Édes magokat, epret, málnát, őszibarackot, görögdinnyét,
édes szőlőt, körtét, sárgabarackot, érett egrest, szilvát ehetek. 

Tejbegrízt fahéj nélkül ehetek.
Esténként ihatok egy csésze teát, ezt minden különösebb következmény nélkül megte-

hetem, s mindig nyugodtan élhetek vele.
Egy pohár jóféle bajor sör meg nem árthat, bár az ember fejébe hajtja a vért, ezért talán

mégse.
Fogporként magnéziumot semmiképp, inkább másféle porokat.
A sovány sonka egyetlen betegnek sem árthat, habár nehezen emészthető.”
A századforduló táján már mintegy 20 fővárosi patikában árusítottak homeopátiás sze-

reket, sőt, ezek az akkoriban divatos házi- és úti-patikák kínálatában is megjelentek. Külön
lehetett Argenti-, Müller- és Balogh-féle homeopátiás összeállításokat kapni. Ezen kívül
majd minden városi gyógyszertárban rendszeresítettek homeopátiás gyógyszerszekrényt.
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A karizmatikus orvos-homeopaták, a nagy öregek távozásával a hazai gyakorlatnak a
XX. század első évtizedére váratlanul, s egyelőre úgy tűnt, végleg bealkonyult.  Ennek
kapcsán az ezen a téren addig erősen érezhető orvos-gyógyszerész ellentét is alábbhagyott,
olyannyira, hogy az I. Világháborút követő években már ilyesmiről nem is beszélhetünk.
Igaz, ekkorra alig maradt homeopata orvos az országban.

Az 1930-as évekre azonban, nem utolsó sorban Szentágothai János apja, Schimert Gusz-
táv (1877-1955) tevékenységének nyomán a hazai homeopátia másodvirágzását élte. Az
erdélyi szász származású Schimert gyógyszerész családból származott, diplomáját Né-
metországban szerezte. 1909-ben (más adatok szerint 1908-ban) tért haza és a Bethesdában
kapott állást, abban a kórházban, amelyben nagy hagyományai voltak a ho meopátiának.
Jellemző, hogy miután az 1920-as években a fővárosban nem működött homeopátiás
gyógy szertár, illetve részleg, feleségét tanította be a gyógyszerkészítésre.

Egy évtizeddel később viszont már 9 homeopátiás részlegről van tudomásunk csak a
fővárosban. Közülük legnépszerűbbnek és legmegbízhatóbbnak a belvárosi Szervita-téri
patika bizonyult. A hazai piacon két külföldi, pontosabban német homeopátiás gyógyszer-
gyártó cég is jelen volt, jelesen a lipcsei Dr. Schwabe-féle cég (gyártmányait a Zoltán-pa-
tika forgalmazta) és a drezdai dr. Madaus & Co. Ez utóbbinak leányvállalata működött
Pesten.

A II. Világháború alatt és után a homeopata orvosok többsége külföldre távozott. A
gyógyszertárak államosításával a gyógyszerkészleteket, beleértve a homeopátiás szereket
is, összegyűjtötték, s miután az 1950-es évek elején a homeopátia nemkívánatos gyógy-
módnak lett nyilvánítva, ezek már nem is kerülhettek forgalomba.

Ezt követően csupán nem hivatalosan, mindenekelőtt a személyes kapcsolatokat felté-
telező „zsebimport” révén kerülhettek be homeopátiás szerek az országba. Viszont két-
ségtelenül bekerültek, az 1970-es évektől egyre nagyobb körben és mennyiségben.

A rendszerváltással, majd a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 1991-es újraalakulá-
sával a homeopátia reneszánszát éli, jóllehet korántsem hárult el minden hivatalos akadály
a hasonszenvi gyógymód és szerek alkalmazásának útjából.
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3. FEJEZET: MEGLEPŐ SZEREK ÉS MÓDSZEREK

Drekkpatika

Az állati és emberi végtermékeknek már az ókorban gyógyító hatást tulajdonítottak. Im-
hotep i. e. 2600 körül a trachomára macska-, antilop-, kutya- és disznóürüléket, esetleg
tehénganajt ajánl, tetszés szerint. A lényeg, hogy az anyagot 4 napig a szemen kell hagyni.
Az Ebers-papírusz 877 receptje közül 44-ben szerepel bélsár. Alexandriai Szerápion kro-
kodilus-szart ajánl ájulás esetére. Xenokratész görög orvos talán túl messzire megy e téren:
ő ugyanis minden betegséget emberi ürülékkel gyógyít. Arisztophanész pedig i. e. 466-
ban az orvosokat egyenesen szarevőknek titulálja – ez persze költői túlzás, ezzel különben
is csupán arra kíván utalni, hogy a kortárs orvosok főleg ürülékből diagnosztizáltak.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a nagy Galénosz és Paracelsus egyaránt nagy jelentősé-
get tulajdonított a végtermékeknek a gyógyászatban. Az ürülékterápia aranykorát a  XVI-
XVIII. században élte, amikor is a legkülönbözőbb excrementumokat – avagy egy másik
könnyed eufemizmussal  conrementumokat – igen széles körben alkalmazták.

Az egzotikus származású ürülékben, úm. krokodil-, elefánt- vagy netán egyszarvú-ürü-
lék (nem feltétlen unicornis, megtette az orrszarvú is) hatásában általában jobban hittek,
mint az egyébként jóval egyszerűen beszerezhető Album graecum-ban (a m. fehérre szá-
radt kutyaszar), ezért az előbbiek jóval drágábbak is voltak. Ugyanakkor viszont az Urina
virginum, a szűzleány vizelet az egyik legdrágább összetevőnek számított – az anyagnak
már akkoriban is szűkében lehettek, lévén az akkori virgo intacták nagyon szégyenlősek.

Ezek a szerek azonban meglepő módon gyakran hatásosnak bizonyultak. Ez nagyon is
érthető, miután – ezt mi tudjuk, eleink azonban csupán sejthették –, e szerek antibiotikus
hatással is rendelkeznek. Az afrikai maszájok például, akik állattartással foglalkozó törzsként
mind a mai napig tehénvizelettel mosakodnak, sohasem panaszkodtak bőrbetegségekre.

Az említett görög fehérnek, mármint a csontevő kutyák fehér ürülékének csontképző-,
illetve erősítő hatása van, tekintettel arra, hogy nagy százalékban találhatók benne fosz-
forsavas sók. A korszerű gyógyszervegyészetnek hála, ma már minden, a concretumokban
fellelhető hatóanyagot kémiai szintézissel elő lehet állítani.

E különleges terápiát illetően mi magyarok gazdag hagyományokkal rendelkezünk; tud-
nivaló például, hogy Szt. Margit egy torokfájós nővért tehénganéjos borogatással gyógyí-
tott meg, sőt, egy másik nővér kelését is ezzel kezelte, mégpedig sikeresen.

Ruland János Dávid (1585-1648), pozsonyi physicus vagyis városi orvos idevágó mun-
kája „Pharmacopea Nova” címmel Lőcsén jelent meg 1644-ben (később Nürnbergben is),
s 311 különböző betegségre ajánl megfelelő szert. Majd minden esetben valamilyen állati
ürüléket. A szerzőről mellesleg annyit, hogy Regensburgban született, a wittembergi egye-
temen szerzett bölcsész- és orvosi diplomát, majd telepedett le az akkori magyar fővárosban.
1622-ben magyar nemességet nyert – vagyis tudományát elismerték és megbecsülték.

55



Németföldön jelent meg az első  Dreckapotheke, magyarul Szarpatika, irodalmibb for-
mában Szennypatika, a hasonló szerek gyógyszerkönyve. A számtalan hasonló kiadvány
közül a legismertebb, s általánosan használt Paullinié bizonyult; könyve tucatnyi kiadást
ért meg; utoljára 1845-ben adták ki Münchenben. 

Christian Franz Paullini Eisenachban született 1643. február 25. Nehéz sorsú árvagye-
rek volt, saját tehetségéből és erejéből vált polihisztorrá, számos tudomány művelőjévé.
Iskoláit Königsbergben, Koppenhágában, Kielben és Rostockban végezte, majd rövid
hamburgi tartózkodás következett. Bejárta Hollandiát, Angliát, a skandináv országokat és
megfordult majd minden nagyobb német városban. Orvosi diplomáját a hollandiai Ley-
denben szerezte. Egy ideig egy francia püspök személyi orvosaként – és krónikásaként –
működött, majd 1689-ben visszatért szülővárosába, ahol a városi fizikus tisztjét töltötte
be 1712-ben bekövetkezett haláláig. 

Említett „Dreckapothekájának” (negyedik kiadás; első alkalommal 1696-ban jelent meg)
barokkosan bájos, kissé bőbeszédű, ugyanakkor szókimondó címe a következő:

Új- ’s bővített
gyógyító

Gyógyszartár,

Azaz miként lehet szó szerint
az fossal esmeg vizelettel

majd minden, még a legsúlyosabb
mérgező betegségeket, nemkülönben rontásos

sebeket az egész testen, az fejtől egészen az talpig,
kül-’s belsőleg, szerencsésen meg es gyógyítni;

Mindenképpen ritka, továbbá tanulságos,
esmeg épületes

történetekkel ’s feljegyzésekkel,
s egyéb 

kiváló gondolatokkal
újfent, ezúttal negyedik 

alkalommal
jelentősen megjobbítva, ’

s egymásodik résszel
kibővítve

kiadta
Christian Frantz Paullini.

Frankfurt és Lipcse,
Fr. Daniel Knoch özvegyénél és

Esslingernél.
1748.
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A címkép-metszeten látható ábrázolások magyarázatával Augustin Schopff doktor szolgál –
mégpedig veretes rímekben. A korabeli olvasó számára ezek e jelképek legalább olyan jelentő-
séggel bírtak, mint maguk a tudós szövegek. Cikkünk terjedelmét meghaladná minden egyes
ábra ismertetése, álljon tehát alább csupán az első kép magyarázata, részben prózában, részben
az eredeti vers majdhogynem nyers fordításában:

Mottó:
NUNQUAM OTIOSUS 
– SOHA NEM TÉTLEN

A farkába harapó kígyó a kinyitott bibliát öleli körbe, a kígyó természetesen a gyógyítás szim-
bóluma, a szent könyv lapjain látható szem és fül pedig azt a nyilvánvaló igazságot, bizonyos-
ságot (certum) jelképezi, hogy az Úr, a teremtés istene, mindent hall és lát. A könyv két nyitott
lapja mellett egy harmadikat is láthatóan tanulmányoztak: ez a három lap a Levegő, a Víz és
a Föld szimbóluma – a továbbiakban erről szól majd a szerző. Az eget, a tengert és a földet
beragyogó nap kapcsán pedig tudni kell, hogy:

„Man kann die Sonne ja nicht ohne Sonne sehen:
Allso wird die Natur aus der Natur erlernt.”

(A napot a nap nélkül meg nem láthatja az ember,
S hasonképp: a természetet a természetből ismerheti meg.) 

A jó doktor végül a következő sorokat intézi barátjához, a szerzőhöz 

„Dir aber, liebster Freund, dir wünsch ich Heyl und Leben,
Du hast der weisen Welt manch schönes Buch geschenkt.
Es kan der blosse Dreck die Ewigkeit dir geben,
So dass man deines Staubs mit Ehren stäts gedenckt.

(Néked viszont, kedves barátom, kívánok jó egészséget s’ éltet,
Te, ki a tudós világnak adtál már nem egy okos művet,
Számodra a puszta szar hozza el az öröklétet,
Haló poraidnak kijár hát a tisztelet.)

Paullini természetesen maga is tökéletesen tisztában volt műve értékeivel és hatásával –
e megállapításunkba semmiféle iróniát, annak még halavány nyomát sem kívántuk be-
csempészni, csupán rögzíteni szeretnénk eme lényeges körülményt. 

A Dreckapotheke szerzője különben is a tökéletességre törekedett könyve írásakor: tu-
lajdonképpen majd minden betegségre van ajánlott terápiája, illetve szere, ráadásul az
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egyes betegségeknél esetleírásokat is ad, sőt történelmi visszatekintésre is van gondja és
energiája. Mindezt pedig teszi több mint hatszáz sűrűn nyomtatott oldalon keresztül. Ebből
is következik persze, hogy csupán néhány érdekesebb javallatát tudjuk az alábbiakban
közölni.

Akut szembajokra, sőt öröklött vakságra tehénlepényt ajánlott, lehetőleg almába sütve.
Fontos, hogy a lepény friss legyen. Ha a szer mégsem hatna, akkor nyilvánvalóan az al-
mával van a baj. Ilyenkor rohadt almát kell adni a különleges Apfelstrudelhez, mármint
almáslepényhez.

Fogfájásra legjobb a farkaskutya-ürülék, de végső soron a lóé, vagy akár az emberé is
megteszi. Norvégiában a holló- és egérpiszok-tapasz, illetve borogatás alkalmazása jó
eredményekkel járt. Ugyanez a szer a kisgyermekek fogzásánál is segít.

Nehéz légzés esetében – Johann Franck ulmi doktor, a szerző kedves kollégájának köz-
lése szerint – bevált a kifőzött lószar leszűrt és azon melegében bevitt – mármint orálisan
bevitt – megfelelő adagja. Nagy adagra és ismételt alkalmazásra tessék gondolni. A hatás
lórúgásszerű, viszont biztos.

Terméketlenség ellen lószar, valamint kecskebogyó, esetleg libatop ajánlható, de a kúra
megkezdése előtt mindenképpen meg kell bizonyosodni arról, hogy a felek közül melyik
szenved terméketlenségben. 

Vérbaj esetében már bonyolult receptúrákra van szükség. Közönséges tripper/gonorrhea
ellen a következő szer ajánlható:

Szárított, porított hagyma, 4 lat
Mustár, 1 lat
Köménymag, 2/4 lat
Galambpiszok, 2/4 lat
Sáfrány és kámfor, mindegyikből 1 skrupulus
Méz, szükség szerint

A fenti összetevőkből főzetet készítünk. Ha a szer egy-két hét után mégsem hatna, további
receptek próbálhatók ki; a Dreckapotheke legalább egy tucatot kínál ezekből. És így to-
vább, a korai természetgyógyászat jegyében. 
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Végezetül egy recept a Falusi Emberek Patikájából:

„Hideglelés ellen való Sós Por

Végy kutya Ganájt
Konyha Sót.
Ürömnek a tetejét, mindenikből 1 könt.
Mind ezeket össze-elegyítvén,
S meg szárasztván törd porrá, és
ennek harmad részét a’ Hideg elött 
3 orával veddbé vizbe
vagy Borba fel-kavarván.”

(Ha már mégis, akkor inkább borban – a szerző megj.)

A korszerű gyógyszervegyipar hamar rájött arra, hogy az állati végtermékekből számos
gyógyszer hatóanyagát ki lehet nyerni. A guánó, a madárürülék például a purin alapanya-
gául szolgált.  Az I. Világháború és után nem volt lehetőségünk ezt a fontos gyógyszeré-
szeti alapanyagot importból beszerezni. Ezt a problémát kívánta feloldani 1948 körül a
Wander Gyógyszergyár vegyésze, Német dr., aki az időközben benépesített Budapesti Ál-
latkert állatainak (strucc, sas, sőt – krokodil) ürülékéből próbált purint kicsikarni, azonban
csupán kvarchomokot kapott. Amikor főnöke szembesült az elhúzódó kísérlet eredmé-
nyével, nem állta meg erős megjegyzés nélkül. Persze az öntudatos Német dr. sem maradt
adós a válasszal. A rövid szócsata állítólag a következőképp zajlott le:

- Vigye innen ezt a szart, Német! És ne is jöjjön vele vissza többet!
- Már elnézést, de ez nem szar, ez kísérleti eredmény!
- Akkor is szar.
- Lehet, de a miénk…

Ebben maradtak.

Klistély és vidéke

A klistély, avagy csőre valamikor, nem is olyan régen, mégpedig a XVIII. században napi
használatban volt. Persze már jóval korábban ismerték: a rómaiak csakúgy, mint az arabok,
de minket inkább az öreg kontinens csőre-gyakorlata érdekel. 

A Napkirály udvarában az előkelő hölgyek és urak akár napi két csőrét is vettek, a szép-
ségápolás keretében. Ha úgy tetszik, az akkori wellness jegyében. Ennek megfelelően a
csőrét finomkodva lavement-nek (öblítésnek), sőt, reméde-nek (gyógyszernek) hívták. De
ismerték alfeles limonádéként (limonade du postérieur) is, a németeknél pedig a patikus
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csúfneve „térdeplő muskétás” (Muskatier auf den Knien) volt. A csőrét finomkodva em-
legették íbiszként is, miután Pliniustól tudjuk, hogy az egyiptomiak e jeles módszert e
madártól lesték el; az íbisz ugyanis csőrével vizet fecskendez be a fenekébe, s így tisztítja
ki. Legalábbis az öreg természettudós így tudja. Id. Pliniust, sajnos, nem áll módunkban
se megcáfolni, se megerősíteni, pedig Luxornál két teljes órát töltöttünk a Nílus partján
egy német hölgy társaságában egy közeli íbisz-csapat megfigyelésével; a várta egyetlen
eredménye végül egy mintegy ötven méteres magasságból megejtett gyalázat (v.ö. Voll-
treffer) lett, amelynek nyomait aztán nem győztük letisztítani magunkról.

A beöntéseket a gyógyszerészek adták –
ezen egyszerű, ámde bizonyos szempontokból
mégiscsak kényesnek mondható művelet
igencsak jól jövedelmezett. Egy művelet alap-
áron negyed tallért kóstált (a szegényebb pá-
ciensek kedvezményes tarifája 15 sous volt),
és akadtak számosan olyanok, akik előfizeté-
ses alapon vette igénybe a gyógyszerész kol-
légákkal szemben. Egyrészt lenézték,
másrészt  irigyelték őket. Jellemző történet,
amikor egy párizsi orvos és egy patikus össze-
veszett azon, hogy ki nyújtsa a betegnek a
szolgáltatást. A korabeli francia orvosok
éppen ezért, mármint a csőrézés kapcsán meg-
lehetősen ambivalens módon viselkedtek; a
„medicin” egyszer ezt vágta oda ellenfelének:

- Taisez vous, Monsieur, ily a grande dis-
tance du pouls au cul! (Hallgasson, uram, nagy
távolság vagyon a pulzus és a segg között!)

Az is megtörtént, hogy egy francia gyógy-
szerész be akart lépni egy közelebbről meg
nem nevezett tudományos társaságba, azon-
ban felvételt kérő levelére a következő választ kapta: Vous y entreriez, oui, mais par la
porte de derriere! (Beléphet, persze, de majd csak a hátsó ajtón!) 

Egy másik régi történet szerint a francia patikust egyszer éjnek éjjelén hívták sürgős
csőrézésre. Csak a helyszínen tudta meg, hogy a beteg régi haragosa. Így vagy úgy, a
csőrét lehető legjobb tudása szerint expediálta. Ez az akkori gyakorlatnak megfelelően
úgy történt, hogy a beteg előredőlt – ágyra, asztalra –, a gyógyszerész pedig féltérdre
ereszkedve, hogy minél jobban hozzáférjen a műveleti területhez, elvégezte az elvégzen-
dőket. A patikusnak mindenesetre feltűnt, hogy a beteg szokatlan módon állandóan hát-
rafelé tekintget. Miután a műtét megtörtént, a páciens a következő szavak kíséretében
dobta oda a fizetséget a patikusnak:
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- Tudd meg, beste méregkeverője, nem vagyok beteg, nem is volt szükségem a klisté-
rodra, csupán térdepelve akartalak látni a pódexem előtt!

Az 1724-ben Bécsben megjelent gyógyszerészi rendtartás, amely Magyarországon is
érvényben volt, a gyógyszerészi munkálatok árszabásában azt mondja, hogy „Pro appli-
catione Clysteris bey einem Armen nichts, bey einem Reichen aber nach dessen Discre-
tion”, vagyis „a klistély alkalmazása esetében a szegény ember ne fizessen semmit, a
gazdag viszont saját belátása szerint.” Tegyük hozzá: ehhez azért kellett a patikus diszk-
réciója is, akinek ehhez nyilván épp elég belátása akadt.

1788-ban aztán a Helytartótanács megtiltja, hogy az allöveteket gyógyszerészek szol-
gáltassák ki –, pontosabban be –, mert anatómiai tudás híján néha súlyos sérüléseket okoz-
nak. Bízzák ezt a kirurgusokra.

Akadtak persze páciensek, akik a sebészekben sem bíztak – ezek ragaszkodtak az au-
toclysmához, a „csináld magad” jegyében. Ők ráadásul egy csomó pénzt megtakarítottak…

Nadályok

A Hirudo medicinalis egykor patikai állat volt. A nagyobb gyógyszertárak évente hatalmas
forgalmat bonyolítottak le belőlük; tekintve, hogy egy kezeléshez az orvos húsz-harminc
piócát is felhasznált. A fürdős többet. Kazinczy például egy ilyen fürdősnél majdhogynem
elvérzett. Egyszóval a XIX. században a pióca-terápia aranykorát élte.

A sűrű vér hígítására, a rossz vér lecsapolására, vagyis vértolulás, gutaütés és még vagy
tucatnyi nyavalya, többek között köszvény ellen használták. Herman Ottó szerint ahová
az orvos nem fért az érvágójával vagy köpölyével, ott alkalmazta a piócát.

A barna hasú, közönséges európai Hirudo officinalisról csak a németek és a franciák
állították, hogy a legjobb vérszívó, a világpiacon a Sanguisuga officinalis, a zöld hátú na-
dály, vagyis a magyar pióca örvendett a legnagyobb keresletnek. Legjobbnak tartották a
csanádit és a torontálit. Ezeket az „acélos, mogyorós” vérszívókat a nagykereskedők rá-
kospalotai, nagyváradi és vukovári tavaikból árulták; ezek azonban csupán raktárak voltak,
ide kerültek az alföldi agyagos tavakban, lápokban fogott, majd nagyság szerint szortíro-
zott piócák hatalmas tömegei. 

Innen szállították aztán őket milliószámra vasúton Hamburgba és Marseillebe, onnan
pedig tovább a tengerentúlra. Korábban a szállítás különlegesen kialakított lovas kocsikkal
történt. Egy-egy ilyen szállítmány mintegy félmillió példányt tartalmazott. A magyar pióca
további óriási előnye volt egyrészt nagyobb mérete, másrészt pedig szívóssága, ami azt
jelentette, hogy sokkal jobban bírta a szállítást, s akár „ridegen” is lehetett tartani.

Akadt több gyógyszerészünk, aki maga is tenyészetet nyitott. Takács Lajos például a
horvátországi Kolostorivanicból 1880 körül hirdette „saját nadálytavából származó kitűnő
szívóképes nadályait.” Szerdahelyi Károly bégaszentgyörgyi patikus szerényen kezdte a
kereskedést, aztán igencsak belelendült. Idővel piócaszakértő vált belőle, aki természete-
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sen a patikai tartás nehézségeivel is tisztában volt.  Ezek a fránya nadályok ugyanis a
gyógyszertárban problémásaknak bizonyultak; legjobb volt őket porcelán edényben, azon
belül is földben tartani, ahonnan aztán fakanállal, óvatosan ki lehetett emelni a kívánt pél-
dányokat – legalább is ezt tanácsolta Faix János. podolini gyógyszerész 1876-ban. Nya-
ranta még így is előfordult tömeges elhullás. 

Szerdahelyi mindenesetre nem bízta a véletlenre a dolgokat; nadályaival számos kísér-
letet végzett, amelynek eredményeit írásban is rögzítette: „Április havában egy széles

szájú 1 literes üvegbe tettem egy magyar pió-
cát és féli megtöltöttem Béga-vízzel, ugyanígy
helyeztem el egy másik üvegben 1 Hirudo me-
dicinálist, s mindkettőt egyformán kezeltem.
A magyar piócánál azt tapasztaltam, hogy ez
élénkebb, gyakran úszkál a vízben, míg a
német pióca inkább kényelmesen a víz fene-
kén passziózott vagy kijött a vízből és az üveg
falán csüngött. Június utolsó napjaiban kimúlt
a német pióca.  A magyar pióca 8 hét múlva
szintén elpusztult…”

Pióca tartását rendelet írta elő a gyógysze-
részeknek (1872. évi január 27-én kelt m. kir.
belügyminiszteri rendelet a nadályok gyógy-
szertári kiszolgáltatása és az áruk felszámítása
tárgyában). Ennek 4. paragrafusa előírta, hogy
„Nadályokat minden gyógyszerész köteles
tartani; az ezekre megállapított ár azonban
semmi levonás alá nem esik.”

A kiváló pióca-üzletnek azonban a XX. szá-
zad első éveire bealkonyult. A kegyelemdöfést
(v.ö. Dolchstoss) a németek adtak meg az

1950-es években, amikor piacra dobták a Hirudoid kenőcsöt, amelynek hatóanyaga a pi-
ócából nyert heparod-ot tartalmazta.

62

24. ábra Pióca alkalmazása otthon



4. FEJEZET: TISZTÁLKODÁS, KOZMETIKA

A kozmetikumok története  – ha nem is ősanyánkkal –, de legalábbis leányaival kezdődik.
Az ókorban mindenesetre már virágzott a kozmetika-ipar és kereskedelem. A középkor
folyamán a fizetőképes kereslet némileg mérséklődött, s a kínálat sem volt az előzőekhez
mérhető, de azért az üzlet aránylag jól ment.

Az egyik legkeresettebb kozmetikai cikknek a már korábban említett „Magyar királyné
vize”, az Aqua reginae Hungariae számított. A szert, amely a legenda szerint Róbert Ká-
roly feleségétől, Erzsébet királynétől nyerte volna a nevét, eredetileg pestis elleni csoda-
szerként használták. A párolt rozmaringszeszt tartalmazó szeszt aztán – a név
meg hagyásával – a franciák tökéletesítették, mégpedig Nicolas Lémery párizsi gyógysze-
rész. Lémery nagy mennyiségben párolta és forgalmazta az Eau de la reine d’Hongrie-t.
Egy évszázaddal később a Napkirály, XIV. Lajos udvari gyógyszerésze, Nicolas de Fe-
burie rózsalevél-desztillációt, továbbá levendula, fahéj, citrom- és narancshéj-kivonatot
stb. adott hozzá, tovább javítva a parfümöt. Ezt használta aztán többek között Madame
Pompadour és a francia dámák többsége.

A  „biztos hatású szerek” közül mindenképpen meg kell említenünk Szt. Lucia tejét (Lac
Sanctae Luciae), amely tutia édesköménylevelek és rutha levelekből készült jó adag fehér
bor hozzáadásával. A titok abban rejlett, hogy a készítményt mindig csak egy irányban
lehetett keverni, s ami a legfontosabb, ezt csak és kizárólag érintetlen leányzó végezhette,
aki eközben a Miatyánkot és az Úrangyalát imádkozta.

Ugyancsak kiváló eredményt lehetett elérni az Aqua bufforum-mal, amely nagyon sokáig
szerepelt a legkülönbözőbb gyógyszerkönyvekben, még az 1729-es bécsi Dispensatorium
is hozza. Ehhez 10 varangyosbékát kellett tehéntejbe fojtani, majd ezt a tejet különféle il-
latos növények hozzáadásával lepárolták (természetesen már a mártírhalált halt békák nél-
kül), s az így nyert anyagot használták bőrápoláshoz – pakolás formájában. 

A hölgyek sokáig ragaszkodtak hasonló, biztos hatású szereikhez, s nem tudták elkép-
zelni, hogy az arcvizek közül legjobb a – tiszta víz. Az orvosok és gyógyszerészek né-
melyike azonban már sejtett valamit. Jellemző történet, hogy Marie Antoinette udvari
gyógyszerészének halála után annak naplójában egy érdekes arcvíz-receptet találtak,
amely így szólt:

Rp.
Aqua fontis 100
Illae repetiens 40
Kal. stillatae 12
Hydrog. protoxydata 30
Nihil aliud 125
Misce
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Marie Antoinette esküdött erre a titkos recept alapján összeállított szerre, amelyről csak
az udvari gyógyszerész tudhatta – hogy tiszta víz, jól összekeverve.

Ami öreg kontinensünket, s a gyógyszerészet aranykorát, mármint a XVII-XVIII. szá-
zadot illeti, a kozmetikai cikkek újra kiváló üzletet jelentettek. A vevőkör a következő

században ráadásul jelentősen kibővült - többek között beléptek
a férfiak, akik persze korábban is vásároltak bajuszpedrőt, haj-
festéket és ehhez hasonló cikkeket (a XIX. század második fe-
lében egyre nagyobb választékban feltűnő óvszerekről most ne
is szóljunk), de uracsaink most már kéz- és arckrémeket, sőt –
horribile dictu! – kölnivizeket is kezdtek használni. Mindezt per-
sze diszkréten tették, de hogy ilyen igény jelentkezett – és mint
minden igényt, ezt is ki kellett elégíteni – arra jó példa a Belváros
szívében működő „Berthe Atelier”, magyarán kozmetikai sza-
lon, amely urakat is kiszolgált. Sőt, urak számára készült koz-
metikumokkal szolgált. Arról ugyan nem szól a fáma, hogy
melyik gyógyszertár laboratóriumában készültek ezek a szerek,
de biztos, hogy a fővárosban. 

Bár a kozmetikumok kapcsán elsősorban a gyártókról és ké-
szítményeikről kívánunk szólni, nem érdektelen néhány mondat
erejéig magával a kozmetikussal, vagyis a szolgáltatást nyújtó
személlyel is foglalkozni. Békeffi László nyilv. rendk. közéleti
tanár 1940-ben kiadott, ma már klasszikusnak mondható köny-
vében kiválóan összefoglalja az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
Őt idézzük:

„Az összes tudományos, diplomás és ’világi’ foglalkozások, iparosok között a legnép-
szerűbb, legjövedelmezőbb pályák egyike a kozmetikai. Mint tudjuk, a görög eredetű
’kozmetika’ szó szépségápolást jelent. 

Természete folytán meg kell állapítani, hogy e kifejezés nem fedi a tényeket, és igen el-
néző meghatározás, mert voltaképpen itt nem szépségápolásról, hanem ’csunyaság’ el-
tüntetéséről van szó.

Léteznek ’tanult’ és léteznek ’naturalista’ kozmetikusok… Tudományos alapja sem a
tanult kozmetikusnak, sem a tanulatlannak nincsen. Ez ugyanis nem tudomány, hanem
ipar, mesterség. Alkotó eleme nem a tudás, hanem a hiúság…

Boldogult Aphrodité, a szerelem és szépség istennője avagy Vénus, akiknek a tenger
habjaiból volt szerencséjük születni, és akik ma serdülő bakfislánykák, igen felserdült
nagymamák álmait képezik, továbbá Aphrodité pompás udvarlója, Adonis főniciai isten -
úrfi, a hímnem ideálja, szorongva borulnak egymásra a Parnasszus díszsírhelyén a szépség
megcsúfolása miatt, ha a kozmetikára gondolnak túlvilági magányukban.”
Veretes szavak. Nincs mit, nem is lehet semmit hozzátenni.
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Az otkolony 

Az Eau de Cologne, a Kölnisch’ Wasser, magyarul a kölnivíz természetesen Köln városáról
kapta a nevét, s lett jelentésátvitellel minden ’szagos víz’ megfelelője nyelvünkben, s per-
sze nem csupán a miénkben, hiszen például az „ogyekolony” az oroszoknak is hasonló
jelentéssel bír. Nálunk „alkalomvízként”, továbbá „koloncsvíz” néven is ismerték vala-
mikor hajdanán.

A 100 százalékban éterolajokat tartalmazó kölnit a városban letelepedett olasz drogista,
Johann Maria Farina (1685-1766) találta fel 1709-ben;
citromból, narancsból, mandarinból, édes citromból, valamint
bergamot-olajból, cédrusból, citrancsból és gyógynövények-
ből készítette el csodálatos illatosító szerét. Ez az újdonság
persze nem volt olcsó, sőt. Nem is a polgároknak szánták; egy
üveg kölnivíz ára megfelelt egy tisztviselő féléves fizetésé-
nek. Az arisztokrácia természetesen lelkesedett érte; Napóleon
is csak ezt használta. 

Ami a 4711-es márkanevet illeti, az már a kölnivíz újabb
neve, amely a Mühlens-cég házszámát jelöli. A megszálló
franciák ugyanis elrendelték a város házainak megszámozá-
sát, s a számozás nem utcák szerint történt, hanem egymás
után, ahogy jött. Ez 1805-ben történt. Ezzel nincs is semmi
baj, de tudni kell, hogy a 4711-es nem az eredeti illatszer,
hanem annak némileg leegyszerűsített. ’lebutított’ változata. 

A pacsuli (Pogostemon cablin) tulajdonképpen egy növény, mégpedig az árvacsalánfé-
lék családjába tartozó büdösmenta nemzetség leghíresebb tagja, ükanyaáink kedvelt illa-
tosító szere. A XIX. század végéig félszárazon, bálákban szállították az európai kikötőkbe,
hogy aztán a hosszú hajóút alatt, a raktér fülledt levegőjében „érjen be”, vagyis kezdjen
el erjedni és nyerje el jellegzetes illatát.  A belőle készült olaj (a legfőbb gyártó ország In-
donézia és Kína) egyaránt használható aromaterápiához, az illatszergyártásban – és nem
utolsósorban kiváló molyirtó szerként.

Illatszerként – kissé szappanos illata miatt – Európában és az Egyesült Államokban már
nem használják, Ázsiában és Latin-Amerika országaiban azonban nagyon is. A hagyomá-
nyos ázsiai gyógyászatban igen széles körben alkalmazzák: magas vérnyomás, apátia,
ödéma, fejfájás, hányinger és gyomorfájdalmak ellen egyaránt.
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Pomádé, púder, brillantin és társaik

A magyar, mármint az ősmagyar és írott történelmünk első századainak magyarja nem
használt pipere-szereket, s lenézte az idegent, mert az „kenőcsli testét-lelkét”. Ezek a dol-
gok aztán, ha lassan is, de megváltoztak. Az 1800-as évek második felében már nálunk is
általános használatban volt a pomádé, a púder, a brillantin és tucatnyi hasonló szépítő-
szer.

A pomádé (Pomata) elsősorban hajápolásra szolgált. Az alma-pacni (Unguentum Po-
puli), közönséges nevén a nyárfakenőcs például úgy készült, hogy a kenőcs alapanyagot
hossza ideig, általában 2-3 óráig hevítették vízfürdőben a bekevert Populus balsamifera
L. friss, ki nem nyílott levélrügyeivel együtt, majd a kisajtolt kenőcsöt megfestették és il-
latosították (rendszerint rozmaring- és thymus-olajjal).

A brillantin illatosított kenőcs vagy olaj for-
májában a haj, illetve a szakáll ápolására szol-
gált férfi-kozmetikumként, természetesen. De
házi szerként is használták – a családi ezüstöt
például kiválóan ki lehetett vele fényesíteni. Ál-
talában ricinusolajból, glicerinből és illatosított
szeszből készült. 

A számtalan márka közül mi a „Sorompó”
brillantint választottuk bemutatásra; nem azért,
mintha ez valami kiváló termék lett volna, ó
nem, igazán tucat-brillantin volt az áldott,
hanem a neve miatt. Próbáltuk felderíteni, hogy

miért is lett a termék neve Sorompó, de ez irányú kutakodásainkkal mindenhol falba, hogy
ne mondjuk sorompóba ütköztünk. Azt a felvetést pedig, miszerint a „Sorompó” egyben
az élősdiek elleni gátat jelentette volna, mint minden szakmaiságot és teljesen életszerűtlen
feltételezést eleve elvetettük.

A mára elfeledett, egykor azonban a Dél-Dunántúlon nagyon is népszerű PIABO koz-
metikumoknak külön története van. A két világháború között Kaposvárott két gyógysze-
rész, Piatsek Gyula (1889-1953), az „Igazság”, Bokor Dezső, a kaposvár-donneri „Kígyó”
gyógyszertár, és Aczél Dezső drogista, a „Hattyú” tulajdonosa álltak össze közös vállal-
kozás keretében saját receptúra alapján készült kozmetikai szerek gyártására és forgal-
mazására. Az indulást Piatsek korábban már jól bevált „Heléna” arcápoló-szere jelentette.
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Pödörd, magyar!

Az igazság az, hogy mintegy másfélszáz évvel ezelőtt
kontinensünkön majd minden férfiember pödörte, nem
csak a magyar. A kackiás bajusz ugyanis ekkoriban, a
XIX. század második felében a férfiú legfontosabb
ékességének számított, s azt bizony ápolni, mégpedig
pödörni kellett. Erre szolgált a bajuszpedrő. Bajusz-
pedrőt pedig a patikában lehetett kapni. Nem csak ott
persze, de ott garantált volt a minőség. Annál is in-
kább, mert jó néhány patikus saját fejlesztésű és ké-
szítésű bajuszpedrőjét árulta.

Az „Ungarische Bartwichse” fogalom volt Ausztriában és Németországban, sőt, egész
Nyugat-Közép-Kelet Európában. Szóval, jóformán az egész kontinensen. A tiszaújlaki,
Roykó-féle bajuszpedrő volt a legismertebb. A „Ma-
gyar koronához” címzett gyógyszertárat még nemes
Roykó Sámuel nyitotta 1790-ben. A Roykó-féle nemes
termék háromféle színben: fehér, barna és fekete vál-
tozatban készült és igen hamar nemzetközi ismertségre
tett szert. Állítólag I. és II. Miklós cár, sőt Miksa me-
xikói császár is ezt használta. A családi legendárium
szerint a későbbi III. Napóleon császár a községen át-
utaztában ismerkedett meg II. Roykóval (Viktorral) és
bajuszpedrőjével, s vált a termék elkötelezett fogyasz-
tójává. Tóth Béla szerint ezt „a hatvanas években a
magyarság nem csekély dicsőségnek tekintette.” A szuper-pomádé még egy német írónőt
is megihletett, Grete von Urbanitzkyt, aki regénye főhősének Roykó Sámuelt tette meg.
A könyv természetesen magyar fordításban is megje-
lent  „A nagy álom” címmel.

II. Roykót egyik bécsi útjáról hazafelé jövet meg-
gyilkolták. A korabeli vélekedés szerint a kenőcs re-
ceptjét akarták megszerezni tőle. A család tovább
őrizte a recept titkát – a bajuszpedrő pedig népszerű-
ségét. Jellemző módon IV. Roykónak, az alapító déd-
unokájának 1935-ben „An Hernn Közkedvelt von
Bajuszpedrő in Ungarn” címzett levelet kézbesített a
posta.

Roykó Sámuel ugyan nem keresett vagyont bajusz-
pedrőjével, viszont kétségtelenül beírta vele nevét a
gyógyszerészettörténetbe. A hasonló termékek, mint
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pl. a dr. Heuffel-féle bajuszpedrő (Vértes és Tsa Kozmetikai Gyára Lugoson), a Muraközy-
féle Rúdsodró (sic!) (Nap gyógyszertár, Debrecen) és még vagy további két tucat márka
semmilyen tekintetben sem vehették fel a versenyt a „Roykóval”.

A „Kuruc bajuszpedrőről” talán még annyit, hogy bár gyártója, Czurda Vilmos (1861-
1919) kiskunhalasi gyógyszerész aránylag későn, 1905 körül jelentkezett vele a piacon,
sikeresnek bizonyult, nem utolsó sorban a kiskúnsági kemény magyarok körében. Ebben
minden bizonnyal közrejátszott a szerencsés névválasztás és az a körülmény, hogy a gyártó
maga is tekintélyes bajusszal rendelkezett. Nem tartozik ugyan szorosan tárgyunkhoz, de
megjegyeznénk, hogy Czurda másik sikeres termékének a gazdaasszonyok által keresett,
ismeretlen összetételű „Tojás szaporító” szer bizonyult. Ezt állítólag a tyúkoknak adták. 

Kétségtelen viszont, hogy a leghatásosabb, mai kifejezéssel élve automatikus-bio ba-
juszpedrőt Zlinszky József sátoraljaújhelyi gyógyszerész alkalmazta, igaz, csupán saját
használatára. Kakaduját idomította be arra, hogy naponta kipödörje a bajuszát.

A férfiékességet persze nem csupán ápolni kellett, de – szükség esetén – akár növeszteni
is. Sokan gondolták úgy, hogy szükségük van rá. Több tucatnyi ’feltétlen biztos hatású’
szer között válogathattak; a legszebb „Csillag Anna bajusznövesztő szere” volt. Csillag
Annának persze nem volt bajusza (éppen lehetett volna), csupán csodálatos hajkoronája,
márpedig ha egy szer használ a hajnak, akkor a formális logika mentén gondolkodva hasz-
nálnia kell az arcszőrzetnek is. A gyártó pedig nyilván úgy gondolta, hogy egy jól beve-
zetett márkanév helyett felesleges újat kigondolnia. „Csillag Anna bajusznövesztőjét”
egyébként „titkos szerként” reklámozták. A nagy titok később napvilágra került; a szer
tulajdonképpen zsírpomádéból, kevés bergamottolajból, perubalzsamból és hasonlókból
állt. Használóit ez nem zavarta; sőt, épp ellenkezőleg: büszkén vallották, hogy ők továbbra
is Annával pödörnek.

Tisztálkodási szerek 

Szappan

Az ismert mondás szerint egy nemzet civilizációs fejlettségi szintjét
szappanfogyasztásán is le lehet mérni. Ebből a szempontból az arabok
pl. igen civilizált társadalmat alkotnak, hiszen náluk a szappanfogyasz-
tás már a XII. században meglehetősen magas szinten állt, akkor, ami-
kor öreg kontinensünkön a szappan még abszolút luxuscikknek
számított, és azok sem gyakran használták, akik egyébként megenged-
hették volna maguknak ezt a fényűzést. Megjegyzendő ugyanakkor,
hogy az arabok hagyományosan olíva-olajból, nem pedig állati zsira-
dékból készült szappant használtak és használnak ma is. Szíriában pl.
többet, mint mi. Bár mostanában szappanra költenek a legkevesebbet.
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Az 1900-as évek elején a hazai szappangyártás
és fogyasztás nemzetközi összehasonlításban is
kedvező pozíciókat foglalt el, mégpedig mindhá-
rom: mosó-, pipere és gyógyszappan-gyártásban
egyaránt. A házi-, vagyis mosószappant vidéken,
de a városokban is sok helyen házilag készítették,
ahogy a neve is mondja. Receptje aránylag egysze-
rűnek bizonyult:

1 kg zsiradék (faggyú vagy avas disznózsír)
1 kg lúgkő
5 l víz

Ezt egy nagy tartályban folyamatos (farúddal történő) keverés közben 3-4 órán át for-
raljuk. Szappanenyvet kapunk, amelyhez kb. 20 dkg sót adunk hozzá, majd a masszát to-
vább főzzük. Kihűlés után formába öntjük vagy felvágjuk.

A gyógyszertárak természetesen csak a két utolsó kategóriában voltak érdekeltek – egy-
ben pedig versenytársak az egyre szaporodó számú drogériákkal. Több gyógyszerész maga
állította elő nem csupán gyógy-, hanem pipereszappanait is.  

Az I. Világháború második évében már nem csupán az alapvető élelmiszereket adták
jegyre, de a tisztálkodó szerek java része, mindenekelőtt a pipereszappan is eltűnt az üz-
letekből. Az Olaj- és Zsiradékügyi Bizottság, alias Olaj- és Zsírközpont utasította a kis-
kereskedőket, hogy személyenként csak egy pipereszappant adjanak ki, ezt azonban a
gyógyszerészek nem tartották magukra kötelezőnek – ők, ugye, mégsem kiskereskedők.
A Központ erre leállíttatta a pipereszappan gyártását. A szappangyárak szó nélkül enge-
delmeskedtek, annál is inkább, mert nem kaptak alapanyagot. Pipereszappant nagyobb
mennyiségben a feketepiacon továbbra is be lehetett ugyan szerezni, de az ára addig hal-
latlan magasságokba szökött: 60-70 koronát kértek kilójáért. Hamarosan a mosószappan
is eltűnt a hivatalos forgalomból, s a továbbiakban már ezt is csak jegyre lehetett kapni.

Aztán megjelent a hadiszappan. Mármint a szappanpótló, a planta-szappan, vagy amit
akartok… Nem is egy. A Zsolnay-gyár (nem a pécsi…) „Kincsmosótömb” névre hallgató
pótszappana „mosakodásra és súrolási célokra” a hivatalos szervek szerint teljesen meg-
felelt, a háziasszonyok azonban ezt nem így tapasztalták. Hogy ez a pótszappan miből
készült, az máig szakmai titok. 

Dr. Polányi Mihály a nagy mosodák szennyvizéből regenerálta a szappan zsírsavait. A
bonyolult eljárás azonban olyan színű és állagú újrahasznosított szappant eredményezett,
amelyet még a hadsereg sem kívánt felhasználni.

A Magyar Szappanművek (Budapest, VI., Lőportár u. 16.) a háziasszonyokat célozta
meg „Őr” védjegyű, szilárd szappanfőző-szerével. 1 kg ilyen szer három és fél kilogramm
zsiradékot szappanosított meg. Ezzel aztán majdnem annyi ruhát ki lehetett mosni, mint
egy békebeli, negyedkilós mosószappannal. Egyszóval, a szer igenis működött, a házi-
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asszonyoknak most már csak zsiradékot kellett szerezniük – ami a háború utolsó évében
városi környezetben majdhogynem lehetetlen feladatnak bizonyult.

Egyébiránt, ha valaki úgy gondolta, akár maga is főzhetett otthon pótanyagból pótszap-
pant. Lehetett példának okáért vadgesztenyéből (Aesculus Hippocastaneum). A vadgesz-
tenyét korábban már a hadsereg is felfedezte magának, mint kiváló Ersatz-ot, darált
vadgesztenyével etetve állatállományát. Hogy a szerencsétlen hadilovak mit szóltak ehhez,
az más kérdés. Mindenesetre a vadgesztenye magjából készült pótszappan receptjét már
1916-ban kidolgozták. A még éretlen vadgesztenye magot húsdarálón kellett átengedni,
majd mozsárban összezúzni. Az így nyert durva port aztán vízzel fel kellett főzni, majd
szirupsűrűségűre beszárítani. Ezt követően már csak megfelelő mennyiségű bolus port
kellett hozzákeverni, s az így nyert masszát megszárítani. Ha otthon éppen nem akadt
bolus, hát az bizony gondot jelentett. Annak pedig, aki tévedésből bolus helyett bolhaport
tett bele, még baja is lehetett belőle. 

Mindezek ismeretében nem csoda, hogy a szappanpiacon nyüzsögtek az árdrágítók és
a spekulánsok. Közöttük – horribile dictu – gyógyszerész is akadt. A háború utolsó évében

piacra dobott „Zita-szappan”, amelyet a vevők hamarosan csak
„Szita-szappanként” emlegettek, nem csupán súlyhiányos volt,
hanem silány, sőt, kifejezetten pocsék minőségű. A „Zitát” Klein
Dezső fővárosi gyógyszerész forgalmazta Baross-utca 86. sz. alatti
patikájában, családi vállalkozás keretében, amennyiben a jeles ter-
mék apja, Klein Gyula (Klein és Fia, Dob utca 13.) üzemében ké-
szült. Egy napon aztán a papát súlycsonkítás és árdrágítás címén 5
napi elzárásra és 1000 korona pénzbüntetésre, fiát pedig 300 korona
pénzbüntetésre ítélték. Miután a Zita darabonként 20 koronát kós-
tált, a G’schäft mindenképpen kifizetődőnek volt tekinthető.

A következő nagy háborúra már mindegyik érdekelt fél kiokosodott valamennyire, ezért
aztán valamivel jobban felkészült a hiánygazdálkodásra: a gyártók, a kereskedők, a pati-
kusok, a fogyasztók, de még a kormányzat is. A kormányzat első körben (a háború máso-
dik évében) pótfelárat vetett ki a piperecikkekre – a már meglévő fényűzési adón felül.
Ezt a pótfelárat az érdekelteknek postatakarékpénztári csekken kellett befizetni a Közel-
látási Minisztérium elkülönített számlájára, amelyről aztán az elképzelések szerint fedez-
ték volna azt a különbséget, amely az időközben bevezetett „egységes mosószappan”
előállítási költsége és eladási ára között mutatkozna. Hát, ilyesmi mutatkozott is, de so-
hasem sikerült utolérni…

Hamarosan kiadták tehát a 780-1942. M. E. rendeletet, a csak „szappanrendelet” néven
emlegetett szabályozást, amely több vonatkozásban is érintette, mégpedig keményen, a
gyógyszertárakat. Először is 1942. május 25-ig be kellett jelenteni a gyógyszertár pipere-
és borotvaszappan készletét (két példányban) a Mosószappan Nyilvántartó Irodának,
amely a VI., Benczúr u. 13. sz. alatt fejtette ki áldásos működését. Az így bejelentett kész-
letet zár alá vettnek kellett tekinteni. A gyógyszertár ezt követően személyenként és két-
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havonként legfeljebb 1 db pipereszappant szolgál-
tathatott ki, s ennek megtörténtét be kellett jegyezni
a fogyasztó vásárlási könyvébe. Gyermekeknek 2
db szappan járt. Pro gyermek. A zár alá vett kész-
letből legfeljebb 1942. június 17-ig lehetett árulni,
a megmaradt – már ha maradt -, készletet pedig át
kellett adni a kijelölt szappan-nagykereskedőnek.

A következő lépést a szappanjegy bevezetése je-
lentette. A helyzetre a gyógyszerészek részéről el-
sőként millei Pálffy László csetényi gyógyszerész,
ismert nevű gyakorlati szappan-szakember reagált
a Gyógyszerészi Szemle hasábjain (1943, pp. 364-
365) „Hogyan segítsen a gyógyszerész a szappan-
hiányon?” c. írásában. Mármint hogyan segítsen a

gyógyszerész saját magán, hogy legyen szappan a patikájában. Természetesen, ha maga
főzi a szappant, amire nézve a szakember Pálffy igen jó tanácsokkal tudott szolgálni. Csak
nyersanyaggal nem. A szappan-frontról a kormányzat részéről közben egymást követték
a legkülönbözőbb jelentések. Aztán már csak frontjelentések érkeztek.

Fogkefe, fogpor, fogpaszta

A fogápolás természetesen nem mai találmány. A fogkefét, illetve az annak nevezhető
eszközt már a görögök és a rómaiak is ismerték (jó vicc: mit nem ismertek?); egyébként
fogporként krétát és horzsakövet használtak. Az utóbbiak, mármint a rómaiak esetében
viszont kétségtelen, hogy a fogápolás esetenként bajjal járt; Apuleius nevezetes pörében
például az egyik komoly vádpont az volt ellene, hogy – fogat mos. 

A középkorban szerencsére ilyen vádat még az inkvizíció sem emelt, még eretnekek
ellen sem. Idővel még a fogpaszta is megjelent: ehhez a krétához és/vagy horzsakőhöz
őrölt datolyamagot és mézet adtak, majd az egészet pasztává
gyúrták. A masszát tégelyben tárolták.

A fogkefe és hozzávalói, legalábbis ahogy mi ismerjük, az
1800-as évek végén jelentek meg. Ekkoriban minden gyógy-
szertárban – és persze drogériában – beszerezhető volt, per-
sze nem olcsón. Fogkefét faluhelyen nem is igen használtak;
eltartott néhány évtizedig, amíg az egészségügyi felvilágosí-
tás elérte, hogy vidéken is megismerkedjenek vele. Erről szól
az alábbi történet:
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– Gyerekek – kérdi a kántortanító – ki tudja megmondani, mire használjuk a fogkefét?
Az osztályból egyedül Móricka jelentkezik:
– Étkezések után azzal kell fogat mosni.
– Nagyon helyes. És miért kell fogat mosni?
– Hogy a fogaink közül eltávolítsuk az ételmaradékot, s ezzel megőrizzük fogaink ép-

ségét.
– Pontosan, fiam, pontosan. És te mikor mostál fogat utoljára?
– Nem mostam. Nincs is fogkefém.
– Nincs?! Akkor honnan tudsz ennyit a használatáról?
– Mi áruljuk a boltban. 80 krajcárért nagyon szépet lehet kapni…

Korábban nem fogkrémet, hanem fogport használtak, mégpedig különböző színekben.
A piros fogpor (Pulvis dentifrici ruber) coccionellával vagy lacca-val színezve készült

Meglepő módon – mármint számunkra meglepő módon – lé-
tezett fekete fogpor is. Az alabástrom-fogpor (Pulvis dentifri-
cius albus) szénsavas mészből, magnéziumból és porrátört
írisz gyökérből készült. A készítményt nem csupán fogápo-
lásra használták, hanem számos más piperecikkhez is. Ez
utóbbi esetben általában borsos mentaolajjal illatosították. 

Azért a fogkrémek terén sincs mit szégyenkeznünk: 1910-
ben feltaláltuk és szabadalmaztattuk a magyar borfogkrémet
(gyártó Holczer Arnold és Társa, védjegy bejegyzés: 21.435.
sz. alatt). Világszabadalom mégsem lett belőle, pedig állítólag
nem csupán a fog-, de a borkővel is megbirkózott. Néha akár
a fogzománccal is.

Az 1910-es években került a hazai piacra a közönségesen csak Perdöntő-ként ismert
fogkrém. Az osztrák gyártmányt eredetileg „Perdento”-nak hívták, mármint a Lajtán túl. 

Ugyancsak osztrák termék volt a valamivel később, a húszas évek elejétől nálunk is for-
galmazott Kimodont. Ebből viszont itthon „Kimondott” fog-
krém lett a nép ajakán. Ezt a fogkrémet egyébként
Ausztriában hamarosan betiltották, merthogy ólomtubusba
töltötték, s az ólom köztudottan nem tartozik az egészségja-
vító vagy a roboráló szerek közé.

A fogkefét 1905-ben rendszeresítették a Honvédségnél; a
többi tisztálkodási eszközzel együtt, egy törülközőbe gön-
gyölve került a bornyúba, mármint a háti bőröndbe (a háti-
zsákot csak valamivel később rendszeresítették).

Fogfájás ellen korábban dohányfüstöt használtak. Török Jó-
zsef gyógyszerész 1865-ben például „szivarkáit” (olvasd:
gyógy-cigarettáit) és „fog-gyapotját” ajánlja. Ez utóbbi „al-
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kalmazása úgy történik, hogy a fog-gyapot egyik végét meggyújtjuk s azután lángját rög-
tön kifújva az izzó gyapot meleg füstjét beszívjuk, mi pedig szájunkat befogva, addig
szívjuk orrunkon át a füstöt, míg a szemekbe könny tolul – mi által a fogfájás tökéletesen
megszűnik.” A gyógy-gyapotot Török 31 és 50 krajcáros, valamint 1 forintos csomagok-
ban árulta (gyógyszerész uraknak 25 % engedmény).

A német Karl August Lingner által 1892-ben feltalált Odol szájvíz máig vezető márka
ezen a piacon. Neve egyébként görög-latin szócsinálmány; a görög odúsz (száj) és a latin
oleum (latin: olaj) szóból képezve. Vagyis tulajdonképpen ’szájolaj’, amely egyébként
’olet’ – csak kellemesen.

Ragtapasz és kötszer

A sebek, külső sérülések ellátásához szükséges szerek, úm. a kötések, pólyák, ragtapaszok
mindig is a gyógyszertárak alapkínálatához tartoztak, mint kézi kiadású szerek. Az 1860-
as évek közepe táján jelentkezett Lister antiszeptikus szereivel, elsősorban a karbolsavval
impregnált kötszerekkel. Aztán egymás után jelen-
tek meg a piacon a szublimáttal, jodoformmal, aci-
dum bonummal, salicylilinnel átitatott kötszerek.

Ami a vattát illeti, büszkén jelenthetjük, hogy
kötszerként elsőként egy magyar orvos, jelesen
Gruby Dávid (1810-1898) – nem mellesleg az or-
vosi mikrobiológia egyik megalapozója – hasz-
nálta. Igaz, nem itthon, hanem második, választott
hazájában, Franciaországban, de ez semmit sem
von le ebbéli érdemeiből, sőt.

A tapasz kezdetben bőrből készült, majd szövet-
ből kellett kivágni. Aztán megjelent az öntapadó tapasz, közepén fertőtlenítőszerrel im-
pregnált mullpólyával. Kezdetben volt az angoltapasz, majd megjelent Baumann német

sebész ragtapasza, az Emplastrum glutinosum Baumanni. Ez
kicsit vastagabb volt, mint az angol, de mindent tudott, amit
amaz, és a lényeg - vízhatlan volt. 1865-ben már nálunk is fel-
tűnt, Török József pesti gyógyszertárában lehetett kapni.

Az angoltapaszról (Emplastrum Anglicanum) vagy angolvá-
szonról mindenképp el kell mondani, hogy gyógyászati szem-
pontból nem sokat tudott, vagy amit mégis, azt nem jól tudta,
mert inkább károsnak bizonyult, mint hasznosnak. Viszont ele-

gáns kötszer volt, kétségtelen. Lényegében vékony selyemszövetre felkent halhólyagol-
dattal készült, fehér, fekete, rózsaszín és zöld színben. Ez utóbbit stílszerűen
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billiárd-flastromnak hívták a billiárdasztal zöld posztójára való uta-
lással.

1882-ben jelentkezett dr. Oscar Troplowitz Plasterplast nevű újdon-
ságával. Tíz évvel később jelent meg a Helfenberg-féle (Drezda) „át-
lyukgatott ragtapaszt.” Ez már kaucsuk-tapasz volt, jól ragadt és
megfelelően hajlékonynak bizonyult. 

A nevezetes Leukoplast feltalálója az előbb említett dr. Oscar Trop-
lowitz volt, aki dr. Paul Gerson Unna bőrgyógyász professzorral
együttműködve fejlesztette ki ragtapaszát. Ez 1901-ben került forga-

lomba, mint az első cinkoxid-kaucsuk tapasz. Nagy előrelépést jelentett a maga nemében,
mivel sokkal gyengédebbnek bizonyult a bőrhöz, mint korábbi társai. Nyílt sebekhez azon-
ban ez sem volt használható, mert nem szívta fel a vért.

A forradalmi áttörést e téren a Hansaplast jelentette 1922-ben, amely elsőként rendel-
kezett ilyen képességgel. A gyártói legendárium szerint a termék eme forradalmi újdon-
ságot rejtő tulajdonságát a következő reklámszlogennel kívánták volna kihangsúlyozni:
„Már Drakula is ezt használta!” Kétségtelenül ütős ötlet, de szerencsére nem került meg-
valósításra. 

A kaucsukragtapasz amerikai találmány az 1870-es évek első feléből. Ez váltotta fel a
piszkos gyanta és viasz-tapaszokat. Az ún. Allcock-tapasz kaucsuk masszából és tömjénből
készült – vászon alapra felhordva. Az öreg kontinensre az 1880-as években érkezett meg.
Az évtized végén kétféle kaucsuktapasz volt kapható a hazai gyógyszertárakban, az eredeti
amerikai – meglehetősen drágán –, s az ún. Unna-ragtapasz, amely mull aljzattal ellátott
guttapercha papírra volt felkenve. Ez utóbbit a már említett német bőrgyógyász professzor-
ról nevezték el, aki Beiersdorf hamburgi gyógyszerésszel társulva fejlesztette ki a jeles
terméket. Ehhez Beiersdorf adta laboratóriumát és a tőkét, a professzor pedig a klinikai
tapasztalatát. Így jöhetett létre a Beiersdorf-féle kaucsuktapasz-gyár.

Az Unna-féle új tapasz igen népszerűnek bizonyult, még kuplé is született vele kapcso-
latban:

Tapadok hozzád aranyom,
Bőröd nem marad szabadon;
Ezt a tapaszt senki sem unja,
Garantálja nékünk doktor Unna.

Az emplastrum adhaesivum amerikai változatának receptje egyéb-
ként nem volt titkos, bárki gyárthatott ennek alapján magának be-
lőle – csak éppen nem forgalmazhatta az amerikai gyártó neve alatt. 
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A recept pedig a következő:

4 rész kaucsuk
16 rész benzin
3 rész ásványolaj
8 rész kolofonium
6 rész japáni viasz

Az így nyert mixturát tapaszkenő gép segítségével skirtingre kellett felvinni, majd 2-3
napnyi száradást követően mullpólyával befedni. Ezt követően már csak bádogszelencébe
kellett csomagolni.

Természetesen akadt olyan Király utcai pincelaboratórium, ahol az új emplastrumot
azonnal legyártották, s „Eredeti amerikai kaucsuk tapasz” néven piacra dobták. Bádog-
szelencében, ahogy kell. 

A „Turista tapaszt” id. Bayer Antal gyógyszerész (1860-1948) gyártotta a világháború
előtti években – erre külön tapaszüzemet állított be. Ekkoriban vált ugyanis népszerűvé a
középosztály körében a természetjárás és a hegymászás, egyáltalán, a „turizmus.” Bayer-
nál természetesen külön „turista-gyógyszertárat” is lehetett kapni. Az óvszeren kívül min-
den olyan szer megtalálható volt benne, amire az embernek szüksége lehet, ha kirándul.

1891-ben már gőzerővel folyt a hazai gyártás kötszergyártás, beleértve a tapaszokat is.
Ekkor csak a fővárosban mintegy 30-40 cég foglalkozott kötszergyártással. Még ugyan-
ebben az évben versenytárgyalást írtak ki a fővárosi kórházak kötszerellátására, amelyen
három cég vett részt: Bucsányi Lajos, Gebhardt Rezső és Schottola Ernő cégei. Azért csak
ez a három, mert ezek voltak bejelentve, mármint szerepeltek a cégjegyzékben. 

A RICO Magyar Kötszerművek Rt. – korábban Richter és Társa sebészorvosi kötszerek
és gummiáruk engedélyezett gyára 1914-ben alakult meg 300.000 Korona alaptőkével. A
háború kitörésével óriásivá növekedett a kereslet, nem véletlen, hogy 1916-ban a GYOSZ
szakosztályaként megalakult a Magyarországi Kötszer- és Vattagyárosok Egyesülése, hi-
vatalosan az alapanyag beszerzés javítása céljából, nem bevallottan a titkos árkartell tá-
mogatására.

Óvszer

Nincs új a nap alatt. Az óvszert már az ókorban
ismerték; egyiptomi, görög és római szerzők
egyaránt említik. Többnyire halhólyagot vagy
vékony szövetet használtak erre a célra.
Európai (újra)feltalálóját Gabrielle Fallopio
hírneves olasz orvos-anatómus (1523-1562)

75

42. ábra Újsághirdetés



személyében tisztelhetjük, aki a francúz nyavalyáról
írt könyvében büszkén jelentette be, hogy sikerült
megalkotnia azt az eszközt, melynek segítségével az
óvatos férfiú elkerülheti e szörnyű kórt. Fallopio ős-
kotonja olajjal átitatott, vékony szövet volt, amelyet
a makkra kellett feltekerni. 

Maga a koton szó a latin „condum”-ból származtat-
ható. Az viszont a legendák világába tartozik, misze-
rint névadója egy Condon nevezetű angol orvos, vagy
hogy a francia Condôme herceg lett volna. Ugyanak-
kor viszont jellemző, hogy az óvszerre a francia köz-
nyelvben a „redingote d’Angleterre”, vagyis angliai
kabát, a franciában viszont a „French letter”, azaz
francia levél, boríték kifejezés honosodott meg.

Az igazi sikert ezen a lukratív piacon a gumi vulka-
nizációja hozta el. A technológiát 1844-ben a Hancock
és Goodyear cég fejlesztette ki. A gumi, pontosabban
guttapercha és kaucsuk óvszerek rövid néhány évtized

alatt meghódították a felső- és középosztály hímtagjait.
Az óvszer a XIX. század elején jelent meg a patikák kínálatában – és maradt a kézi el-

adás fontos, meglehetős forgalmat jelentő árucikke. A gumióvszer hozzánk Bécsen ke-
resztül – mint akkoriban minden újdonság – került be, jobbára francia cégek
gyártmányaként. A francia koton egészen az első világháborúig fogalomnak, de legalábbis
divatcikknek számított az értők körében. A Pampi-Pumi névre hallgató márka például
nagy különböző szín- és méretváltozatban volt kapható, de egységes kiszerelésben, már-
mint elegáns fémdobozban, hármasával csomagolva.

A századforduló táján jelentek meg hazánkban az amerikai óvszerek; többek között a
„Neverrip” (Sosemszakad). Az amerikai gyártmány nevében foglalt ígéretet azonban nem
lehetett igazán komolyan venni, mivel ekkoriban a gumikotonok bizony gyakran elsza-
kadtak, különösen, ha többszöri felhasználásról volt szó. Márpedig ilyesfajta – természe-
tesen alapos mosást követő – újrahasznosítás a kevésbé tehetős rétegek körében nem volt
ismeretlen.

Az 1910-es években jelent meg a hazai piacon a német Krenzcondom, amelyet 16 cm-
es hosszúságban (egyenméret) gyártottak, és úgy hirdették, hogy „tartóssága felülmúlha-
tatlan”, továbbá „akár egy méter hosszúra is ki lehet nyújtani”. Ami az utóbbi,
nyújthatósági rekordot illeti, kétségtelenül igaz volt, a kérdés csupán csak az, ki a fene
akarta fél méternél tovább nyújtani?!

Ugyancsak ezekben az években jelentkezett termékeivel a Turul Kötszergyár. Ekkoriban
már – Isten áldd meg a tisztes ipart! – magyar gyártmányú óvszer-különlegességeket is
kapni lehetett a forgalmasabb gyógyszertárakban.
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László József marosújvári gyógyszerész meglepő újdonsággal, saját gyártmányú „Hölgy
óvszer”-ével jelentkezett. Hirdetésében külön is hangsúlyozta, hogy használatakor „nem
kellenek többé semmiféle gyöngédtelen és ártalmas gummi vagy spongya-czikkek.” Per-
sze, hogy nem kellettek, hiszen a „Hölgy óvszer” esetében hüvely-labdacsról volt szó.
Magyarán erdélyi gyógyszerészünk feltalálta a spanyolviaszt. Pardon, labdacsot.

1912-ben jelent meg a berlini a berlini Eduard Nitardy találmánya, a merevített hengeres
koton. Nálunk nem vált be, még segédeszközként sem.

A hazai óvszergyártás lényegében a két világháború között futott fel igazán. Az egyik
legjelentősebb gyártó a Magyar Általános Kötőanyaggyár volt. Ekkoriban gyógyszerész
körökben jól ismerték a furcsának ható és természetesen csak belső használatra szánt „so-
tolakotona” márkanevet. A szakma ugyanis így képezte le a termék származását; lévén
Schottola Ernő az említett cég tulajdonosa. A jeles óvszer egyébként „3 testőr” néven ke-
rült forgalomba és meglehetős népszerűségnek örvendett a korabeli párbajképes férfiak
körében.

A „präservatív” azonban még ekkoriban sem volt igazán olcsó, főleg nem a ’széles tö-
megek’ számára elérhető termék; egységára a harmincas években 0.40 Pengő/darab volt.
A legismertebb márkanevek a már említett 3 testő-
rön kívül: Donna, Nono, Olla, Primeros, Stop,
Luxus, Terla, Tutor és Veto. A testőröket és a Terlát
hármasával csomagolva, alumínium dobozban
árulták.

1937-ben jelent meg a fővárosban az első „nyil-
vános”, értsd utcai óvszer-automata, mégpedig egy
„Gummikirály” nevű cég tulajdonosának jóvoltá-
ból. Azonnal hatalmas botrány tört ki. Az illatszer-
kereskedők és a drogisták – nemkülönben a
gyógyszerészek – záróra utáni nyitvatartás kapcsán
tisztességtelen versenyt emlegettek, az erkölcscső-
szök pedig az automatát tömegesen felkereső fiatalokat féltették. A drogisták feljelentésére
még nem történt semmi, de amikor az erkölcsrendészet tett feljelentést, a (rendőr)hatóság
végre megmozdult: eltávolíttatta az utcáról az inkriminált automatát, a bérlőt és az üze-
meltetőt pedig 10, illetve 20 napi (pénzbüntetésre átváltható) elzárással sújtotta.

A hamarosan kitörő új világháború a prezervatíva-kérdést – ha szabad némi képzavarral
élni – a békeidőktől egészen eltérő megvilágításba helyezte. Persze a hadviselő felek
egészségügyi szakszolgálatai igen hamar rádöbbentek arra az egyszerű igazságra, hogy
sokkal jobb és célravezetőbb a katonákat profilaktice kincstári óvszerrel ellátni, mint ke-
zelni az ezen a fronton harcképtelenné váltak tízezreit. Tudomásunk szerint ezt a témát,
beleértve a hadsereg ezirányú közbeszerzéseit, még senki sem kutatta. Pedig bizonnyal
nincs minden tanulság nélkül. Terjedelmi okokból mi is csupán két – első és második –
világháborús epizódra térhetünk ki.
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Az I. Világháború alatt a legénységet „Nono” márkanévre hallgató, az EMERGÉ által
gyártott óvszerrel látták el. Ebből heti 1, azaz egy darab járt a bakának – a tiszti ellát-
mányról nincs adatunk.

A II. Világháború harmadik évében a Franco generalisszimusz által a keleti frontra kül-
dött, önkéntesekből álló Kék Hadosztály harcosai sajátos, az addigi katonai gyakorlattól
teljesen eltérő, „nem rendeltetésszerű” felhasználási módot találtak óvszereik számára.
Azt a világ minden modern hadseregében minden baka pontosan tudta, hogy a puskacsövet
esőtől, sártól legjobban úgy védheti meg, ha óvszert húz fel rá. A spanyolok ezúttal azon-
ban egészen másképp jártak el. 

Eredetileg parancsnokaik azt ígérték nekik, hogy a hosszú vonatozást követően, a Lódz
városában esedékes átrakodás kapcsán egynapos kimenőt kapnak. Erre az alkalomra eü
szolgálatuk megfelelően fel is szerelte őket. A kimenőből azonban a németek miatt semmi
sem lett, miután nem akarták, hogy a spanyolok „túlságosan” összebarátkozzanak a len-
gyel lakossággal. A kékek erre úgy vonultak át a városon, hogy puskáik csövén kis fehér
léggömbök – felfújt óvszerek – lengedeztek tiltakozásuk jeléül.

Az óvszergyártás terén a technikai áttörést, a minőségi ugrást végül is a műanyag-alapú
termékek megjelenése hozta meg a múlt század utolsó harmadában. A fogyasztói társa-
dalom igényeit ezen a területen is ki kellett elégíteni – és ez meg is történt. A piacon ha-
marosan megjelent a színes, a formatervezett, sőt az ízesített óvszer, nagyjából ebben a
sorrendben. A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően pedig már létezik foszforeszkáló és
military (terepszínű) változat is. 

Mi jöhet még?!
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5. FEJEZET: RECEFTEK ÉS RECEFRÉK 

Régi és új – továbbá olvashatatlan receptek

A legrégibb receptek az Ebers-papíruszon szerepelnek; közel négy évezred néz le ránk
róluk. A legrégibb magyar nyelvű recept (félig magyar, félig latin szöveggel) az 1410-es
években készült, legalábbis ezekre az évekre datálták felbukkanásakor. A gyógyszerész-
történészek aztán kiderítették, hogy jóval később, 1540 táján íródott, de még így is tekin-
télyes kor van mögötte.

A recept abban a formájában, ahogy manapság ismerjük,
csupán a XVI. században vált általánossá. Korábban az orvos
maga diszpenzált, vagy szóban mondta el a gyógyszerésznek,
mire van szüksége, vagy a gyógyszertárban őrzött recept-
könyvbe írta be a rendelését. Ezt a gyakorlatot mindenekelőtt
az indokolta, hogy a papír nagyon drága volt.

A receptet tehát a későbbiekben az orvos írta és a patikus
készítette el. Receptet persze úgy is lehetett írni – nincs új a
nap alatt! – hogy az orvos meg sem vizsgálta, sőt nem is látta
a beteget. Ezt a gyakorlatot a XVIII. században a londoni or-
vosok tökélyre fejlesztették, szoros, kollegiális együttműkö-
désben a patikusokkal. Ekkoriban az angol fővárosban akadt
egy-két olyan „konzultációs törzshely” (értsd: kávéház), ahol
az orvosok és a patikusok rendszeresen találkoztak. A patikus
elmondta, milyen panaszai vannak a betegnek stb., az orvos
megírta (a latin nyelvű) receptet. Ezért az orvos általában fél
guineát kasszírozott a patikustól, aki aztán ezt a költséget (ka-
matostul) behajtotta a betegen. Dr. Richard Mead (1673-1754), I. György angol király ké-
sőbbi udvari orvosa is rengeteg ilyen „konzultációs receptet” írt hosszú pályafutása alatt.
Rendelésért egyébként 1, kiszállásért 2 guineát kért. Szóval, a dolog pénzügyi szempont-
ból is működött. Mindenki jól járt, s tán még a beteg is meggyógyult.

Az egykori egri líceumi könyvtárban a XV. század első feléből származó manuálist, va-
gyis kéziratos recipe-gyűjteményt őriztek, közte kemény fekély (értsd: igen kemény vér-
baj) ellen. Az első magyar nyelvű, fennmaradt recipe egy évszázaddal később íródott.

A receptet, illetve a vényt számos néven ismerték. Csupán néhány az egykor forgalom-
ban volt elnevezések közül, az évszám megadásával: recept (1526), írás (1602), recepta,
(1676), recipe (1787), szercédula (1803), rece, receft, recefice (1817), vény, rendelvény
(1833). 

A recepten szereplő „Rp” felirat (lat. végy) mellett vagy helyett régebben egyéb, illetve
más rövidítések is helyet kaptak, amelyek még a XIX. század közepén is fel-feltűntek a
vényeken. A fővárosban és a Dunántúlon rendszerint Px vagy Pj, a Felvidéken Pjm jelölés
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szerepelt. Ezek tulajdonképpen invokációként, az istenhez intézett segítségkérésként sze-
repeltek. Minderről Répay Lajos közölt cikket a „Gyógyszerészet” 1974. évi 9. számában. 

A Pj Pater Jupiter, még az ókori időkből származik, a Px (Peter et Xristos), a Px (Peter
et Jesus), a Pjm (Pater, Jesus et Maria) viszont már a keresztény századokból. 
Bizonyos, hogy az invokáció is segített egy összetett szer esetében. Az esetet Jacobus
Rogerius (1500 k. -1550 „Az orvos és a beteg” c. – természetesen latin nyelvű – költe-
ményében:

Venerat ad medicum mulier tristissima, cujus
torquebat miserum febris acerba virum.
Ille per urinam morbi caussamque modumque
Edoctus, scriptum tradidit antidotum
Fac tuus hoc potet conjunx primo – inquit – Eoo,
Sentiet optatam, crede, salutis opem
Laecta domum properat nec pharmaca curat, at aegro
ex vino oblata est charta voranda viro
iussa facit fidente animo. Nunc febre fugata
vivit et est medico gloria rara suo.

Orvoshoz sietett szomorún egy nő, hogy a férjét
gyötri kegyetlen láz, szenved a drága nagyon.
Húgyából kideríti okát panaszának a doktor,
s hosszú receptúrát ír föl: – „Emitt ez a vény” –
mondja – „no, ezt vegye hajnalban, borban be a férjed
s meggyógyul hamarost, hidd el, a drága beteg.”
Erre a nő vígan hazafut, majd fogja a listát
s borba keverve a vényt, véle itatja urát –
éppen amint a javallat szólt. S lám, múlik a láz és
gyógyul a férj, zengvén orvosa érdemeit.

(Magyar László András fordítása)

Szerencsés, gyors gyógyulás, semmi kétség. Elgondolni is szörnyű azonban, mi lett
volna, hogyha a közelben van gyógyszertár…

Amióta csak orvosi recept létezik, létezik recept-olvasási probléma. Ennek lényege,
oka, hogy – sértődés ne essék – a receptíró orvostársadalom néhány képviselőjének po-
csék, sőt nagyon pocsék a kézírása. Néhányuknak, szerencsére valóban csupán egynéhá-
nyuknak pedig jóformán olvashatatlan. Öreg patikusok a megmondhatói, mennyire.

A régi receptek olvasása, pontosabban dekódolása külön tudomány, csupán szaktörté-
nész boldogul vele. Ezek a gyógyszerészi jelek a maiak számára, ideértve a szakmabeliek
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java részét is, szinte olvashatatlan hieroglifák. Nem is olyan régen viszont még a patikus
ábécés-könyvéhez tartoztak, de legalábbis silabuszaként szolgáltak.

Az orvosi vények másodlagos felhasználása is megér – ha egy misét nem is –, de néhány
sornyi említést bizonyosan. A bianco, vulgo üres, vagyis ki nem töltött vények egyéb célú
felhasználására gondolunk. Ismerünk olyat, amelyen egy díszes kártya-kompánia igazolja
aláírásával X. Y. gyógyszerész közegészségügyi szempontból feltétlenül indokolt távol-
létét – az érdekelt neje számára. Az illető biztos sokra is ment vele…

Dr. Gulyás Jenő debreceni állatorvos
1949. I. 30-án kelt igazolása is ide tar-
tozik az alábbi (egyáltalán nem tréfás)
szöveggel: „Igazolom, hogy Sima János
Kossuth u. 54. sz. lakosnak 2 db sertése
ellés következtében kényszer vágatott.
Fehér árujuk (sic) nem volt.”

Ez a másodlagos felhasználású recept
a maga korában kifejezetten veszélyes-
nek számított mégpedig mindkét fél
számára.

A Raszputyin-recept

Ilyen is volt, mégpedig az 1920-as években egy honvédszázados birtokában, aki a Szibériában,
nevezetesen a mandzsuriai határtól nem messze fekvő Dauriában volt hadifogyoly, ott került
birtokába a receptnek. Miután a tisztek 1917 márciusától már kijárhattak a városba, emberünk
itt megismerkedett egy bizonyos Hakum Ivanovics Verekinnel, aki nagy sámán, illetve javas-
ember hírében állott. A százados megtudta Verekintől, hogy Raszputyin szerzetestársa volt egy
buddhista kolostorban (!), s itt fedezték fel annak a módját, hogy hogyan lehet befolyásolni a
születendő gyermek nemét. Ők ketten ennek a titoknak a birtokába jutottak, s míg Verekin Da-
uriában kamatoztatta titkos tudását, Raszputyin a cári család bizalmába férkőzött általa. A biz-
tosan ható, titkos szer szarvasbika sarjadzó agancs-rügyeinek reszelékéből készül, két különböző
eljárással és színben, annak megfelelően, hogy fiú- vagy leánygyermek a kívánatos.
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A százados az eredeti recept birtokában tovább kívánta fejleszteni és ipari gyártásra al-
kalmassá tenni a csodaszert. Ez sajtóbeszámolók szerint 1930-ban történt. A századosról
és a Raszputyin-receptről azonban ezt követően nem lehetett többé hallani. Még a rákö-
vetkező nyarakon sem…

A receptek taksálását nagyobb forgalmú gyógyszertáraknál külön munkatárs, a taxátor
végezte. Ez nagyon felelősségteljes munka volt. Természetesen a taxátor is ejthetett hibát,
aminek néha legalább olyan súlyos következményei támadtak, mint a téves gyógyszer-
kiszolgálásnak. Egy gyógyszerészt például 1929. szeptember 10-én az elsőfokú hatóság
(egy fővárosi rendőrbíró) kétnapos önköltséges elzárásra átváltoztatható pénzbüntetésre

ítélt közegészségügyi kihágás címén, amelyet azáltal köve-
tett el, hogy gyógyszertárában orvosi rendelés, illetve a kli-
ens kifejezett kívánsága nélkül a gyógyszert díszesebb
dobozban szolgáltatta ki. A tényállás: egy magánbetegnek
gyógyszert rendelt az orvos. A gyógyszerész a receptet lege
artis megtaksálta. Az orvos kifogásolta, hogy a taksálás
nem expeditio simplex történt. A gyógyszerész azzal véde-
kezett, hogy ez az utasítás nem szerepelt a recepten, s a fél
sem kívánta, hogy egyszerű dobozban szolgáltassa ki a
gyógyszert.

Egyszóval, a receptet mindenki másképp olvasta: az orvos, a gyógyszerész, a beteg és
végül a rendőrbíró is.

A gyógyszerész zsargonban vakrecept volt az eleve csalási szándékkal kiállított vénynek.
Ehhez a forgalomban részt nem vevő recepthez persze eleve két csaló kellett: a kiállító és
a kiszolgáló. 1911-ben került sorra a nagy recept-panamára, amelyben Fränkel Lipót dr.
kerületi betegpénztári orvos összejátszva Glück fővárosi gyógyszerésszel, nagy kárt oko-
zott a Munkásbiztosítónak. A vakreceptek alapján kiváltott gyógyszereket Fränkel a saját
csatornáin keresztül értékesítette. A dolog vége persze büntetőper lett – Glück pénzbün-
tetéssel megúszta. Glück mentségére szolgáljon – ezt a bíróságon is előadta –, hogy 1910
őszére 400.000 korona tartozást halmozott fel és gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, ezért
mindenáron készpénzhez kellett jutnia. Hát jutott.
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A szacharin regénye

A szacharint egy Amerikában dolgozó német vegyész, dr. Constantin Fahlberg (1850-
1910) 1878 júniusában fedezte fel Ira Rumsen (1846-1927) baltimore-i laboratóriumában.
A benzoesav-szulfidinnal folytatott egész napi kísérletezést követően kezet mosott, haza-
ment, majd leült vacsorázni. Csodálkozva észlelte, hogy a kenyérnek édes az íze. Sőt, a
kezének és a karjának is. Azonnal visszarohant a laborba, hogy ellenőrizze az eredményt:
az edény és a csésze is édes volt. Nagyon, nagyon édes. A szacharin ezzel fel lett fedezve.

Fahlberg 1884-ben nagybátyjával, a lipcsei Adolf Listtel New Yorkban egy kis gyárat
alapított, két évvel később már hazájában gyártja toluolból a szacharint 30 munkással.
A por vagy kristályos alakban előállított édesítőszer olcsósága miatt egyre népszerűbbé
vált, s Németországban különböző: Saccarin, Zukkerin, Krystalose vagy Krystall-saccha-
rin néven került forgalomba. A cukorlobby Franciaországban elérte, hogy betiltsák, de
aztán 1891-ben újra engedélyezték.

Nálunk a mesterséges édesítő szerek állami egyedárusításáról szóló 1912. évi XXII. tvc.
(április 19.) rendezte a szacharinnal, mint gyógyszerrel (a Gyógyszerkönyvben egyke-
resztes szerként szerepelt) kapcsolatos kérdéseket. Erre nagyon is szükség volt, mert a
drogisták pozitív értelemben már nyakig ültek a szacharinban, amit viszont a gyógysze-
részek nagyon is sérelmeztek. Az új szabályozás szerint csak a drogáru nagykereskedők
foglalkozhattak szacharin beszerzésével – ők látták el a gyógyszertárakat is.

A világháború alatt a szacharin igen hamar felkerült a hiánycikkek listájára. Ez a helyzet
a háborút követő inflációs években sem változott, pontosabban sokkal rosszabb lett, kü-
lönösen gyógyszerészi szempontból. Az elvben továbbra is csak orvosi receptre kapható
szacharin beszerzésekor ugyanis a gyógyszerésznek először is megrendelőlapot kellett ki-
töltenie, úgy azonban, hogy saját magának kellett a nyomtatványt a nyomdásznál meg-
rendelnie, miután hivatalos űrlap nem volt kapható. Ezt a nyomtatványt aztán hitelesítetnie
kellett az adóhatóságnál. Ez követően már csak három példányban kellett kiállítania ahhoz,
hogy megkapja az igényelt mennyiséget az állami raktárból. Az eladáshoz pedig nyilván-
tartást kellett vezetnie, természetesen szoros elszámolás mellett. Ugyanakkor viszont a
fővárosban az élelmiszerjegyre 50 dkg cukrot (egy család havi adagja 1920-ban), vagyis
25 kis csomag szacharint adtak. A kávéházakban a kávéhoz járt a szacharin…

Nem csoda, hogy ezekben az években, sőt, miután az állami monopólium nem szűnt
meg, még egy évtizeddel később is virágzott a szacharin csempészet. 1933-ban például a
rendőrség diadallal jelentette, hogy letartóztatták Jakubovics Ernő „veszedelmes szacha-
rincsempészt”, akinek lakásán a házkutatáskor 12 kilogrammnyi anyagot találtak.. 

A II. világháború kitörésével a szacharin újfent keresett cikké vált. Olyannyira, hogy
hamisították is. Horváth Ede és Kovács Árpád pécsi lakosok kristálycukrot kevertek hozá.
A Drogista Ipartestület ugyanakkor némi késéssel – 1941-ben – bejelentkezett, hogy a
drogisták visszakapják a szacharin árusításának jogát. Nem kapták vissza, viszont a pult
alól továbbra is zavartalanul kiszolgálták törzsvevőiket.
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(Gyógy)cukorkát (csak) patikából

Egészen az 1700-as évekig a cukrászat szerves részét ké-
pezte a gyógyszerészetnek. A patikában cukorkát, cukrozott
gyümölcsöt és édes likőröket lehetett kapni, a delnők innen
hozatták uzsonnáikhoz a legkülönbözőbb nyalánkságokat,
s a fiatalság nyaranta ide járt limonádézni, vagy egy hideg
nyalatra (a fagylaltot akkoriban még így hívták), s persze
randevúzni. 

A limonádé is patikában született. Eredetileg, mármint a
XVII. század elején skorbut ellen javallották Itáliában és
Franciaországban, aztán 1660-ban egy firenzei patikus rá-
jött, hogy lehűtve kellemes italként is fogyasztható. A fel-
találó egy vagyont kereshetett vele, de akkoriban
szabadalmaztatás még nem létezett, így aztán a kollégák –
és persze a cukrászok – villámgyorsan rárepültek és tönk-
retették nem csupán az extraprofitot, de a készítmény jöve-
delmezőségét is.

Ami egyébként mindezen finomságok alapanyagát, a cuk-
rot illeti, a nádcukor a XII. században jelent meg kontinen-
sünkön. Ezt a sötétszínű cukrot máltai cukornak hívták és
meglehetősen drágán mérték. A világosabb, tetszetősebb
színű – és, ami a legfontosabb, az előbbinél jóval olcsóbb,
de még mindig drágának mondható – kandis cukor (Sac-
charum candidum) Kandiából származott, s az 1500-as
években már kontinensszerte fogyasztották. Szóval, a fehér
cukor etimológiájában mind színe (lat. candidum = fehér),
mind pedig származási helye egyaránt helyet kapott.

Az 1700-as évek közepén aztán egy berlini gyógyszerész-
nek, bizonyos Andreas Sigismund Marggrafnak (1709-1782) sikerült cukorrépából cukrot
előállítania – és a nádcukornak ezzel Európában befellegzett. Viszont felvirradt a cukrá-
szok napja.

Ide kívánkozik, hogy nálunk Gettinger János eperjesi gyógyszerész kísérletezett elsőnek
répacukor előállításával, még az 1800-as évek legelején. Miután azonban sehonnan sem
kapott támogatást, ebbéli kísérleteivel fel kellett hagynia. Így történhetett, hogy az ígéretes
kezdeteket követően a magyar cukorgyártás csak jóval később, az 1850-es éveken kezdett
beindulni.

Az csak természetes, hogy a cukrászdák megjelenésével, nagyobb részt az ebből adódó
jelentős forgalom-kiesésük ellensúlyozására a gyógyszerészek hamarosan jelentkeztek a
maguk gyógycukorkáival. Már hogyne tették volna, a technológiát ismerték,  a felszerelés
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rendelkezésre álltak, csak a ható- és vivőanyagokat kellett bekeverni. A módszer egyéb-
ként már jóval korábban rendelkezésre állt, s az art morsuli hangzatos nevet viselte. Ez
annyit tett, hogy a szert illatos füvekkel és cukorral dolgozták össze, majd sablonba öntést
követően ’kiszerelték’. Az eljárás kidolgozója Johann Christian Schröder (1600-1664)
német gyógyszerész volt, ő állított elő először zselés formájú gyógyszert.

Esetünkben, mármint a gyógycukorkák esetében a mixtumot vízzel felöntve jól el kellett
keverni, aztán a masszát kiönteni 10-12 mm vastagságban. A masszát ezt követően olajjal
bekent márvány-, esetleg fémlapon 1,-1,5 mm lepénnyé gyúrták, majd tetszőleges formá-
ban darabokra vágták (majdnem azt írtuk: szaggatták). Szárítás után a terméket fémdo-
bozba csomagolták. A cigánygomb például (hatóanyaga Trochisci Santonin) gyermekek
számára készült gilisztahajtó volt, s a fehér vagy rózsaszínűre festett, 1-1,5 cm átmérőjű,
kerek vagy kúp alakú cukorka 2-3 centigramm santonint tartalmazott.

A cukormázzal bevont, gömböt formázó édesség, a drazsé 1831-40 körül jelenik meg
az európai cukrászatban, és persze ezzel nagyjából egy időben a gyógyszerészetben, a
gyógycukorkák terén. Ez a termékváltás, pontosabban újítási hullám nálunk az 1860-as
évek elején veszi kezdetét. Ekkoriban jelennek meg a legkülönbözőbb alakú (lepény, rom-
busz, kocka, csillag stb.) gyógycukorkák és gyógycsokoládék.

Az áttörés Rozsnyay Mátyás (1813-1895) zombai gyógyszerész érdeme, aki 1863-ban
jelenti be, hogy sikerült neki a nagyon is keserű kinint ízteleníteni, és hogy kinal (értsd:
kínai, kinines) cukorkáit a kívánt mennyiségben, kedvező áron szállítja. Rozsnyay cukor-
kái kocka alakúak, s minden oldalukon „jégecetes cukorral vannak bevonva”. Hamarosan
kinal csokoládéival jelentkezik (minden darab 1 szemer, vagyis 0,08 gramm tiszta kinalt
tartalmaz), melyből 100 darab 5 forint 8 krajcárt kóstál nála. „Pályakoszorúzott” termé-
keivel, mármint a kinal cukorkával és csokoládával (Brüsszeli Egészségügyi Kongresszus
1876, Párizsi Kiállítás 1878) vagyont kereshetett volna, de nem kért rájuk szabadalmat.
Amikor pedig az 1870-es évek végén a recept nyilvánosságra került, majd Chininum tan-
nicum insipidum Rozsnyay néven a gyógyszerkönyben is helyet kapott, már késő volt. 

Gobetzky József eszéki gyógyszerész Rozsnyay nyomdokain haladva lépett saját kinal-
csokoládájával és cukorkájával a piacra az 1870-es évek közepén, alákínálva a konku-
rensnek (100 db 4 forint). Nem ment neki rosszul az üzlet, mert Bécsben, Pesten és
Prágában is árulta „képviseletei” útján cukorkáit. Pesten egyébiránt a Thalmayer és Társa
nagybani drogista cég útján.

Pécsett Sipőcz gyógyszerész saját fejlesztésű és gyártású giliszta-csokoládéval jelent-
kezett, jó érzékkel ragadva meg egy addig elhanyagolt piaci szegmenst. Szalmiák-cukor-
kában Egressy Rezső pesti patikus, a Nádor utcai „Szent István” tulajdonosa volt a legjobb.

Kiss János aradi gyógyszerész 1879-ben fodormenta cukorkáit ajánlja, melyek nem csu-
pán sokkal jobbak, mint a hasonló angol készítmények, hanem jóval olcsóbbak is, amint
az hirdetéseiből kiderül:
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„Árjegyzék: 
Nr. 1. lepényke alakban „Kiss J. pepperment Arad” felirással, fehér és rózsa
színben, kilója 2 frt 20 kr.
Nr. 2. ugyanolyan alakban, felirat nélkül
Nr 3. csillag alakú, felírás nélkül”

A rákövetkező évtized újdonsága a hörghurut ellen ajánlott, természetesen ízesített mell-
tabletta (német mintára, v.ö. Brusttabletten) lett; ezt már a gyerekek is szívesen fogyasz-
tották, nem úgy, mint a korábbi mellport. Ekkoriban közkedvelt volt a szalmiákcukorka
is, amelyből a legszebbet és a legjobbat köztudottan Egressy Rezső készítette Budapesten,
jelesen a Nádor utcai „Szent István” patikában. Az ő terméke volt továbbá a Pulvis fumalis
nobilis-is, mely jeles – sőt, nemes – készítményt azonban a századfordulóra tökéletesen
elfejeltették.

Az igazi, kirobbanó üzleti sikert id. Réthy Béla (1862-1935) békéscsabai gyógyszerész
pemetefű cukorkája (hatóanyaga a keserű pemetefű, a Marrubium vulgare L.) hozta el,
amely köhögésre és megfázásra egyaránt hatásosnak bizonyult. Terméke 1896-ban okle-
velet nyert az Ezredéves Kiállításon, s innentől szó szerint diadalutat futott be. Pemetefű-
cukorkát rajta kívül persze még sokan mások is gyártottak, de egyik sem közelítette meg
az ő termékét. A titkos receptet egyébként a család sohasem adta ki – a mai „Réthy” éppen
ezért nem sokban hasonlít az eredeti ízére.

Réthy kis laboratóriumát időközben „vegyészeti és cu-
korka-gyárrá fejlesztette, s az 1910-es években már a hazai
gyógycukorka-piac vezetőjévé vált. Réthy egyébként is ki-
váló üzleti érzékkel rendelkezett; pemetefűjével importter-
méket váltott ki, jelesen az útifű cukorkát. Ugyanez
mondható el Kámfor liniment elnevezésű fájdalomcsillapító
tablettájáról, amely a Pain expellert váltotta ki. Az már csak
hab a cukorkán, hogy likőr- és rum esszenciák gyártásán
kívül tablettákkal és tubusárukkal is foglalkozott. Sőt,
ugyanazon a telephelyen gyártotta a Hexalint (patkányírtó)
és a Fidol-légyhalál nevű termékeit is, hogy a Papagáj 
ruhafestéket és a „méregmentes élelmiszerfestékek” gazdag
választékát már ne is említsük.

A gyárat 1944-ben kifosztották.  1946 kora nyarán 10 kg hitelbe kapott kristálycukorral
indult újra a Réthy-féle pemetefű cukorka termelése. Ekkor már tombolt a világtörténelem
legnagyobb inflációja; jellemző, hogy az alkalmazottak naponta kapták kézhez fizetésüket,
rendszerint dél tájban, hogy aztán az egyórás ebédszünet alatt kirohanjanak a városba el-
költeni a pénzüket, amely estére már semmit sem ért.

A gyár termelése a forint bevezetését követően stabilizálódott, s a Réthy-féle pemetefű
újra kapható lett az egész országban. Az államosításig, amikor „profiltisztítás” címén a
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cukorkagyártást átadták a Kőbányai Cukorkagyár Nemzeti
Vállalatnak, a gyógyszerkészítményekét pedig a Hajdúsági
Gyógyárugyárnak. Ezzel a gyártásnak és a gyárnak befel-
legzett. A márkanév és a termék ma is él, de mint tudjuk,
ez már nem az a régi, az eredeti cukorka.

Szigethy Frigyes 1905-ben vásárolta meg a pécsi „Re-
mény” gyógyszertárat, amelyet eredetileg Antall Gyula jog-
akadémiai tanár építtetett fia, az ifjabb Antall számára
1897-ben (a kétemeletes épület a mai Kossuth térrel szem-
ben, az Irgalmasok utcájának sarkán áll). Szigethy kísérle-
tezgető kedvű férfiú volt, s laboratóriumában hamarosan
kifejlesztette „mecsekfű”-re keresztelt gyógycukorkáját,
amely egyebekben a nagyvirágú méhfű, azaz a Melittis
grandiflora vagy Melittis carpatica néven ismert gyógynö-
vény párlatából készült, s amelyet a feltaláló „köhögés és
rekedtség ellen biztos hatású és kellemes ízű” termékként
nagy erőkkel reklámozott, többek között a Pécsi Napló ha-
sábjain. Az 1907-es pécsi Országos Kiállítás és Vásárra még
reklámzsetont is veretett – korábban hasonló dolog egyetlen
hazai gyógyszerésznek sem jutott eszébe.

Az 1930-as években Puljer megfázás elleni gyógycukor-
kái, úm. a Gyógypemetefű, az Influment, a Fekete Hustex
bonbon és a Kotró („a torok kéményseprője”) jelentették az
újdonságot a hazai piacon. A negyvenes évek elején viszont
a „Blockmalt” volt a sztár.

A fenti termékek, pontosabban márkanevek közül a
Blockmalt, az Influment és a Fekete Hustex bonbon a II.
világháborút követően eltűntek a gyógyszertári forgalom-
ból, a Gyógypemetefű maradt, a Kotróból viszont Negró
lett.  Ez utóbbi kitűnő termék már évtizedek óta állja a ver-
senyt ezzel a névvel a hazai piacon, sőt, legutóbb nemzet-
közi hírnévre is szert tett: egy nálunk megforduló,
nyitottságáról (szürkeállományáról nem igazán) ismert, sőt
elhíresült amerikai celeb azon véleményének adott kifeje-
zést a neten, hogy ez a magyar termék nem mentes a faj-
gyűlölettől. Gyógycukorkáról mindenesetre ilyet még nem mondtak. És emberünk a
Fekete Hustex-ről akkor még csak nem is hallhatott…

87

54. ábra Cukorkás zacskó 1938 k.

53. ábra Cukorkás zacskó 1938 k.



Aszpirin és társai

Az Aszpirint Ludwig Knorr, (1859-1921) a jénai egyetem kémia professzora találta fel;
maga az elnevezés görög és latin elemekből összerakott csinálmány, jelentése kb. ’nem
gyöngyvesszőből készült’, tekintettel arra, hogy a gyöngyvessző (Spiraea) virágjában ko-
rábban szalicilszármazékokat fedeztek fel. Az acetilsalicil (a német szaknyelvben acetil-
salicilsav) hatóanyagát persze korábban is ismerték;
fűzfakéreg-kivonat formájában mindig is használták,
az aszpirin tulajdonképpen ennek a gyógyszernek csu-
pán a szintetikus változatát jelentette. Mindenesetre a
világhírnevet szerző kereskedelmi nevet a Bayer-
gyógyszertár vezette be 1899-ben.

Az Aszpirin minden bizonnyal a legismertebb XX.
századi gyógyszerek közé tartozik. Az aszpirin tulaj-
donképpen fogalom. A fiatalabb nemzedékeknek
azonban fogalma sincs arról, micsoda háborúság dúlt
körülötte jó szerint már bevezetésének pillanatától; ezt
csak a homousion és a homoiusion kapcsán kitört el-
lenségeskedések intenzitásához lehet hasonlítani. 

Az újdonsággal a németországi eberfeldi gyár, va-
gyis Bayerék  óriási reklámkampány keretében jelent-
kezett többek között a magyar piacon is. A magyar
gyógyszerész azonban nem azért volt magyar gyógy-
szerész, hogy hagyja magát egy huncut német cég
által, még ha nagy cégről is van szó, sarokba szorítani.
1911-ben Strausz Jenő és Haasz Dezső budapesti
gyógyszerészek „Acipirin” néven levédették a maguk
acetilsaliciles készítményét. Bayerék persze azonnal beperelték őket védjegybitorlás
címén, s a pert meg is nyerték, az Acipirin védjegyet törölték a nyilvántartásból. A két
acipirines azzal védekezett, hogy ők nem, – s különben is csupán 200 fiola készült a szer-
ből stb. A bíróságot azonban ez nem hatotta meg, s a két alperest fejenként 300 korona
pénzbüntetéssel sújtotta.

Ugyancsak 1911-ben a Pharmacia Vállalat – kifejezetten, de be nem vallottan – a Bayer
bosszantására egy fővárosi gyógyszerkiállításon bemutatta „Aszpirin-cukorkáját”. Ebből min-
den látogató kapott egy kis dobozzal; összesen 20 kg fogyott el belőle. Gyakorlatilag a teljes
legyártott mennyiség – többet a Pharmacia egyébként sem kívánt, illetve mert előállítani.

A névháború egyébként még a Bayer győzelmet követően sem szűnt meg teljesen; hamu
alatt időnként fellobbant a parázs. Jellemző adalék erre nézve, hogy 1938-ban Thury And-
rás kiskunfélegyházi gyógyszerész az acid. Acetylosalicylnak új nevet javasolt: Pótpirin.
Hamar leintették ezt a pót-elnevezést is.
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Immáron több mint 100 éve gyártott hazai gyógyszer a Kalmopyrin, a Richter egyik
legsikeresebb terméke. 

Az Ultraseptylt Földi Zoltán kutatási eredményei alapján 1939-ben a Chinoinnál fej-
lesztették ki, s 1942-ben került itthon forgalomba. Azonnal óriási népszerűségre tett szert,
mindenki ezt használta, ezt kereste; a háziasszony, ha megvágta az ujját, Gedeon bácsi,
ha meghűlt stb. Marosvásárhelyen az influenzások körében elterjedt a csodaszer áldásos
hatásának híre, s ez azzal járt, hogy egy-két napon belül felvásárolták a készleteket. Har-
madnapra tömeges gyógyszermérgezés lépett fel. Ilyen és hasonló esetek alapján még az
év során az Orvosi Kamara felhívással fordult a gyógyszerészekhez, hogy a jövőben csak
vény ellenében szolgáltassanak ki Ultraseptylt. A szer természetesen a patikusok körében
is nagy népszerűségnek örvendett, miután jelentősen hozzájárult forgalmuk növekedésé-
hez.

A külföldi siker, ha lehet, még nagyobb volt. Nem csupán a tengelyhatalmak lelkesedtek
érte, de jelentős mennyiség jutott el belőle az ellenséges Angliába, sőt, még a Szovjetu-
nióba is, természetesen a semleges Törökországon keresztül. 

A pokolkő, vagyis a Lapis infernalis, leánykori, mármint nyelvújításkorabeli nevén a
Légenysavas ezüstéleg nem kőzet, de nagyon is kő a patikában. Tulajdonképpen az Ar-
gentum nitricum/mitigatum és a Kalium nitricum keveréke, amelyet hengeralakú pálcikák
formájában hoztak forgalomba. Az állatorvosok és a lócsiszárok mindig is jól tudták, hogy
vizes oldata a lovak megfestésére is kiválóan használható.

A mindenvirág-vízben (Aqua florum omnium) minden volt, csak nem virág, jóllehet
némi víz azért találtatott benne, miután a júniusban gyűjtött friss tehénganajból készült.
Hagyományos szernek is mondhatnánk, a számos ország népi gyógyászatában szerepelt,
csakúgy, mint több gyógyszerkönyvben, 1832-ben még három ország gyógyszerkönyve
hozta mint kataplazmák ellen használható szert.

A gutaütés elleni víz (Aqua apoplectica), vulgo Schlagwasser az 1600-as években min-
dennapos használatú gyógyszer volt, olyannyira, hogy minden gyógyszertárban készen
kellett tartani. Hja, a gutaütés nem várt… Tegyük hozzá, a szer később is népszerű maradt,
csak a neve változott: éter-csepp (Spiritus aetheris) lett belőle, s görcsös fájdalmak csil-
lapítására, illetve hisztérikus rohamoknál alkalmazták, általában 10-30 cseppet cukorra
cseppentve. A felvidéki falvakban directe, cukor és hisztéria nélkül.
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Patika- és patika közeli italok 

A patikában régen, úgy néhány száz évvel korábban bizony szeszes italt is árultak, nem
is kis mennyiségben. Pálinkát, gyógylikőröket (v.ö. snapsz), bort, sört, és a legkülönbö-
zőbb, a fentiekben már részben említett alkoholos szereket. Az igazság az, hogy a patika
sokáig csapszékként is működött, még ha jobbára nem is helyben fogyasztással. Erre jó
példával szolgálhat Forgách Simon gróf 1702-ből fennmaradt levele a galgóci patikusnak,
amelyben szigorúan megtiltja neki, hogy italt áruljon. 

A patikában, ha bort nem is csináltak, de pálinkát azért főztek. Pontosabban desztilláltak.
Ez a hagyományos „melléktevékenység” általánosnak volt mondható egészen a XX. szá-
zad közepéig.  Ezért aztán a desztil-
láló készüléket a fináncok évente akár
többször is ellenőrizték. Amikor pedig
a gyógyszerészek felhagytak a szesze-
sital-készítéssel, az nem jelentette azt,
hogy magával az itallal is felhagytak
volna. Nem nagyon akadt olyan pati-
kus a hazában, aki ne tartott volna ma-
gánál – magának – valamilyen
komolyabb italt, s az a gyanúnk, hogy
ez a régi, szép szokás, mondhatjuk ha-
gyomány máig se halt ki.  A fenti gon-
dolatok jegyében tehát az alábbiakban
a patikákban készült italokról, itókák-
ról lészen szó.

Az Egri vizet két jezsuita gyógyszerész kísérletezte ki; 14, más források szerint 16 féle
gyógynövényből főzték. Az egri jezsuiták persze gondosan őrizték a recipe titkát, s kizá-
rólag az ő patikájukban lehetett hozzájutni a szerhez. A rend 1772-es feloszlatásával vi-
szont a rend gyógyszerésze, Neüssel Jakab atya a receptet átadta a helyi irgalmasoknak;
ettől kezdve ők gyártották és forgalmazták e jeles gyógyhatású italt. A XVIII. század kö-
zepéről származó jezsuita-strófa ekként örökíti meg az Egri víz emlékét:
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56. ábra Középkori desztilláló készülék

Bona Agriensis aqua
Officina sola nata,
Deus modo quam avertat,
Montibusque harc retardat:
Semper nobis aliena,
Aqua illa nubigena.

A jó egri víz 
Csak patikában születik,
Isten mentsen azonban
és őrizze meg hegyeunket
a tőlünk mindig idegen
felhőből származó víztől.



Sugár Istvántól tudjuk, hogy az eredeti re-
cepten kívül egy másik is, amely az 1890-es
években volt használatban, mégpedig az egri
Kígyó-patika tulajdonában. Ez alapján gyárt-
ják ma is az Egri Vizet.

A sósborszesz az volt, ami: borpárlat, pon-
tosabban borszesz némi sóval keverve. Bedör-
zsölésre ugyanúgy használták, mint belsőleg
– ez utóbbi esetben még jobban. „A nép bi-
zony issza, sőt vedeli” – morgolódik ezzel
kapcsolatban Holdi Kálmán dobozi gyógysze-
rész 1913-ban. Ekkoriban egyébként a jó pa-
lócok e nemes nedűt csak „Ferenc-pálinka”
néven tisztelték, illetve itták. Nagyon.

A népnek, az istenadta népnek erre meg is volt a jó oka, lévén, hogy a szeszadó alól
mentesített sósborszesz, amelynek az 1908. évi  100.714. sz. B.M. körrendelet szerint leg-
alább 51 % borszeszt kellett tartalmaznia (a gyógyszertárakban általában 70%-osat tar-
tottak), jóval olcsóbb volt, mint a hasonló kocsmai itóka.

A híres Diana sósborszesz megalkotóját Geiger Kálmán pécsi patikus személyében tisz-
telhetjük, bár nem az ő nevén vált ismertté. A névadó a fővárosi „Diana” gyógyszertár
első tulajdonosa, Fónagy József, aki patikáját is a vadászat istennőjéről nevezte el, lévén
ő maga nagy vadász. Mellékesen jegyeznénk meg, hogy Fónagy kiállítóként részt vett az
1900-as Vadászati Kiállításon, természetesen nem a Diana sósborszesszel, hanem vadász-
kutyáival, miután ismert vadászkutya-tenyésztő és idomító (is) volt. 

Voltak, már hogyne lettek volna, sósborszesz-különlegességek is; ezek közül kettőt is-
mertetnénk. Az egyikkel maga a nagy Brázay mutatkozott be az 1885-ös Országos Kiál-
lításon. Ez a sónélküli sósborszesz volt, igazi fából vaskarika. Nem aratott átütő sikert,
hogy úgy mondjuk. Brázay hamarosan abba is hagyta a gyártását. A másikat 1913-ban
Vragassy Jenő, a Nyitra megyei Závoda község patikusa  „fenyőolaj-sósborszesz” névre
keresztelt „háziszerét” jelentette be engedélyeztetésre.  A Belügyminisztérium engedé-
lyezte is forgalomba hozatalát „tolakodó vagy betegségi javallatokat tartalmazó reklámok
eltiltása mellett.” A kortársaknak egyébként reklám nélkül is megvolt róla a véleményük:
szerintük a készítmény fenyőolajnak túl sós, borszesznek viszont túl olajos volt.

Brázaynak több hasonlóan csodás hatású háziszere akadt, többek között a „Manthol-
szesz” (értsd: mentolos szesz) nevű készítménye, amellyel kapcsolatban azonban az
„Egészség Naptár” szerkesztője (1909. évf.) egyik kishitű olvasóját a következőképp iga-
zította el:

„Iduska! Bátran használhatja a Brázay Mantholszeszt mint bevált, jó háziszert a bőr
edzésére, erősítésére. Kellemes zamatú (!) és üdítő hatású. Akár mindennap is jól ledör-
zsölheti magát e frissítő, a bőr idegeit kellemesen ingerlő szesszel. Priessnitz-borogatá-
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sokhoz is szívesen ajánljuk, mint hatalmas bőringert… Hamisítják e bevált készítményt,
azért legjobban teszi, ha egyenesen a forráshoz fordul.”

Hát igen, csak tiszta forrásbul! Az ördög patikusaként azonban hatalmas az ingerünk
úgy vélni, hogy Iduska esetében csupán bújtatott reklámról volt szó. Attól persze a ké-
szítmény akár jó ízű is lehetett.

Ami pedig a Diana sósborszesz további sorsát illeti, a kompilátor maga tanúsíthatja,
hogy még a múlt század hatvanas éveiben is létezett, mégpedig töltött cukorka formájában.
Kiváló termék volt, szinte szétolvadt a szájban, ahogy az egy liktáriumtól elvárható. Jelen
sorok írója kora ifjú éveiben, szünidei építőipari segédmunkás minőségében minden áldott
munkanap kezdetekor elfogyasztott 2, azaz két darab, bármely KÖZÉRT-ben beszerezhető
Diana sósborszeszes cukorkát. Ezért ugyan az idősebb kollégák, akik inkább az ugyanott

kapható, féldecis üdítőket vették, kiröhögték,
de nem tudták, nem tudhatták, mit cseleked-
nek – pontosabban miről maradnak le.

A Becherovka, mármint a karlsbadi (Kar-
lovy Vary) gyomorkeserű történetét nem
sokan ismerik, pedig nem mindennapi tanul-
ságokkal szolgálhat. A karslbadi gyógyszerész
fogadójában, merthogy Joseph Bechernek az
is volt, szállt meg 1805-ben dr. Frobrig angol
orvos, nemzetközileg ismert gyógynövény
szakértő, aki egyébként Plettenberg Mietingen
gróf udvari orvosaként, urával együtt érkezett.

Míg a gróf fürdőkúrát vett, Frobrig összebarátkozott házigazdájával. A barátkozás annál
is inkább könnyen ment, mert közös szenvedély kötötte össze őket: mindketten imádtak
gyógyfüvekből alkoholos kivonatokat készíteni. Közel egy hónapot töltöttek el együtt
boldog lepárlás közepette Becher laboratóriumában. Az angol doki aztán távozáskor ott-

hagyott barátjának egy receptet – „Ez jónak tűnik” megjegy-
zéssel.

Nemcsak annak tűnt, az is volt. A „Carlsbader Englisch Bit-
ter” néven hamarosan piacra dobott ital 32 féle gyógynövény
párlatából készült, ánizs- és fahéj-ízesítéssel. A karlsbadi angol-
gyomorkeserű a fürdőhely nemzetközi klientéliája révén hama-
rosan egész Európában keresetté vált. Ez azonban már 1841-ben
történt, amikor fia, Johann Becher vette át a virágzó cég veze-
tését – az italt ekkor már „Carlsbader Becherbitter-ként” ismer-
ték. 1920-tól viszont Becherovka-ként.

A család hétpecsétes titokként őrizte a receptúrát, Miután az
utolsó Becher meghalt, egy nőrokon 1944-ben a karlsbadi re-
pülőtér mellett elásta a receptet egy vasládikában. A háború után
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előkerült a ládikó, s a Becherovka gyártása újra megindult – de
már nem családi vállalkozásban.

A Mecseki itókát, ezt a Geiger Kálmán pécsi gyógyszerész
által feltalált édes-keserűt, amelyet inkább likőrként, mint tö-
mény italként határoznánk meg, tulajdonképpen kultúr-, még-
inkább turista-aperitifként tisztelhetjük, miután a helyi
idegenforgalom fellendítésére szánt Zsolnay-kulacsba valami-
lyen jóféle pécsi itókát kívántak tölteni. Megjegyzendő, hogy a
mecseki itóka egyik legfontosabb alkotóelemét, meghatározó
ízesítőjét stílusosan a mecsekfű adta. Ez a jeles növény mellesleg
legközelebb az afrikai Atlasz-hegységben fordul elő – a törökök
hozták be és honosították meg a Mecsek lejtőin.

Az „Arany sas”, vagyis a Weber-patika bérlője kisebb va-
gyont keresett találmányával, olyannyira,
hogy hamarosan megvásárolta nem csupán a
patikát, hanem a Pécsi Likőrgyárat, majd – ha
már itóka, legyen erős! – a budapesti Dékány
Brandy Gyárat is. Ehhez persze kellett a fele-
ségének hozománya is, de Geiger egyébként is olyan ember hírében állt,
aki minden helyzetben feltalálja magát.

A boldog békeidőkben, mármint a Monarchia idején fölös számban
kerültek gyógyszertári forgalomba (is) ún.
„gyógy-konyakok.” A gyártók esküdtek rájuk
– legalábbis biztos hatású szerként reklámoz-
ták őket. Minden bizonnyal volt is bizonyos
roboráló hatásuk, legalábbis mérsékelt adago-
lás mellett. Ellenkező esetben inkább lassító-
szerként hatottak.

Gottschlieg Ágoston mindenesetre saját
gyártmányát „Egészségi Cognac” néven for-
galmazta, már csak félreértések elkerülése vé-

gett is. Aki egészséges kívánt maradni, netán valamely
betegségéből kigyógyulni, annak csak ezt kellett innia.

A bor, mint tudjuk, kis mennyiségben orvosság, nagy mennyi-
ségben gyógyszer. A bor jótékony élettani hatása (túlzott fo-
gyasztásával kapcsolatos hatásairól most ne beszéljünk!) régóta
igen jól ismert,  amint azt Franz Adolph Habersack bölcsész-
és orvosdoktor 1731-ben kiadott verses “Ausztriai és Bécsi 
Medicinája” is bizonyítja. A diétás-megelőző-euporistikai ta-
nácsokat is tartalmazó mű nagy sikert aratott, és számos kia-
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dást ért meg – többek között nálunk is megjelent (Egri Püspöki
Nyomda, 1775).

A három keresztnevű Krámer doktor (János György Henrik) 1735-ben
hosszabb tanulmányt írt a váci vörösborról (De vino Vatziensi rubello
vulgo schiller...), amely szerinte rendszeresen fogyasztva kiváló óvószere
a vesének, s oldószere a vesekőnek, sőt, talán még a húgykőnek is.   

Hogy a tokaji bornak már a XVI. században micsoda híre volt, azt
semmi sem bizonyítja jobban, hogy a nagy Paracelsus (Philippus Theo-
phrastus Bombastus von Hohenheim) (1493-1541) első magyarországi
útja alkalmával, a Felvidéken csatangolva felkereste Tokajt, Tarcalt,
Mádot és Tállyát, megállapítva, hogy a tokaji bor kitűnő, s hogy gyógy-
hatását tekintve nincs párja. Ugyanakkor, alkimista csaliként azt írja, hogy
a tokaji szőlőtőke a legnemesebb növény, mivel benne a növényi és ás-
ványi eredetű anyagok egyesülvén a nap sugarai, mint aranyszálak hatol-
nak át a vesszőkön és gyökereken. Ezzel megalapozta a tokaji
szőlővesszők aranytartalmának igen sokáig élő legendáját.

A tokaji aszú (Vinum tokajense) a XVIII. század végéig minden vala-
mirevaló patika polcán megtalálható volt. Zircen, a ciszterek patikájában kifejezetten nagy
mennyiségben; a jó páterek profilactice is szívesen adtak belőle. Természetesen tisztán,
mert úgy a legjobb. A tokaji-kúrák persze nem mentek, nem mehettek véletlen túladago-
lások nélkül, de ez sohasem az orvos, még kevésbé a gyógyszerész hibájából következett
be. Egy biztos, amíg az aszú-profilaktika működött, nem is akadt komolyabb beteg a kör-
nyéken. Rosszmájúak (és veséjűek) persze mindenhol akadnak, akiknek még a tokaji sem
igazi gyógyszer. Erre utal a kortárs névtelen verse, legalábbis számunkra:

„Hajdan a beteget úgy-úgy meglaxálták,
Hogy az életből is könnyen kikurálták.
Most Tokaji borral úgy-úgy leitatják,
Hogy a Styx partra is dúdolva ugratják.”

Lavotta János, a híres prímás már súlyos be-
tegen vetődött vándorlásai során a Hegyközbe.
Testi állapotán már nem, csupán kedélyén tu-
dott javítani a tokaji. Tállyán azonban egy nagy
mulatság után rosszul lett, erre levitték a pati-
kába, s lefektették a szűkös segédszobába. Ál-
lapota rohamosan rosszabbodott, hiába
kínálgatta neki a fiatal provizor kanállal a tály-
lyai orvos, eőri Nagy Gábor által rendelt mix-
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turát. Lavotta csökönyösen elhárította; inkább egy pohár aszút inna. Megkapta, megitta –
és elszenderedett. Ott halt meg a gyógyszerész karjai között. 
Sírfelirata akár az alábbi négysoros is lehetett volna:

„Ha már egyszer meg kell halni,
Ne adjatok kanállal
Medicinát! Hegyaljait
Egész teli kupával!...”

Az I. Magyar Gyógyszerkönyv gyógyszerként ugyan még a spanyol xeres, továbbá ma-
lagai bort alkalmazta, de aztán Rozsnyai Mátyás aradi gyógyszerész javaslatára az 1909-
es III. Magyar Gyógyszerkönyvbe már a szomorodni és a tokaji aszú került be. A tokaji
sokáig tartotta a patikákban elfoglalt hadállásait (III. és IV. kiadás), egészen 1955-ig. 
A gyógyszerészek körében pedig sohasem vesztett népszerűségéből. „Azt a pár üveget”
– írja Dénes Lajos vasdiplomás gyógy-
szerész visszaemlékezéseiben – „az of-
ficinában tartottuk, de volt még
rak táron ötcsillagos konyak is, mert
volt rá igény. (Kiemelés tőlünk.) Egyes
vendégek szerint a mienk jobb ízű volt,
mint a bolti.”

Érdekes módon nem csupán a tokaji,
de más aszúborok is kaphatóak voltak
egykor patikáinkban. A soproni „Ma-
gyar király” tulajdonosa, Graner az
1890-es években például „saját” aszú-
bort használt, mármint ruszti aszút. A
bort egy helyi gazdánál, Zurányi Ká-
rolynál szerezte be, nem tudni, milyen
áron. Graner mindenesetre kézi eladási
cikként öt 200 grammos üvegért 3 forint 50 krajcárt kért – és nem panaszkodott a forga-
lomra, már csak azért sem, mert ez után nem fizetett adót.

A gyógyszeres vagy gyógyborok (Vinae medicamentosae) tulajdonképpen szárított nö-
vényekből esetleg állati anyagokból borral készített folyékony kivonatok vagy egyszerű
oldatok. Kivonószerként megfelelő cukor- és alkoholtartalmú borokra van szükség, ilyen
célra nálunk a tokaji aszúbort használták. A IV. Magyar Gyógyszerkönyv egyes előírása-
iban anyagi okokból tért át a szamorodnira, amelynél azonban a cukrot mesterségesen
kellett pótolni.

A tokaji mint gyógybor (vulgo Medicinal-Tokajer) a német patikákban nagy keresletnek
örvendett. A gond csak ott volt, hogy a Medicinal-Tokajerben tokaji bor még nyomokban
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is alig volt található, legalábbis Bischof professzor
1879-ben elvégzett elemzése szerint. A történetben,
amelyet a német sajtó azonnal felkapott, s a hazai
„Borászati Lapok” is megszellőztetett, az volt a leg-
kínosabb, hogy az alapanyagot, mármint nevesincs
lőrét magyar borkereskedők szállították.

Itthon ezt persze nem lehetett megcsinálni, a
gyógyborhoz igazi bor is kellett. A hazai gyógysze-
részek fő szállítója az 1910-es években Sztareczky
Géza tolcsvai borász (nem mellesleg iskolaigaz-
gató) volt, aki 5 liter ó-szamorodnit 15-20 Koroná-
ért, ugyanannyi aszút pedig 20-30 Koronáért kínált.

Ugyanakkor viszont – s ezt nem más, mint Rozs-
nyay panaszolja fel – a magyar gyógyszerkönyvek
a spanyol malagát tették meg a gyógyborok alap-
anyagául. Az amerikai gyógyszerkönyv viszont a
Vinum tokaiense-t ajánlotta  - de hát mi nekünk
Amerika?

A gyógyborok nagy előnyeként lehetett elköny-
velni, hogy olcsók voltak, tekintettel arra, hogy az
1891-i évi 50.531 sz. Pénzügyminiszteri rendelet
értelmében feltételesen italmérési adómentességgel
rendelkeztek, hátrányt jelentett esetükben viszont az,
hogy egy részük csak orvosi vényre volt kapható.

A gyógyborok itthoni piacán Seravallo trieszti gyógyszerész (†1891 okt.), illetve fia,
Dr. Vittorio Seravallo játszott meghatározó szerepet.

A cég kínálatában 1890 körül az alábbi gyógyborok szerepeltek:

Vinum chinae – kánai malaga, kis üveg, vényre 10-11 kr
Vinum Cholchici kikirics malaga, kis üveg 12 kr, vényre 
Vinum lagagense – 1 liter 1 Frt, vény nélkül
Vinum resin, kis üveg 10 kr, 1 liter 1 frt, vény nélkül 

A vasbor (Vinum ferratum) roboráló, magyarul erősítő szerként volt használatos gyógy-
bor 0,5 % Ferrum Ammon. citric.-et tartalmazott, malaga vagy ritkábban tokaji borral ké-
szült 4-5 napos macerálással. A megfelelő vivőfolyadék nélkül valóban macerás szer lett
volna.

A vérehulló fecskefű-kivonatot tartalmazó gyógyborok chelidonint tartalmaztak. Ezt a
hatóanyagot 1825 óta tudják egyre fokozódó tisztaságban elkülöníteni, s a dr. Wander
gyárban az 1930-as évek elején görcsoldó és az epeutak kezelésére alkalmas törzsköny-
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vezett gyógyszerek (Temidol, tk. sz.: 2127 és Nigellin, tk. sz. 1522) születtek e hatóanyagra
építve. A chledoniumos epehajtó borok azonban ezeknél jóval nagyobb közkedveltségnek
örvendtek az alkoholtól eltiltott epebetegek körében.

Volt aztán az Áronffy-féle, mármint a dr. Áronffy Rókus pécsi ügyvéd által kreált pati-
kaszer, amely fél úton volt a gyógybor és a decoctum között, amelyről azonban dr. Rom
Pál m. kir főügyész – miután bevizsgáltatta – a „Herba” 1943. évi 7. számában közölte,
hogy „evőkanalanként kell a görcsök idején bevenni” – különben nem hat. Akkor meg,
ugye, minek?

Végül létezett az Elixir Salutis, az egészség elixír hangzatos elnevezésű gyógybor, ame-
lyet egészen a XIX. század elejéig használtak németföldön (nálunk kevésbé volt népszerű).
Ez a macerás, bocsánat, macerált szer édesgyökeret, rebarbarát és szennagyökeret tartal-
mazott; Tolnában-Baranyában (v.ö. Schwäbische Türkei) patikán belül röviden csupán 
elixarként emlegették, miután laxánsként használták.

Ugyanitt kell szólnunk a „mocsoládi méregpohárról”,
amelyet az ide bevándorolt svábok használtak. Ez egy
ércből (pyskolc) készült edény volt, amely különös tu-
lajdonsággal bírt. Ha ebbe este bort töltöttek, s azt reggel
a beteg megitta, hányás és hasmenés lépett fel nála, attól
függően, hogy mennyire savanyú bort töltöttek bele. A
szomszéd községek lakói szerint egyébként Mocsoládon
csak nagyon savanyú bort tölthettek bele. A pohár az
1850-es évekig maradt használatban, akkor azonban – a
tulajdonos és a betegek legnagyobb sajnálatára – „elfo-
gyott”, mivel a beletöltögetett bor idővel feloldotta.

A sör tápértéke és élettani hatása már régóta ismert.
Az kevésbé, hogy régen ’levivőanyagként’ is használták,
vagyis számos gyógyszert sörrel vettek be. Bár fogyasz-
tói közül sokan esküsznek rá, hogy gyógyhatása is van
(v.ö. Gyógygödör), a gyógyborral ellentétben ez idáig
nem akadt olyan merész serfőzde, amely ezzel hirdette
volna a maga sörét. Tápsört azonban igen, többek között
Dreher az Excelsiort, majd utána a többiek is sorra je-
lentkeztek a maguk folyékony tápjaival.
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Gyógyvíz-, ásványvíz és szódavíz

Gyógyvizek

A XVIII-XIX. század fordulóján számos külföldi gyógy- és ásványvíz, a Spaa, a Selters,
a Vichy-i ásványvíz, s a Karlsbadi és Marienbadi savanyú vizek voltak kaphatók Magyar-
országon. Akadtak, már hogyne akadtak volna persze már akkor is ismert, kiváló hatású
hazai ásvány- és gyógyvizek, csak ezeket senki sem akarta venni, mert – olyan pocsék
módra voltak csomagolva. Csak kis részük került forgalomba palackozva, s ha mégis,
akkor a palackok sohasem voltak egységes méretűek, a
címkék kezdetleges nyomdatechnikával készültek és a
dugaszolás! Oh, jaj, az a dugaszolás! Az esetek többsé-
gében kukoricacsutkával történt…

Vagyis vizünk lett volna éppen elég, csak az ész, pon-
tosabban a finesz hiányzott. Meg még talán a vállalkozó
kedv, s persze némi tőke. Nem mondhatjuk tehát vélet-
lennek, hogy a Magyar Tudós Társaság 1839-ben pályá-
zatot írt ki, hogyan lehetne csökkenteni a külföldi
behozatalt a magyar termékek javára. A pályázatra szá-
mos értékes tanulmányterv érkezett; az első díjat zó-
lyomi Wágner Dániel pesti patikárusmester és nemes
Török József debreceni kollégiumi professzor közös
munkájának ítélték oda. Több mint száz év után (1942-
ben) meg is jelent nyomtatásban. 

Azért olyan száz év múltán ezen a téren is sikerült uto-
lérni magunkat. Sőt, talán még le is előzni. Mindenesetre
jól megtanultuk a korszerű marketing minden csínját-
bínját. A Ferenc József keserűvizet például 1927-ben
nagy reklámkampánnyal terítettük; mintegy 110 féle kü-
lönböző betegség ellen ajánlva (természetesen nem
egyetlen reklám szórólapon). Tíz évvel később már 150-re.

A Szántódi Savanyúvíz az 1910-es években nagy keresletnek örvendett, s a fővárosi
gyógyszertárak többségében kapható volt. Erről többek között két gyógyszerész gondos-
kodott; a számolócédulán feltűnő vidám négyesen természetesen ők is szerepelnek.
A négy úr balról jobbra: Kerpel, Zwack, Hegedűs és Glück.

A gyógyvizek kérdésével a két világháború és többek között Békeffi László „nyilv. rend.
közéleti tanár” foglalkozott behatóan, s kutatásainak eredményét a Közéleti Tankönyvének
első, javított kiadásában (Rózsavölgyi 1940) tette közzé. Ebben megjegyzi, hogy a Mál-
nási Mária Siculia „köhögés, rekedtség és a légi utak tisztítására”, a „Salvator” vesebán-
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talmak ellen, a „Parádi” pedig, ez a timsós, kénes ízű gyógyvíz
pezsgővel keverve igen üdítő hatású ital. Mondhatni roborál, kü-
lönösen hajnaltájban. Békeffi egyébként eme korszakos művét e
fentiekben említett négy forrással kapcsolatos (nem mindennapi,
általában másnapos) tapasztalatai és a Révai Nagylexikon alapján
írta meg. Ez utóbbi volt egyébként egyetlen írott forrása, amint az
irodalomjegyzékéből kiderül.

A Hunyady János keserűvíz Karinthynál is szerepel, ahol arra a
kérdésre, hogy “Hol van a nagyságos úr?”, a kérdezett azt feleli
“Épp most hajtott ki”.

E téren a legismertebb Hungaricum kétségtelenül a bad-kissin-
geni „Rakoczi” keserűvíz. A magnézium-nátriumkloridos forrást
1737-ben fedezték fel, két évvel a nagyságos fejedelem halála után
(aki mellesleg sohase járt errefelé…), s nagyon hamar ismert lett
áldásos hatásairól. Többek között a korábban az osztrák hadsereg-
ben szolgáló, ekkoriban már többnyire obsitos és gyomorbántal-
makkal nyüglődő tisztek körében, akik a nagy ellenfél tiszteletére
a „rebellis”, megállíthatatlanul, zubogva feltörő forrást róla ne-
vezték el.

Barbara Merkl helyi gyógyszerész kisasszonynak legutóbb sikerült bőrápoló kenőcsöt
előállítania a Rakocziból. Bőrregeneráló terméké-
nek a „Njuskin” nevet adta. A névadással valószí-
nűleg nem csupán az egyre nagyobb számban
ivókúrára Bad Kissingenbe érkező oroszok meg-
nyerése volt a célja, hanem egyben a német ortog-
ráfusoknak is örömet kívánt szerezni…

A szik-, avagy szódavíz valamikor fontos kézi el-
adási cikke volt a patikáknak. A nagyobb patikák
saját maguk állították elő a szódavizet, mégpedig
meglehetősen korán, az 1860-as évek elejétől.  Egy
1865-ös sajtóhír szerint „A soda-víz nagy keletnek
örvend fővárosunkban; legalább erre mutat a kö-
vetkező körülmény. Ugyanis f. hó (április) 3-án
ment végbe a német színház  melletti kis telek bér-
beadási árverése, ugyanazon teleké, melyen Wag-
ner gyógyszerész úr soda-vizárubódéja áll…”
Wagner a négy négyszögölnyi telekért korábban
évi 25 forint bérleti díjat fizetett. Annyira azonban
mégsem mehetett jól az üzlet, hogy versenytársa több mint négyszeres végső ajánlatát
überelni tudja… 
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Egyik legnagyobb szódavi-
zes vállalkozónkat Frum Ist-
ván budai gyógyszerész
személyében tisztelhetjük,
aki a Fő utcai Thonet-udvar-
ban állította fel szikvízgyá-
rát. Nála egyébként a
gyártáshoz szükséges kellé-
keket, úm. kénsavat, dolomi-
tot, szifonokat stb. is be
lehetett szerezni.

A nagy kereslet miatt aka-
dozott az ellátás, ezért aztán
1868 tavaszán a pesti gyógy-
szerészek összeálltak, hogy
saját szódavíz gyárat állítsa-
nak fel. Július hatodikán már
meg is indult a termelés a
„Hygieia” Központi Magyar
Gyógyszerészeti és Művegy-
tani Vállalat és Sodavízgyár-
ban. A hosszúnevű gyárban

egyelőre egy francia és egy német gép működött, később még két „Webers”-et állítottak
be. E vállalkozásból nőtt ki aztán az Első Magyar Szódavíz és Siphongyár Rt., melynek el-
nöke Wass Illés irgalmasrendi főgyógyszerész lett.

Egy gép kapacitása ekkoriban napi 500-1.000, fél- vagy egyliteres palack töltését je-
lentette. A növekvő üzemi költségek és műszaki problémák miatt a magányos vállalko-
zóknak egyre kevésbé érte meg szódavizet csinálni, ezért aztán ebben a körben az 1870-es
évek végére a gyártás - néhány makacs utóvédharcot folytató patika ki vé telével - majdnem
teljesen leállt. 

Mindenképpen szólnunk kell az ún. „kakastaréjos vagy sárkányfejes” szódásüvegekről,
amelyekről ma már csak a gyűjtők tudják, milyen célt is szolgáltak valójában. A kis, fél-
literes félliteres üvegek ugyanis igen hamar nagyon is népszerűvé váltak bizonyos műin-
tézményekben, ahol – hogy is mondjuk? – egészségügyi öblítésre használták azok a
hölgyek idővel aztán úrhölgyek is. Ezt a használatot megakadályozandó került a taréj a
félliteres üvegre.

A Marina-víz valamikor keresett gyógyvíznek számított. Dr. Fodor József jutott arra a
gondolatra, hogy a tengervíz gyógyhatását tanulmányozza. Miután arra az eredményre
jutott, hogy van, a palackozott, 3,5 %-os sótartalmú Adriai-tengervizet a kontinens számos
országában forgalmazta a gyógyszertárakban.
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6. FEJEZET: LEGEK

Legek és legelsők

A legöregebb gyógyszerész-fa
Sajnos, csak volt. A drezdai udvari gyógyszertár hársfáját egy gyógyszerész ültette, még
a XIV. század végén. A fa első okleveles említése 1450-ben történik. A XIX. század ele-
jére, sokadszori visszametszést követően elpusztult, de odvas törzsét igyekeztek megmen-
teni; kaviccsal és homokkal töltötték fel. 1879-ben aztán kidőlt.

A legnagyobb gyógyszertári hőmérő
1900-ban állították fel egy New York-i patikában, az üvegszál magassága 4,8 m volt, be-
osztása pedig Fahrenheit fokokban.

Az első hazai sakk-könyv 
Rozsnyay Mátyás zombai gyógyszerész munkájaként jelent meg a „A sakkjáték elemei”
címmel 1859-ben.

Az első önálló patika Eurázsiában
Önálló patika, abban az értelemben, hogy patikus és nem orvos vezette, Bagdadban mű-
ködött a IX. században.

Az első patika Európában
Nincs mit titkolni, szintén arabok üzemeltették, jelesen Cordóbában és Toledóban, nem
sokkal a bagdadi gyógyszertár nyitása után. Hogy a két ibériai város melyikében, az máig
nincs eldöntve.

Az első gyógyszerész-király
1891-ben elhunyt I. Kalakaua, Hawai királya.
Nővére, Lilina követette a trónon, aki saját férjét
társuralkodóvá tette. Az illető egy amerikai
gyógyszerész volt, ami egyiküket sem tette iga-
zán népszerűvé az alattvalók körében. Egyes
hírek szerint Lilina nagypapája, III. Kameha-
meha király sem helyeselte a lépést; szelleme két
alkalommal is tiltakozott e sajátos auto-pragma-
tica sanctio ellen Pearl Harbour központi gyógy-
szertárában. Zárás után.
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Az első recpet-gyűjtemény
Scribonius Largus római orvos állította össze az I. században.

Az első approbációs vizsgázó
A felújított approbációs vizsgát elsőként Andriska Viktor volt egyetemei tanársegéd és er-
zsébetfalvai gyógyszerész tette le 1917. március 10-én a budapesti orvostudományi egye-
tem gyógyszerészeti karán.

Legtöbb gyógyszertár egy utcában
Minden bizonnyal a kisázsiai Szmirna (Izmir, Törökország) városában volt található. 1879-
ben egy odavetődő európai kolléga megszámolta: a bazártól a német konzulátusig terjedő
900 lépésnyi szakaszon 30, azaz harminc gyógyszertár zsúfolódott össze.

A legtovább dolgozó hazai alkalmazott gyógyszerész
A legtovább dolgozó magyar gyógyszerészt, mármint segédet Lesko Miksa személyében
tisztelhetjük, aki 64 évet húzott le a táraasztal mögött. Tovább is dolgozott volna, de 1911-
ben, a simakovai tűzvészben, 80 éves korában súlyosan megégett.

Az első hivatalos pharmacopoea
Az Antidotarium Nicolai-t II. Frigyes német-római császár tette kötelezővé az egész bi-
rodalomban.

A pharmacopoea kifejezés első ismert, nyomtatott formája
Az 1560-ban kiadott antwerpeni gyógyszerkönyv címlapján tűnik fel először a pharma-
copoea kifejezés. E szó alatt ekkoriban még a patikát is értették. 

A legöregebb hajósi gyógyszerész
Martinovics József hajósi (Pest m.) gyógyszerész 1848-ban született Jászberényben. 1862-
ben kezdte a szakmát Pesten, s 1870-ben szerzett oklevelet. 1882 óta vezette gyógyszer-
tárát megszakítás nélkül egészen 1926-ig. Hogy öt gyerekét felnevelhesse, a falu
postamesteri tisztét is elvállalta, továbbá szódavízgyártó üzemet is berendezett. Egyébként
igen, annak a Martinovicsnak a rokona.

A főváros elleni első bombatámadás gyógyszerész áldozatai
1944. április 3-án érte a fővárost az első nagy amerikai légitámadás. A Szent László kór-
házban életét vesztette Nagypalugyai István gyógyszerész és Lázár Ernő okl. gyógysze-
rész, tartalékos karpaszományos honvéd. A pestszenterzsébeti „Viktória”, (a dr. Lévolt-féle
gyógyszertár) félig romba dőlt, de Pestszenterzsébeten és Kispesten számos más gyógy-
szertár is kisebb-nagyobb károkat szenvedett. Az amerikaiak a csepeli Weisz Manfréd ha-
diüzemet kívánták támadni, de több kötelék kissé eltévesztette a célt. A budai oldalon a
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budafoki gyógyszertárat találták telibe. Helyén ma borász-szobor áll a Tóth János és Kos-
suth Lajos utca sarkán.

A legrégibb újsághirdetés
1652-ben jelent meg a londoni “Mercurius Politicus” c. lapban.
.
Az első magyar gyógyszerész doktor
A pesti m. kir. Tudományegyetemen 1862. december 21-én avatják: ő Scholz Gusztáv.

A legöregebb laboráns
A legöregebb laboráns a thüringiai Keula városában dolgozott: Henrik Stickrodt 1891-
ben már  60 éve látta el feladatát – ugyanazon a helyen.

A legfukarabb belügyminiszter
Tóth János belügyminiszter, aki gyógyszerész körökben arról vált híressé, hogy egyetlen
patikajogot sem adományozott. Ezzel az első ilyen belügyminiszter lett.

A magyar gyógyszerészeti kar legnagyobb külföldi barátja
Ezzel a kitüntető jelzővel az athéni egyetem professzorát, a Pánhellén Gyógyszerészeti
Társaság tiszteletbeli elnökét, a müncheni születésű Landerer Xaviert 1809-1885.) illette
a korabeli magyar sajtó. Életrajzát, vagyis tulajdonképpen nekrológját az „Aesculap”
1885. évi 31. száma közölte – címlapon.

A gyógyszertan első művelője
A pharmacognosia első jeles művelője a görög Dioszkuridész volt, aki „Orvosi anya-
gokról” c. munkáját 77-78-ban írta. Ebben 550 gyógynövény szerepelt. Munkája egé-
szen a XVI. századig alapműnek számított.

Az első droggyűjtemény
Az első gyógynövény-gyűjteményt – nem szárított növények formájában – 1545-ben a
Páduai Egyetem tanára, Buonafade állította össze oktatási célokra. 

A legrégibb gyógyszer
A legrégibb, legalábbis az egyiptomi-görög-római kultúrkörben a ricinusolaj. Egy i. e.
XVI. századból származó, papiruszra írt recepten szerepel. Gyomorrontásra, kiütések és
furunkulus ellen javallották.

Az első készülék végbélkúp behelyezésére
Az első ilyen hasznos készüléket a gyakorlatias németek találták fel. A készüléket az or-
szág nyugati felén szabadalmaztatták 1974-ben. Segítségével a kúp kézi érintés nélkül
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juthatott a kívánt helyre. A gyógyszerhez díjmentesen járt a jeles készülék, amelynek mel-
lékelt használati leírása kiemeli azt a nem mellékes előnyt, hogy azt maga a beteg is ke-
zelheti.”

Az első igazán európai nyilvános gyógyszertár
Nápolyban nyitották meg 1140-ben.

Az utolsó 48-as honvéd-gyógyszerész
Somogyi Rezső (1828-1907) kisvárdai születésű gyógyszerész az első hívásra beállt hon-
védnek; Világost főhadnagyként érte meg. A Bach-korszakban is megmaradt nyakas negy-
vennyolcasnak, sőt, azt is megtette, hogy társaival ellopta a cs. kir. főszolgabírói hivatal
adókönyveit, amelyeket aztán csak a várossal szembeni komoly fenyegetések hatására
juttatott vissza. 1907-ben, az aradi vértanúk napján hunyt el – kívánságára vele együtt te-
mették honvéd atilláját.

A legnagyobb, állatorvosi szerekkel elkövetett átverés
Pakson történt, 1922-ben. Két 30 év körüli, jólöltözött fiatalember kereste fel az állattartó
gazdákat azzal, hogy megbízatásuk van az angol gyarmati hadsereg számára 650 pengős
egységáron hátaslovakat vásárolni. A gazdák természetesen nagy örömmel fogadták a
nem várt lehetőséget, a két állatkereskedő azonban az alkalmasnak talált lovakon csontpók
daganatot állapított meg. Felszólították a lovak tulajdonosait, hogy az általuk adott recep-
ten levő gyógyszereket készíttessék el, melyek használatával az átvevő angol tisztek meg-
érkezéséig a daganat visszahúzódik. A gazdák siettek is elkészíttetni a három receptet. A
szélhámosok két készítményt a gazdáknál hagytak használatra, a harmadikat azonban ma-
gukkal vitték, mondván, hogy annak használatára majd az átvételkor kerül sor. Mondani
sem kell, ez a harmadik szer volt csupán értékes, a másik kettő csupán filléreket ért. A
két lókereskedőt azóta is keresik.

Az első hazai halálraítélt gyógyszerész
Papp (Pop) Viktor román nemzetiségű gyulafehérvári gyógyszerészt kilenc társával (nem
gyógyszerészek!) kémkedésért ítélték halálra. 1918 októberében királyi kegyelemben ré-
szesült társaival együtt.

Gyógyszerész-szimfónikusok
Minden idők legnagyobb és leghíresebb patikus-zenekara 35 fővel működött az orosz fővá-
rosban. A zenekar 1891-ben alakult 35 taggal és évente több jótékonysági hangversenyt adott.

Az első pesti városi vegyész
Az első pesti városi vegyészt Molnár János (1814-1885) személyében tisztelhetjük, aki
a pesti Szent Rókus Kórház gondnokaként működött.
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Az első segédsztrájk
A első gyógyszerészsegéd-sztrájkra az akkor Oroszországhoz tartozó Lódzban került sor
1911-ben. 54 segéd (közöttük 9 nő) tagadta meg a munkát az elképesztően rossz munka-
feltételek miatt. A sztrájkot karhatalommal törte le a helyi hatóság. A sztrájkolók többsége
– komoly retorzióktól tartva – elmenekült a városból.

Az első kormányzói gyűrűs gyógyszerész
A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen az intézmény megalapításának 300. esz-
tendejében 1935. május 12-én „sub auspiciis Gubernatoris” promoveálták dr. Flóderer
István gyógyszerész doktort. A csepregi születésű gyógyszerész két évig apja gyógyszer-
tárában gyakornokoskodott, oklevelét 1930-ban szerezte. Két évvel később doktorrá avat-
ták. Az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársaként kapott Rockefeller ösztöndíjat
1939 tavaszán; Amerikába zongoráját is magával vitte. A háború miatt azonban még
ugyanazon év decemberében haza kellett térnie. Természetesen zongoráját is hazahozta.
Flóderer dr. – egyáltalán nem mellesleg – nagy filatélista is volt.

Az egyetlen köptető-frissítő ital
A Coca-Colát egy atlantai gyógyszerész, bizonyos dr. John Stith Pemberton alkotta meg
1888-ban, eredetileg fejfájás és gyomorpanaszok elleni szernek, illetve hörghurut gyó-
gyítására, köptetőnek szánta. Kóladió mellett kokaint is tartalmazott, ennek használatát
azonban 1906-ban betiltották, s ezért koffeinnel helyettesítették. A receptet és az értéke-
sítési jogot a feltaláló 1888-ban eladta, így aztán az új termékgazda keresett rajta vagyo-
nokat. Természetesen már üdítőitalként forgalmazva.

A tápszerek öregapja
1948-ban működött a Wanderben a H. témáján dolgozó Cs. Kovács Lajos tápszervegyész,
chemotechnikus, akinek – és most egy későbbi ismertetésből idézünk – „Kb. félévi szorgos
kutatás után sikerült egy olyan sajtosrúd formájú tápszert előállítani, amely mindenben
felülmúlta az I. világháborúból már ismert zwibackot. Háromszor olyan kemény volt, és
kb. háromszor keserűbb a kenyérnél. A biológiai vizsgálatok szerint, mikor a 10 napig
éheztetett patkányoknak adtak belőle, egyszer megkóstolták, de második alkalommal,
mikor adtak nekik, inkább az önkéntes éhenhalást vállalták.”

A fél éven belül két országban is működő gyógyszertár
Cseklész község gyógyszertárát 1927-ben nyitották meg. A községet az 1938-as I. Bécsi
Döntéssel visszacsatolták Magyarországhoz. Az 1939. március 6-án az érdekelt felek által
aláírt jegyzőkönyv szerint e hónap 14-én a helyszínen határkiigazítást hajtottak végre,
melynek során 20 község került magyar, 8 pedig (cseh)szlovák fennhatóság alá. A csek-
lészi patika új épülete is, a községgel együtt. 
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A világ egyetlen rablógyilkos gyógyszerész-segédje
Magyar volt, bizonyos Fekete Vilmos. Gréb János poprádi gyógyszerésznél volt alkal-
mazásban a XIX. század végén.

Az öreg kontinens legmagasabban fekvő gyógyszertára
Természetesen a svájci Alpokban található, jelesen St. Mo-
ritzban (Graubünden). 

Az első polgári gyógyszertár földrészünkön
Londonban nyílt meg 1345-ben.

Az egyetlen keresztény gettó-patikus
Tadeusz Pankiewicz (1908-1993) Kazimierz, vagyis a krak-
kói zsidónegyed kellős közepén levő Sas Patika tulajdonosa
– egyetlen keresztény szemtanúként – végigélte, megtapasz-
talta a gettóban két és fél év során történt szörnyűségeket.
1946-ban jelentette meg visszaemlékezéseit „Patika a krak-
kói gettóban” címmel.

Világelső gyógyszerész-miniszterelnök
Sajnos, nem magyar volt. Leopold Skulski lengyel miniszterelnököt 1919. december 13-
án kapta kézhez kinevezését; pontosan fél évig töltötte be tisztjét. Ezt követően egy évig
belügyminiszterként tevékenykedett; korábban Lódzban volt patikus, majd polgármester. 

Az első pesti patikus-polgármester…
A török uralmat követően Magister Heinrich Siegfried Herold Edler von Blumenfeld (?-
1705) 1687-ben kap engedélyt a Stadt-Apotheke, a városi gyógyszertár megnyitására. 
A bécsi gyógyszerész ingyen telket és öt éves adómentességet nyer a magisztrátustól. Te-
hetséges és igyekvő emberként 1688-ban (négy éves időszakra) polgármesterré választják. 

…És felesége
Blumenfeldi Herold felesége megözvegyülvén azonnal eladja a házat és a patikát, s vissza-
költözik Bécsbe. A gyógyszertárat Zakariás Christian Osterwelde felsőausztriai szárma-
zású patikus vezeti tovább.

Az egyetlen szentté avatott olasz gyógyszerész
Giovanni Leonardi, Luka városának egykori gyógyszerésze 1942-ben léphetett a szentek
sorába. Meglehetősen későn, halála után pontosan 342 évvel. A gyógyszerészből lett szer-
zetes kanonizálási folyamata többek között azért húzódhatott el ilyen sokáig, mert az
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ördög soros prókátora Giovanni patikusságába próbált belekötni, mondván, hogy minden
gyógyszerésznek a tára felé hajlik a keze.

A világ egyetlen „mozsár-harangja”
A világ első és egyetlen, bronzmozsarakból öntött harangja Olaszországban készült. Az
olasz gyógyszerészek 3680 mozsarat adtak össze hazafias célokra az olasz-abesszin há-
ború idején. Az olasz hadsereg azonban rövid idő alatt legyőzte a négus hadseregét, így a
mozsarakból nem lett mozsárágyú. Miután a gyógyszerészek nem kívánták visszakapni
mozsaraikat – rossznyelvek szerint inkább a hadvezetőség nem tudta, melyik mozsár hon-
nan érkezett – , néhány XIII. századi darab kivételével harangot öntöttek belőlük és ezt a
harangot Addisz Abéba egyik magas tornyában helyezték el, hogy „örök időkre hirdesse
az olasz gyógyszerészek áldozatkészségét és a békét.” Nem sokáig hirdette. A városba
bevonuló angolok 1941-ben beolvasztották; hadianyag lett belőle…

A zsemlyejegy egyetlen ismert patikai előfordulása
Pontosabban a zsemlyeigénylő űrlapé. A II. világháború
harmadik évében a 4490/1941. M. E. rendelet korlátozta
a vizes-zsemlye és a kelt tésztából készített kalács, va-
lamint a péksütemények forgalomba hozatalát, magya-
rán ezután a zsemlyét (sok más élelmiszer mellett) csak
jegyre lehetett kapni. Ráadásul zsemlye csak a „reászo-
ruló betegnek” járt – mégpedig orvosi bizonyítvány el-
lenében. A zsemlyeigénylő orvosi bizonyítványos
űrlapok szétosztását az „erre legalkalmasabbnak mutat-
kozó közegészségügyi intézményre, a gyógyszertárakra” bízták. Gondolhatjuk, hogy a pa-
tikusok mennyire örültek ennek. A zsemlyét persze továbbra is a pék adta – már ameddig
tudta. Negyvenötben, űrlap ide vagy oda, már nehezen, vagy sehogyan se.

Az első visszatért gyógyszertár
Az I. Bécsi Döntés nyomán visszatért gyógyszertárak közül a legelső az ipolysági volt,
jelesen Engelhardt Dezső „Magyar Címer” gyógyszertára. A dátum: 1938. október 1.

Az első gyógyszerész-induló
Az öreg kontinensen az első – és legjobb tudomásunk szerint mindmáig egyetlen – gyógy-
szerész-indulót Káldor Lajos magyargerőmonostori gyógyszerész szerezte 1914-ben. A fiatal
erdélyi gyógyszerész művét dr. Fabinyi Rudolfnak, a kolozsvári egyetem tanárának ajánlotta.

A legrövidebb és legeredetibb használati utasítás
1900 körül került forgalomba egy fejfájás elleni gyógyszer, melynek használati utasítása csupán
csak ennyi volt (a címkére nyomtatva): „Használati utasítás:  Fejfájás előtt tíz perccel bevenni.”
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Az első vasúti gyógyszertár a Monarchiában
A Monarchia első vasúti gyógyszertárát Galíciában, a Károly-Lajos vasúton, vagyis a
Krakkó-Lemberg vonalon szervezték meg a vonal mentén fekvő, egészségügyi szempont-
ból elhanyagolt, szegény falvak ellátására. Ez a vasúton utazó gyógyszertár egészen 1891
decemberéig működött, amikor is a Lembergben ülésező tartományi tanács döntése alap-
ján megszüntették.

Az első magyar nyelvű orvos-gyógyszerészi vegytan
Mannó Alajos (1816-1846) gyógyszerész tollából jelent meg 1840-ben. Nem aratott kirobbanó
sikert a kortársak körében – öt évvel megjelenése után csupáncsak öt példányt adtak el belőle.

A szabadalmaztatott örök gyufa első és utolsó nyilvános szereplése
Az 1930-as Brüsszeli Világkiállításon nagy feltűnést keltett Földi Zoltán és Kőnig Rezső
vegyészmérnökök találmánya, az „örök gyufa”. A svéd gyufakonszern még ott helyben
jelentős összegért megvásárolta a szabadalmat. Örök gyufát azóta sem gyártanak, nem is
hallott róla senki.

Az első hormon
Az első hormont mellékvesekéregből izolálta két gyógyszerész-kutató 1901-ben Th. B.
Aldrich és J. Takamine. Természetesen egymástól függetlenül. Az adrenalin elnevezés ez
utóbbitől származik.

Az első „magyar” patika
Az első, mind berendezésében, mind pedig nevében magyar patika a Nagy Kristóf-féle
gyógyszertár volt Pesten, 1833-ban. A tulajdonos, bizonyos Pregardt János „patikája szá-
mára a bécsi porcellánfabrikában oly gyógyedényeket, ibrikeket készíttetett, melyeknek
mindenikére mán a fabrikában magyarul írattak a gyógyszerek nevei. Szinte magyar nevek
díszlenek már most említett minden egyéb gyógyszeres palackon, s edényen; és így Pre-
gardt úrnak, ki hazánkban ezen dícséretes gondolat kivitelének legelsőbben mutatá pél-
dáját. Hazánkban Pregardt íratta (elsőként) patikája fölé ezen új magyar szót:
Gyógyszertár” – írja a korabeli krónikás.

A gyógyszerészet első említése a budai jogkönyvben (1244-1441)
A budai polgárok jogkönyvének 102., illetve 228. pontja vonatkozik a gyógyszerészetre,
a következők szerint: „A gyógyszerészek semmiféle rőfös árut vagy más dolgot, melyet
rőffel szokás mérni, ne árusítsanak, se el ne adjanak, hanem csakis olyasmit, ami régtől
fogva patikába való. Aki ez ellen cselekszik, az mindenestől elveszti a portékáját s kemé-
nyen lakoljon a törvény előtt. Vasárnap s más ünnepen semmit se merjenek nyitott boltban
árulni mindaddig, míg a vecsernyét el nem harangozzák, kivéve gyógyszert a betegeknek
testi könnyebbülésükre; ezeket mindenkor kiadhatják, nappal és éjjel is.”
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Az első gyógyszertári írógép
Az első, gyógyszertárak számára kifejlesztett írógéppel 1941-ben jelentkezett a német
Wandererwerke cég. Ez az írógép nem csupán a szokásos jeleket, de az apró szignatúrák
jó részét is képes volt megjeleníteni. A hazai piacra azonban a háború miatt már nem jutott
belőle, egyébként is klaviatúrája német nyelvű volt.

A lapszerkesztők nesztora
Dr. Hans Haeger (1853-1940) több mint fél évszázadon át szerkesztette a „Pharmazeu-
tische Post”-ot. A bécsi szakújságírót a gyógyszerészek szerte Európában csak „Pater
Pharmaciae”-ként ismerték és tisztelték. Nem sokkal az Anschlusst követően visszavo-
nult, a korabeli közlések szerint „korára való tekintettel.” Ebben volt valami: ezt a kort
valóban nem kedvelte.

A legtöbb szakét fogyasztó gyógyszerész
Wilhelm Müller yokohamai német gyógyszerész személyében tisztelhetjük, aki egy ottani
gyógyszerész-találkozón ötven pohár szakét döntött magába együltében, a japán kollégák
legnagyobb elismerésére és csodálatától kísérve. A nevezetes eseményre az Úr 1900. esz-
tendejében került sor.

A legnagyobb hazai vidéki gyógyszertár
A monarchia idején a debreceni Mihalovics-féle gyógyszertár számított a legnagyobb vi-
déki gyógyszertárnak, a fővárosban sem akadt sok hozzá hasonló. Állandóan nyolc se-
géddel dolgozott, s ez a szám csak a háború kitörésekor csökkent valamelyest.

A világ legnagyobb gyógyszertárai
Nehéz eldönteni, melyik volt a nagyobb, annál is inkább, mert az összehasonlításhoz fon-
tos adataink hiányoznak. Mindenesetre a békeidők legnagyobb kapitalista gyógyszertára
Moszkvában nyílt meg az 1890-es évek végén, tulajdonosa Karl Karlovics Ferrein (?-
1902) volt. Az 1930-as években Buenos Airesben működő „Farmacia Franco-Inglesa”
három teljes emeletet foglalt el a város központjában, 2 kirakattal, az officinában öt fel-
ügyelővel és 65 tagú kiszolgáló személyzettel. A receptúrázó helyiségben 280 gyógysze-
rész dolgozott.  A világ legnagyobb szocialista gyógyszertára a század harmincas éveiben
viszont megint csak Moszkvában működött. Természetesen nem Karl Karlovics nevét vi-
selte.  A pekingi csak utána következett. 20 évvel.

A világ egyetlen „Atom”-patikája
A világ, sőt Közép-Európa egyetlen, az „Atomhoz” címzett patikáját Szabó Ferenc (?-
1961) állította fel Nagyváradon 1947. március 31-én. Az említett gyógyszertár a város-
központban, egy kis házban működött, s igen hamar nagy népszerűségre tett szert. Az
1949. április 2-i államosítás után nem sokkal megszüntették.

109



A legnagyobb szinonima-gyűjtő
B. Bertalan Pál sárospataki gyógyszerész-gyakornok, nem mellesleg dr. Bertalan Márton
sátoraljaújhelyi gyógyszerész fia a gyógyszerkönyvekben szereplő több mint 3.000 szi-
nonimát gyűjtött össze. Munkáját nyomtatásban is megjelentette 1940-ben.

Az egyetlen, tengeren elhalálozott magyar gyógyszerész
Benke László hajdúszoboszlói gyógyszerész a Lussinpicoloból Fiuméba (ma Rijeka, Hor-
vátország) tartó gőzös fedélzetén kapott szívrohamot 1906. március 12-én.

A XV. század leghíresebb gyógyszerészi könyve
Ascoloi Szaladin híres művét, a „Lumen Apothecariorum”-ot a XV. század közepén írta,
mely a következő két évszázadban a legfontosabb kézikönyv maradt. Többek között az
orvosok előtti vizsgára is igyekezett felkészíteni a jelöltet. „Ha az orvos vizsgáztat” – írja
– „és azt kérdi, mi a gyógyszerész hivatása? Azt felelem, hogy a gyógyszerész hivatása:
törni, eldörzsölni, kiáztatni, forrázni, főzni, lepárolni, jól bevonni (gyógyszereket, növényi
alkatrészeket és gyümölcsöket cukorral: zuckarum) és a konfektumokat jól eltartani.
Mindezeken kívül azt is mondom, hogy az aromatariusnak a grammatikát is kell tudnia,
hogy jól megérthesse a receptek rendelkezéseit...”

A leghíresebb patikus-gavallér
Kétségtelenül Örkény Hugó, István apja. Örkény Hugó még Öszterreicherként született –
a család Morvaországból vándorolt be. Lélekben, szívében és persze viselkedésében Hu-
gónk igazi magyar úrnak, fantáziadús gavallérnak bizonyult. Három patikát mulatott el.
Amikor a közös hadseregben, Bécsben szolgált gyógyszerészként, a Ronacher mulatóban
egy tucat tükröt lőtt szét szolgálati fegyverével „büntetésül”, mert a zenekar nem akart
magyar nótát játszani. Pontosabban, nem tudott. Sajnos még akkor sem, ha megfizetik.

Hugó pedig fizetett, mint a katonatiszt. Ezen kívül tizenkét
párbaja volt – jobbára kardpárbajai adódtak –, azonban ko-
molyabban sohasem sérült meg. Hiába, nem csupán mulatni
tudott, de vívni és lőni is. 

Az első munkáspénztári házi gyógyszertár
Az 7108-1920. sz. népjóléti miniszteri rendelet engedélyezte
a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár részére házi
gyógyszertár felállítását. 

Az első nyomtatott Lumen Apothecariorum
Quiricus de Augustis műve. 1517-ben jelent meg Velencében. 

110

74. ábra Lumen Apothecariorum



7. FEJEZET: GYÓGYSZERKÖNYVEK

A gyógyszerkönyv – Kempler Kurt szavaival – „egy-egy ország gyógyszerellátásának min-
denkori szabványa”. Poetikusabb megfogalmazásban: a patikus bibliája. A liber librorum,
a könyvek könyve. Eredeti nevén a pharmacopoea. Merthogy hosszú évszázadokon át la-
tinul íródott, hogy minden érdekelt el tudja olvasni – még az orvosok is. A gyógyszerkönyv
lényegében az előírt, a gyógyszertárban készenlétben tartandó, illetve előállítható gyógy-
szereket tartalmazta. Nevezték dispensatoriumnak is; a dispensatorium és a pharmacopoea
között a leglényegesebb különbség abban rejlett, hogy az előbbi mindenekelőtt a városi
gyógyszertárak, a pharmacopoea pedig minden, városi és falusi patika számára egyaránt
készült. 

De legyünk pontosak! A világelső gyógyszerkönyv meglehetősen régen, ráadásul Kí-
nában, i. e. 2780-ban jelent meg, Sen Nung kínai császár szerkesztésében. A császár sze-
mélyesen kóstolta meg és osztályozta a gyógyszerkönyvbe felvett gyógyszereket. Ez a –
természetesen kézzel írott – ős-gyógyszerkönyv (nevezzük akár pharmacopoea incuna-
bula-nak, akár codex pharmacopoeusnak) három kötetben összesen 365 orvosságot tar-
talmazott, minden napra egyet. A kínaiak sohasem siették el a dolgot, ezért aztán az
időközben napvilágot látott számtalan további gyógyszerkönyv összegzése, mármint ja-
vított és (jelentősen) bővített kiadása a XVI. században látott napvilágot „Pen Cao Kang
Mu” címmel. Ez 8.160 gyógyszer leírását tartalmazta, amelyek készítéséhez 1871 külön-
féle anyagot használtak fel. Mindmáig ez tekinthető a világon a legátfogóbb és persze ter-
jedelmesebb gyógyszerkönyvnek. Szerkesztésében jezsuiták is közreműködtek, általuk
kerülhetett be – európai gyógyszeres könyvek felhasználásával – több akkori ’újdonság’.
Hozhatunk azonban hozzánk – mind földrajzilag, mind pedig időben – közelebb eső pél-
dákat is; a Sabur-ben Sahl arab orvos által összeállított gyógyszerkönyvet. 

Az első hivatalos gyógyszerkönyv kontinensünkön I. Frigyes német-római császár ne-
véhez kötődik. Ő tette ugyanis kötelezővé a gyógyszerészek számára a salernói iskola
híres tanára, Nicolaus Praepositus (1100 k. – 1150) „Antidotarium” c. művének haszná-
latát. Aztán 1536-ban Valerius Cordus kiadja „Dispensatorium pharmacorum omnium”
címmel az első német gyógyszerkönyvet. Ezt követi az augsburgi 1564-ban, a köllni 1565-
ben, a bonni 1574-ben, a londoni 1618-ban, a párizsi 1639, s az augsburgi 1652-ben, hogy
csak a jelentősebbeket említsük.

„A gyógyszerkönyvek igazi reneszánsza” – írja Kaplonczay Károly – „az 1770-es évek-
ben következett be. Ebben az évtizedben látott napvilágot az 1771. évi würtenbergi, az
1774. évi – Mária Terézia egészségügyi és orvosképzési reformjával kapcsolatban – bécsi
Pharmacopoea Austriaco-Provincialis és az 1779-ben Paecken Keresztély által szerkesz-
tett Pharmacopoea Russica.”

Ami ez utóbbi szerkesztőjének személyét illeti, ő magyar származású volt. Apja Gömör
vármegye országszerte ismert és megsüvegelt tisztiorvosa. Keresztély 1730-ban született
Rozsnyón. Felső iskoláit Wittenbergben, Jénában és Halléban végezte, hogy aztán haza-
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térve elfoglalja elhunyt apja állását. Hamarosan azonban összekülönbözött a vármegyével
és kivándorolt Oroszországba, ahol tárt karokkal fogadták. Belépett a hadseregbe, jelentős
tudományos műveket jelentetett meg, többek között az első orosz katonai gyógyszerköny-
vet (Szentpétervár 1785).

Ami a skandináv országok esetében a svédeket illeti az elsőség. A Pharmacopoea Hol-
miensis 1686-ben került kiadásra, 1775-ös új kiadása viszont már Pharmacopoea Suevica
címmel jelent meg. Elkészítésében tevékeny részt vállalt Carl Linné, a hírneves botanikus.

Az 1960-as évek elején kezdődtek a munkálatok a Pharmacopoea Nordica kiadásán.
Ez a négy kötetesre tervezett skandináv gyógyszerkönyv érdekes módon nem a gyógy-
szertárak, hanem a gyógyszeripar és a laboratóriumok számára készült, nem utolsó sorban
abból a meggondolásból, hogy elkerüljék a párhuzamos fejlesztéseket, ill. kutatásokat.
1964-ben adták ki első, sorrend szerint negyedik kötetét.

A spanyolok gyógyszerkönyve az egyetlen, amely városképes metszettel ellátva jelent
meg. Azon ritka pharmacopoeak közé tartozik, amely városképes metszettel van díszítve.
Ez a madridi kiadású gyógyszerkönyv egyben a legdrágább – persze nem elsősorban lát-
ványos címlap-metszete miatt –, első kiadása néhány éve egy német aukción 4.500 Euró-
ért, átszámítva közel 1,3 millió forintért cserélt gazdát. 

Az Úr 1732. évében a Mikulás értékes kiadvánnyal lepte meg Felső-Magyarország
gyógyszerészeit: december 6-án Kassa szabad királyi városban megjelent az „Antidota-
rium, sive Pharmacopoea nova, liberae, regiaeque civitatis Cassoviensis…”, egy 32 ol-
dalas gyógyszerkönyv. 

Torkos Justus János (1699-1770) nevéhez fűződik az első hazai „taxa” vagyis árszabály
kidolgozása, amely 1745-ben jelent meg Pozsonyban. 

Az első, a Magyar Királyságban kötelező jelleggel alkalmazott pharmacopoeát a bécsi
orvosok és gyógyszerészek közösen dolgozták ki; a Dispensatorium Pharmaceuticum

Austriaco-Viennense 1729-ben került kiadásra. Az első
hazai alkalmazásra kerülő katonai gyógyszerkönyv, a
Pharmacopoea castrensis Bécsben jelent meg 1795-
ben. A nemzeti, vagyis magyar gyógyszerkönyvek elő-
futárát kell látnunk Kováts Mihály (1762-1851)
1833-ban Pesten kiadott „Magyar Patika, azaz Ma-
gyar és Erdélyországban termő Patika Állatok, Növé-
nyek és Ásványok Orvosi Hasznaikkal egyetemben” c.
művében. A magyar gyógyszerkönyv kiadásának kér-
dése az 1830-as évek közepétől, ahogy mondani szok-
ták, „benne volt a levegőben”, azonban az ügy csiga-
lassúsággal haladt előre. Az első felelős minisztérium-
nak szándékában volt a kérdést egyszer, s mindenkorra
megoldani – erre azonban az események alakulása
miatt nem maradt ideje.
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A kiegyezéssel nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar gyógyszerkönyv kiadása nem csupán
szakmai jelentőséggel bír, de politikailag is szükséges. Bár számos szakember érvelt ná-
lunk is egy osztrák-magyar, vagyis közös gyógyszerkönyv megjelentetése mellett, szavuk
elveszett a nemzeti lelkesedés viharában. Így történhetett, hogy a kiegyezés után négy, a
VI. Osztrák Gyógyszerkönyv megjelenését követő két éven belül, 1871. december 4-én
megjelent, s a rákövetkező év március 15-én életbe lépett a magyar gyógyszerkönyv.
Nyolctagú bizottság dolgozta ki; közöttük egy gyógyszerésszel. 1934-ben már a IV. kia-
dásnál tartottak. Ezzel – az egyébként latin nyelvű – Magyar Gyógyszerkönyvvel történt
meg a szakmai kiadványok esetében addig hallatlan eset, hogy kitiltották egy országból;
a prágai Belügyminisztérium nem engedélyezte Csehszlovákiába történő bevitelét. A
dolog meglehetősen nagy port vert fel, pontosabban nemzetközi botrány lett belőle. Senki
sem értette, sem nálunk, de még Csehszlovákiában sem, sőt, a Nemzetközi Gyógyszerész
Szövetségben sem, miért került indexre a cseheknél ez a szakmai kiadvány. A félhivatalos
magyarázat az volt, hogy a kitiltás oka a Pharmacopoea borítóján található: jelesen a ma-
gyar állami címer. Valószínűbb azonban, hogy miután a csehszlovák gyógyszerkönyv ki-
adása továbbra is késett, északi szomszédunk részéről presztizsokok játszottak közre.

A szegény betegek egységes gyógyszerellátása érdekében Magyarországon a XIX. szá-
zad közepétől rendeleti úton vezették be – a hivatalos gyógyszerkönyv mellett, mintegy
annak kiegészítéseként – a Norma Pauperumot, ezt a sajátos szabvány-gyűjteményt. Ko-
rábban hasonló kezdeményezésekkel éltek más országok-
ban is, azonban ott sohasem emelkedtek kötelező érvényre.
Az első ilyen vényminta gyűjtemények már a XVII. szá-
zadban megjelentek, mint például az 1669-ben Bécsben ki-
adott Apotheca Pauperum. A magyar Norma Pauperumból
idővel Formulae Normales lett, legalábbis nevében. Jelen-
leg ennek VI. kiadásánál tartunk.

Külön kategóriát képeznek a szak-pharmacopoeák. Ezek
közül elsőnek említenénk a katonai gyógyszerkönyveket.
Min már említettük, az első hazai alkalmazásra kerülő ka-
tonai gyógyszerkönyv, a Pharmacopoea castrensis Bécs-
ben jelent meg.

Az oroszok haditengerészeti gyógyszerkönyve, a
Pharmacopoea Navalis Russica 1784-ben jelent meg
Pétervárott. Szerkesztője Andreas Bacheracht (1724-
1806), az orosz császári flotta főorvosa volt (medicus
ordinarius classis navalis), mellesleg titkos tanácsos,
származására nézve balti német, mint sok más főtiszt az orosz hadseregben. A latin
nyelvű (de francia ajánlással ellátott), szerény kis füzet 42 készítmény leírását tartal-
mazta, továbbá néhány egészségügyi, étrendbeli tanácsot a matrózok testi-lelki egész-
ségének megőrzésére. 
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Bacheracht egyébként 1780-ban ezeket a tanácsokat már orosz nyelven megjelentette, de
nem keltett velük különösebb feltűnést. 

A kórházi gyógyszerkönyvek lényegében a nemzeti (orszá-
gos) pharmacopoeák egyszerűsített változataiként kerültek
kiadásra. Ilyen volt az ezen a téren az európai elsőséget ma-
gának mondható, 1790-ben megjelent innsbrucki Neues
Quarinisches Dispensatorium is.

Jóllehet Lengyelországot nagyétvágyú szomszédai az
1700-as évek végére teljesen felosztották egymás közt, len-
gyel/latin nyelvű pharmacopoeák szép számmal jelentek
meg a XIX. században, többek között kórházi gyógyszer-
könyv is. Az első ilyen kiadvány 1837-ben jelent meg az
Oroszország részeként létező Lengyel Királyság fővárosá-
ban, Varsóban. A második kiadás 1860-ban látott napvilágot
az Orvosi Bizottság jóvoltából, a Belügyi és Vallásügyi Mi-
nisztérium Állami Biztosának jóváhagyásával. 

A Pharmacopoea Nosocomialist kötelezően használták
nem csupán a kórházak, hanem az állami felügyelet alatt működő jótékonysági intézmé-
nyek, továbbá a börtönök, s ez szolgált pharmacopoea pauperum-ként, vagyis a szegények
gyógyszerkönyveként is. 

Franciaországban látott napvilágot az első egyetemes gyógyszerkönyv még a XVII. század
végén. A „Pharmacopée Universelle” összeállítója Nicolaus Lémery udvari patikus volt,
műve 1697-ben jelent meg Párizsban, s még a szerző életében további öt kiadására került
sor. Lémery munkásságáról Sztára Sándor kalocsai gyógyszerész írt alapos tanulmányt.
Őket követték a németek egy évszázaddal később.  Ez a „Pharmacopoea Universalis” We-
imarban került kiadásra, s 1845-ben már negyedik kiadásánál tartott. A kétkötetes, közel
2000 oldalas opusz mind a német, mind pedig az ismertebb külföldi gyógyszerkönyvek
(beleértve a diszpenzátoriumokat, katonai és kórházi gyógyszerkönyveket) törzsanyagát
magába olvasztotta, sőt, függelében még az akkoriban divatossá váló homeopátiás szereket
is ismertette.

Az angolok meglepő módon „Extra Pharmacopoeia”-t is megjelentettek. Első alka-
lommal 1912-ben, az angol gyógyszerkönyv 15. kiadásának II. köteteként; ezt követően
pedig minden további kiadásnál tartották is magukat ehhez az extra kötethez. A második
kötet tartalmazta a törzsanyag ’kiegészítését’, ha úgy tetszik kommentárját, amelyben
az I. kötetben felsorolt szerek analitikai és kísérleti szempontból kerültek tárgyalásra.

Az amerikai „nemzeti”, vagyis az egész Egyesült Államok területére nézve érvényes gyógy-
szerkönyv nehéz szülésnek, pontosabban szerkesztésnek és főleg kiadásnak bizonyult. Minden
bizonnyal azért, mert túl sokan bábáskodtak körülötte. A történet Massachusettsben kezdődik,
az ottani Orvosi Társaság által 1808-ban kiadott gyógyszer könyvvel, amelyet pontosan 8 évre
rá a New York-i Kórház pharmacopoeaja követett.
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A rákövetkező évben aztán az itteni orvos egyesület felvetette, hogy egy US „National
Pharmacopoea”-t kellene készíteni. Erre azonban még várni kellett egy keveset. Az ame-
rikai nemzeti gyógyszerkönyv végül 1920-ban látott napvilágot. Bostonban adták ki, latin
és angol nyelven.  

A praktikus gondolkodású németek adták ki az első – és
mindmáig egyetlen – miniatür-gyógyszerkönyvet, mégpedig
1873-ban. Szerkesztő-kiadója egy eichstatti gyógyszerész, bi-
zonyos dr. Max Biechele volt. Az ötlet bevált – annak elle-
nére, hogy a zsebkönyv-méretű kiadvány ugyanannyiba
került, mint normális méretű és azonos korú testvére. Igen
kapósnak bizonyult, s második kiadást is megért.

Az Európai Gyógyszerkönyv szerkesztéséhez az egysége-
sítés je-gyében láttak hozzá az 1970-es évek elején, az Eu-
rópa-Tanács ajánlásával. Az Európai Gyógyszerkönyv végül
is elkészült, s ahhoz igazodik mind tartalmában, mind pedig
formájában a magyar, amely egyébként jelenleg a VII. kia-
dásánál tart.
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8. FEJEZET: HÍRES PATIKUSOK ÉS A PATIKUSOK HÍRE A VILÁGBAN

Meg kell mondanunk, hogy a patikusoknak sohasem volt igazán jó sajtója. Itt persze nem
a saját sajtójukra, szaklapjaikra gondolunk, hanem a patikusok hírére a világban. Hogy
ez hogyan és miként alakult így, messzire vezetne kifejteni, ezért erre nem is vállalkoz-
hatunk. Mégis, hadd mondjuk el, kurz und gut, hogy ez a rossz sajtó mindenekelőtt a pa-
tikusság helyzetéből következett: hiszen a patikus az orvos és a beteg közé szorítva
hagyományosan a bűnbak szerepét kapta minden olyan esetben, ha nem hatott az orvosság.
De még ha hatott is, akkor sem lett sokkal jobb a helyzete, mert a pirula vagy túl kerse-
rűnek, vagy túl drágának bizonyult. Esetleg mindkettőnek.. 

Ezzel kapcsolatban csupán egyetlen példát említenénk, Agrippáét, aki szatíráját ugyan
az orvosokra hegyezte ki, de persze a gyógyszerészekről is megvolt a lesújtó véleménye:
„A gyógyszerészek…, minthogy egyáltalán nem szeretnék, ha árujuk a nyakukon ma-
radna, rávesznek bennünket, hogy halálunkat tőlük drágán vásároljuk meg: Eközben egyik
szert a mások helyett adják, vagy romlott, lejárt szavatosságú és használhatatlan gyógy-
szereket kotyvasztanak. Gyakran kevernek halálos hatású orvosságot a gyógyerejű helyett,
miközben – a patika haszna végett – kizárólag a gyógyanyagok selejtjéből és szemetjéből
gyártott, és már régen készült pakolást, írt, kenőcsöt, pasztillákat és egyéb készítményeket
árusítanak.” (Magyar László András fordítása)

Ami viszont a híres patikusokat, mármint a hazaiakat illeti, a lista oly hosszú, hogy
könnyedén kitenne egy pótkötetet Szinnyeinél, aki egyébként így is közel félszáz gyógy-
szerész nevét közli.

A hazai patikusság történetének egyik első kutatója dr. Horváth Jenő volt; ő több mint
négy évtizeden át gyűjtötte gyógyszerészeink életrajzi adatait. Ezt az életprogramját 1930-
ban meg is verselte:

„Ne kopjon hát tovább, óvjuk a patikát!
Megbecsülték egykor sok, sok századon át…
És ezért ne hagyjuk ezt a régi szép virtust,
Süvegeljék, mint rég, végre a patikust!”

Dr. Horváth külön gyűjtötte a művészi vénával rendelkező gyógyszerészekre vonatkozó
adatokat; a negyvenes évek elején már több mint kétszáz személy szerepelt a listáján.
„Magyar gyógyszerészek a szépművészetekben” c. munkája azonban kéziratban maradt,
az „Ernyey” Gyógyszerészettörténeti Könyvtár őrzi. A szerző külön is szükségesnek találta
hangsúlyozni, hogy munkája korántsem teljes, tekintettel arra, hogy „igen nagy területről”
van szó. Horváth kutatásai óta természetesen a névsor jelentős mértékben bővült.

Részben Horváth kezdeményezésére 1941-ben egy gyógyszerészekből álló bizottság alakult
annak megállapítására, hogy kik tartoznak a magyar gyógyszerészi kar kiemelkedő tagjai so-
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rába. A munka azóta is folyik, s valamikor, nem tudni persze mikor, lezárul, hiszen ez majd-
hogynem végtelen történet, eredménye bizonyosan több kötetes műben lát majd napvilágot.

Alábbi felsorolásunkban természetesen mi csupán példákkal szolgálhatunk a magyar
gyógyszerészi kar rendkívül szerteágazó munkásságát, tevékenységét illetően. Nem min-
den esetben pozitív példákkal persze, hiszen mind a céhbeliek, mind pedig a kiugrott pa-
tikusok között szép számmal akadnak a zseni-gyanúsak mellett kóklerek is, de ennek az
ódiumát bátran vállaljuk annak reményében, hogy amiről, illetve akikről szólunk, az va-
lamilyen tekintetben új, de legalábbis kevesek előtt ismert adalékot jelent a hazai gyógy-
szerészettörténetben, s emellett talán – még szórakoztató is lehet.

Politikusok

Politikus, mármint a mai értelemben vett, hivatásos politikus, s nem
klasszikus értelemben vett homo politicus szerencsére nem sok akadt
patikusaink között, akik hagyományosan csak a gyógyszertárukon,
legfeljebb ismeretségi körükön belül politizálgattak. Ami természe-
tesen korántsem jelenti azt, hogy ne vállaltak volna szívesen szerepet
a közéletben, ami persze a maga módján szintén politika, mindig is
az volt. Példa lehet erre akár a számtalan gyógyszerész-polgármester
és városi tanácstag személye a XVI-XVIII. századból. 

Egyik legismertebb közéleti személyiségünk, ha úgy tetszik
gyógyszerész-politikusunk dr. Bernády György (1864-1938) maros-
vásárhelyi polgármester volt, akit 1913. január 14-én Maros-Torda
vármegye főispáni székébe is beiktattak. Ráth Péter országgyűlési
képviselő (1811-1873), Ráth Mór budapesti polgármester testvérbátyja 1835-ben vette át
apjuk budai „Szentháromság” gyógyszertárát. A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület
első elnökeként (1862-1867) sokat tett a hazai gyógyszerész-ügyért, többek között neki
köszönhető, hogy 1853-ban az abszolutista kormányzat elállt a reáljogok megszüntetését
célzó rendelet kiadásától.

Gyógyszerészeink közül Than Károly (1834-1908) vegyészmér-
nök, akadémikus, az MTA tagja nyert elsőként főrendiházi tagságot.
Róla még megjegyeznénk, hogy 14 évesen beállt honvédnek, s Bem
seregében lőmesterként harcolt.

Dr. Gaál Endrét (1875-1943) 1920-ban nevezték ki a Népjóléti
Minisztérium államtitkárává. Tisztjében rövid egy évet töltött, vi-
szont 1921-36 között tevékenykedett a Magyarországi Gyógyszeré-
szek Egyesületének elnökeként. A Független Kisgazdapártnak egyik
alapító, s a későbbiekben is oszlopos tagja volt. 

Patikus volt népjóléti miniszter is; Bársony Elemér (1879-1938) a
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Tanácsköztársaság idején a szegedi kormány minisztereként műkö-
dött. Az országos politikából ezzel elege is lett, később viszont Pe-
regrin álnéven számos cikket jelentetett meg. 1926-ban Csepelen,
majd 1930-ban a fővárosban szerzett patikajogot.

Ilosvay Lajos (1851-1936) okleveles gyógyszerész, kémikus, mű-
egyetemi tanár, akadémikus 1914-17 között a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium államtitkára volt. Vele kapcsolatban született a háborús
viszonyok miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő gyógyszerészék kö-
rökben a mondás: „Most legalább van kihez imádkoznunk…”.

Az 1930-40-es években gyógyszerészeink szép számban léptek –
az érdekérvényesítés jegyében – az országos politika területére –, ez
azonban az esetek egy részében szerencsétlenül végződött, akár saját

személyükre nézve is. Akasztottak már patikus-minisztert, mégpedig a háborús bűnös
Szöllősi Jenőt (1893-1946). Ő egyébként tálentumos embernek indult: a makói gyógy-
szerész Karlsruhében szerzett vegyészmérnöki, Budapesten gyógyszerészi és jogi diplo-
mát. Elkötelezett jobboldali politikusként Szálasi kormányában miniszterelnök-helyettesi
posztot vállalt, s ez a döntése végzetesnek bizonyult.

Az 1940-es évek elején egyébként minden idők legnépesebb gyógyszerész lobbyja fog-
lalhatott helyet az Országgyűlésben: hatan a Felsőházban: Marinczer Jenő csornai gyógy-
szertártulajdonos, (Sopron vm., póttag), dr. Medvigy Ferenc (1884 - ?) (Nagyvárad városa
részéről), Molnár Antal pestimrei gyógyszerész (? - 1959) (Pest vm., póttag),  Muzsa Gyula
(1862-1946) udvari tanácsos, örökös felsőházi tag, vitéz Réthy Béla póttag, továbbá dr. Tu-
kats Sándor, Szeged város és Csongrád vármegye főispánja; további három képviselő
pedig az Alsóházban: Szöllősi Jenő és dr. Tauffer Gábor a Nemzeti Szo-
cialista Párt és dr. vitéz Várady László a Magyar Élet Pártja részéről.

A szélsőjobbos kollégák közül 1945-ben többen elhagyták az orszá-
got. Közülük a felsőeleméri születésű Pásztor Lászlót (1921-?) emlí-
tenénk, aki az amerikai nyilas emigráció vezéralakja lett a következő
évtizedekben.

Külföldre szakadt kollégák

Az évszázadok során nem csak külföldiek – többnyire osztrákok, németek, majd mor-
vák – jöttek Magyarországra, de tőlünk is szép számmal próbáltak szerencsét határ-
ainkon kívül, esetenként meglehetősen távol az anyaországtól. Az egyik legkorábbi
kivándorolt gyógyszerészünk, Burchard-Bélaváry János 1580-ban telepedett le Reval-
ban (ma Tallin, Észtország). A pozsonyi születésű gyógyszerész két évvel később már
gondnokként, később bérlőként vezette a híres, 1415-ben alapított városi patikát. A be-
vétel azonban alig fedezte megélhetését, ezért 1610-ben lemondott tisztjéről. Szegény
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emberként halt meg 1617-ben. Fia, János ennek ellenére apja nyomdokaiba lépett, sőt,
az ő utódai is, így aztán még nyolc generáción át működtek Tallinban a gyógyszerész
Burchard-Bélaváryak.

Az árvai származású Szontag Sámuel (1806-1885) az elsők között vándorolt ki Romá-
niába, pontosabban Havasalföldre.

A bulgáriai Ruszcsukban egy Mokos nevű gyógyszerésznek az 1877-es orosz-török há-
borúban szétlőtték a házát, de olyan alaposan, hogy egyetlen fala sem maradt állva. Mokos
feleségével és öt gyerekével meg sem állt Konstantinápolyig. Hogy aztán ott hogy boldo-
gult, arról nincs hír. Isztambulban egyébként, ebben a 800.000 lakosú városban jóval ké-
sőbb egy másik hazánkfia, Matkovics Adolf nyitott „Osztrák-Magyar” gyógyszertárat
1891-ben, egyetlen magyar gyógyszerészként. A városban egyébként ekkoriban 274
gyógyszertár, ebből 118 görög, 93 örmény és 3 osztrák működött. A többi török.

A hazai gyógyszerészek kivándorlásának legfontosabb iránya a XIX. században a Bal-
kán, közelebbről Románia, Bulgária és Szerbia. A brassói születésű Gaudi Vilmos Károly
(1816-1866) a bukaresti Panteleimon Kórház gyógyszertárát vezette, majd hamarosan a
kórház igazgatójává nevezték ki. Itt dolgozott haláláig. A szintén brassói illetőségű Eitel
Frigyes (1808-1870) a román királyi gyógyszertár tulajdonosaként fejezte be munkás
életét.  A makói Degré Ignác (1802-1874) Jászvásárban nyitott patikát, ugyancsak ebben
a moldvai városban gyógyszerészkedett 1862 körül Oláh Gyula.

A XIX. század végétől az I. Világháborúig terjedő években kitántorgott Amerikába más-
fél millió emberünk; hogy hányan jöttek vissza, nem tudjuk. Tudunk viszont több olyan
gyógyszerészről, aki kiment – és visszajött. Pray Valér okleveles megjárta Amerikát, 1900
körül azonban hazajött és Kunhegyesen, majd Balatonfüreden gondnokként dolgozott.
Amerikai élményeit – zeneszerző is lévén – a „My sweethart” (Kedvesem) c. keringőben
beszélte el 1903-ban.

Érthető okokból mi csupán azokról az amerikás gyógyszerészekről tudunk beszámolni,
akik megcsinálták a szerencséjüket a lehetőségek országában, vagy épp ellenkezőleg –
óriásit buktak. Blumberg Alfréd Kolozsvárott szerezte gyógyszerész oklevelét; 1910-ben
érkezett Amerikába. A húszas években nyitotta meg bakteorológiai laboratóriumát a mor-
monok városában, Salt Lake Cityben.

A sokgyermekes budafoki családból származó Érdeky Kálmán kezdő patikusként ván-
dorolt ki az Államokba. New Yorkban latin és görög nyelvtudását nem igazán tudta hasz-
nosítani, ezért aztán konyhai mosogatóként kereste a kenyerét. Később asszisztens lett
egy gyógyszerészeti laboratóriumban, majd nem sok idő múlva már a saját patikáját ve-
zette Pittsburghben. 1920-ban viszont már több gyógyszertár és vegyészeti vállalkozás
tulajdonosaként látogathatott haza két hétre. Visszatérte előtt mindenesetre meglepte apját
egy budafoki villával.

Koppányi Tivadar (1901-1985) 1923-ban ment ki Amerikába, 1951-től a washingtoni
Georgetown Egyetem farmakológia professzora volt. Az 1980-as években hazatért és  Bu-
dafokon hunyt el.
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Pártos Miklós gyógyszerész New Yorkban csinálta
meg a szerencséjét. Igen rövid idő alatt milliomos lett.
Hamarosan  17 patikát nyitott a nagyvárosban, ahol még
amerikai méretekben is hivalkodóan nagy palotájában
szőtte további üzleti terveit. Sajnos, túlszőtte: ingatlan-
ügyletekbe bonyolódott, tőzsdézett, s az 1931-es krach-
ban 6 millió dollárt veszített. Teljesen eladósodott,
börtönbe is került. További sorsa ismeretlen. 

A világháborút követő nehéz években kb. egyszázezer
magyar kelt át az óceánon, közöttük számtalan gyógy-
szerész. Jellemző újsághír 1921-ből, miszerint egy fő-

városi ügyvéd százötven gyógyszerészt keres Amerikába biztos állásígérettel. A hirdetésre
mintegy százan jelentkeztek. Hogy aztán hányan mentek ki közülük, nem tudni, mint ahogy
azt sem, hogy hogyan alakult a dolog a „biztos” állásokkal. 

Funk József ismert pesti patikus segédje, Kovács Rezső Manhattan szívében, az Union
Square és East 87 Street sarkán található nagy gyógyszertárban talált magának helyet;
innen írta 1924. október 24-én keltezett képeslapján egykori főnökének: „Most e téren
gyűröm s űzöm e nemes mesterséget már május óta. Sok különbség van az európai s az
itteni gyógyszerész között, az előbbi úr, de emez kereskedő.”

Dr. Bolgár Ervin a második legnagyobb magyar városként emlegetett Clevelandben
nyitott gyógyszertárat, majd 1934-ben megvette az 1896-ban alapított „Szabadság” című
magyar nyelvű napilapot, az amerikai magyarság egyik vezető orgánumát. 

Gruber József János szentesi majd sashalmi gyógyszertár tulajdonos 1941 őszén távo-
zott az Egyesült Államokba. Rózsavölgyi Lenke-Margit, a budapesti “Hattyú” gyógyszer-
tár és az ERI-labor tulajdonosa viszont Dél-Amerikában telepedett le.

Nadányi-Lessner György már új hazájában, a Columbia Egyetemen szerezte gyógysze-
rész oklevelét. A friss diplomás egy New-York-i nagy gyógyszertárban dolgozott, hogy
aztán 1937-ben Hollywoodba szerződjön – az Universal Filmgyár dalszerzőjének. A New
york-i Szimfónikusok Társaságának pályázatán első díjat nyert jazz-szimfóniájával, ame-
lyet még Budapesten komponált. 

Hazájától legmesszebbre Barát Dénes volt tolnai, majd beresztóci gyógyszerész került.
Ő hosszú éveken át járta a világot a Richter ügynökeként, hogy aztán 1921-ben Sangháj-
ban telepedjen le. Itt gyógyszergyárat nyitott, továbbá tanári állást vállalt a francia-kínai
egyetem gyógyszerészeti fakultásán. 1932-ben, a japán-kínai háború kitörésekor átköltö-
zött Szöülba, ahol vendégprofesszorként tanított tovább.

Katonapatikusok

Öreg kontinensünkön az újkor hajnalán jelent meg a hadsereggel együtt vonuló szekér-
patika, amely mellett nyilván ott lovagolt – rosszabb esetben a szekerésszel a bakon ült –
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a gyógyszerész. A török háborúk idején így volt
ez nálunk is, jóllehet Coberus Tóbiás (? –
1625), Sopron város fizikusa „Observationum
medicarum castrensium Hungaricarum deca-
des tres” (Helmstädt, 1685) című művében
igen rossz véleménnyel volt a magyarországi
hadak tábori gyógyszerészeiről, leszögezvén,
hogy „sunt nullius artis, nullius conscientiae,
nullius denique  vemicae integritatis”, vagyis
„foglalkozásukhoz semmit nem értenek, tu-
dásuk semmi, éppen ezért egy szemernyi tartá-
suk sincsen.” Buda 1598-as ostroma kapcsán pedig egy másik művében megjegyzi, hogy
a magyarországi tábori gyógyszerész nem jobb, hanem balkeze az orvosnak. Ebben igaza
lehetett, bár meg kell mondani, hogy a tábori sebészek (felcserek) sem álltak hivatásuk
magaslatán. A korabeli német katonamondás szerint: „Wer liegt, der liegt”, vagyis aki
(betegen, sebesülten) fekszik, az fekve is marad. Mármint kiterítve.

A dolgok azért, ha lassan is, a hadseregben is változtak. 1795-ben megjelent az első
osztrák katonai gyógyszerkönyv, a természetesen Magyarországra nézve is kötelező Phar-
macopoea castrensis. Szükség is volt rá, hiszen nem sokkal később jött a francia forrada-
lom, s ami osztrák szempontból még rosszabb, jött Napóleon. A napóleoni háborúkban
több magyar tábori gyógyszerész is szolgált, közülük név szerint Romer István (1788-
1842) nagysárosi születésű hazánkfiát említhetjük. Róla megemlítjük még, hogy leszere-
lését követően a császárvárosban segédként dolgozott, majd gyufagyárat alapított, mely
számára megvásárolta Irinyi János foszforos-gyufa ötletét. Jól pénzelt belőle.

Az 1848/49-es szabadságharcból jó hazafiként patikusaink lelkesen kivették a részüket,
számosan közülük fegyverrel a kézben szolgálták a hazát. A kérdés kutatója, dr. Sági Er-
zsébet adatai szerint 123 személyről van szó. Felsorolásukra, legnagyobb sajnálatunkra,
nincs sem terünk, sem lehetőségünk. A legismertebbek közül azonban említsük meg Than
Károlyt, akiről a korábbiakban már szóltunk.

Fényhalmy Ferenc közlegénynek soroztatta be magát az erdélyi hadseregbe, majd saját
költségén tábori patikát állított fel. Később századosi rangban Bem hadsegédeként szolgált
(nem utolsó sorban francia nyelvtudása miatt).

Gerzsó János sümegi patika-tulajdonos fiatal korában dzsidás tisztként szolgált az osztrákok-
nál. Az első hívó szóra jelentkezett a honvédségnél; a Bocskay-huszároknál századparancsnok
lett. Miután tökéletesen ismerte az ellenséget, 11 osztrák dzsidást szedett le a nyeregből.

Pillich Ferenc simontornyai gyógyszerész 15 évesen állt be honvédnek. A pákozdi csa-
tában harcol Jellasich ellen, aztán az erdélyi hadjáratot már hadnagyként küzdi végig.
Összesen 31 csatában vett részt. 

A szabadságharc kezdetekor kiürültek a papi szemináriumok és a kolostorok: a kispapok
és a fiatalabb szerzetesek honvédnek álltak. Rónay (Leitzinger János) Jácint (1814-1889)
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benedekrendi szerzetes Pannonhalmán dr. Adler József mellett gyógyszerészi gyakorlatot
is folytatott, de fegyverrel a kézben küzdött a seregben. Gyógyszerészi gyakorlata azonban
nagyon jól jött neki, amikor a szabadságharc bukása után bujkálnia kellett; a nádudvari
patikushoz szegődött be segédnek, aki természetesen jól tudta, ki rejtőzik Hegyi Rudolf
segéd néven nála. A csendőrök azonban a nyomára jutottak – menekülnie kellett. Galícia
felé, az árvai Polhoránál lépte át a határt. A kiegyezés előtt egy évvel tért haza.

Az idők során számos kalandos kedvű gyógyszerész szolgált idegen hadseregekben,
akár mint tiszt, akár katona-gyógyszerészként. Közülük Szilágyi György (1832-1921) bajai
születésű gyógyszerészt említenénk. Oklevelet Pesten nyer 1859-ben, rá három évvel vi-
szont már a lengyel forradalmat segíti a magyar önkéntesek soraiban. Aztán beáll Garibal-
dihoz, majd az amerikai polgárháború (természetesen az északi oldalon), mindkét alkalommal
huszártisztként harcol. Ezt követően, az orosz-török háború idején Konstantinápolyban ka-
tonagyógyszerész. Miután áthelyezik az akkor még török uralom alatt álló, bulgáriai Szu-
menbe, két év után kilép a szolgálatból, s 1868-ban megnyitja a tartomány első európai jellegű
gyógyszertárát. Később Rázgrádban, majd Ruszéban szerez gyógy-
szertárat. It dolgozik haláláig.

A Monarchia közös hadserege számára 1872-ben adtak ki gyógy-
szerkönyvet, aztán húsz év múlva a következőt, amellyel egyidejűleg
a katonaorvosok és gyógyszerészek részére új szabályzat is lépett ér-
vénybe. Ekkoriban az érettségivel rendelkezők ún. egyéves önkéntesi
szolgálatra vonulhattak be. Ez azt jelentette, hogy kéthónapos alap-
kiképzést követően karpaszományos tizedesekké, majd egy éves
szolgálatot követően karpaszományos őrmesterekké léptek elő. A
boszniai bevonulás évében, 1878-ban az „egyéves önkéntesek”, va-
gyis a 4-6 gimnáziumi osztályt végzett okleveles gyógyszerészek
mint „Medicamenten Practicantok”, vagyis gyógyszerész gyakor-
nokok szolgáltak. Ha már Bosznia került szóba, megjegyeznők, hogy
az első hazai katonai egészségügyi vasúti szerelvény az okkupáció alatt került bevetésre.
Ez volt az „I. sz. egészségügyi vonat”. Ennek gyógyszerészi „tisztbejárója és számvevője”,
bizonyos Filó János gyógyszerész volt.

Ezidőtájt a közös hadseregben a következő elnevezések – és beosztások – voltak ér-
vényben:

Accessist – gyógyszerügyi segédtiszt
Verwalter – gyógyszerügyi gondnok
Oberverwalter – gyógyszerügyi főgondnok
Offizial – gyógyszerügyi tiszt

A gyógyszerészi állomány tagjainak, akár hivatásosak voltak, akár nem, kijárt az aranyos
kardszíjon csüngő „spódé” (vulgo spádé, a. m. gyíkleső v. díszkard), aranyzsinóros tiszti
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sapkát viselhettek és rozettákat – de nem tiszti csillagot, ugyanis beosztásuk szerint hiva-
talnokként szolgáltak. Később mégiscsak megkapták a tiszti csillagot, aztán elvették tőlük,
hogy 1920-ban újra visszakapják. A rozetta-ügy sokáig húzódott. Ezt a rozettás megkü-
lönböztetést az érintettek nagyon is sérelmezték, s a dolog csupán a II. világháború vége
felé nyert ’megnyugtató rendezést.” Meglehetősen későn. Időközben a spódét is le kellett
adni, változtak a hajtókaszínek stb.

1910-re a hadseregben sok minden, persze a gyógyszerészek esetében is. jócskán meg-
változott. A 6-8 gimnáziumi év mellett három éves gyakornokoskodásra volt szüksége az
önkéntesnek, aki ráadásul szanitéc-bakaként vonult be, s csak fél év szolgálat után kap-
hatott káplári krumpli-csillagot (nem rozettát!), hogy a fennmaradó félévben ingyen dol-
gozhasson a sereg részére. Békeidőben természetesen valamelyik helyőrségi kórházban.

1942 október 1. nagy változásokat hozott a Honvédségnél a hajtókaszínek tekintetében.
Hadbalépésünk második esztendejében valószínűleg erre volt a legnagyobb szükség. Az
új hajtókaszín-kiosztás a következőképp alakult:

tábori lelkészek és honvédorvosok - fekete bársony
hadbírák - vörös bársony
hadmérnökök - meggyvörös 
hadbiztosok - kárminvörös bársony
állatorvosok - sötétkék bársony
nevelő tanárok - lila bársony

A gyógyszerész tisztviselőké azonban – ó, kárhozat! – posztó, mégpedig fekete posztó.
Ugyanúgy, mint a mint a számvevőségi, műszaki és irodai honvédtisztviselőké. A hivatá-
sos állományú gyógyszerészek elnevezése is változott:

Korábban újonnan
gyógyszerügyi főtisztviselő főgyógyszerész
gyógyszerügyi tisztviselő gyógyszerész
gyógyszerügyi segédtisztviselő segédgyógyszerész

1944 őszén aztán megszületett a győzelem. Nem a fronton persze, hanem a katona-
gyógyszerészet tekintetében. Ettől kezdve katonai állományba kerültek, megfelelő rend-
fokozattal.  Végre teljesült a régi kívánság: a hivatalnoki rozetta helyett hatágú, arany
tiszti csillagot varrhattak fel maguknak. Az új beosztások és a megfelelő sarzsik a követ-
kezőképp alakultak:

gyógyszerész-főigazgató (V. rangosztály) - ezredes
gyógyszerész-aligazgató (VI. rangosztály)    - alezredes
gyógyszerész-aligazgató (VII. rangosztály.)  - őrnagy
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főgyógyszerész (VIII. rangosztály)   - százados
gyógyszerész (IX. rangosztály)      - főhadnagy próbaszolgálatos

Ekkor összesen 71 gyógyszerész szolgált tényleges állományban a m. kir. Honvéd tisz-
tikarban, ebből 1 ezredes, 25 őrnagy, 31 főhadnagy, 1 hadnagy és 13 próbaszolgálatos.

Gyógyszerészeinknek bőven volt alkalma részt venni az I. és II. világháború hadicse-
lekményeiben. A kalandosabbaknak korábban is: Avarffy Géza (1852-1915) okleveles
gyógyszerész 1876-ban beállt a török hadseregbe, ahol őrnagyi rangban szolgált Szolimán
pasa hadtestének tábori patikusaként. A Sipka szorosnál orosz fogságba esett, amikor
pedig kiszabadult, egy angol egészségügyi expedíció gyógyszerészének csapott fel, s egé-
szen Indiáig jutott. Hazatérve 1882-ben Glogovácon nyitott patikát, majd Aradon telepe-
dett le, ahol főleg szőlészettel foglalkozott. Továbbá irodalommal, de ezzel kapcsolatos
tevékenységét már lásd a Színműírók c. alfejezetnél!

Hoffer Rezső, friss oklevéllel a zsebében – 1912-őt írunk – például mindenáron katona-
gyógyszerész akart lenni, s miután itthon éppen nem volt a seregben üresedés, a hollan-
doknál jelentkezett gyarmati szolgálatra. Elutasították. Hoffernek azonban szerencséje
volt, mert éppen kitört az 1913-as, második Balkán-háború. Emberünk kiment a törökök-
höz, akik persze tárt karokkal fogadták. Harcoló alakulathoz ugyan nem engedték, de a
konstantinápolyi Tachkichla-kaszárnyában berendezett kórházban kiváló körülmények,
14 fiatal ápolónő mellett dolgozhatott. 

Dr. Horváth Jenő tartalékos hadnagy a háború kitörésekor a 60. galogezredhez vonult
be. Szerbiában, Kraljevónál 1914 októberében golyót kapott a vállába és súlyosan meg-
sebesült.

Metzger Károly okleveles gyógyszerész, tartalékos hadnagy a Nagy Háború kitörésekor
a nyugati frontra került, Lüttich ostrománál megsebesült és francia fogságba került. Fel-
gyógyulván Afrikába, Algírba, majd Sidi Bel Abbesbe internálták. 

Mets Balog Sándor, szintén okleveles gyógyszerész és tartalékos hadnagy a szegedi 46.
sz. gyalogezredhez vonult be, s rövid időn belül két Signum Laudist is szerzett. Először
a háború első évének utolsó napján sebesült meg a galíciai hadszíntéren, másodszor sú-
lyosan – 1915 nyarán az olasz fronton.

Az oroszok által bekerített przemysli erődben 1914-15-ben kilenc tábori kórházban 18
magyar gyógyszerész működött. A magyarok esténként kártyázással múlatták az időt, azon-
ban ez nem ment könnyen, mert a számok már jóformán teljesen lekoptak a lapokról a sok
éteres lemosástól. El is határozták, hogy legközelebb csomagoló-pergamen papírból fognak
maguknak kártyát csinálni. Ez a legközelebb azonban meglehetősen távol esett – a szibériai
hadifogoly-táborokban ráadásul nem lehetett pergamen-papírhoz jutni. Egyáltalán, bármi-
féle papírhoz nehezen lehetett jutni. Egy magyar gyógyszerésznek azonban még így is si-
került levelezőlapján a hadicenzor kicselezésével beszámolni az ottani viszonyokról. A
falusi gyógyszerész papa a feladó láttán: „Oberleutenant R. L.” ugyanis azonnal tudta,
hogy ez annyit tesz, a levelezőlap rézgáliccal leöntendő. Ez megtörténvén láthatóvá vált
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az igazi üzenetet, amely azonban a címzett legnagyobb sajnálatra csak töredékesen volt ol-
vasható, mivel a küldemény túl sokáig volt úton és túl sok kézen ment át.

Az I. világháborúban hősi halált halt gyógyszerészek domborművű márvány emléktáb-
láját, Kisfaludy-Stróbl Zsigmond alkotását az egyesületi ház falában 1928-ban helyezték
el.  Az 1942-re elkészült, Dr. Szász Tihamér által összeállított végleges lista 125 nevet tar-
talmazott. Koritsánszky Ottó 1929-ben megkísérelte összeállítani a hadviselt (frontharcos)
gyógyszerészek névsorát is, azonban vállalkozásával fel kellett hagynia, mert felhívására
alig érkezett visszajelzés. 

A II. világháború folyamán gyógyszerészeink nem harcoltak az első vonalban, ennek
ellenére a háborús veszteség körükben jóval nagyobb volt, mint az első világégés során.
Sági Erzsébet adatai szerint 1941-45-ben mintegy 250 főre tehető a gyógyszerészi kar
’véres vesztesége’, beleszámítva természetesen a munkaszolgálatosokat és a holocaust ál-
dozatait is.

Mint „Hungarikát” említjük meg, hogy az auschwitzi (Oswiecim, Lengyelország) ha-
láltábor SS-patikájának főgyógyszerésze egy segesvári szász patikus, bizonyos dr. Victor
Capesius (1907-1985) volt, akit a harmincas években a Bayer képviselőjeként gyakorla-
tilag minden erdélyi gyógyszerész ismert. Capesius 1943-ban népi németként belépett az
SS-be, s a továbbiakban őrnagyi rangban szolgált Ausschwitzben. Amikor 1944 májusában
megérkeztek az észak-erdélyi zsidók, jól tudta, hogy számos kollégával találkozhat a fo-
gadó rámpán, éppen ezért különböző ürügyekkel kibújt a transzportok „szelektálásának”
kötelezettsége alól. Egyébként is ügyes embernek bizonyult: a háborút nem csupán meg-
úszta, de hamarosan Göppingenben gyógyszertárat nyitott, s háborítatlanul élte kényelmes
polgári életét. Egészen 1960-ig, amikor felismerték. Nem kis meglepetésére 9 év börtönt
kapott. 

A gyógyszerészek és gyógyszervegyészek haditechnikai munkásságát illetően csak
kevés adat áll rendelkezésünkre. Ezek szerint a Chinoin 1917 kapott megbízást a Monar-
chia hadseregének műszaki felügyelőjétől bűzbombák gyártására. A gyár a feladatot tel-
jesítette, nincs azonban tudomásunk arról, hogy ez a fegyver bevetésre került volna.

Ugyanezen év áprilisában jelentkezett a bécsi Hadügyminisztériumban találmányával,
a kisméretű, hordozható hadikályhával Bajnóczy Sándor nagybányai gyógyszerész. Baj-
nóczy nevet is adott neki, HORDHAKÁ-nak becézte, persze csak szűk baráti körben. Az
elmés szerkezet nem csupán a fedezék fűtésére, de megvilágosítására is használható volt.
A találmányt elfogadták, rendszeresíteni kívánták, azonban valamiért erre a következő
háborús fűtési szezonig már nem került sor. A Monarchia számára ekkorra már amúgyis
befűtöttek.

A gázmaszk feltalálója is gyógyszerész volt; sajnos, nem hazánkfia, hanem egy ánglius
kolléga, bizonyos E. Harrison. Ő 47 éves önkéntesként vonult háborúba, s altiszti rangban
élt át egy gáztámadást a nyugati fronton. Ennek hatására szerkesztette meg gázmaszkját,
amelyet bemutatott a hadvezetőségnek. A Harrison-féle gázmaszkot azonnal elfogadták,
s rendszeresítették, feltalálóját pedig alezredessé léptették elő, ezt követően pedig meg-
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bízták az újonnan létrehozott vegyvédelmi osztály vezetésével. Harrison nagy hévvel ve-
tette bele magát a munkába; napi 12-14 órát töltött el kísérleteivel. Eközben azonban egy
alkalommal elfeledkezett eredeti találmányáról és – halálos gázmérgezést szenvedett a la-
borban.

Nemesek 

A Mediciek családi címerében hat pilula szerű golyóbis szerepel, emiatt többen a gyógy-
szerészek őseit látták bennük az idők során. Bizonyos, hogy a család férfi-, de különösen
nőtagjainak volt némi affinitása a méregkeveréshez, azonban ez még korántsem jelenti
azt, hogy közük lett volna a gyógyszerészethez.

Nemességet történelmünk során természetesen nem csupán hadi érdemekért lehetett
nyerni, de a legkülönbözőbb szolgálatokért is, többek között lómiskárolásért. Ez nem vicc.
Gyógyszerész családjaink között számos ’von Haus aus’ nemesi származású akadt, de

voltak néhányan – nem túl sokan – akik gyógyszerészi minőségük-
ben nyújtott kiváló teljesítményüknek köszönhették a kutyabőrt. Az
alábbiakban csupán néhány példával élünk, teljességre eleve nem tö-
rekedhettünk, hiszen az többszörösen meghaladná a rendelkezésre
álló terjedelmet.

Dr. Bayer Dezső (1874-1944) gyógyszerész, vegyészeti gyáros „a
gyógyszeripar és a jótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül”
kapott nemességet és hozzá „krucsói” előnevet Ferenc Józseftől 1912.
Gyárosunk ezt követően a Bayer-Krucsay családnevet használta.

Bornemissza Patikárius Pál kassai gyógyszerész Tinódi Lantos Se-
bestyén rokonaként, pontosabban vejeként is beírta nevét a gyógysze-
részettörténetbe, miután a költő Margit nevű leányát vette feleségül.
Egy 1568-ban írott levelének pecsétjén egy alak szerepel, amint épp

egy mozsárban zúz, azaz tör valamit. Feltehető, hogy ármálisán is hasonló ábra volt látható.
Hévízgyörki Héderváry Hugó nemességét egy alkalmi versezet is megörökítette. Az

ugyan nem került bele, hogy az érintett gyógyszerész nemességét elsősorban Lehel fivére
összeköttetéseinek köszönhette, aki országgyűlési képviselő volt két kádencián keresztül,
de a kérdése opusz egyébként remek kis rigmusnak volt mondható. A rigmus pedig úgy
született meg, hogy az adományozott felszólította barátját, Varságh Zoltán gyógyszerész-
szerkesztőt, hogy a kucsébertől épp akkor vásárolt képes levelezőlap hátlapjára írjon fe-
leségéhez egy verset, amelyben az legyen, hogy most már egy fiúgyermek is kellene – a
nemesi címet örökölendő. 

Varságh megnézte a képeslapot: egy meztelen fiúcska volt látható rajta, aki mind a két
kezét maga elé téve próbálja elfedni gyermeki szemérmét. Költőnk a jelenethez a követ-
kező rigmust rögtönzé:
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„Kinek a foga fáj, nyelvét tartja rajta,
Ez a szőke fiú másegyebütt tartja.
Én meg csak azt tartom, az legyen a fátum:
Ne lányágra szálljon ez a prédikátum.
Hiszem is, hogy Hugó kitesz majd magáért’
S trónörököst alkot, mihelyst csak ráér.
De, – ha rozsda marna hévízgyörki kardot:
Nagyságos asszonyom, egy nagyot sóhajtok!”

A cimboráknak nagyon tetszett az alkalmi versezet. Csupán egyikük értetlenkedett,
mondván:

– Nem értem a végét!
–  Hülye! – világosította fel az ünnepelt – Csak azt akarja mondani, hogy szeretne engem

helyettesíteni…
Esztergamy Gábor gyógyszerész az általa palackozott „vegytiszta szíkviz”-es üvegre

(magyarán szódavizes üvegre) maratta rá családi címerét és reklámozta büszkén nemesi
származását vevői körében. 

Dr. Horváth Jenő (1881-1945), aki a két világháború között a főváros közkórházak gyógy-
szertárainak és a központi gyógyszerraktárnak volt az igazgatója, 1906-1911 között Boldog-
asszony község gyógyszerészeként dolgozott. A világháborúban súlyosan megsebesült,
főhadnagyként szerelt le. Amit kortársai sem nagyon tudtak róla, az nemesi származása volt;
sohasem, sehol sem rázta a kutyabőrt, pedig aki csak
tehette, többnyire meg is tette. 

Koritsánszky Ottóról (1882-1952), a többszörös
lapszerkesztőről és a gyógyszerész egyesület igaz-
gatójáról sem sok kortársa tudta, hogy a jeles
gyógyszerész nemesi predikátummal rendelkezik,
sőt, mindjárt kettős előnévvel is: kostyáni és necz-
páli Koritsánszkyként emlegethette, aki éppen
akarta – de ő maga ezt igazából sohasem akarta. 

Nemes jobbaházi és zombori Zombory Gézáról
(így írta magát) tudjuk, hogy 1927-ben nyert jogot
Komáromban, s vezette „Szent Istvánhoz címzett”
gyógyszertárát közel két évtizeden át. Nem tudjuk
viszont, hogy nemességét mikor nyerte.

Az Urszinyiak 1290-ig tudják visszavezetni csa-
ládfájukat. A kiterjedt, számos ággal rendelkező
család gyógyszerész-dinasztiája is legalább öt ge-
nerációt tudhat maga mögött. Urszinyi Zsigmond
az 1847-ben felállított tornaallyai gyógyszertár
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bérlője, majd tulajdonosa volt a század végén,
míg Urszinyi Mátyást a csetneki gyógyszertár
tulajdonosaként ismerjük ebből az időből. Ifj.
Urszinyi Károly, a Gyógyszerészegylet elnöke,
a MABI házi gyógyszertárának vezetője 1938-
ban kapott kutyabőrt – beosztottjaitól, akik „az
iránta érzett őszinte tiszteletük, hálájuk és sze-
retetük jeléül” – tudósít
a Gyógyszerészek
Lapja 1938-ból, bőrre
festve és bekeretezve
nyújtották át neki a
család nemesi címerét.

Wágner Dániel
(1800-1890) 1821-ben

kapott gyógyszerészi oklevelet Pesten. Rá négy évre Bécsben
avatták kémiai doktorrá. Meglehetősen későn, öreg korában, 86
évesen nyert nemességet. Az adományozó levél indoklása szerint
azért, mert „mint első vegytudor Magyarországban a gyógyszeré-
szet tudományos színvonala emelésének, valamint a vegyészeti és
növénytani tudományok terjesztésének gyakorlati alkalmazásának elharcosa volt, továbbá
egy vegyelemzési szerműhely alapítása óta több virágzó gyári iparvállalat létesítése által,
kiváló szolgálatokat tett…” 

Weber János (1612 - 1687) 1645-ben nyitott patikát Eperjesen, s 1663-ban kapott ne-
mességet. Közben persze nem csupán gyógyszerészkedett, hanem
a város főbírájának is megválasztották. Ezen kívül Wesselényi
nádor udvari orvos-patikusaként is tevékenykedett, s a politikában
is oly szerencsésen sikerült mozognia, hogy a Caraffa-féle véreng-
zést is ép bőrrel megúszta. Amihez nem csupán szerencse kellett… 

A pozsonyi születésű Würtzler Vilmos (1807-1884) 1838-ban
vette meg Pest első, a „Városi Gyógyszertár a Szentháromsághoz”
címzett patikáját, s vezette másfél évtizeden át példás rendben. Ez
idő alatt kémiai vizsgálataival és szakértői tevékenységével végig
segítette a városi tanács és a hatóságok munkáját. Első elnöke lett
a Budapesti Gyógyszerész Testületnek. „A közhasznú téren szer-
zett érdemei elismeréséül” 1868. április 23-án ingyenes nemessé-
get nyert. A következő évben távozott az élők sorából. Tíz év
múlva már senki sem emlékezett rá…
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A Szontagh-ok I. Ferdi-
nándtól kapták nemességü-
ket, s a kiterjedt família a
Szepességben és Árvában
szerzett birtokokat, illetve
tagjai itt töltöttek be külön-
böző vármegyei állásokat.

Egyikük, Szontagh Sá-
muel gyógyszerészi képesí-
tést nyert, de miután mind a
három árvai patika egy-egy
patikusdinasztia kezében
volt, és a környéken sem
akadt üresedés, kénytelen
volt az 1850-es évek köze-
pén „török honba”, egy
Mimmik nevű kisvárosban
patikát nyitni. Sámuel to-
vábbi sorsáról sajnos nincs
információnk.

Gömöry János kolléga három do-
logra volt büszke: patikájára, könyv-
tárára és kutyabőrére. Nagyjából eb  ben
a sorrendben. Galénosz ugyan a polc
tetejéről kissé megütközve nézi, hogy
mit keres a csizma az asztalon, már-
mint a könyv a patikában, de hogy
nem szédül bele a látványba, az való-
színűleg annak köszönhető, hogy még
nem vette észre a díszhelyre állított,
nyitott gyógyszerkönyvet, amelyben
a tulajdonos címere is helyet kapott.

91. ábra A Szontagh család címere

92. ábra Ex Libris 1930 k.



Sarnóczay Pál III. Fer-
dinándtól nyert nemességet
hadi érdemeiért 1655-ben.
Kései leszármazottja, sar-
nói Sarnóczay Pál  gyó-
gyszerész a Felvidéken,
Bártfán kezdte a szakmát –
és a budafoki gyógyszertár
vezetőjeként ment nyug-
díjba. 
Címerdíszében fiókáit saját
vérével tápláló pelikán
látható

A Kajdachyak armálisa 1722-ből származik; a török ellen vitézkedő ősök kései utódja, nemes
Kajdacsy Pál az 1934-ben az általa alapított budatétényi Szent Szív gyógyszertárat vezette
egészen az államosításig. 
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Vitézek, lovagok és lófők 

Az utóbbival illik kezdenünk. Nem azért, mert a vitéznél előbbre van az alatta levő ló
feje, hanem primordiális, pontosabban történelmi okokból: lófők ugyanis jóval korábban
léteztek, mint vitézzé avatottak.

Összesen két patikus lófőről van tudomásunk, jelesen az Ung megyei Szerednye gyógy-
szertárának bérlőjéről, Tankó Józsefről, akinek az 1940-es évek elején rengeteg kellemet-
lensége akadt. Emberünk ugyanis rátartiságában megkövetelte, hogy – legalábbis
hivatalosan – lófőnek címezzék. Ezzel kollégái körében nem vívott ki osztatlan elismerést,
olyannyira nem, hogy a háta mögött csak tanlófőnek hívták. Sőt, gonoszkodó kollégái egy
különleges predikátumot is ráragasztottak, mégpedig a ló életfontosságú, pejoratív kon-
textusban emlegetett szerve kapcsán. 

Lófő csíkszentmártoni Szabó Sándor (1869-?) kolozsvári gyógyszerésznek nemeslevele is
volt, s az eredeti családi címer másolatát – amatőr rajzoló- és festőművészként – a családtagok
számára több példányban is megfestette. Ahogy kell, pergamenre, s nem kutyabőrre.

A miles-ek, mármint a középkori lovagok a mi kultúránkban nem játszottak olyan köz-
ponti szerepet, mint tőlünk nyugatra. Következésképpen a lovagi cím sem volt használatos
Magyarországon, ha mégis, az német hatásra történt, ergo magyar nemigen viselte.

Gerhauser Sándor lovag Öcsödön, majd Nagykőrösön működött. 1903-ban aztán be-
társult az újpesti „Megváltóhoz” címett gyógyszertárba. 

Meissl Rudolf bazini (1880 - ?), a Pozsonytól északra fekvő egykori mezőváros gyógy-
szerésze büszkén viselte címét itthon és külföldön. Ritter von Meissl Münchenben festő-
akadémiát végzett, majd Bécsben vállalt állást – a steinhofi gyógyintézet házi
gyógyszertárának vezetőjeként működött. Az utolsó híradás róla 1943-ból származik –
Horváth Jenőtől.

A korábban már említett kalocsai születésű Sztára Sándor lovag (1886-?) az Alföldön
gyógyszerészkedett, de aztán hamar elcsábította a zeneművészet. Elvégezte a főiskolát, s ezt
követően karmesterként, illetve karnagyként tevékenykedett, s zeneszerzéssel is foglalkozott.
„Főként saját szerzeményei dirigenseként lépett fel hangversenyeken” – írja róla Horváth.

Dr. Borberitz Károly (1906-1978) egészségügyi és vegyészmérnök, közgazdász, a víz-
higiénia szakértője, az 1950-es évek elején jelentette meg “Statisztikai matematikai mód-
szer a vizek higiéniai elbabrálásánál” (Bp, 1953) című tanulmányát. Lovagi címét ekkor
persze már nem használta, de korábban, az 1930-as években a Wander Sportkör elnöke-
ként nagyon is. Igaz, akkor még nem babrált.

A Horthy Miklós kormányzó által 1920-ban alapított Vitézi Rend tulajdonképpen lo-
vagrendnek mondható. 1945-ig 35 gyógyszerész tagja volt, közöttük olyan kollégák, mint
a pemetefűjéről országszerte jól ismert Réthy Béla (egyébiránt felsőházi tag), vagy akár
a tokaji Rotfuchs János, igaz, őt már Németváryként avatták. Az utolsó, mármint 1944 ta-
vaszán utolsóként vitézzé avatott gyógyszerész a pestszenterzsébeti Császár Jenő volt.
Neki korábban Bukarestben, majd Désen volt patikája. 
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A gyógyszerész vitézek közül Gáspataki Gaskó Bélán kívül még hárman büszkélked-
hettek nemességgel is. Egyetlen egy gyógyszerészünk volt vitéz saját jogán, modhatni
alanyi, vagy még inkább születési jogon: Dr. Vitéz István egyetemi magántanár.

Udvari szállítók

Udvari szállítónak, vagyis királyi, főhercegi, hercegi klientéliával rendelkezőnek lenni
minden szakmában rangot jelentett. Ezt persze nem adták ingyen – ki kellett ’érdemelni’,
ami rendszerint külön szolgáltatásokat és rendelkezésre állást, esetenként akár egyszeri
cím-megváltást jelentett, bár nyilván megérte. 

Kazay Endre vértesacsai gyógyszerész, aki igazán nem gyanúsítható azzal, hogy vala-
mikor is ácsingózott volna hasonló, vagy bármely más kitüntető címért, Alcsút szomszéd-
sága kapcsán mégiscsak megkapta az Ő cs. és kir. fensége Mária Dorothea főhercegné,
orléansi hercegné kamarai szállítója címet. Az is igaz, hogy nem használta… Róla egyéb-
ként az alábbiakban még lesz szó.

Ifj. vajkai Molnár Lajos (id. Molnár Lajos soproni gyógyszerész fia)  a XX. század
elején került ki Németországba, s ott Gmunden városában lett gyógyszerész. Munkáját
nyilván kiválóan végezte, mert 1913 elején mecklenburg-schwerini udvari gyógyszerészi
címet nyert. Természetesen nem egyetlenként részesült ilyen megtiszteltetésben a kül-
földre szakadt kollégák közül.

Vegyészek és egyéb észek

Dr. Erdey-Gruz Tibor (1902-1976) bölcsészdoktor, egyetemi
tanár, az elektrokémiai kutatások egyik legkiválóbb hazai műve-
lője, az ELTE TTK dékánja, MTA főtitkár, Felsőoktatásügyi mi-
niszter stb., stb. Nagyon büszkék vagyunk rá; az egyetlen gond
személyével kapcsolatban csupán csak az, hogy bár gyógyszerész
oklevelet is szerzett (1938), a szakmában sohasem dolgozott.

Dr. Felletár Emil (1834-1917) 1857-ben szerzett gyógyszerészi
oklevelet a pesti egyetemen, majd gyógyszerész doktori címet va-
lamivel később. 1863-ban habilitált a törvényszéki kémia magán-
tanáraként. A Bírósági Vegyészeti Intézet és a törvényszéki
toxikológia nemzetközileg elismert szakembereként tette ismertté
magát itthon és külföldön.  

132

95. ábra Dr. Felletár Emil



Dr. Ilosvay Lajos (1851-1936) 1874-ben szerezte gyógyszerészi oklevelét a budapesti
egyetemen, rá két évre bölcsészdoktorrá avatták. Than tanársegédjeként dolgozott, majd
a Műegyetem tanára, később rektora lett. A „Magyar Chémiai Folyóirat” szerkesztője, az
MTA társelnöke. Kormánytanácsos, 1914-ben kultuszminiszter. Az egyik legszebben de-
korált magyar vegyész.

Dr. Schenekl István (1830-1909) Bécsben szerezte gyógyszerészi oklevelét; egy évvel
később kémiai doktori címét. 1867-től a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia
tanársegédjévé nevezték ki. Farbaky István gyógyszerésszel közösen kifejlesztette az
ólomrácsos akkumulátort, amelyet nagy sikerrel mutatott be az 1855-ös budapesti Orszá-
gos Kiállításon.

Dr. Szilárd Béla (1886-1926) gyógyszerész 1907-ben a Sorbonnon a Curie házaspár la-
boratóriumában dolgozott. Öt évvel később már saját laboratóriumában folytatta kutatásait
a rádióaktív sugárzással kapcsolatban. Több találmánya volt;
forradalmaian új elektrométerét 1913-ban mutatta be a párizsi
Fizikai Társaság ülésén.

Than Károly (1834-1908) vegyészdoktor, akadémikus, a ma-
gyar főrendiház tagja. Szegeden gyógyszerészsegéd, bölcsész-
doktori, majd kémiai doktori címet szerez Bécsben. Külföldi
ösztöndíjjal Berthelot, Kirschhoff és Bunsen professzoroknál
tanul. Hazatérve – 28 évesen – megalapítja a budapesti egye-
tem Kémiai Intézetét, amelyet nyugdíjba vonulásáig vezet.

A szlatinai (Horvátország, Verőce megye) Dr. Weszelszky
Gyula (1872-1940) gyógyszerész gyakornokként 1889-től
Gőbel Kálmán pécsi patikájában dolgozott. Tíz évvel később
szerzett gyógyszerészvegyész doktori diplomát. Huszonhat
éves korában lett a gyógyszerészgyakornoki tanfolyam vezető tanára. A magyar radiológia
egyik úttörőjeként tartják számon. 1918-tól a Budapesti Tudományegyetem Radiológiai
Intézetének igazgatójává nevezték ki.

Zipernovszky Károly (1853-1942) Kecskeméten dolgozott gyógyszerészként, majd úgy
érezte, több kedve van a gépészmérnökséghez. A Ganzban Bláthy Ottóval és Dry Mik-
lóssal közösen kidolgozta a váltakozó áramú transzformátoros áramelosztó rendszert. A
műegyetem professzora, az MTA levelező tagja.

Fényképészek

A fényképészet hőskorában, a kollódiumos, vagyis nedves lemez használatának éveiben szük-
ség volt kémiai ismeretekre a lemezek előkészítéséhez, az előhíváshoz stb. Ilyesfajta isme-
retekkel a gyógyszerészek hivatalból rendelkeztek. Ezért is van az, hogy számos gyógyszerész
váltott szakmát ezekben az időkben, s lett belőle hivatásos fényképész. Nem is akármilyen.
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Gyógyszerészettörténeti vonatkozású ősfotóról, mármint daugerrotípiáról nincs tudo-
másunk. Nem kizárt azonban, hogy idővel ilyen is előbukkan. Az „Általános Országos
Gyógyszerészeti Gyülekezet” csoportképe a kiegyezés évében készült, természetesen al-
bumin papírra. A felvétel Gőbel József gyógyszerész gyűjteményéből származik.

A császárváros egyik legjobb, legkeresettebb fényképésze, Angerer Lajos okleveles
gyógyszerész a felvidéki Malackán született 1827-ben. A szabadságharcot honvéd-had-
nagyként harcolta végig, s Komárom várában fejezte be. Miután a komáromi védők szabad
elvonulást kaptak, nem lehetett akadálya annak, hogy 1854-ben tábori gyógyszerésznek
jelentkezzen. Még ugyanebben az évben a dunai fejedelemségekbe, vagyis Havasalföldre
és Moldvába vonult alakulatával, miközben végigfényképezte az útvonalat. Fényképészi
tehetsége feltűnt a hadsereg főparancsnoknak, aki számos képet rendelt tőle. Bécsbe visz-
szatérve leszerelt és saját házat építtetett a belvárosban, a tetőtérben üvegablakokkal fel-
szerelt műteremmel. 1879-ben hunyt el dúsgazdagon.

Johann Justus Georg Kloess, alias Klösz György (1844-1913)
német gyógyszerész Pesten nyitott műtermet a kiegyezés évében.
A városegyesítést követően hű dokumentálója a város fejlődésének;
ekhós szekérre szerelt sötétkamrájával járta a főváros utcáit; neki
köszönhetjük a korabeli Budapest megannyi fotó-dokumentumát. 

Id. Divald Károly (1830-1897) honvéd a szabadságharc bukását
követően Bécsben szerzett gyógyszerészi oklevelet (1855-ben),
majd Bártfán nyitotta meg gyógyszertárát. Ezt cserélte fel fényké-
pész műteremre Eperjesen, amelyet 1862-ben nyitott meg. Nya-
ranta a Magas Tátrában fényképezte a nyaralókat, s ezenközben
expedíciókat szervezve, teherhordókkal járta a hegyeket, nálunk
elsőként művelve a tájfényképészetet. Mind Klösz, mind pedig Di-
vald később sikeres nyomdászként működött a fővárosban.

A zentai születésű Heiszler Zoltán (1868-1932) a világháborúban
súlyosan megsebesült, 75 %-os hadirokkantként egy fővárosi (zug-
lói) gyógyszertár bérlője lett. A világháború előtt számos hazai és
külföldi kiállításon szerepelt fényképeivel – Londonban díjat nyert.
Festészettel is foglalkozott.

Horváth Mihály (1896-?) alkalmazott gyógyszerész. 1928-ban
kezdett el fényképezéssel foglalkozni. Az évek során egyik legis-
mertebb amatőr fotóművészünk lett 106 külföldi, és számtalan
hazai kiállítás részvevőjeként. 1937-ben Courtraiban (Belgium)
aranyérmet nyert képeivel. A műkedvelő fényképész-művészek
200-as világranglistáján a 73. helyre sorolták. 1943-ban patikajogot
nyert Fehérgyarmaton.

A kramolinotypia Kramolin Alajos (1810-1892) gyógyszerésztől
nyerte a nevét. Kramolin gyógyszerész családból származott, ok-
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levelét Pesten nyerte 1832-ben. 1848-ban belépett a Nemzetőrséghez, a szabadságharcot
követően Bécsbe távozott, ahonnan a kiegyezéskor tért haza. A Horváth-kert mellett levő
„Segítő Szűz Mária” családi kézben levő gyógyszertárat vette át. Kramolin a fényképezés
technikájának úttörőjeként és feltalálóként ismert. 1847-ben Fox-Talbottól függetlenül
felfedezte a negatív-pozitív eljárást, s az ő műtermében készültek az első hazai művészi
beállítású fényképek.

Szentkuthy László (?-1876) gyógyszerészsegéd is fényképésznek állt, azonban új szak-
májában nem sokáig dolgozott, mert 1876. november 28-án öngyilkosságot követett el.
Morfiummal, a gyógyszerészek mérgével. Tettének oka ismeretlen.

Tömösváry László a fényképészeti szakirodalom terén alkotott maradandót: 1863-ban
jelent meg a „Magyar Fényképész” c. kiadványa (Kézikönyv fényképészek és műkedvelők
számára), a legelső hazai kiadvány a maga műfajában.

Kevéssé ismert, hogy a híres gyógyszerész, Rozsnyai Mátyás (1833-1895) zombai pa-
tikus korában fényképész-műtermet is tartott fenn, ezzel egészítve ki jövedelmét.

A számtalan amatőr fényképész közül mindenekelőtt a bácskai Róthfuchs Jakabot em-
lítenénk, aki Szeghegy község gyógyszerészeként a világháború kitörését követően jóté-
konysági akcióba kezdett; a vasárnapi mise után rendszeresen magával vitt egy tucatnyi
családot a házába, s ott lefényképezte őket, hogy aztán az így megörökített családtagok a

képeket kiküldhessék a harctérre férjüknek, fiúknak.
Ebből az időből, mármint a századfordulótól a világ-

háború végéig terjedő évekből K. Jeszenszky Lajos, a
fehértemplomi gyógyszerész, Novomeszky Imre, a jab-
lonkai Stercula Jenő és a nagybajomi Vasdényei Ala-
dár nevét említenénk még.

Stercula, miután az I. világháborút követően átköltö-
zött Magyarországra, rendszeresen közölt fényképé-
szeti tárgyú cikkeket a szak- és gyógyszerészeti
lapokban.

„Szépművészek”

Dr. Horváth Jenő 1943-ban már több mint kétszáz
személyről rendelkezett adatokkal a következő „kate-
góriákban”: az irodalom 96, a zene 28, a festészet és
rajz 29, a szobrászat 5, az ének és zene 15, a műkedvelő
színészet 7, a művészi fényképezés 12 és az iparművé-
szet 2 személlyel kapcsolatban. A „Magyar gyógysze-
részek a szépművészetekben” című munkája azonban
kéziratban maradt; a Semmelweis Orvostörténeti

99. ábra Stercula Jenő feleségével és
kislányával, a baloldali hölgy Neupauer

trsztenai gyógyszerész felesége és annak
kislánya 
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Könyvtár és Levéltár őrzi. A szerző külön is szükségesnek találta hangsúlyozni, hogy
munkája korántsem teljes, tekintettel arra, hogy „igen nagy területről” van szó. Horváth
kutatásai óta természetesen a névsor jelentős mértékben bővült.

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) a keresztségben Mihály nevet nyert, a Csont-
váry pedig a művészneve, mellyel mellesleg a család lengyel származására is kívánt utalni
(kostka – a m. csont, csontocska). Két gimnáziumi osztály elvégzését követően fűszeres
segédnek áll, aztán mégiscsak befejezi a harmadik-negyedik osztályt, s gyógyszerész gya-
kornok lesz. Oklevelet a fővárosban szerez 1880-ban. Még ugyanazon év nyarán kisegí-
tőként Iglón dolgozik. Erről Csontváry így emlékszik vissza: „Egy napon a gyógyszertár
elé állott egy fával megrakott ökrösszekér; az ökrök bóbiskoltak, s én egy vénypapírra ezt
a jelenetet felrajzoltam.” Alighogy a ceruzarajz elkészült, megszólal a háta mögött egy
hang: „Mit csinál maga? Hiszen maga rajzolóművész!” A főnöke volt.

Igló után rövid római utazás, vagy inkább tanulmányút következik, majd Eszéken se-
gédeskedik. 1884-ben nyer patikajogot a Nógrád megyei Gácson. Gyógyszertárát néhány
évig kezeli, de aztán havi 200 koronáért bérbe adja, hogy a festészetnek tudja szentelni
magát. További életpályája jól ismert. Az is, hogy utolsó heteiben pattogatott kukoricán
és főtt aszalt szilván élt fűtetlen műtermében, ahová senki emberfiának nem volt szabad
belépni. „A halhatatlan éhen halt” – mondja Baradlai János gyógyszerész, akit a művész
„Görög színház romjai” című festménye, amelyet 1927-ben látott először egy tárlaton,
versírásra késztetett. Ebből idézünk: 

Taormina

Üdezöld berken, citromligeten
Varázsszínek,
Végtelen meder, a Jóni tenger
Áttetszenek.
Poseidon rétje, zafiri kékje
Lenn megcsillan,
Sok halászsajka, rőtszárnyú bárka
Tovaillan…
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A „natural-impresszionista” Rippl-Rónai József (1861-1927) a kortársak visszaemléke-
zései szerint jóképű ember volt, s nagy nőbarát. Apja, a kaposvári r.k. iskola kántortanítója
kívánságára fia – bár rajztehetsége, s művészi irányultsága korán megnyilvánult – a biztos
megélhetést kínáló gyógyszerészi pályára lépett. Három évig gyakornokoskodott az
„Arany Oroszlánban”, majd még egy évet töltött itt oklevele megszerzését követően. Az
éjjeli inspekciózás unalmas óráit rajzolással, festegetéssel töltötte. Tehette, miután a
Pyrker-féle patika inspekciós szobája – a többi gyógyszertár hasonló helyiségeitől eltérően
– nagyon is tágas volt. Minden valószínűség itt festette első nagyobb művét, a „Fiatal nő
estélyi virágos ruhában” címűt, egy báli emlék hatására. Ugyanitt patikaedényeket is ter-
vezett – az officina hatására. Rippl-Rónai nem sokkal ezt követően döntött: mégsem lesz
gyógyszerész. A továbbiakban, bár gyakran kellett nélkülöznie –, sohasem unatkozott.

Juszkó Pál békásmegyeri gyógyszerész 1902-ben dr. Baradlai Jánosnak, a Gyógysze-
részi Közlöny fiatal szerkesztőjének panaszolta el apai fájdalmát, miszerint egyetlen fia,
a Béla ahelyett, hogy a reális pályát választaná, s a patikával törődne, mindenféle „besti-
ákat” rajzol munkaidő alatt. A Béla, mármint Juszkó Béla festőművész (1877-1969) a ké-
sőbbiekben is hű maradt bestiáihoz – lóábrázolásai ma már klasszikusnak mondhatók.

A „kismesterek” közül Csemiczky Tihamér (1904-1960) okleveles gyógyszerész illuszt-
rátorként tette ismertté a nevét, többek között a „Film, Színház, Irodalom” c. hetilap szá-
mára dolgozott (1940-1944 között). Ő teremtette meg a „Pipi” rajzsorozat hősét egy fiatal
hölgy (a legenda szerint egy csinos laboráns) alakjában. Ezen kívül szerkesztette a Képes
Újságot, amelynek egyben képszerkesztője és grafikusa is volt. Tördelő szerkesztőként
és illusztrátorként dolgozott a Therapia Hungarica c. folyóiratnál. Czemiczkyről talán
még annyit, hogy gyógyszerész családból származott (apja Abonyban volt gyógyszerész,
anyja, sz. Máthé Berta szintén okleveles gyógyszerész volt), s szakmai tanulmányait pár-
huzamosan végezte az Iparművészeti Iskolával. 

Kubányi Lajos (1855-1912) Münchenben volt gyógyszerészséged, ugyanott tanulta ki
a festészetet. A pesti Képzőművészeti Társaság 1882-es tárlatán már szerepelt egy képpel.
Nyolc festményét a balassagyarmati Palóc Múzeum őrzi. Halálának 140. évfordulóján
szülőhelyén, az alsóesztergályi evangélikus paplak falán a Palóc Társaság emléktáblát he-
lyezett el „Itt született Nógrád megye festője” felirattal.

Meissl Ágost (1867-?) a Pozsonytól nem messze fekvő Bazin mezővárosban született,
s ugyanitt volt gyógyszerész. Katona- és állat-festményei itthon és külföldön is keresettek
voltak, de a karikatúra műfajában is otthon érezte magát. 

Karikaturistaként vált ismertté a szegedi Miklós Zoltán az 1920-as évek második felé-
ben.
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Szobrászok

A gyógyszerész-szobrászok nem túl hosszú listájáról mindenekelőtt Hűvös Lászlót (1883
-1972) említhetjük. Budapesten, 1906-ban szerezte gyógyszerészi oklevelet. Ezt követően
hosszabb párizsi tanulmányútra megy. 1912-ben viszont már a fővárosban a Garay téri
gyógyszertárat vezeti. Később államtitkár lesz, mindeközben Párizsban Rodinnél portré-
szobrászatot tanul. 1948-ban kivándorol az Egyesült Államokba. New Yorkban fejezi be
földi pályafutását.

A karcagi Dr. Dévay Józsefné okleveles kollegina szobrászkodott is: amikor pedig 1943
nyarán kisegítést vállalt a túrkevei “Ember” gyógyszertárban, agyagból megmintázta a
tulaj feleségét. Eredetileg a tulajt szerette volna, de ezt a feleség nem engedte.

Érdekességként jegyeznénk meg, hogy a Kazay-jutalomplakettet gyógyszerész készí-
tette, nevezetesen Kovács Ödön okleveles készítette 1943-ban. Kovács felesége az aquin-
cum-i gyógyszertárat vezette, ő azonban saját nejéről soha nem készített érmet...

A gyógyszerész-iparművészek közül Johann Hugó oklevelest említenénk, aki kiváló üveg-
festőként szerzett hírnevet magának. Műhelyét az 1930-as évek második felében a főváros-
ban, a Verpeléti úton rendezte be. Hugó azonban sosem működött tanult szakmájában.
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Költők

Az „isteni patikust”, Dante Alighierit (1265-1321) felesleges lenne bemutatnunk. Nem is
tesszük, helyette inkább hazai patikus-költőkkel példálódzunk, pontosabban mielőtt ezt
tennénk, még megidézzük a „Szegény kisgyermek panaszai”-nak szerzőjét, aki ugyan
maga nem volt gyógyszerész, de akinek a gyógyszerészethez való családi kötődése tette
többek között lehetővé a magyar patikus tragikus alakjának legköltőibb megragadását.
Igen, Kosztolányi Dezsőről, teljes nevén Kosztolányi Dezső István Izabelláról van szó,
akinek anyai nagyapja Brenner József gyógyszerész volt. Most hadd szóljon a nagy költő
maga: 

Szemem gyakorta visszanéz,
és úgy idézlek,
anyámnak atyja, régi gyógyszerész.

Arcodon mély magány jegye.
Te félreültél,
hogy mulatott cigánnyal a megye.

Azt mondják régi emberek, 
tej, szódavíz volt
italod hangos asztalok megett.

Ruhádon nincs egy árva folt,
oly szűzi-rendes,
de körmöd a sok jódtól sárga volt.

Patikus család hű fia,
könyved se volt több
csak egy latin, ó Pharmacopoea.

Bolyongtál a magyar mezőn
lankadt zarándok,
fájó göröngyre estél könnyezőn.

Hányszor látlak, ifjú füvész,
alélva menni
egy tájon, hol az ínség fütyürész.
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Szívedbe méreg és virág,
bot a kezedben,
a válladon egy ócska hátizsák.

Ánizs, kamilla, jószagú
gyökér volt benne
és benne volt, már benne volt a bú.

„Ott az a vén, vidéki gyógytár” c. költeménye nem csupán hangulatot fest, még szagokat
is felidéz, szinte idáig, hozzánk érezhetően:

Ott az a vén, vidéki gyógytár.
Sokszor benézek én oda.
Öreg karosszéke oly kopott már
és lóg és leng agg bársonya.
Az ablakokon át ki is hat
a patikai furcsa-friss szag.
Fönn dobozok kövér hasa.
Mindegyik egy török basa.
A titkok közt szédülten állok
s kérek állomport, mérgeket. 
Én mindenkit megmérgezek.
Megölöm az egész világot
s a parasztokra gondolok,
mert a parasztok gonoszok…

Kosztolányi – nem utolsó sorban unokatestvére, Csáth Gézára emlékezve, a drogokat is
megverselte. „Mérgek Litániája” c. verse 1909-ben született; a kérdés egyik szakértője,
Magyar László András orvostudomány- és gyógyszerészettörténész szerint e témában a
világirodalom egyik legszebb költeményéről van szó. Kétségtelenül így van – a költő bo-
rongós életérzése, sőt halálvágya nyilatkozik meg e szeretnivaló, kedvesen gyilkos sze-
rekhez írott ódájában, ebben a remekműben. Íme a költemény:

Mind szeretem. A titkos zűrzavarban
csendben susognak hozzám, mint a sír.
Oly egyszerűen, gazdagon, ragyogva,
Akár a gyémánt, a rubin s zafír.

140



Az ópium volt első ideálom,
az álom, az altató arám,
csak rám lehelt és az enyém, mi drága,
enyém lesz Kína, Tibet és Japán.

Lihegve néztem ódon patikában
az atropin csillogó levét.
Bús kedvesünk szemébe álmokat lop
s sötét szeme az éjnél feketébb.

Szeretem a tápláló, s gyilkos arzént, 
mert vézna arcunk tőle gömbölyű,
s éltető rózsás lehelletére
az élet és halál leng körül.

Fejfájasztó homályos délután
az antipyrinhez esedezünk.
Egy perc s fejünk a semmiségbe törpül,
és óriási lesz pici kezünk.

A koffein nyugodt barátunk,
mélységek kútja, bölcsek itala.
A veronál vén gyermekek dadája, 
a morfium az örök éjszaka.

A nikotin zavart füstfellegében
keleti lázak fátyola remeg.
Az alkohol gyógyítja életünket,
ezt a fekélyes, óriás sebet.

Hogy integetnek, hívnak és üzennek,
ha bánatoktól bong a beteg éj:
az éjjeli szekrényünkön alusznak, 
és hallgatásuk is zokog, zenél.

Símák, szelídek s szörnyű gyilkosok mind,
Olyan kicsik és mégis nagyok.
Oly mozdulatlanok. S faló ölükben
egy túlvilági lángvihar ragyog.
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Mind szeretem. És ők is mind szeretnek.
Komor nevük imába foglalom.
Rettegve, félve rejtem el a titkuk,
mint átkomat és örök bánatom.

XX. századi patikus-költőinket jobbára alanyi költőknek nevezhetjük, amin nincs is na-
gyon mit csodálkozni, hiszen elsősorban saját küzdelmes életük, foglalkozásuk monoton
hétköznapjait verselik meg, miközben tagadhatatlan, hogy a rigmust néha, ahogy a hu-
morista-költő mondaná, talján cölöpverőként verik, s bizony még az is gyakorta előfordul,
hogy melléütnek. Szóval, a patikus líra leitmotivját, meghatározó elemét a falusi patikus
keserves panaszait alkotják, amint az alábbiakból is kiderül. 

Balla (Blau) Sándor (1881-1954) gyógyszerész, gyáros, m. kir. kormányfőtanácsos Ko-
lozsvárott szerezte oklevelet, 1903-1912 között gyógyszerészként – jobbára külföldön -
dolgozott. Hazatérve megalapította a Wander-gyógyszergyárat, melynek vezérigazgatója
lett. 1931-ben megjelentette „A gyógyszerész kultúra képes albumát.” Kevésbé ismert,
hogy verseket is írt, amelyek „Magyar akrosztikonok” címmel két sorozatban (kötetben)
jelentek meg saját kiadásában, 1942-ben, mindössze 300 példányban. Emberként az em-
bertelenségben, a világháború negyedik évében így ír „Lehetne” c. akrosztikonjában:

„Lehetne:
gyűlölet nélkül élni,
mindig csak szépet remélni,
bátran, semmitől se félni,
mindenkit jó szívvel ítélni..”

„A felszabadulás után” – írja róla a régebbi kiadású Magyar Életrajzi Lexikon – 1947
augusztusában Svájcba távozott.” A Magyar Orvoséletrajzi Lexikon úgy tudja, hogy
ugyanitt, a hatvanas években hunyt el. Nem ott, és kissé korábban: Buenos Airesben,
1954-ben fejezte be földi pályafutását. Emlékét a Wander is őrzi.

Détéri Borbás Gyula (1875-?) mezőtúri gyógyszerész, 1940-től a Medicina Gyógyáru
Nagykereskedés ügyvezető igazgatója nyolc kötetben adta ki Lőwy Árpád utánérzéseit.
Sajnos, ezt gépírásos sokszorosításban, csupán néhány példányban tette. Versesköteteit
ráadásul csak baráti körben terjesztette, így aztán bármennyire is szerettünk volna tőle
idézni valamit, nem volt szerencsénk. Borbás egyébként amatőr bűvészként is működött
– jótékonysági esteken lépett fel.

Dudás Kálmán (1912-1983) újvidéki gyógyszerész-költő a szabadkai „Kalangya” fo-
lyóiratban közölte első költeményeit. Első verseskötete „Déli Szél” címmel jelent meg
Szabadkán 1939-ben. Fiatal költőként szókimondó, sőt merész embernek bizonyult. 1939
márciusában, a maradék Csehország megszállása kapcsán olyan költeménnyel jelentkezett
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Havas Károlynál, a „Szabadkai Napló” öreg, sokat látott és tapasztalt szerkesztőjénél,
hogy az belesápadt, aztán ott helyben széttépte a kéziratot, mondván: „Fiam, ezért föl is
köthetnének mind a kettőnket, hamarabb, mint sejthetnénk.”

A kisebbségi sors gyötrelmeiről írott verseivel a cenzúra miatt csak 1941-ben tudott a
nyilvánosság elé lépni „Kettős szélárnyék” és „Vád helyett” című versesköteteivel.
„Hang a mélyről” c. költeményének záró versszaka így hangzik:

„Már húsz éve fejet hajtok,
megalázva, némán, bölcsen,
hogy az eltelt hízott zsarnok
horkolását – csöndre költsem…”

A következő évben erdélyi felolvasókörútra indul; itt és ekkor teljesedik ki szerelmi lí-
rája. Itt és ekkor történik vele az a szerencsétlen eset, hogy elhagyja kedvenc szerelmi
verseinek, egy tucatnyi költeménynek a kéziratát. Ezek Szepsiszentmártonban maradnak,
az előadóművésznő öltözőjében. Kézirataival egyébként – saját bevallása szerint – soha-
sem volt szerencséje.

„Egy marék föld” c. kötete Budapesten látott napvilágot a háború utolsó előtti évében,
akkor, amikor a Bácskához már Titó partizánjai közeledtek. Hamarosan bujkálnia kell,
majd 1948-ban Magyarországra szökik. Könyvtárát édesanyja ládákba csomagolja, s előbb
magánál, majd a szomszédok padlásán rejtegeti. Amikor a hosszú évek után hazatér, hi-
ánytalanul visszakapja féltett könyvtárát, közte a horvát II. Pharmacopoea-t is…

Az 1950-60-as években elsősorban jugoszláv költőket és írókat fordított; saját verses-
kötettel magyarországi kiadóknál tudott jelentkezni. „Szederillat” c. kötete 1961-ben a
Magvetőnél, a „Sugaras evezőkkel” (1971) pedig a Szépirodalminál jelent meg. Fordításai
és versei nem jelentettek biztos jövedelmet, ezért hazatérését követően a helyi gyógysze-
rellátó vállalatnál talált állást. Természetesen erről is szól „Percek pillaközelben” (Szép-
irodalmi, Budapest, 1975) c. kötetének „Egy nap töredékei” c. versében:

„Itt-ott a szomszédságban virulens még
a londoni A2 – amíglen ide is átlegel,
van időm a gyógyszergazdálkodástól
Eliotra, Desnosra is, egy tárlatra meg 
éppenséggel a szomjam űz: líraibb varázslót 
nem láthatok különből
és különb módon vallani.”

„Hanzéros Géza (1875-1935) Alvincon született, régi gyógyszerész családból. 1901-07
között bérlő Gurahoncon, majd 1907-től tulajdonos apja nagyhalmágyi (Arad megye) pa-
tikájában. „Gainobiharias” című költői beszélye egy heroikus vállalkozásnak állít emlé-
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ket, jelesen a Bihari hegység Gaina nevű csúcsának első megmászását örökíti meg. Erről
költőnk így versel: „Könnyebb a tök útja fel a szilvafára,/Mint ez a mi utunk fel a Gai-
nára.” Ez a „mi” egyébként nem más, mint „Hét víg öregfiú, hét derék turista,/Kikről név
szerint is beszámol a lista…). Az emlékezetes expedíciót követő évben ugyanez a társaság
többekkel kiegészülve („Kik.., de elég lesz róluk itt csak ennyi,/Mert hát Biharedzett vén
csont valamennyi”) a Körös partján és a Szamos mentén tett hosszabb kirándulást – rész-
ben szekéren. Mármint a társaság java része. Ő gyalog. Hanzéros turisztikai hős-eposza
csupán 200 példányban jelent meg, s ma már könyvészeti ritkaság.

Egyebekben Eminescut fordítja – az elsők között, s nem is rosszul. A Bihar hegység nö-
vényvilágának egyik legjobb ismerője.

Forbáth Sándor gyógyszerész (nem azonos Forbáth Sándor orvos-költővel!) az elsők
között, az 1920-as évek elején jelentkezett e tárgykörben „Falusi patikus” című költe-
ményével. Versét teljes terjedelmében közöljük:

Naphosszat a patikus
Áll a tára mellett.
Apró, fényes-rézszínű
Súlyokat emelget.
Ujjait fürösztgeti
Kenőcsben és porban,
Feje fölött tégelyek
Andalognak sorban.

Bennük füvek, gyökerek,
Moszatok és algák,
Amelyek a képzelet
Paripáit hajtják.
…Afrika és Ázsia,
Hegy és völgy és tenger…
- Álmodoz a patikus,
Tágranyitott szemmel.

Jó volna ott élni most,
Ahol ezek nőnek,
Szagolni virágait
Távoli mezőnek!
Vagy utazni nagy hajón,
Új világok táján,
Nem falun hervadni el,
Sokak közt is árván.
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Naphosszat a patikus
Áll a tára mellett,
Apró, fényes-rézszínű
Súlyokat emelget.
Porok, füvek, gyökerek
Billegnek a tálon, –
… Élet, illat, szerelem,
Valóság és álom…

A kötelesség- és hivatástudat, a nemzetmentés apostoli vágya és lendülete érződik Gu-
lyás Pál erdélyi gyógyszerész költeményében, amely a „Híd” 1941. évi május 1-i szá-
mában jelent meg. Címe – mi más is lehetne – „A kis gyógyszerész”:

„…Fújja a jó porok sokrétű 
hártyáit s por lepi szemét,
bújja a természet sokléptű
tárnáit a kis gyógyszerész.
recepteket rak ki receptre,
csak élte receptje kopik,
fú-főz-mér reggel, délben, este,
csak neki nem hajnalodik….

Eddig mennyi minden van nála,
Szereiben nincs határ:
szívgomba, síkpor, istenfája,
veszélyfű és dühübogár,
kaporbalzsamolaj, gyémánt ír,
macskagyökér és papsisak,
barátfű, öregcsepp és saszsír…

Adjatok neki gyógyszertárat,
Erdély fűvei tengerét,
nem egy gyógyszertárat, de százat,
mert az ő családja a nép!”

Szágel Károly Tószegen, majd Tiszavárkonyban volt gyógyszerész ezekben az években.
A kisgyógyszerészről, vagyis hát saját magáról szól „A rab” című költeményében; a rab-
ról, akit kötelességtudata szinte odaláncol a táraasztalhoz, bár már régóta nem talál örömet
munkájában, mert:
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„Vizsgált, mért, gyúrt így napestig,
Arca munkakedvtől égett –
Most már ez sincs, minden: gyártmány,
Minden: különlegességek.”

Medgyessy György nagydobosi gyógyszerész mindezek, a sivár jelen ellenére úgy véli,
a szakmának igenis van jövője. 1928-ban írt, „A fiam” című hatsorosában ezt a követke-
zőképp fogalmazza meg:

„Jeles, kis diák.
Csendes, tűnődő, cseppet sem svihák.
Szeme kérdőjel. Ajaka kérdés.
Törölget. Elrak. Dologra kész.
Mi leszel, fiam?

„Én? – gyógyszerész”.

A szolnoki születésű Sill András (1906-1944) kapott oklevelet. A budapesti egyetemen
Tuzson professzor mellett dolgozott. Verseit a Nyugat, az Újság és a Pesti Napló hasábjain
közölte.  „Hullámjáték” c. kötete 1931-ben jelent meg.

Stadler Aurél (1894-1973) bácskai, közelebbről palicsi gyógyszerész Győrött született
és szülővárosában végezte középiskolai tanulmányait. Oklevele megszerzését követően,
1912 októberében telepszik le Palicson, a gazdag észak-bácskai város, Szabadka akkoriban
rohamléptekkel kiépülő fürdőtelepén. Lírája a harmincas évek végén fordul virágzásba;
1938-tól évente jelentkezik versesköteteivel, összesen öttel. Igen termékeny költő – és
ami nagyon is meglepő, gyógyszerész létére sok mindenről ír, többek között vallásos ver-
seket is közöl, csak – Souvenir c. verseskötetének kivételével – éppen magával a gyógy-
szerészettel nem foglalkozik. Ebből a szempontból üdítő kivételnek számít a kor hazai
patikus-költői között.

Első verseskötete „Csak egy csodám maradt” címmel Sopronban jelent meg (é.n.),
„Líra és film” c. műve viszont már Szabadkán. Rá egy évre jelentkezett „Az élet két arca”
c. verseskötetével, majd egymás után jelentette meg további köteteit: „Líra és film. Isten.
Magány. Ember” (Szabadka 1934), „Az élet két arca. Versek.” (Szabadka 1935), „Hegyek,
vizek, emberek. Versek” (Szabadka 1937). 1938-ban két kötetet is kiadott „Aforizmák” és
a „Család dicsérete. Költemények”, címmel, mindkettőt Szabadkán. 1942-ben Szabadkán
adta ki 1938-41 között született verseit „Csend, béke, fény!” címmel, ugyanebben az
évben pedig Sopronban „Isten” c. vallásos verseinek 1. sorozatát. „Eszmény és erkölcs”
c. műve Etikai aforizmák alcímmel került kiadásra Szabadkán 1943-ban. Ugyanebben az
évben, ugyanitt még egy verseskötete látott napvilágot „Tiszta szó” címen. A háború
utolsó előtti évében adta ki két utolsó kötetét Szabadkán „Halk tájak lelke” és „Az alázat
könyve” címmel.
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„A gyógyszerészet epigrammáigól” c. hibásan időmértékes kétsorosai a „Gyógyszerészi
Hetilap” 1944. márciusi számában jelentek meg:

„A hivatásunk

Bármi nehéz ez a gond, ’Pharmaciát’ sokra becsüld,
Szent marad, áldásos, szép örök nagy hivatás.

A  ’törpe’ hősök

Minden igaz célnak terhét aki tűrve viselte,
Legyen a tér bár szűk, munkája hősi erény…

Gyógyszerhiány

Míg bőségben a szer, gyógyítani könnyű lehetne,
Kincsed ha néhány fű, alkoss belőle csodát!

A tűnő értékek

Szenna, jód és kinin, te fontos, te nagyszerű érték,
Vár az üres tartály, vár az ezernyi beteg!

Kalmár vagy tudós?

Nem lehet e pályán kalmár, aki nagytudományú,
Nőjön hát a tudás, roskadjon könyvtől a polc!

Sóvárgás jobb taxa után…

Jobb taxát sóvárgunk, méltóbb, igaz emberi díjat,
Több ezer gyógyszert kell tartanod, ó de miből?!

Egy gyógyszerész könyvállványa előtt…

Jól esik mindig a dicséret és diplomás voltod,
Cáfol e kopár állvány s rajt csak ’Pharmacopoea’ díszlik…
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Örök panasz

Minden pálya nehéz, ne csepüld hát csak magadét,
Mert, míg korholod azt, kicsinyíted önmagadat!”

Sütő Nagy András kolozsvári kolléga 1927-ben megjelent „Gyógyszerész Himnusz”-át
mindazon gyógyszerész pályatársának ajánlotta, „akik testvérek a nagy munkában, melyre
életüket áldozták.” 12 versszakos himnuszát meglehetős pesszimizmussal indítja:

„Mi mindig szegények, mostohák voltunk,
Mi mindig csak robotoltunk,
És robot ma is, igás a sorsunk.”

Aztán a nyolcadik versszakban felragyog a remény, hogy egyszer, valamikor másképp is
lehet még, annál is inkább, mert a gyógyszerész munkája „a szent Életerő.” Az utolsó
versszak aztán már igazán lelkesítő felhívás:

„Fel a szívekkel, bajtársak, testvér,
A mi munkánkért gyönyörű a bér:
Milljók áldása mindennel felér!”

Igen, sursum corda! A kérdés csak az, milyen korba’ – tehetnénk hozzá korunkból (i.e.
2013, szül. 1947) adódó cinizmusunkkal.

A „verseltek még” kategóriában említhetjük Misutta Károlyné balatonszentgyörgyi gyógy-
szerészt, aki már 1914-ben elsiratta nosztalgiával teli, „Régi szép patikák” c. költeményé-
ben a patikusi dicső múltat. Az öt versszakos műből az első kettőt közöljük:

„Régi szép patikák, csendes hűs szentélyek,
Ahová az ember áhítattal lépett –
Emléktek él csak! más a nóta már ma:
Lesújtott reátok a kor durva járma.

Templom után hová áhítattal léptek,
S hangosan kopogni benne szinte féltek –
Ma vásári lárma, üzérkedés ver fel.
Nem megy beléd senki tisztelettel.”
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Természetesen mi is le vagyunk sújtva. Járomostól. Durván. Az viszont még durvább,
hogy már a köteles tiszteletre se lehet számítani, ha belénk – beléd mennek. Remélhetőleg
templom után, persze.

Kutassy Dániel balassagyarmati gyógyszerész és drogista, az ottani Madách-társaság osz-
lopos tagja az 1922-es ülésen olvasta fel „Költői verseny Berettyószéplakon” című remekét,
amelyet azonban inkább nem idéznénk, már csak azért sem, mert már az elnökség sem kí-
vánta jegyzőkönyvileg rögzíteni a jeles tankölteményt, s így valóban nincs miből idéznünk. 

Nagy Albert csanádpalotai gyógyszerésznek a szakma belső villongásait bemutató al-
kalmi költeményét (1933) nagyon szerettük volna fellelni, s megmenteni az enyészettől,
de sajnos, nem jártunk eredménnyel. Így csak megemlíteni tudjuk az opuszt.

Szobotka Lilla kolozsvári elsőéves gyógyszerészhallgatónő „A rab gólya” c költemé-
nyével lepte meg a tanszéket az 1941/42 tanévben, pontosabban februárius havában, amely
köztudottan nem a gólyák hónapja, Kolozsvárott se. Mindazonáltal a gólyaverset teljes
terjedelmében közöljük:

„Árva gólya áll magában
A labori félhomályban.
Mozijegye meg van váltva,
Messze, messze
Elsietne,
Csakhogy nem kész a kristálya.

Tűnődik fél lábon állva.
Elmereng a más kristályán.
A lombikot ütögeti,
Ebből áll a mulatsága,
Ha feldönti, újrakezdi.

Esti képet ölt a labor,
Nincsen benne senki, sehol,
Egy van csak, ő, az árva,
Nincsen kész a kristálykája.
Elbóbiskol erre várva.

Kis patikus gólyamadár,
Sose nő a kristály, ne várj!
Soha többé év végéig,
Mert ha éppen
Nőne szépen,
A többiek – kicserélik!”
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A más, vagy éppen a saját magunk kristálykáján történő féllábas merengés nyilván meg-
erőltető gyakorlat lehetett. Hogy gólyánk ettől mégis más-, de legalábbis ihletett állapotba
került, annak csak örülni lehet. 

Színművek és színműírók

A patikárus alakja a Rómeo és Júliában a legklasszikusabb gyógyszerészábrázolások közé
tartozik, még ha mellékszereplőről van is szó. A patikabelső leírása ugyanígy. Mészöly
Dezső fordításában közöljük az ide vágó részletet, Romeo méreg-monológját:

„Eszembe jut egy patikárus…
Itt lakhat: erre láttam őt minap,
Toprongyosan, kócos szemöldökével.
Aszott gyógyfűveket szemelt aszottan:
A nagy nyomor csontig lerágta húsát.
Sötét boltjában teknősbéka lógott,
S egy alligátor, s förtelmes halak
Kiszáradt bőre. Fent a polcokon
Ütött-kopott üres kis tégelyek,
Zöld bögrék, hólyagok, dohos magok,
Zsineg végek, száraz mézes-kalácsok,
Jól széjjelrakva, hogy mutassanak.
Elnéztem ezt és azt mondám magamban:
’Ha egy embernek méreg kellene,
Efféle éhenkórász adna néki’,
Ha pallos jár is érte Mantovába.”

Moliére „Képzelt betegének” patikusa, Pourceaugnac nem szorul különösebb bemuta-
tásra. Alakját többen is megrajzolták, ezek közül talán Maurice Sand karikatúrája a leg-
ismertebb. A grafikus művész a patikust természetesen a szakma korabeli attributumával,
egy óriási klistéllyel ábrázolta.  
Ismert, hogy Henrik Ibsen (1828-1906) gyógyszerészként kezdte pályáját, igaz ugyan,
hogy a segédségnél nem jutott tovább, hamar elcsábította a vers- és drámaírás. „Catilina”
című drámájának első változatát 16 éves gyógyszerész gyakornokként írta, azonban a kéz-
iratot kétségbeejtő anyagi helyzetében csomagolópapírként volt kénytelen eladni. 1848-
49 telén aztán megszületett a darab végleges változata; ősbemutatójára Stockholmban
került sor 1881-ben.
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Szép Ernő háromfelvonásos színdarabot írt a patikusokról,
amelynek szövegkönyve nyomtatásban is megjelent („Pati-
kában”, Athenaeum Rt., Budapest 1919). Az első felvonás
első színét hová is helyezhette volna a szerző? Természetesen
egy kisvárosi kaszinó játék-, magyarán kártya-szalonjába. Jól
ismerhette az alakjait, akik között feltűnik a fiatal segéd, aki
hevesen ostromolja a princi feleségét stb.

Gyógyszerészeink közül az idők során számosan próbálták
ki magukat ezen a téren. Az alábbi lista valójában inkább fel-
sorolás jellegű, s korántsem teljes. Összeállításakor nem igen
tudtuk eldönteni, időrendi vagy ábécé-szerinti sorrendet hasz-
nálunk – végül is ez utóbbi mellett döntöttünk, miután min-
den egyéb, bármily más szempontot felhasználó besorolási
kísérlet alkalmatlannak tűnt.

Avarffy Géza (1852-1915), az egykori török őrnagy, tábori
patikus, majd glogováci gyógyszerész 1905-ben, Aradon je-
lentette meg első drámáját „Becsületszó” címmel. Bemuta-
tójára az Aradi Színházban került sor Szakár Andor
rendezésében ugyanezen év június 14-én. Tulajdonképpen a
magyar Rómeo és Júlia, László és Judit történetét adták elő
– melodrámába ojtva. A darab grand fináléjában a két hőssze-
relmes majdnem meghal, de aztán mégsem: Judit előbb cián-
kálival akarja megmérgezni magát, de a ciánkáli feliratú
dobozban – micsoda megtévesztés! – cukorka van. Judit nem
sokkal később megőrül; László ugyanakkor halálos beteg-
ségbe esik. És ekkor jön a nagy csavar: az ép elméjét vissza-
szerző leányzó és a halál torkából visszatérő ifjú, félholtan
bár, de boldogan egymásra talál (happy ending), a fő intrikus

(Luis, a mama) viszont tévedésből kiissza a méregpoharat és tényleg meghal, miközben
Nádas bárónak, a francia szerzet, intrikus szövetségesnek és reményteli vőlegénynek döb-
benten kell tapasztalnia, hogy menyasszony és anyós nélkül maradt. Szörnyű.

Szerzőnk „Költői álom” c. műve (Szomorújáték. Drámai költemény. Egy előjátékkal
és négy képpel) szintén Aradon látott napvilágot. Avarffyt bevallottan Petőfi „Salgó” c.
költeménye ihlette megírására – a mű cselekménye egyébként a XIII. században játszódik,
nem sokkal III. Endre királyunk halála után. Legjobb tudomásunk szerint a költemény
nem került dramatizálásra. Talán jobb is.
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Demeter László nagykanizsai kolléga „Háziasszonyok vacsorája” c. vígjátékát a Fővá-
rosi Komikusok Kabaréja mutatta be 1931 novemberében.

Kazay Endre még 1920-ban jelentkezett első színdarabjával, a „Patrona Hungariae”-val.
címmel. Nem sokkal ezután megírta „Imanhotep, a fáraó leánya” c. darabját, amelyet később
meg is zenésített. Mellesleg: ekkoriban tanult meg orgonázni. Már túl a negyedik x-en. 

A mezőberényi gyógyszerész, Kertész József „Végzet” című három felvonásos színda-
rabja 1914-ben készült. Valóban ez lett a szerző végzete, mert egy előadást követően vég-
leg lekerült a színlapról.

Lukács István (1863-?) ipolysági gyógyszerész, a „Gyógyszerészeti Értesítő” tulajdo-
nos-szerkesztője népszínművekkel jelentkezett, amelyekben jobbára gyerek- és ifjúkori
élményeit dolgozta fel. 

Első darabja, az „Emberi gyarlóság” a Kisfaludy Színház előadásában került színe
1899. január 30-án. A színlap szerint „Történik 48 óra alatt Hont megye egyik falujában
az Ipoly mentén. Idő: jelenkor.” A darab egyes dalbetéteinek szövegét, sőt zenéjét is Lu-
kács szerezte, a „többi népdalok a nép ajkáról lettek átvéve.” 

Az „Emberi gyarlósággal”, pontosabban a színidirektorral nem volt igazán szerencséje,
mert csak egyetlen egyszer adták elő, jóllehet előre értesített kollégái megtöltötték a pá-
holyokat (bár igaz, hogy a táblásszékek üresen maradtak). Lukács azonban élelmes ember
volt, nem hagyta magát lenyomni; hirtelenjében kinyomatta a szövegkönyvet, majd egy
két koronára kitöltött csekk-utalványt csatolva hozzá megküldte a kollégáknak. Sokan fi-
zettek. Dr. Fauser Géza is, aki viszont az utalvány margójára ráírta: „A gyarlóságért!”

Lukács 1920-ban odahagyta Csehszlovákiát, s Pesten vett magának patikát. 1923-ban
az „Úr Keze” című darabjával megnyerte az „Élet” c. lap népszínmű pályázatát.  1934-
ben született „Aranyigazság” c. eredeti népszínműve (3 felvonásban, dalokkal), amely
az „Emberi gyarlóság” folytatásának tekinthető. Szövegkönyve Forráskúton, Rácz István
műhelyében, sokszorosított formában jelent meg. Nincs adatunk arra nézve, hogy a darab
színpadra került volna, hacsak nem amatőr előadásban. „Bűnhődés” c. négy részes nép-
színművét 1941-ben adta ki 100 sokszorosított példányban (Rácz István, Ecseg).

Alkalmi költemények

Az alkalmi költemények java része névtelen (fűzfa)poéták, költői ambícióval megáldott
szaktársak alkotása. Az is csoda, hogy ezek egyáltalán fennmaradtak – az utókor okulására
és nem kis bámulatára, természetesen. Az alábbiakban ezekből a bámulatos alkotásokból
szemezgetünk. Vagyis csak a javát, sőt, a legjavát adjuk – gondolhatják, milyen lehet a
seprője! Bár ebbe talán jobb bele se gondolni…

Kárász István budapesti gyógyszerész ötvenedik születésnapját kollégái, régi ivócim-
borái körében ünnepelte. Az alábbi rímes laudációban lehetett része:
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„Ötven éves Kárász Pista,
Negyven éve boromissza.
Vagyon néki csukamája,
Ezer áldás szálljon rája!

Gyogyón szeres, gyakran szaros,
Tőle székes a fővaros.
Patikája oly takaros,
Leszólni is nagyon bajos.

Élj sokáig, derék Pistánk,
Éjjel-nappal érted innánk,
Sósborszeszet, nyakolajat,
Csak magadat meg ne tagadd!

Expediálj port és ostyát,
Szaliciles dürgőpasztát,
Szolgáld ki a nagyérdeműt,
Őrizd, mi fontos: a derűt!”

Baranyai Aurél 1974 őszén, a „pécsi szocialista típusú nagypatika” fennállásának 20 éves
évfordulójára emlékezett a következő költeménnyel, amelyet a „Gyógyszerészet” hasáb-
jain kívánt közreadni. A szerkesztőség ebbeli kérésének örömmel tett eleget a rákövetkező
év februárjában:

„A pécsi nagypatika

Nem halt meg a patika-poézis:
a patika is lehet Ararát,
ha szíve van s a szenvedő szíveknek
önként kitárja mindkét pitvarát.

Mert van ilyen, lehet és legyen is,
mert maga a tabletta nem elég,
hogy felhangolja munkás holnapokra
a tenni tudók drága erejét.
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Mutassak egyet? Itt a pécsi példa
a tér tövében, lépj be ajtaján
és nézd és lásd és halld, hová emelte
húsz év alatt a gyógyszertudományt.

Az emberséget, e fő hatóalanyt
hogy leheli a pilulás dobozba
a gyógyfüvektől az antibébiig
a gyógyszerek hatását hogy fokozza.

Hókuszpókuszos szent sarlatánok
s az alkímia rég történelem;
reális lett, meggyőző, világos
az officina, a kígyós kehely

e húsz éven, mely századokat száguld
előre, robbanó rakétaként
s az Aranysasból vas számot kovácsol
a Tízperegyest, Pécsnek főterén.

e húsz kemény év, mely százzal is felér,
az Aranysasból Tízperegyes izét
alkimiákol, így lesz a büszke madárból 
Pécsnek városában számozott telér. 

A régi Arany Sas már elveszett,
de meglelte tisztultabb önmagát,
tiszteletet ébresztőn az ősök 
örökszép tradícióin áll.

A hivatás határidője hosszú,
nem húsz évig, halálig tart, az ám!
Jó magister világ-bajára is
Gyógyírt keres s holnap talán talál.

Hinni tud s tud hitet hinteni
marékkal a Tagadás szemébe.
Számítsatok e nagybeteg világban
A gyógyszerek szakértő emberére!”
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Talán mondani sem kell, hogy nem sokkal a szaklapban történt közzétételt követően
megjelent a költemény átdolgozott és átértelmezett változata, amelyet gép- és kéziratban
terjesztettek a kollégák körében. A szerző személye – minden bizonnyal szintén a gyógy-
szerek szakértő embere – azonban mindmáig ismeretlen. A páratlan, mélyértelmű költői
képeket, utalásokat, sőt utálásokat tartalmazó parafrázis így hangzik:

„Előttem a patika, utánam
özönvíz; szív a csúcson, odaát
szürcsölve szív, mindenét kitárván
arám, My Fair Lady of Ararat.)

Ha teheti, hát tegye! – meg is teszi,
Mer’ ő olyan, ő nem viccel soha,
Erejét esméri Buda s Keszi,
Tabu lett a neve, sorsa mostoha. 

Most megmutassam? Láttál már ilyet?
nézdd, lásdd, ne habozz, bátran simogasd!
Hatolj beljebb, ne félj! Csak így, ó, igen
Csakis így ismerheted meg magad.

A pécsi pancser pilula, s lehele
Passzántos szeleket. Mily kecs! Micsoda ív!
Mily csoda!  Lett is tőle gyermeke…
De balsors, haj! Taigetos positiv.

Hókuszpókot legyőzték a törpök,
farkához kap kígyó, Eszéhez Kuláp, 
húsz éve már, hogy guggolva költök 
hatóanyagok szörnyű mocsarán.

Az öreg sas már nem kaptat, sőt még
csak nem is totyog, csak tollászkodik,
tra, tra, tra – dikciózza. Másra rég
nem telik; akkor hát tra – napestig.

Papnak, patikusnak hivatása
holtig tart; testet-lelket kenőcsni 
kell; skapulárét esmeg  spatulát  
közben, biz’, nem, nem lehet letenni.
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Mi tagadás, tyúkszemem miopiás, 
szakértőként monyom, elhiszed 
talán. De ha te sem, ugyan ki más
fényezné magát ennyire – neked?”

Népi rigmusok

Viola József (1770-1859 k.) marosvásárhelyi születésű gyógyszerész, a moldvai fejedelem
udvari orvosa, az MTA levelező tagja gyűjtötte a modvai csángó népköltészet alkotásait.
Az ő gyűjtéséből idézzük az első két strófát:

„Igaz, hogy én szegény vagyok,
De lám, szükszégim szem nagyok,

Vagyon egy barna asszonyom,
’Sz azzal szükségem pótolom.

Húsz juhunk van ’sz egy tehenünk,
Mamaliga a kenyerünk;

’Sz mégis jó időket töltünk
Pap ’sz patikára nem költünk.”

A csángók egyébként - ha lehet ilyet mondani – kissé fi-
xálódtak a patikával kapcsolatban talán azért, mert sokáig
nem volt nekik. Amikor Hadikfalván lett, rögtön meg is
verselték:

“Véges-végig a patika szélén
kinyílott a rozmaring a kalapom szélén:
Egy-két szál, három szál,
Csalfa voltál rózsám – megcsaltál.”

Remélhetőleg nem a patikussal. Egy másik versből egyéb-
ként kiderül, hogy a leányzó egy diákhoz vonzódik.

“Az én rózsám íródeák, 
Nem kell neki gyertyavilág,
Megírja ő a levelet,
A ragyogó csillag mellett.
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Írók, újságírók, szerkesztők és hasonló szellemi szegénylegények

A leghíresebb hazai patikus-irodalmárt minden bizonnyal Steingassner, mármint Tömör-
kény István (1866 – 1917) személyében tisztelhetjük. A múzeumigazgató és régész Tö-
mörkényt egy kicsit a vasutasok is a magukénak tekintik, miután a ceglédi pályaudvar
várótermében látta meg a napvilágot. 16 évesen állt be a Szeged-belvárosi Kovács-féle
patikába, a ’Papushoz’ gyakornoknak. Erre az időszakra bizony nem a legjobb szívvel
emlékezik vissza:

„…Nem tetszett sehogy sem a mesterség. Borzasztó korán föl kellett kelni, képzeljék,
öt órakor, s elmenni a patikába. Öt óra! Rettenetes az. Azelőtt el sem bírtam volna gon-
dolni, hogy vannak emberek, akik felkelnek öt órakor. Aztán a patika, a tégelyek, csészék,
kenőcsök… Igen, hát nagyot zökkentem bele a valóságba és a valóságnak a csúnyábbik
része minduntalan a nyakamba szaladt. Ügyetlen voltam elképzelhetetlenül; egy üveggyár
megélt volna abból, amit összetörtem. S ahhoz iszonyatos félelem járult. Hogy soha sem
fogom megtanulni ezt a sok latin nevet, s kétségbe esve gondolkoztam ezen, úgy tetszett,
hogy vigyorogva nevet rám a szappan-spirituszos üveg. Később sikerült földhöz vágnom
azt is.”

A gyerekember annyira elkeseredik, hogy mérget kever magának, azonban óriási sze-
rencsére nem jól tudja a receptet, s főnöke egy lúdtoll segítségével visszakormányozza a
túlpartról erre a világra. 

A tirocinium letételét követően Kistelken dolgozik, a „Szentlélek” gyógyszertárban; itt,
az éjszakai inspekciók alatt születnek első irodalmi zsengéi. Itt viszont az Opodeldoc
camphorata, vulgo Linimentum saponato camphoratum, vagyis a reumatikus fájdalmak
enyhítésére szolgáló elszappanosított kámforos kenőcs készítési módján összekülönbözik
főnökével és kilép. Az akkoriban igen népszerű opodeldok egyéb-
ként igen veszélyes szer volt – készítői számára. 1905-ben történt
például a szomszédban (Leitmeritz, Csehország), hogy Joseph
Janka laboratóriumában az opodeldokos üveg felrobbant, súlyos
égési sebeket okozva neki és laboránsának. Visszatérve azonban
történetünkhöz: az opodeldokos kérdésben Tömörkénynek volt
igaza. 

Kilépését követően a csöngölei pusztára vonul vissza meditálni
József nagybátyjához, s innen tér vissza a szakmába, hogy provi-
zorként átvegye a Szeged-rókusi gyógyszertárat. Aztán újságíró,
könyvtáros, majd múzeumigazgató – és hamarosan ünnepelt író.
Népszerű elbeszélésein kívül számos régészeti és néprajzi cikke
is megjelent. Az alföldi népélet egyik leghitelesebb ábrázolójaként
tartják számon. 

Örkény István (1912-1979) a hazai groteszk megteremtőjeként írta be nevét irodalomtör-
ténetünkbe. Gyógyszerész családból származott; apja az egyik legforgalmasabb fővárosi
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gyógyszertár tulajdonosa volt, kormányfőtanácsos. Örkény, bár dip-
lomás gyógyszerész és vegyészmérnök volt, sohasem dolgozott a
szakmában. Pontosabban az ötvenes években származása (osztály-
idegen) ellenére újságíróként (is) dolgozhatott. 1956-ban a forrada-
lom mellett kötelezte el magát. Ekkori szerepvállalása miatt ugyan
nem börtönözték be, mint több írótársát, azonban száműzték az
Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár Gyógyszerismertető osztályára
(szilenciummal súlyosbítva). Az 1963-as amnesztiát követően nyílt
újra lehetősége publikálni.   Egyperces novellái nem csupán formai
szempontból hoztak újat a magyar prózába, színdarabjait több or-
szágban játszották, Kínában is.

Ámon Vilmos (1873 – 1912) a délvidéki Kulán született. Galgó-
con segéd, ahol kiadja a „Galgóc és Vidéke” című, háromnyelvű
(magyar-szlovák-német) lapot. 1902-ben nyer jogot Handlován. Hamarosan azonban bérbe
adja itteni gyógyszertárát, majd Sopronban 1908 nyarán megvásárolja Velcsey István pati-
káját. 1911-től kiadja „Kultúra” c. szépirodalmi és művészeti havilapját. Mondhatni, uni-
verzális szerkesztőként, mivel lapja nem csupán saját kiadásában és szerkesztésében jelenik
meg, hanem jórészt maga is írja. Mindeközben szerkeszti a „Soproni Naplót”. „Dr. Mar-
csa” c. három felvonásos színművét a Soproni Színház mutatja be. Megjegyezzük, hogy
neje Betta álnéven tárcákat és novellákat ír, amelyeket férje közöl saját lapjaiban.

Barta Sándor (1890-1944) Kolozsvárott szerzett oklevelet, ezt követően Gelencén majd
Kovásznán volt gyógyszerész; még Gelencen írta „Műkedvelők Színháza” c. kötetét,
amely azonban 1928-ban Kovásznán jelent meg. Amint azt a címe is elárulja, a kötet mű-
kedvelő társulatok számára készült; 6 vígjátékot, 1 falusi életrajzot és 1 magánjelenetet,
valamint 1 dialógust tartalmazott. „Új Júdea” c. utópista-cionista regénye egyedülálló a
maga nemében. Kolozsvárott jelent meg 1938-ban. Egyedülálló könyvészeti értelemben
is, mert minden kutakodásunk ellenére sem sikerült belőle egyetlen példányt sem fellelni.

Bánfalvi (Leipnik) Lajos (1851-1912) középiskoláit Szentesen végezte, 1864-ben lépett
a gyógyszerészi pályára. 1880-ban szerez jogot Csanádpalotán, majd Hódmezővásárhe-
lyen vesz patikát. Hírlapíróként, szerkesztőként, költőként és elbeszélőként egyaránt nevet
szerzett magának. Szentes város közéletének is jól ismert alakja volt, nem csupán a helyi
lap szerkesztőjeként, hanem az izraelita hitközség elnökének minőségében is.

Irodalommal 1871-ben kezd el foglalkozni. Újságírással nem sokkal később: 1878-ban a
„Szegedi Napló” munkatársa, majd három rövid kirándulás következik a humor területére:
1880-ban „Szögedi Paprika” címmel indít lapot, majd Mephisto álnév alatt szerkeszti a „Su-
hogó” c. élclapot Hódmezővásárhelyen (1884. jun. 1-től jún. 9-ig), ezt követően pedig Sze-
geden a „Hüvelyk Matyit” (1889. jan. 1. - márc. 10-ig). Még ugyanebben az évben átveszi a
„Szentes és Vidéke” szerkesztését, amelyet haláláig vezet. „Thália befogad” című verses
színművével nyitják meg 1898-ban a szentesi városi színházat. Nem sokkal ezután jelentkezik
Közel és távol c. elbeszéléskötetével, majd Bolond nemes leánya című regényével. 
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Verseskötetének előszavából, amelyet nem mellesleg kritikusainak is címzett, érdemes
idézni az alábbi, mondhatni örökbecsű sorokat:

„Ti jó urak, kiket nem ismerek
S kik engem még kevésbé ismerhettek:
Ha e füzetke költemény lesz az,
Mit bírálatra kezetekbe vesztek
S a czímlapon nevembe botlotok,
Ha már nem írtok rólam semmi jót,
Csak arra kérlek: – bár ez ős szokástok – 
Ne leljetek a kákán is csomót!”

(Kiemelés a költőtől)

Bársony Elemér (1879-1938) fővárosi gyógyszerész, szerkesztő rövid néhány hónapig
miniszter is volt, jelesen a szegedi kormány népjóléti minisztere. Novelláskötete 1911-
ben jelent meg „Az endrődi statárium. (Hangulatok)” címmel. Elbeszélései nem keltettek
különösebb visszhangot irodalmi körökben.

Boglutz Viktor (1892-?) városlődi gyógyszerész a belényesi görögkatolikus gimnázium
növendéke volt, így aztán bőven adódott alkalma tapasztalatot szerezni a túlnyomóan
nemzetiségi környezetben élő  magyarság életének mindennapjaiból, majd a Nagy Háborút
követő, impériumváltó időszak nyomorúságából. Trianon után Budapesten szerzett gyógy-
szertárat; 1923-1925 között a „Gyógyszerészek Lapját” szerkesztette. 1938-ban jelentette
meg „Vergődő végeken” c. regényét.

A szarvasi születésű Csábrándy János (1903-?) kunbajai bérlő 1929-1940 között a
„Kunsági Hírlapot” szerkesztette. „Én vagyok a patikáros legény” c. verses, humoros
eposzát 23 évesen Szegeden jelentette meg.

A nagyszalontai Csete Lajos (1857-?) Krassovánon volt gyógyszerész. Humoros művei
igen népszerűnek bizonyultak; többek között ő alkotta meg Pokróc Ádám vasutyi kalóz
alakját. Zeneszerzéssel is foglalkozott.

A Csintalan Karcsi álnév alatt publikáló Csukás Károly „Az aranygyűrű hatása, vagy
a zárdaszűz titka” (Budapest 1902) c. regényét a rendőrség mint közszeméremsértőt el-
kobozta, a szerzőt azonban a bíróság felmentette. Ez kiváló reklámot biztosított a műnek,
amelyet azonban időközben bezúztak, Csukásnak már nem volt pénze az utánnyomásra.
Így aztán a zárdaszűz titka örökre titok maradt, még nagyobb sajnálatunkra. 

Falk Richárd (1878-1920) sokoldalú tehetségként szerzett nevet magának: íróként, új-
ságíróként, filmdramaturgként és rendezőként egyaránt működött. Középiskoláit szülő-
városában, Debrecenben végezte, ugyanitt töltötte gyakornoki éveit. Ezt követően azonban
elhagyta a szakmát, pontosabban tulajdonosként – a fővárosban szerzett magának gyógy-
szertárat – megmaradtak bizonyos kötődései, illetve kapcsolatai. 
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Bibliográfiája közel egy oldalt tenne ki, ezért el kell tekintenünk közlésétől. Azt viszont
feltétlenül meg kell említenünk személyével kapcsolatban, hogy a magyar némafilm el-
ismert szakembereként ismerték.

Fényes László (1871-1944), Horváth „szomorú emlékezetű népvezére”, a híres-hírhedt
újságíró, akit a Tisza-gyilkossággal is meggyanúsítottak, gyógyszerésznek, majd mérnök-
nek készült. Igaz, egyik pálya sem kötötte le sokáig az érdeklődését. Bár 1913-ban az a
hír terjedt el, hogy visszatér eredeti szakmájához, a gyógyszerészethez, ez nem bizonyult
igaznak. Jellemző azonban, hogy vele kapcsolatban az volt a hír, hogy esetleg, mégis…
1926-ban emigrációba kényszerült, s már nem is tért haza. New Yorkban hunyt el.

Genszky Géza (1894-1963) apjának a szepesi Felkán volt gyógyszertára, természetesen
fiát is gyógyszerésznek szánta. Az is lett, de nagy kirándulásokat tett az irodalom terüle-
tére. „Tisztelt szerkesztőség!” c. háromfelvonásos énekes színjátékát a Pataky József szín-
társulat mutatta be Szentendrén. Prózája az 1930-as években érett be. „Repül a Pille” c.
kötete a Magyar Élet Kiadónál jelent meg 1934-ben, „Vox Humana” című novelláskötetét
pedig a szentendrei Szent András Céh adta ki 1937-ben. Genszkyről egyébként el kell
mondanunk, hogy szakmai életpályája nem a legszerencsésebben alakult: csupán 1944-
ben tudott magának patikajogot szerezni Lengyeliben, azonban azt csupán két évvel ké-
sőbb, 1946 novemberében sikerült megnyitnia. A „Segítő Szűz Máriához” címzett patikát
aztán a gyönge forgalomra való tekintettel két év gyötrődést követően a szomszédos Kurd
községbe kell áthelyeznie. Majd következett az államosítás…

„Repül a Pille” c. regényének egyik jellegzetes alakja Csontos patikus, aki a fiatal or-
vost bevezeti Feketehegy nagyközség úri köreibe. Ez a társaság pedig áll a főjegyzőből,
a segédjegyzőből, két községi írnokból, négy tanítóból, a katolikus papból és a kálomista
lelkészből, és persze főhősünk mentorából.

Nem érdektelen a bemutatást megelőző, az öreg patikus által lefolytatott káderezés:
„Most már nézzünk az után, amiből megélünk. 
– Ismered-e öcsém a ferblit?
– Hírből és hatásából ismerem. Mint mentőorvos sok esetben állapítottam meg az ál-
dozataimnál a halált – , feleltem.

Az öreg félrehúzta a száját:
– Akkor a tarokkot sem ismered?
– Bizony azt is csak hírből.
– És a kalabriást?
– Azt is csak hallomásból.
– De huszonegyezni csak tudsz?
– Még nem próbáltam.

Elképedve néz rám:
– Hát akkor mit tudsz te, kedves öcsém, tulajdonképpen…?”
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A fiatal orvos erre közli, hogy gyógyítani tud. Aztán a kezdők pimasz szerencséjével
huszonegyesen kizsebeli az úri társaságot – az est végén 61 korona nyereséggel áll fel a
kártyaasztaltól. 

„Vox Humana” c. elbeszélésének egyetlen darabját, a „Non omnis moriar”-t szenteli
gyógyszerészi témának. Az elbeszélés főhőse Babócsay Bálint „vén oklevélhíjas gyógysze-
rész”, aki a jellemhiányos, fösvény és harácsoló „Jószagú” patikusnál talál alkalmazást. Jó-
szagú, aki édes és émelyítő illatot hordozott, mint a virágos akácerdők… nyivászta, semminő
emberke volt, de színesen és választékosan öltözködött.” Egyebekben kiugrott szerzetes
volt, aki az irgalmasok kegyelméből kapott diplomát, a diploma kegyelméből feleséget, és
a feleség kegyelméből patikát. A jó és a rossz konfliktusa a patika falain belül és kívül végül
mégiscsak happy enddel végződik: Babócsay pontosabban hét év szenvedés után elnyeri
egy csodálatos, ifjú hölgy kezét. Nem mellesleg pedig felfedezik művészi tehetségét: sikeres
szobrász lesz. Jószagút először a guta kerülgeti, de aztán vesz egykori segédjétől egy kisb-
ronzot. Befektetésnek.  

Gottier Lajos (1861-1919 k.) munkácsi, majd piliscsabai gyógyszerész igen termékeny
írónak bizonyult. Munkácson a hasonló című helyi lap társszerkesztője. Vidéki gyógy-
szerészként nagyon is jól ismerte a dzsentri életét, mely témának az 1900-as évek elején
egész elbeszélés-ciklust szentelt „Mulató Gentry”, Busuló Gentry”, „Pusztuló Gentry”
és „Gentry történetek” címmel. Elbeszélései, e gyengécske Mikszáth-utánérzések azon-
ban nem arattak különösebb sikert, ami többek között abból is kiderül, hogy azokat 1894-
ben Munkácson kiadott zsengéjével, az „Érzelmek” c. novelláskötetével együtt még
1910-ben is jelentős árengedménnyel árulta (Gottier összes, azaz öt kötet együtt 10 korona,
kötetenként 3 korona – kapható a szerzőnél). A millennium évében eladja munkácsi
gyógyszertárát és a fővárosba költözik.  „Specialitások” c. novelláskötetét, jóllehet a bo-
rítón 1910 szerepel, 1909 novemberében a Gyógyszerészi Hetilap jelentette meg. Nem
mintha a kötetnek a gyógyszer-specialitásokhoz bármi köze lett volna, csupán a szerzőnek,
mint a lap szorgos munkatársának sikerült a szerkesztőséget a kiadásra rábeszélnie. Egyéb-
ként megbánták; a mű több mint háromszáz példánya még jóval a világháború után is a
raktárban porosodott (ötszáz példányban jelent meg…).

A Tanácsköztársaság idején Munkácson, nővérénél tartózkodott, „de ott nyoma veszett”
– írja Horváth. Eltűnése máig rejtély.

Heisz Imre gyógyszerész a „Zuhany” c. élclapot szerkesztette előbb az 1870-es, majd
1890-es évek vége felé, hogy pontosan mikor, az jószerént kideríthetetlen. Mi megpró-
báltuk, de tényleg. A lap első száma ugyanis 1878 október 6-án jelent meg, felelős szer-
kesztőként és kiadótulajdonosként Horváth Gyula ügyvéd van megnevezve, kiadója
viszont Rusa Kálmán. Hogy Heisz már ekkor legalábbis rovatszerkesztőként dolgozott a
lapnál, azt az „Ördögpilulák” c. rovat elnevezése is jelzi. Egyebekben kutakodásunk
szempontjából számunkra marad – a hideg zuhany.

Posgay Andor csabrendeki gyógyszerész 1921 nyarán Sümegen  indította útjára „Észak-
Zala” címmel „mezőgazdasági és kereskedelmi keresztény” hetilapját. Az első szám 1921.
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július 5-én jelent meg, pocsék papíron, szörnyű nyomdatechnikával viszont sok hirdetéssel
és – a második évben már 800 példányban. A lap nem egészen három évet, pontosabban
évfolyamot élt, 1924. április 22-i, 16. számában a kiadó-szerkesztő sajnálattal volt kény-
telen bejelenteni, hogy a sanyarú gazdasági viszonyokra való tekintettel „a mai nappal bi-
zonytalan időre lapunk további megjelenését beszüntettük.”  Posgay a lapját ezután már
meg sem kísérelte feltámasztani.

Dr. Putnoky István (1904-1971) „Gyógyszertár az Isten szeméhez” című, 1942—ben meg-
jelent könyve igazi patikus kulcsregény. Hogy mennyire az, mutatja, hogy Török Árpád kol-
légája a regény egyik – nem éppen pozitív – alakjában azonnal magára vélt benne ismerni,
s ennek kapcsán (is) a „Gyógyszerészi Közlönyben” erős kritikával illette a művet. Meg a
szerzőt, aki aztán a „Gyógyszerészi Szemlében” válaszolt támadójának. Az elmérgesedő po-
lémiát végigszurkolta a korabeli gyógyszerész társadalom. A dologból végül is per lett, amely
azonban az „akinek nem inge, ne vegye magára” örökérvényű mondás jegyében még a
könyv megjelenésének évében megegyezéssel zárult. 

Simon Aurél (1865-?), és Teleki Béla együtt bérelték a nagybányai „Arany Sas” fiókját
(tulajdonos Widder Péter) az erdélyi Misztótfalun. Ugyanitt nyomdát üzemeltettek, ahol
elsősorban gyógyszergyári csomagolóanyagokat gyártottak (dobozokat, porkapszulákat,
szignatúrákat, pecsétbélyegeket stb.). Ők ketten adták ki, szerkesztették, írták és persze
nyomták 1.800 példányban a „Gyógyszerészet” c. havi megjelenésű folyóiratot 1905-1906
között. Tették pedig ezt előfizetők nélkül. Nem is tehettek másképp, tekintettel arra, hogy
lapjukat ingyenesen terjesztették. Tulajdonképpen ennek reklámbevételeiből remélték fi-
nanszírozni lapjuk megjelentetését – vagyis tulajdonképpen saját cégeik országos reklámját.
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104. ábra   A Gyógyszerészet elsó száma, részlet



Simon Aurél nem csupán jó üzleti érzékről és reklámötletekről tett tanúbizonyságot, de
szavalóművészként és műkedvelő színészként is bemutatkozott Nagybányán. Munkássága
a szerkesztői tevékenység mellett ugyanakkor a (szak)irodalomra, sőt a lírára is kiterjedt.
Ez utóbbi esetben szerencsére csupán rövid kirándulásról beszélhetünk: lapkiadói éveiből
1, azaz egy költemény szerzőségét sikerült rábizonyítanunk. A kérdéses mű 1906 febru-
árjában születhetett, a múzsa csókját pedig a nagybányai illetőségű B. Rácz Anna úrhölgy
prezentálhatta, akit Simon szaktársnak volt szerencséje épp akkortájt eljegyezni. Tudo-
másunk szerint ez a világirodalom egyetlen gyógyszerészi témájú „tárca-költeménye.”
Szörnyűséges klapancia, viszont tagadhatatlan, hogy sokéves tapasztalat szól – mit szól,
kiabál ki – belőle. Úgy érezzük, kötelességünk teljes terjedelmében közreadnunk e mély
gyógyszerészi-üzletvezetési bölcsességeket tartalmazó tankölteményt:

„Tanácsok kezdő principálisok számára
(Idősebb kartársaknak is szabad elolvasni)

Ha jó gyógyszertárad forgalma,
Örvendj! De ne mondd meg soha!
Kivéve, ha átruházod,
Mert van erre okod.

Ha pedig venni akarsz,
Fontold meg, míg bele nem kapsz.
Hely-ismeret, nyelv-viszonyok,
Lényegesen irányadók.

Ha erigálsz s rendelkezel,
Ne tárgyalj külföldiekkel,
Pártold a hazai ipart,
Mely sok embert itten föntart.

Papírárut ha keresel:
Ne állj szóba a nímettel,
Rendeld meg azt magyar gyártól:
Simon kartárs és Társától.

Capsula recére nyíló,
Befuvás nélkül kinyiló,
Emeli az esztetikát
S nem táplálja a bacilát.
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Sima capsula szintén jó,
Ha az jó papírból való’
Nem okoz az semmi hibát.
Csak ha adtál érte nagy árt.

Számla- és Receptpapirok,
Meggyőződtél róluk, hogy jók.
Ha egylet számlára adtál
Nagy percentet, úgy befagytál!

Zacskókat ha szépet rendelsz,
Ne menjen bele sok floresz
Inkább kisebbeket rendölj,
Taksa szerint, hogy jól kijöjj!

Vigyázz ostya-borítéknál,
Utasítást ki ne hagyjál,
Használd csak a magyar nyelvet,
Felejtsd a német szöveget.

Recept-Kuvertát ha adtál,
Ezzel udvariaskodtál.
Ne hajlongjál a padlóig,
Hátán reclam-nyomás elég.  

Portárával jobban jösz ki,
A toloda nem hozza ki,
Mint aranyos portárcánál,
Felszámíthatsz jó 20 pornál.

De hogy tolodát számíthass,
Szekrényt Simonnál csináltass,
Oly olcsó, mint a portára,
S négyszögletű a formája.

Tea-dobozt új rendszerűt,
Szépet, cégjelzéssel együtt,
Rendelj tőlünk hamar, rögtön,
Ne várd meg még defektusba jön.
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Tapasz-csomagolót szignálj,
Számítsd fel, de ne concurálj.
Bajuszpedrőt dobozokban
Gyártasd nagyban s add boltokba.

Nem kell ezt kihagyni kézből,
Vegyék most is gyógyszerésztől.
Ne kotyvasszák ezt fodrászok,
S hozzá nem értő utánzók.

Gyártsunk vegyszert, piperét,
Ne használjuk a külföldét.
Adjunk nekik bármily nevet,
S csináljunk nagy keresletet.

Szignaturát, tokokat,
Rendeljetek hozzá sokat.
S a „Gyógyszerészet” emlőjén
Lendül iparunk, idején.

Hogyha ezen tanács tetszik
Folytatása következik.
Míg Pápírusz-téma lebeg,
Öreg Aesculap áldjon meg.”

Ámen – tehetnénk hozzá, de ehhez nincs nagyon mit hozzátenni. Ami pedig a beígért
folytatást illeti, arra – talán mert az öreg Aesculap nem nézte jó szemmel, ahogy a „Gyógy-
szerészet” emlőjén lendül az ipar, de meglehet azért, mert leült a ’Pápírusz-téma’ – végül
is nem került sor. Szerencsénkre.

Székely Jenő (1889-1965) „Hangulatfoszlányok” című verseskötete 1912-ben jelent
meg. Ami a szerző hangulatát illeti, egészében is meglehetősen borongósnak mondható,
fiatalsága ellenére – talál épp ezért? Csalódott szerelem, világfájdalom… „Volt egy dalom”
c. versének első négy sorát idéznénk, csupán csak hangulatfestő foszlányként:

„Volt egy dalom, melyet úgy imádtam,
Hogy kivertem százszor lantomon.
Jött egy leány, aki nem szerette
És már nem is tudom.”

165



Mit mondjunk? Mi se. Költőnk második verseskötetével már katonaként jelentkezett,
1916-ban. A „Csönd” a háború halotti csöndjéről beszél, a lelkekbe költöző süket, máko-
nyos csöndről. Ezúttal jó versekben. A verseskötethez Szép Ernő írt előszót. Erre a kiadó,
Galantai Gyula kérte fel, aki antikváriusként jól ismerte az írót – és a kor számos más
irodalmi hírességét is, akik mind törzsvevői voltak a pesti Belváros különböző helyein
meg-megtelepülő különc kereskedőnek. Aki egyébként bajtársa volt Székelynek – egy
alakulatban szolgáltak a Nagy Háború első két évében – így születhetett meg ez a kis, for-
más verseskötet, amelynek borítóját Arnhold Béla (1887-?) rajzolta. Ő sem véletlenül ke-
rült a képbe, pontosabban a borítóra, aradi rajztanárként baráti viszony fűzte
mindkettőjükhöz.

Székely 1917-ben szerzett oklevelet. A rákövetkező évben tevékeny részt vállalt a
Gyógyszerészek Szakszervezetének alapításában. A Tanácsköztársaság alatt a gyógyszer-
tárak köztulajdonba vételét intéző ’patent bolsevista’ csoporthoz tartozott; szerkesztette a
Gyógyszertári Munkások Lapját. Kazay Endre „félreismert zseni” és „nagy pozőrként”
emlékezik rá ezekből a hónapokból. Eme mozgalmas időkben nyilván nem maradt ideje
az irodalomra, s miután a Tanácsköztársaság bukását követően szakmájának gyakorlásától
eltiltották, újra tollat ragadott. „A hazugkirály” c. regényét, majd „A porcellángyár” c. 4
felvonásos drámáját  már a húszas évek első felében adta ki. Egyikkel sem okozott külö-
nösebb feltűnést. 

„Az öngyilkos élet” c. drámája Budapesten jelent meg 1926-ban, amelyet két évvel ké-
sőbb követett a Kolozsvárott kiadott „A Csehi-család” című drámája. 1946-ban „A
Gyógyszerész” című lap szerkesztője lett.

A nagyszalontai Csete Lajos (1858 – ?) szülővárosában, majd Kecskeméten végezte kö-
zépiskoláit. 1878-ban szerezte oklevelét, ezt követően pedig három éven át vezette a hajósi
(Pest m.) patikát. Krassován vett gyógyszertárat,  hogy aztán feljöjjön a fővárosba és új-
ságírásra adja a fejét. Főleg humoros írásokat közölt, ő volt például a „Borsszem Jankó”
egyik állandó figurájának, Pokrócz Ádám kalóz (értsd: kalauz) uramnak a megteremtője. 

Ki ne emlékeznék Donászy Ferencre (1862-1923), számos nép-
szerű ifjúsági regény írójára? Budapesten szerezte gyógyszerész
diplomáját, de a szakmában nem sokáig tevékenykedett (testvé-
rére, Aladárra hagyva a csesztregi patika tulajdonjogát és vezeté-
sét), a fővárosban újságíróskodott, majd az Állami Nyomda
főosztályvezetői posztján dolgozott haláláig. Kevesen tudják róla,
hogy amatőr festőként is nevet szerzett magának: elsősorban állat-
és tájképeket festett. 

Varságh Béla (1840-1925) Mezőberényben született; szülővá-
rosában volt gyógyszerész, jelesen huszonkilenc évesen megvette
a „Sas” gyógyszertárat, amelyet 1894-ig vezetett. Ezt követően
az újságírásnak és a közéletnek szentelve magát Békéscsabára köl-
tözött, ahol 1929-ben utcát neveztek el róla.
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105. ábra Donászy Ferenc



Zene, ének

A klasszikusok közül két szerzőt említenénk,
Haydn-t és Dittersdorfot, mindkettőjüket
ugyanabból az évből, jelesen 1768-ból. Már
csak hazai vonatkozásai is amellett szólnak,
hogy Haydnnal kezdjük a sort.

Joseph Haydn 1766 és 1790 között tar-
tózkodott Eszterházán a herceg udvari ze-
nekarának vice-kapellmeistereként, majd
karmesterként. Itt komponálta – C. Gol-
doni librettójára – a „Lo speziale” c.
három felvonásos vígoperát. Az első szín
természetesen a „Bodega”-ban, vagyis a
gyógyszertárban játszódik, ahogy a továb-

biakban a cselekmény java része is.
Az opera főhőse természetesen „a patikus”; a mű első felvonásának első színe a „Bode-
gában”, a patikában játszódik – hol máshol?

Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) osztrák zeneszerző és hegedűművész „Doktor
und Apotheker” c. vígoperáját Johann Gottlieb Stephanie librettójával a bécsi Nemzeti
Színházban mutatták be 1786. július 11-én. Stössel gyógyszerész és családja (felesége és
két leánya) egy boldog quintet keretében éneklik a nyitó jelenetben:

„O wie herzlich, o wie 
labend
Ist auf einen heissen
Tag
So ein schöner kühler
Abend
Wo man sich erholen
Mag.”

(Ó, mely csodás, ó mely
finom
A forró nap után
Eme
Hűvös, simogató 
Estve,
Pihentetőn édes,
Enyhe.)
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107. ábra   Részlet a Lo
Speziale II. felv. első 

jelenetéből

106. ábra   A Lo Speziale
címlapja



Ditters igen sikeres és népszerű szerző volt a maga korában, ha lehet mondani, Isten,
mármint Mozart után az első. A fenti „O wie herzlich, o wie labend” nem véletlenül vált
a németajkú gyógyszerészek körében szólásmondássá. 

Donizetti Gaetano (1797-1848) „A csengő” c. egyfelvonásos vígoperájának bemutató-
jára 1836. június 1-én került sor Nápolyban. A darab főhőse Don Annibale Pistacchio, az
öreg patikus, aki nálánál jóval fiatalabb nőt vesz feleségül, s ezért a hübriszes cselekede-
téért természetesen meg kell, hogy bűnhődjön mind az istenek, mind pedig a librettó sze-
rint. A büntetés végrehajtója nem más, mint az ifjú hölgy, Serafin korábbi, bosszúszomjas
udvarlója, aki a legkülönbözőbb álöltözetben csöngeti fel sorozatban a szerencsétlen öre-
get a leglehetetlenebb receptek azonnali elkészítését követelve. Don Pistacchio így aztán
lekési a nászéjszakáját, s másnap reggel halálosan fáradtan indulhat postakocsival Ró-
mába, hogy részt vegyen nagynénje végrendeletének felbontásán. Az udvarló persze
marad, de még a násznép élén lelkesen kikíséri az öreg patikust a gyorskocsihoz, hogy
aztán siessen vissza megvigasztalni az ifjú arát.

A szövegkönyvben (Blum Tamás fordítása) ennek megfelelően számos recept szerepel,
egyik jobb/szörnyűbb, mint a másik. Ezeket persze az ötletdús Don Enrico adja elő, de
van olyan rész is, amelyet duettben énekelnek:

Iblanysavas limonádé, kacagánypor,
levesztikom, pemetefű, rebarbara,
cseresznyevíz, orkónium, farkasalma,
csomorika, Kleopátra arckenőcse,
hólyaghúzó vizikátor, ökörepe, ördögborda,
farkasgyökér, fordulófű, sebre való
aranyvízben oldva.

Ami a XIX-XX. századi hazai könnyűzenét illeti, a patikus
alakja gyakorta megihlette szerzőinket. Az első patikus-csár-
dás, Halmay Kálmán gyógyszerész szerzeménye 1882-ben
született, s nem csupán nálunk, külföldön is sikert aratott.

Kevésbé ismert, hogy létezett gyógyszerész-induló is, a
nagykanizsai születésű, magyargyerőmonostori patikus, Kál-
dor Lajos (1867-?) szerzeménye. Káldor a kolozsvári egye-
temen szerezte oklevelét, indulóját kedves tanárának, dr.
Fabinyi Ruldolfnak ajánlotta. 

Gerő Károly „Tunikás lányok” c. népszínművét (zenéjét
szerezte Konti József) a Népszínház mutatta be 1886. január
8-án, mérsékelt sikerrel. Egyik betétdalát, „A legszebbik pa-
tikáros jöjjön ki” címmel Blaha Lujza énekelte:
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108. ábra   Gyógyszerész-csárdás



„A legszebbik patikáros jöjjön ki,
Három pakli pirosítót hozzon ki.
Három pakli pirosító derága,
Pesten minden leány használja.

Azt mondja a kapitány a bakának,
Ej húj, de szép babája van magának.
Bizony, bizony, kapitáni úr, van nekem.
Magamnak a promenádon szereztem.”

Papp K. Zsiga soproni gyógyszerész 1898-ban komponálta a következő patikus-csárdást.
Ebben az évben ugyanis Papp nem csupán csárdást, de patikát is szerzett, mégpedig az
„Isteni gondviselés”-hez címzett, újonnan felállított gyógyszertárat. Kottáját a „Magyar
Muzsikus” kiadásában 1939-ben újra kiadták.
Sas Náci (Ádler Miklós, 1875-1926) korának egyik legnépszerűbb dalköltője volt. „Pati-
kám az öreg csárda” című szerzeményében heveny szívpanaszok esetére a legkülönbö-
zőbb flastromok helyett a természetes, sőt, a lehető legtermészetesebb gyógymódot
ajánlja: jelesen az öreg csárdát mint terápiás helyet és az ott beszerezhető, jól bevált ha-
sonszenvi szerek használatát. 
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109. ábra   



„Ha beteg a szívem tája,
Nem kell mindjárt flastrom rája,
Patikám az öreg csárda, a csárdásné kicsi lánya… stb.”

A névtelenségét megőrző debreceni diákgyerek „Patikárus szavára…” c. nótája (Nádor
József és Huber Sándor gyűjtése, Huber Sándor átiratában) meglehetősen későn, 1943-
ban látott nyomtatásban napvilágot Nádor Kálmán kiadásában. A nóta féltékeny debreceni
diákja nyomatékosan azt tanácsolja szerelmének, hogy:

„Patikárus szavára,
Ne menj ki az utcára,
Ne menj ki az utcára. 
Patikárus szavára,
Ne menj ki az utcára,
Ne menj ki az utcára.
Patikárus szerelme, 
Méreggel van keverve,
Méreggel van keverve.”

Az ugyancsak névtelen leányzónak a suszterlegény, a jogászgyerek, a bakagyerek és a sza-
bólegény szavára sem szabad hallgatnia a következő stófákban; csak és kizárólag a diák-
gyerekére. A leányzó azonban végül mégiscsak hallgat valakinek a szavára, de sajna, nem
a felsoroltak, legkevésbé a diákgyerek, vagy akár a patikárus szavára. Nix happy ending.
Ugyanebben az évben szerezte és jelentette meg Vásárhelyi Miklós „Patikusné” c. csár-
dását, amelyben az ismeretlen szívbeteg (hiába, a nép- és műdalban a hősszerelmes ha-
gyományosan névtelen kell maradjon) laboránsnak ajánlkozik. Szó szerint: 

„Patikusné, édes drága asszonyom,
Recipémre kész-e az orvosságom?
Keverje csak jó sokáig, azt kérem,
(de) azt kérem.
Fehér kezét és szép szemit hadd nézzem!

Patikusné, azt mondom én magának,
Fogadjon be kevergető pajtásnak!
Keverünk majd együttesen szép csendben
(de) szép csendben.
Csak így volna a mi életünk rendben.”
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B. Fehér Lászlónak (1872-1927) Bácstopolyán volt gyógyszertára. 1897-ben kezdett el
foglalkozni magyarnóta-szerzéssel, s az 1910-es években már rendkívüli népszerűségre
tett szert. Olyan nóták fűződnek a nevéhez, mint a „Szép asszonynak kurizálok...” vagy a
„Sárgalábú istenit az anyádnak…”

Puka Károly (1963) cigányprímás, zenekarvezető szerezte a „Bementem a patikába”
c. magyar nóta zenéjét és szövegét. Legjobb tudomásunk szerint a kortársak közül ő egye-
dül foglalkozik patikus-témával.

A hölgyek közül Rysavy Valéria okl. gyógyszerészt említhetjük, aki az 1940-es évek
elején több első díjat nyert szerzeményeivel.

Rédiger Ödön dr. (1878-1955) okleveles gyógyszerész a két világháború közötti években
nótaszöveg-szerzőként vált ismertté. Verseit nyomtatásban is megjelentette (Szábédról le-
vett kalappal, Magdus varázsa), és a kor kedvelt nótaszerzőjének, Kutas Ferencnek is írt
szöveget (l. Kutas nótáskönyveit, 1927 és 1934). Rédiger már székelykeresztúri gyakornok
korában vonzódott a népköltészethez; az Unitárius Főiskola irodalomtanárának, Kanyaró
Ferencnek küldte el gyűjtését. Szamosújváron volt gyógyszerész, majd az impériumváltást
követően Pécsett szerzett magának patikát, a szerbeknek a városból történő kivonulása
után. 1935-ben nevét Abrudbányaira magyarosította.

Az operaénekesek között is több gyógyszerészt találunk. Közülük talán a legismertebb-
nek Stéger Xavér Ferenc (1824-1911) mondható, aki szentendrei patrícius-patikus csa-
ládból származott. Középiskoláit az esztergomi bencéseknél végezte. Az esztergomi
belvárosi Öregtemplomban gyakran énekelt; s a feljegyzések szerint, amikor az Ave Mariat
énekelte, „még a ministránsok is sírva fakadtak, olyan szépen szólt a felső hangfekvésben
az ámen…” Apja „Fekete Sas” gyógyszertárában tölti gyakornoki éveit. A horvátoroszági
Belováron segéd; itt lép először színpadra egy jótékonysági előadáson Donizetti Luciájá-
ban, Edgardo szerepében. Nagy sikert arat – és innentől kezdve a fiatal tenor karrierje
megállíthatatlan. Zágráb, Bécs, a Pesti Nemzeti Színház, majd a világhír. 1874-ben vissza-
vonul szülővárosába, ahol közkedveltségnek örvend, mint a ’patikárius fia’. Békés, késő
öregségben hunyt el 84 éves korában.

Galli Tibor (1890-?) hegedűversenyeken lépett fel, de sokkal ismertebb volt magyarnóta-
szövegíróként. Összesen több mint 100 magyar nótához írt szöveget, java részét Murgáts
Kálmán, az 1930-as évek egyik legnépszerűbb magyar nóta szerzője, ill. kiadója számára.

Kenedich Kálmán (1863-1944) gyógyszerész segédet a színészet csábította el a pályáról.
Ez Szabadkán történt, 1883-ban. A sokoldalú tenor – énekelt operában, operettben és nép-
színműben, valamint külföldön is turnézott – 1895-1907 között a fővárosi Népszínház
művésze volt, többek között Blaháné partnereként. 1908-ban visszavonult – csak azért,
hogy újságíróként működjön tovább.

Kiscsernai Follinus János (1818-1881) gyógyszerészként indult, aztán hőstenor lett be-
lőle. Pontosabban előbb tenor, aztán hős. Pesten szerzett oklevelet, majd apja nagyabonyi
gyógyszertárában dolgozott. Énekes tehetsége megnyilvánulván Bécsben képezte magát.
A szabadságharcban honvéd századosként harcolt. A bukást követően vándorszínésznek
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áll, majd 1860-1873 között különböző vidéki színházakban színigazgató.  Miután a német
nyelvet von Haus aus beszélte, németről számos színművet, verset és cikket fordított.

Schaffer Sándor (1885-1944) okleveles gyógyszerész, a „Művészet” c. folyóirat szer-
kesztője zenekritikusként is működött. Felesége, Gervay Erzsébet operaénekesnő volt.

Incze Kálmán (1878-1937) Balmazújvárosban, majd Veszprémben volt gyógyszerész.
A színpad azonban hamarosan elcsábította – élete során mintegy 200 címszerepet játszott
el különböző társulatokban. Ezen kívül kiválóan hegedült; megtörtént, hogy nyílt színen
kivette a cigány kezéből a hegedűt és a közönség hangos tetszésnyilvánítása mellett be-
fejezte a nótát. Zseniális bűvészmutatványait azonban csupán barátai körében produkálta.

Műfordítók

Számosan voltak, közülük a leghíresebb, Funk József (1871-1964) gyógyszertár-tulajdonost
említenénk aki Újvidéken született. Apja osztrák származású borkereskedő, magyar lányt
vett feleségül. Funk tehát „von Haus aus” beszélte a németet. Gimnazistaként lefordította Pe-
tőfi „Talpra Magyar!” c. versét; fordítása a „Grossbecskereker Wohenblattban” meg is jelent.
A szakmát a „Realencyclopaedie der gesammten Pharmacie” (10 kötet) fordításával lepte
meg. Az I. Világháború alatt a Keleti pályaudvar „Bahnhof-Kommandóján” tolmácsként tel-
jesített szolgálatot, a háború után pedig a Gyógyszerészek Egyesületének könyvtárosaként
tevékenykedett. A harmincas években bontakozott ki műfordítói munkássága; magyar és
német klasszikusokat: Petőfit, Aranyt és Adyt, illetve Goethét és Schillert egyaránt fordított
Frankl Antal (1871-1944) a a Szeged-Felsővárosi Szent György Gyógyszertár tulajdonosa,
többek között Goethe Reinecke fux-át is lefordította, ami nem kis műfordítói teljesítményt
jelentett.
A „Szegedi Napló” 1914 június 14.-iki számának vasárnapi melléklete terjedelmes cikk-
ben számolt be szakírói és műfordítói tevékenységéről. 
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9. FEJEZET: FURA SZERZETEK

Hírességek és csodabogarak

Az excentrikus nézetek, netán viselkedészavarok, vagy akár – uram bocsá’! –, kissé pszi-
chotikus magatartásformák a gyógyszerészeknél is előfordulhatnak. Végül is, ahogy mon-
dani szokták (mi legalábbis ezt mondjuk…), a patikus is csak ember (v.ö. isa por es
chomou vogymuk). Mégis, más foglalkozási ágakhoz viszonyítva meglepően sok körük-
ben a sikeres pályaelhagyó és a legkülönbözőbb területeken rendkívüli eredményeket fel-
mutató amatőr. Amatőr abban az értelemben, amint azt az ismert mondás megfogalmazza:
a profi és az amatőr között az a különbség, hogy az utóbbi szereti azt, amit csinál.

Egyszóval, az alábbiakban olyan gyógyszerészekről írunk, akik nem csupán saját szak-
májukban, hanem valamely más pályán, területen (is) kiválót alkottak, akár hivatásosként,
akár műkedvelő minőségükben. Ugyanakkor néhány klinikai, sőt, mi rosszabb, krimino-
lógiai eset (v.ö. gyanús cápa) is itt kerül említésre. Ezért a szerencsétlen társításért elnézést
kell kérnünk; mentségünkre szolgáljon azonban, hogy – szerencsére – ez utóbbiak igen
kevesen, alig néhányan vannak. Ezért is nem alkothattak külön csoportot. Szerintünk. 

Adler, a virágok festője
Adler Endre (1782- ?) pozsonyi születésű, egri gyógyszerész füvészettel és virágfestéssel
foglalkozott, több kötetes kéziratos munkáját a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. 

Altorjai, a „totyográfok” atyja
Altorjai (Adler) Sándor (1922-1979)
festő gyógyszerészként kezdte pályáját
– 1957-ben szerezte oklevelét. 1963-ban
végezte el a Képzőművészeti Főiskolát;
szürrealista és pop-art stílusban festett
munkáival vált híressé. „Totyográf”-so-
rozata, valamint Poliskizoid aleatorikos
demontász c. képe (1979) ma már iko-
nikus képek. Művészi hagyatékát a
Veszprém megyei Első Magyar Lát-
ványtár Alapítvány gondozza.

Atzél, a diplomahalmozó approbált
Dr. Atzél Elemér (1888-1954) gyógysze-
rész, államtitkár, az Országos Gyermekvédő Liga főorvosa gyógyszerész oklevele mellé
orvosdoktori, államtudományi és végül, 1921-ben jogi doktori diplomát is szerzett. Össze-
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sen négyet. Rossz nyelvek szerint szeretett volna egy
ötödiket is, de mire eldöntötte, milyet, kifutott az idő-
ből. 1917-ben ő tette le elsőként az 1914-ben beve-
zetett approbációs vizsgát.

Bantler, a gyorsíró
Bantler György (1869-1923) pécsi születésű gyógy-
szerész. Temesvárott nyitott gyógyszertárat majd
1903-ban a fővárosba jött, s a továbbiakban a gyors-
írásnak szentelte magát. Alapítótagja lett a Magyar
Gyorsíró Társaságnak és 1919-ig szerkesztette a Ma-
gyar Gyorsíró c. lapot. Berlinben megszerezte a
német Stolze-rendszer német tanári oklevelét – a ma-
gyar már jóval korábban megvolt neki.

Baradlai, a culáger
Baradlai János (1873-1942) 1895-ben a bécsi egyetemre iratko-
zott be. Miután anyagi eszközei, ahogy mondani szokták, korlá-
tozottak voltak (magyarán egy fillér nem sok, annyi sem volt a
zsebében) szusztentánsi állásban reménykedett, s abban, hogy
apja ottani rokonai segíteni fogják. Mindkét reményében csalat-
koznia kellett. Ezért aztán délelőtt előadásokat hallgatott, délután
pedig napi 60 krajcárért zsákot hordott a dunaparti malmoknál.
Amíg lehetett. Amikor alkalmi munkája megszűnt, hetekig a 
Maximilianplatz egyik sétatéri padján csövezett. Egy éjjeli razzia
során bevitték a rendőrkapitányságra, ahol báró Goru-Besanez
rendőrtanácsos, a későbbi rendőrkapitány kérdezte ki. A tényál-
lás felderítését követően Baradlai tisztelgő rendőrök sorfala kö-
zött távozhatott azzal, hogy másnap jelentkezzen a rendőrségen – irodai munkáért.

Dr. Bayer-Krucsay, az emléktáblaállító főkonzul
Dr. Bayer Krucsay Dezső (1874-1944) gyógyszerész, svéd királyi főkonzul XII. Károly
svéd király nevezetes távlovaglásának emlékére állított saját költségén emléktáblát a fő-
városban 1928. június 12-én a Váci u. 43. sz. sarokház falán. A bronz dombormű máig
látható eredeti helyén. XII. Károly Törökországból lovagolt a svédországi Stralsundba, a
távolságot rekordidő, 14 nap alatt téve meg. Pesten az itteni vendégfogadóban pihent meg
azon a nevezetes napon.
Tegyük még hozzá: az emléktábla avatására 400 vendég érkezett Svédországból. Igaz,
nem a főkonzul költségére.
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Betegh, az ostyatok-töltő
Betegh Károly (1889-1975), gyémántdiplomás gyógyszerész, a Budapesti „Szent Antal”
gyógyszertár tulajdonosa fundálta ki az ostyatok-töltő készüléket, azt a kis, 5-6 kg súlyú,
fémből készült szerkezetet, amely az addigi kézi munkát „fél-automatizálta” és lényegesen
megkönnyítette. Betegh egyébként patikájában külön gyógyszerostya üzemet működtetett
„Amylcaps” néven.

A Clark fiú
Clark Ádám, a Lánchíd híres skót származású építőmestere tudvalevően magyar nőt vett
feleségül és Budán telepedett le. Jó magyarrá lett. Fia, Simon (1865-1922), Kisterenyén
volt patikus 1911 körül. Később a fővárosban szerez magának gyógyszertárat, Jelesen az
„Aesculaphoz” címzettet (IV., Molnár u. 23.). Kezelője Millner György volt. A gyógy-
szertár 1917. december 1-ig Clarké maradt. Losoncon hunyt el 1922. június 27-én. 57
évet élt.

Csornai, a madárflúgos
Csornai Richárd (1903-1984) bácskai, közelebbről csantavéri gyógyszerész ornitológus-
ként szerzett nevet magának itthon és külföldön. A zágrábi egyetemen szerzett gyógysze-
részi oklevelet 1928-ben, majd 1940-ben megvette a csantavéri „Remény” gyógyszertárat,
amelyet az államosításig vezetett. Mintegy 350 madárfajt azonosított. Róla szól a korabeli
bökvers:

„Hogyha jő a madaraknak se vége, se hossza,
Megszámlálja lábukat és kettővel elossza.”

„A Vojvodina madárvilága” c. korszakos munkája kéziratban maradt, s 1944-ben, a par-
tizánok villámlátogatását követően megsemmisült, ugyanúgy, mint hatalmas könyvtára.
Halála után a szabadkai Ökológiai Intézet az ő nevét vette fel.

Czukor, a delejes 
Czukor János (1773-1868) nem csupán tapasztalt vegyész, de kiváló gyógynövény-ismerő
is volt. Saját füvészkertet tartott fent. Az 1860-as évekre azonban elhatalmasodott rajta
egy fura rögeszme, jelesen a delejesség. Ez nála többek között abban nyilvánult meg,
hogy vaslemezek között aludt, sőt, halálos ágyán még különböző vastárgyakat is kötöz-
tetett magára. Természetesen vaskoporsóban temették. A szegedi Móra Ferenc Múzeum
őrzi arcképét.

Daubner, a szükségben pénzes
Daubner József homokszili (Temes vm.) gyógyszerész a községi elöljáróság tudtával
1915-ben szükségpénzt, pontosabban utalványokat bocsátott ki 10 és 20 filléres címletben,
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amelyeket legalább 2 koronás összérték esetén azonnal vissza is váltott. Megjegyzendő,
hogy gyógyszerészünk gyűjtőként vásárolt és cserélt is hasonló háborús szükségpénzeket. 

Deák, a (kabát)lopós
Deák Ervin okleveles gyógyszerész valóban kabátlopási ügybe keveredett. 1938 őszén
mint „elzüllött gyógyszerészről” adott róla hírt a fővárosi sajtó. Kabátokra specializálta
magát; tolvajlásait többnyire az egyetem bölcsészeti karán, valamint vendéglőkben és ká-
véházakban – nem utolsósorban a Múzeum Kávéházban – követte el. Végül is ez vezetett
a nyomára. Kihallgatásakor mindent töredelmesen bevallott. Üzletszerűen elkövetett lopás
vádjával került bíróság elé. A tárgyaláson nagy nyomorával védekezett, előadva, hogy
szülei minden anyagi támogatást megtagadtak tőle házassága miatt. Ezt (természetesen
nem a házasságot) és töredelmes vallomását a bíróság enyhítő körülményként értékelve
8 hónapi börtönre ítélte. Az ügyész azonban súlyosbításért fellebbezett, indokolásában
előadva, hogy a vádlott „azzal, hogy diplomás ember létére sorozatos bűncselekményeket
követett el, rászolgált a törvényben meghatározott legsúlyosabb bűncselekményre.”  Deák
végül 2 év fegyházat kapott. Le is ülte.

Dobler, az eszperantista
Dobler Béla fiatal mezőtúri gyógyszerészsegéd még 1910-ben, végzős egyetemistaként
lett az eszperantó elkötelezett hívévé. Miután megszerezte a kőrösmezei gyógyszertár
jogát, pénzügyi alapot teremtett magának szenvedélye kiéléséhez. A neofiták elszántsá-
gával vetette rá magát az eszperantó terjesztésének munkájára. Az „Internacia Scienca
Revuo”-ban részletesen ismertette a magyar gyógyszerkönyv III. kiadását, majd az 1913.
évi XI. Nemzetközi Hágai Gyógyszerész Eszperantista kongresszuson kifejtette: a gyógy-
szerészetben mindent eszperantóul kell írni!

Dorner, a górcsöves botanikus
Dorner József (1808-1873) tizenhat évig dolgozott a gyógyszerészi pályán, aztán tudo-
mányos érdeklődése végleg a botanika területére csábította. 31 évesen több mint 200 ol-
dalas könyvet írt a Bánátról (Das Banat, Pressburg 1838), természetesen földrajzi-
természettudományos megközelítéssel. Személyében a növényszervezettan és növényé-
lettan egyik első hazai művelőjét tiszteljük. Akadémiai székfoglalójának (1858. december
15.) címe is ez irányú érdeklődéséhez kapcsolódott: „A górcső történelmének és alkal-
mazásának vázlata.”

Duschek, a nemzetgyalázó
Duschek Oszkár érsekújvári gyógyszerész  1919-ben Magyarországra jött és Máriapócson
telepedett le. 1923 februárjában azonban baráti társaságban azt találta mondani, hogy „a
magyarok barbárok, a csehek műveltek; a csehek jobb katonák, mint a magyarok.” Som-
más kijelentésével nem szálltak vitába, viszont az egyik barát azonnal följelentette. A deb-
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receni törvényszék nemzetgyalázásért egy havi fogházra és 20.000 korona pénzbírságra
ítélte. Az esetről beszámoló debreceni „Független Újság” szerint „a megtévedt gyógy-
szerész az ítéletben megnyugodott s a büntetését azonnal megkezdte.”

Egger, a különösen különleges
Dr. Egger Leó (1866-1925) gyógyszerész és gyógyszergyáros, akinek a fővárosi Nádor-
utcában volt nagy patikája, számos gyógyszer-különlegességgel és még több különleges
gyógyhatású szerrel jelentkezett. Egyik ilyen újdonsága a Belladonna-cigaretta volt;
ennek füstje az asztmás rohamot volt hivatva megszüntetni. Nem igazán vált be, többek
között talán azért, mert az asztmások ritkán dohányoznak.

Engel, a heringes
Engel Jakab (1717 - 1793) lőcsei gyógyszerésszel esett meg 1746-ban az a nevezetes eset,
hogy a városi kereskedők bepanaszolták, miszerint patikájában heringet árul. A vád igaz-
nak bizonyulván, Engel pénzbírságot kapott és a továbbiakban eltiltották a heringkeres-
kedelemtől.

Ernyey, az esztergomi káptalan
Ernyey József (1869-1945) gyógyszerészt dr. Baradlai hívta így,
utalással mestere óriási lexikális tudására, polihisztori munkássá-
gára. Ernyey személyében az utolsó gyógyszerész-polihisztort
tisztelhetjük: nem csupán a gyógyszerészettörténet terén alkotott
maradandót, de a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának veze-
tőjeként numizmatikai munkássággal is bírt, hogy genealógiai és
néprajzi tárgyú cikkeiről már ne is szólunk. Kiváló klasszikus fi-
lológusként ő fordította a III. és IV. kiadású Gyógyszerkönyvet
latinra.

Fauser, az ásványos
Fauser Antal (1810-1883) pesti gyógyszerészt kora egyik legne-
vesebb mineralógusaként ismerték. Laboratóriuma nem véletlenül
volt a legjobban felszerelt a fővárosi gyógyszertárak közül. Ha-
talmas ásványgyűjteménye a Nemzeti Múzeumba került. Róla ne-
vezték el a mangán-magnézium tartalmú kőzetet, a fauseritet.
Mindez azonban nem akadályozta meg néhány irigyét, hogy a fa-
useritet „fuseritként” emlegesse.
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Fekete, az idegenlégiós
Fekete Géza, egykori hódmezővásárhelyi patikus az 1920-as években távozott Francia-
országba. Hosszú hallgatást követően 1930-ban adott hírt magáról. Mint kiderült, belépett
az idegenlégióba, ahol gyógyszerész-tiszthelyettességig vitte. Aztán Algírban telepedett
le, ahol eredeti szakmáját gyakorolhatta. Emellett futballbíróként is tevékenykedett – a
kortársak szerint az egyik legjobb futballbírónak bizonyult egész Algériában.

Fekete, a könyves
Fekete György, a Richter tudományos igazgatója, egyetemi tanár
1945-ben iratkozott be a budapesti Orvostudományi Egyetemre.
A második évben Issekutz professzor tanítványa lett – ez megha-
tározta további pályáját. 1955 tavaszán került Kőbányára. Könyv-
tára amellett, hogy felölelte a magyar történeti- és művelő-
 déstörténeti irodalom legjavát, az egyik legnagyobb orvosgyógy-
szerészeti magángyűjtemény volt az országban; számos olyan
klasszikus mű akadt benne, amellyel csupán néhány nagy könyv-
tár dicsekedhetett, mint pl. Hahnemann kétkötetes Homeopátia
Lexikona, számos XVIII. századi pharmacopoea stb.. A gyűjte-
mény szétszórodott.

Flóderer az okmánybélyeges
Dr. Flóderer István neves bélyeggyűjtó 1943-tól a MABEOSZ könyvtárnoka. Ő állí-
totta össze a ma már klasszikusnak mondható első okmánybélyeg katalógust.

Fördős, az iszapos
Fördős Lajos (1893-1948) kecskeméti gyógyszerész 1927-ben nyitotta meg a város má-
sodik gyógyszertárát. Már a „Szent László” tulajdonosaként szabadalmaztatta találmányát,
az „Aktív iszapot”. Ez a hangzatos nevű készítmény tulajdonképpen fürdősó, pontosabban
lábsó volt, s a köszvényesek panaszait volt hivatva enyhíteni azáltal, hogy a korabeli is-
mertető szerint „az aktívvá tett” részek „a fürösztéskor a bőrön keresztül felszívódnak…
és a káros húgysavas lerakódásokat feloldják.” 
Fördős mellesleg a Magyar Feltalálók Országos Egyesületének aktív tagjaként is szerepelt;
másik találmánya, az „insulinpótló-cseppek” több mint egy évtizeddel később, 1942-ben
jelentek meg a forgalomban. 

Funk, a turán
A már korábban is említett Funk József (1871-1964) gyógytáros, az országos egyesület
könyvtárosa a Turáni Társaság fennállásának 25. évfordulójára költeménnyel jelentkezett.
A turánok kitörő örömmel fogadták a költőt, aki alkotását fel is olvasta az egybegyűlteknek.
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Különösen „a költemény tömör kifejező ereje” ragadta meg őket.
Minket kevésbé, ezért nem is idéznénk belőle. Funk egyébként a
Toldit fordította, továbbá Ady-verseket – természetesen németre.
Még egy adalék: a fővárosi Szt. Hermina gyógyszertár tulajdono-
saként a kommün bejövetelekor azonnal cégtáblát váltott: azt
íratta ki, szép, nagy, vörös betűkkel, hogy „MARX GYÓGY-
SZERTÁR”. Emiatt viszont még nem tekintettek el a patika köz-
tulajdonba vételétől.  Egyebekben kiváló atléta, vívó és úszó volt
igazi “all round sportsman”  ahogy az angol mondja. Hajós Alfrédet
ő készítette fel az athéni olimpiára.

Gara, a brikettes
Gara Károly debreceni gyógyszerész 1939-ben kidolgozta a törköly-brikett gyártási tech-
nológiáját. A szőlőtörkölyből préselt brikettet tüzelőanyagként került felhasználásra –
mérsékelt sikerrel.

Peches Gallini
Gallini Ferenc, az aradi “Szentháromság” gyógyszertár tulajdonosa számára az 1849-es
év kifejezetten rosszul indult. Január 17-én Berger osztrák tábornok, várparancsnok el-
rendelte a város lövetését. Gallini kocsiját egy ágyúgolyó telibe találta, s a szerencsétlen
patikust szó szerint kettészakította. Patikája jobban járt, csupán egyetlen lövést kapott,
azt is puskából. Az történt, hogy amikor három héttel később, február 8-án rác (olvasd:
szerb) martalócok törtek a városra, egy vitéz granicsár berontott a Gallini gyógyszertárba
is. A méregszekrényt fedő nagy tükörben megpillantva saját magát, azt hitte, hogy ott egy
fegyveres ember áll, s azonnal lőtt. A tükör nagy csörömpöléssel szétrobbant, emberünk
viszont elmenekült. A gyógyszertárat később Rozsnyay Mátyás vásárolta meg. 

Gerber, a pincebányász
Gerber Ödön szinérváraljai patikus híres pomológus és borász is volt; 10 holdas gyümöl-
csös és szőlős tulajdonosa. Borpincéjét robbantásos módszerrel, 10 bányásszal készíttette
el a hegyoldalban. A munka, mármint a „tárna” kihajtása teljes egy évet vett igénybe, Ger-
ber személyesen felügyelte a munkálatok menetét.

Gözsy, a disszidens
Dr. Gözsy Béla (1902-1979) Csíkszeredán született, s apja patikájában töltötte gyakornoki
éveit. Budapesten szerzett oklevelet 1924-ben. Hat évvel később Szegeden, Szentgyörgyi
Albert professzor mellett szerez biokémiai doktorátust. 1940-től a Phylaxia Szérumtermelő
Rt. osztályvezetője, 1945-1949 között pedig a Szervita Labor vezetője. 1949-ben sikerül
disszidálnia (ekkor még nem így mondták); Franciaországba, majd Kanadába megy, ahol
a montreáli egyetem mikrobiológiai osztályán dolgozik nyugdíjba vonulásáig.

179

118. ábra   Funk József



Héderváry, a krakéler
Le kell szögeznünk, hogy dr. Héderváry Hugó (1869-1930) nem főállásban, vagyis gyógy-
szerészként volt krakéler, hanem a „Nagyvárad” c. lap „verekedő munkatársaként”. Ek-
koriban, a boldog békeidőkben ugyanis az előrelátó főszerkesztők többek között „ülő” és
„verekedő munkatársakat” is alkalmaztak a mindenkori sajtóvétségek leülésére, illetve az
agresszívabb olvasók fékentartására. Héderváry doktor ez utóbbi minőségében közmeg-
elégedésre látta el feladatát. Főszerkesztője költötte róla, pontosabban adta szájába az
alábbi négysorost „Tavasz a redakcióban” címmel:

„Itt a tavasz, itt a nóta,
Én is verset zengek róla.
Akinek a vers nem tetszik,
Pofon vágom, hogy lebetegszik.”

Héderváry egyébként nemességet is szerzett magának „hévízgyörki” előnévvel. Gyógy-
szerészként.

Helczer, a csalogány
Helczer Teréz (1907-?), Fél község (Somorjai járás) gyógyszerésze az 1930-as években
hangverseny énekesnőként gyakran lépett fel Pozsonyban és a nagyobb felvidéki városa-
iban. A „gyógyszerészek csalogánya” predicatum ornanst nem véletlenül viselte.

Issekutz, az örmény
Dr. Issekutz Hugó (1855-1915) a XVIII. században Erdélybe be-
vándorolt örmény családban született – Székelyudvarhelyen.
Ugyanitt töltötte gyakornoki éveit; oklevelét a kolozsvári egyete-
men szerezte. 1892-ben habilitált; a Gyógyszerészi műtan elő-
adója lett Kolozsvárott. 1904-ben létrehozta az egyetemi
gyógyszertárat, amelyet haláláig vezetett. Tanítványai körében
igen népszerű volt nem utolsó sorban lendületes előadásmódja
miatt. “Bősz–örmény”  nevét is ennek a tulajdonságának köszön-
hette.

Jancsó, az izgató
Jancsó András a Zólyom megyei Tótpelsőcön volt gyógyszerész. A Nagy Háború kitöré-
sekor, mint rendesen, nála borozgatott az orvos és a tanító. A beszélgetés során Jancsó ki-
fakadt, miszerint „Magyarországon az urak felakasztják a tót parasztot, pedig azokból
élnek.” Természetesen izgatás vádjával néhány nap múlva letartóztatták. Az persze nem
derült ki, hogy ki jelentette fel, de az esetet ismerők java része a tanítóra tippelt. A besz-
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tercebányai törvényszék azonban Jancsót felmentette az izgatás vádja alól – igen figye-
lemreméltó indoklással, megállapítva, hogy „a gyógyszertárban történt beszélgetésnél
jelen voltak száma nem merítette ki a gyülekezet fogalmát.” Magyarán: a dolog csak vé-
lemény-nyilvánításnak minősült, nem izgatásnak.

Janitsáry, a piromániás
Pontosabban pirotechnikus, annak viszont mániákus. A dunapen-
telei születésű, görög családból származó Id. Janitsáry Iván (1869-
1934), a budapesti „Phönix” gyógyszertár tulajdonosa nem zetközi
hírnevet vívott ki magának pirotechnikai eszközeivel; közöttük szá-
mos saját fejlesztésűvel. A fejlesztés-kísérletezés saját patikája la-
boratóriumában folyt, amelyet vizitációk alkalmával természetesen
megfelelően át-, illetve visszarendezett. Hatalmas szakkönyvtára
otthonának egy teljes szobáját elfoglalta; a gyűjteményt fia a Nit-
rokémiának (Balatonfűzfő-Gyártelep) ajándékozta.

Joánovics, a bolsi
A verseci születésű Joánovics Sándor (1868-1953) a XIX. század első éveiben jött fel a
fővárosba. 1908-ban állította fel kötszergyártó üzemét – a hazai gyógyszerészek közül el-
sőként – Budán, az Erőd utcában. Ekkor már egy éve a Szociáldemokrata Párt tagja volt.
A Tanácsköztársaság alatt a Pest megyei Direktórium elnökeként tevékenykedett, de a
gyógyszerészeti ügyek is hozzá tartoztak. A kommün bukását követően négy év börtön-
büntetést kapott – ebből kettőt töltött ki. Szabadulása után kötszerüzemében dolgozott to-
vább. 1928-ban visszatért szülővárosába, ahol gyógyszertárat vásárolt. 

Johann, az üvegfestő
A már korábban említett Johann Hugó (1890-1951) tanulmányai befejezését követően

döntött úgy, hogy a művészetnek szenteli magát. 1920-ban hároméves tanulmányútra ment
Olasz- és Németországba. Hazatértét követően átvette a Trefort Ágoston által alapított
Országos Üvegfestészeti Vállalatot. Többek között ő tervezte a szegedi Fogadalmi temp-
lom és a kaposvári Új templom, a pécsi Sophiane-söröző stb. ólomüveg-ablakait.

Juszkó, a tárogatós kuruc
A köpcsényi gyógyszerész, Juszkó Gyula (1881-?) művészien játszott tárogatón. 1903-
1907 között minden nemzeti ünnepen és megemlékezésen szerepelt, többek között Rá-
kóczy kassai újratemetésén is.
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Kabay, a  morfingyáros
Kabay János (1896-1936) gyógyszerész 1926-ban szabadalmaz-
tatta eljárását, amely a még zöld mákgubóból a morfint közvetlen,
gyári úton történő előállítását célozta. Ezt a gyógyszervegyészek
addig nem tartották lehetségesnek. A feltaláló a következő évben
családi és baráti tőkével megalapította szülőfalujában az Alkaloida
vegyészeti gyárat. Néhány évvel később pedig egy olyan eljárást
is sikerült kidolgozna, amelynek segítségével a száraz, kicsépelt
mákszalmából is gazdaságosan ki lehetett nyerni a morfint és tár-
salkaloidáit. A büdszentmihályi gyár a harmincas évek közepén
már 1000 kg opium-alkaloidát termelt. 

Kasztriner, a légvédelmis
Dr. Kasztriner Péter fővárosi gyógyszerész 1933-tól, az Országos Légvédelmi Parancs-
nokság létrehozásának évétől egyre hangosabban hirdette nézetét, miszerint a gyógysze-
rész kart is mozgósítani kell e fontos nemzet- és polgári védelmi tevékenység érdekében.
„Gyógyszerészrendünk a légoltalom szolgálatában” című, a Gyógyszerészi Közlöny
1937. évi 21. számában megjelent cikkében részletesen ki is fejtette, hogy milyen felada-
tokról lenne szó: többek között a „gyógyszerészek a jövőben bízassanak meg gázmegál-
lapító laboratóriumi tevékenységgel.” Ugyanakkor sajnálattal kellett megállapítania, hogy
gázálarcok árusítása a gyógyszertárakban nem lesz lehetséges.

Katona, a telepes
Id. Katona Zsigmond (1828-1902) 1850-ben szerzett gyógyszerész-oklevelet a pesti egye-
temen.  1867-ben megvásárolta a kecskeméti „Szentlélek” patikát. Emellett gyümölcs-
termesztéssel és nemesítéssel foglalkozott – mesterfokon. 1889-ben szőlőtelepet létesített
a sívó homokon, jól tudva, hogy a hatalmas károkat okozó filoxéra ezen a talajon ártal-
matlan marad. Szőlőtelepe és annak környéke később a „Katona-telep” nevet kapta a
helybéliektől.

Kazay, a polihisztor
Kazay Endrét (1876-1923) vízimolnár apja papnak akadta adni, a konok kölyök azonban
inkább gyógyszerészek ment. Gyakornoki idejét Ember Elek nagybányai gyógyszertárá-
ban töltötte. Itt, 17 évesen kezdte gyűjteni az anyagot négykötetes Gyógyszerészi Lexiko-
nához, amely 24 éves korában jelent meg. Falusi, vértesacsai patikusként a
gyógyszerészgyakornoki tanfolyam oktatója volt. A gyógyszerészettudomány, kémia, ge-
ofizika és a heraldika terén egyaránt otthon volt. Színdarabot is írt. Negyvenévesen tanult
meg zenélni. Vasárnaponként a templomban orgonált és jó kántorként temetett.
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Kazzay, a mű- és könyvgyűjtő
Kazzay Sámuel (1710-1797) debreceni patikárius, Hatvani professzor kortársa és barátja,
egyike volt hazánk első híres műgyűjtőinek, abban a korban, amikor ez még csak az arisztok-
raták és a nagyon tehetősek időtöltésének számított. Márpedig Kazzay egyik sem volt. Igaz
ugyan, hogy gazdag dunántúli nemesi családból származott, de apja tönkrement, s az akkor
már majdnem 40 éves fiának be kellett iratkoznia a debreceni kollégiumba, majd patikárius
tanulónak állnia. A városi gyógyszertárat 1755-ben sikerült aztán örökjoggal meg is vásárolnia.
Gyógyszertára-lakása valódi múzeum volt. Híres könyvgyűjteményének megszerzéséért Teleki
József és Széchenyi Ferenc gróf egyaránt vetélkedett; végül is a kollégiumé lett.

Káplár, a numizmata
Dr. Káplár László (1928-1989) gyógyszerész doktor, egyetemi adjunktus a numizmatika
területén is maradandót alkotott. Gyakornok éveit Békéscsabán, Réthynél töltötte. 1966-
ban szerzett gyógyszerészetből diplomát. A budapesti Műszaki Egyetem általános anali-
tikai tanszékén  tanársegéd, majd adjunktus. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének
oszlopos tagja, az egyesület lapjának főszerkesztője. Kidolgozta a pénz- és éremhamisít-
ványok analitikáját.

Klein, a konok
Klein német gyógyszerészt kortárs-kollégái kimondottan (ausgetippelt) csodabogárnak
tartották. Bár csodálták, ámde nem értették. Az történt ugyanis, hogy a strassburgi patikust
Bismarck kancellár egészségügyi államtitkársággal kínálta meg 1879-ben. Klein köszönte
a megtiszteltetést, de nem fogadta el a posztot, még némi rábeszélést követően sem. Ami-
kor a vaskancellár rákérdezett, miért nem, állítólag a következőkkel indokolta döntését:
Tudja, Strassburgban mindenkit ismerek. Berlinben senkit sem.

Kolos tanár úr
Kolos György Ferenc (1892-1944) középiskolai tanárságát adta fel, hogy gyógyszerész gya-
kornoknak álljon. Döntését 1920-ban hozta meg, olyan időkben, amikor egyik foglalkozás
sem ígért biztos meg megélhetést. Szóval, nem a pénzért csinálta. 1925-től Fajszon volt gyógy-
szertára. Nagy szerepet játszott a kisváros kulturális-társadalmi életében, többek között a helyi
dalárda karvezetői tisztjét is betöltötte. Az önkéntes tűzoltóknak pedig indulót szerzett, stb.

Koszka, a rózsák atyja
Koszka Lajos sajókazai gyógyszerészt kortársai az 1920-as években Gül Babának hívták
messze földön híres, gyönyörű rózsái miatt. Koszka egyébként rendszeresen szállította
rózsáit a Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete éves közgyűléseire – ingyen és bér-
mentve.
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Kétlángú Láng
Láng Lajos budapesti okleveles gyógyszerészt 1934-ben bigámiával vádolták meg. Leg-
jobb tudomásunk szerint mindmáig első és egyetlen patikusként. Láng özvegy emberként
1930-ban vette nőül Garay nyugalmazott honvéd százados Erzsébet nevű, feltűnően szép,
fiatal leányát. A hozományból bérelt aztán Nagykovácsiban gyógyszertárat, amely azon-
ban nem bizonyult sikeres vállalkozásnak, s az ifjú házasok visszaköltöztek Budapestre,
de már külön-külön. A gyanakvó feleség és após azonban hamarosan kiderítették, hogy
Láng közben feleségül vett egy Mandl Margit nevű tatatóvárosi lányt, az anyakönyvve-
zetőnek első felesége halotti bizonyítványát mutatva fel. Lebukása után Láng nyomtalanul
eltűnt – máig keresi két neje és a kétszeres rokonság…

Lininger, a kukkoló
Egy Lininger nevű öreg soproni gyógyszerésznek rossz volt a lába, ezért fotelből irányí-
totta segédei munkáját. Aggkorában viszont ablakot vágatott patikája mennyezetén, s
innen ellenőrizte segédeit, szorgalmasan dolgoznak-e? A segédek persze hamarosan fel-
fedezték a lesállást, s ettől fogva hangos megjegyzéseket tettek az öregúr látására. Egyre
hangosabban, merthogy idővel Lininger hallása is romlani kezdett.

Lukács, a postás
Lukács Ferenc (1847-1917) 1871-ben nyert patikajogot Büdszentmihályon (ma Tiszavas-
vári). Gyógyszertárában hamarosan postásként is működött, egy segítővel, aki naponta
talicskával hozta és vitte a postát a vasútról. A gyógyszerész-postamester 1882-ben meg-
szerezte a posta-távirdakezelői képesítést is, miközben – szinte mellesleg – létrehozta a
községi takarékszövetkezetet, a kisdedóvót és az önkéntes tűzoltóságot. Tizenegy gyer-
meke közül kettő, Dénes és Ferenc a patikus pályát folytatta, hárman viszont, Dezső, Béla
és Ida a postai munkát választotta.

Makoviczky, a sikkasztó
Makoviczky a Gyógyszerészsegédek Egyesületének titkára 1928-ban 1.700 Pengőt sik-
kasztott az egyesület pénztárából. Természetesen azonnal kizárták és feljelentették, de az
egyesület sohasem kapta vissza a pénzét.

Mártonffy, a repülő gárdista
Erdőfalusi Mártonffy Zoltán (1906-1942) OTI gyógyszerész a „Repülő Gárda” Lövész
Egyesület főtitkáraként nyerte el szakmabeli predikátumát. Az erdélyi származású Már-
tonffy egyébként régi gyógyszerész családból származott, fivére is gyógyszerészként te-
vékenykedett.

Matauschek, a merénylő
Matauschek gyógyszerész (?-1914) a horvát bánt pofozta volt fel a budapesti Dunakorzón,
ahol a kegyelmes úr éppen uzsonnázott. Tettét afölötti felháborodásában követte el, hogy
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gyógyszertárnyitás iránti kérvényeit évek óta következetesen elutasították. A merénylő
két évet kapott, amelyet le is ült. Ezt követően Amerikába emigrált, ahol sorsa meglepő
fordulatot vett: Pittsburghben, az ottani osztrák-magyar konzulátuson kapott tisztviselői
állást. Aztán egy tragikus fordulat: 1914 novemberében öngyilkosságot követett el.

Matthias, az őrült költő
Matthias György gyógyszerészsegéd egzaltáltságával tűnt ki, hogy aztán a Tanácsköztár-
saság idején vezető tisztséget vállaljon. Emigrációját követően nem jött hír róla.

Mauksch, a privilegizált
Mauksch Tóbiás (1727-1802) kolozsvári gyógyszerész ősei az 1500-as években jöttek
Szászországból a Szepességbe, majd költözött át egyik águk Siebenbürgenbe, mármint
Erdélybe. Mauksch, a kolozsvári evangélikus egyház gondnoka csak „privilegizált gyógy-
szerészként” emlegette magát, miután a várostól nyerte patikaállítási jogát.

Medvigy, a tökmagos
dr. Medvigy Ferenc nagyváradi gyógyszerész 1942-ben olyan eljárást fejlesztett ki, amely-
nek segítségével a napraforgó- és a tökmagolajat vízteleníteni és főleg – szagtalanítani
lehet. Az eljárást a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte. A feltaláló azonban nem
szabadalmaztatta.

Metelka, a lepés
Metelka Ferenc (1814-1885) alsódabasi gyógyszerész kiváló kertész és szőlész volt, de
mindenekelőtt a rovartanban, ezen belül is a hártyásszárnyúakkal foglalkozó szakemberek

körében szerzett nevet magának. Az 1850-es években egy isme-
retlen lepkefajt fedezett fel.

Metzger, a szűznemző
Metzger Ede nagyteremiai gyógyszerész 1882-ben 12 családdal
kezdte el a méhészkedést; idővel országosan ismert méhész lett
belőle. Miután 1888-ban a fővárosban szerzett magának gyógy-
szertárat, a nagyban folytatott méhészkedéssel fel kellett hagynia,
de továbbra is megtartott 4 királynő-termelő kast, s természetesen
figyelemmel kísérte a szakirodalmat és maga is számos cikket írt
hazai és külföldi szaklapokba a méhek szűznemzéséről, valamint
számos előadást tartott „A méhkirálynő ondótáskája és annak te-
vékenysége” címmel.
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Miklóssy, a barlangadományozó
A Szemlőhegyi barlangot az 1930-as évek végén fedezték fel. A barlang bejárata Miklóssy
Géza gyógyszerész, a Richter Gedeon Rt. főtisztviselőjének a telkéről nyílott, így az ő tu-
lajdonába került a barlang. Miklóssy nagy összegeket áldozott a feltárásra, ezt követően
azonban a barlangot felajánlotta a fővárosnak, azzal a kikötéssel, hogy azt tegyék a nyil-
vánosság számára is hozzáférhetővé.

Muzsa, a becsülettel rendes
Muzsa Gyula (1862-1946) gyógyszertár-tulajdonos, az országos
egyesület oszlopos tagja, a Magyar Olimpiai Bizottság vezetője,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja 1928-ban megkapta a Be-
csületrendet, a párizsi olimpia megszervezése, valamint a magyar
és francia sportkapcsolatok felújítása és megerősítése terén szer-
zett érdemeiért.

Nendtvich, a zergevirágos
A késmárki születésű Nendtvich Tamás (1782-1850) korának egyik
jelentős botanikusa, rovartan-szakértője volt, aki kísérletes gyógy-
növénytermesztéssel és gyümölcsnemesítéssel is behatóan foglal-

kozott. Tanulmányait Késmárkon kezdte el, majd a debreceni Református Kollégiumban
fejezte be. Gyakornoki éveit Debrecenben és Kolozsvárott töltötte ki. Oklevele megszerzését
követően (Pest, 1800) Pécsett megvásárolta az „Arany Sas” patikát. Barátjával, dr. Sadler
József egyetemi tanárral (1795-1849) a Mecsekben felfedezte a zergevirágot (Doronicum
Nendtvichi, Sadleri), amelyről ugyan később kiderült, hogy azonos a „Doronicum Cauca-
sicum M. B.” vel, ez azonban semmit sem von le a két magyar felfedező dicsőségéből.

Opálos Scholtz
Scholtz György eperjesi gyógyszerész az 1670-es években nagy erőkkel gyűjtötte a felső-
magyarországi ásványokat, különösképpen az opált. Akinek akkoriban hazánkban, vagy
akár külföldön opálra volt szüksége, nála beszerezhette a kellő
mennyiségben és minőségben.

Patikás Gyurka, a legnagyobb (be)ugrató
Patikás Gyurka alias Czájlik György (1857-?) nagyszalontai
gyógyszerészt mindezidáig a legnagyobb tréfacsinálók között tart-
ják számon. Tréfáit ma ugratásnak neveznénk. Egyik sokat emle-
getett csínye az volt, amikor Mehádián az ott üdülő társaságot
kicsábította a fürdőhely határánál levő sziklához, hogy ott egy
igazi Herkulest mutat nekik – egy Herkules szobor ugyanis már
állt a fürdőhely központjában.
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A sziklaszirten – a kiránduló hölgyek és urak legnagyobb döbbenetére – tényleg ott állt
Herkules, domborodó izmaival, úgy, ahogy az istenek megteremtették, anyaszült mezíte-
len. És jól halhatóan tüsszögött. A tréfacsináló által felbérelt cigánykovács ugyanis meg-
fázott a hajnali hidegben.

Placsintár, a sokmellényes
Placsintár Quotian (1799 k. - ?) örmény származású patikus, a kolozsvári „Szenthárom-
ság” tulajdonosa 1819-ben szerezte oklevelét a császárvárosban. Itthon különc ember hí-
rében állt, s méltán. Minden nap más mellényt viselt – erre kínosan ügyelt. Halála után
hagyatékéban pontosan 365 különböző mellényt találtak, továbbá több száz felbontatlan
levelet. Nyilván nem szeretett levelezni.

Placsintár, a városgazdagító
Dávid (1826-1901) természetesen apja nyomdokába lépett, s gyógyszerész lett. Ezt kö-
vetően Szamosújvár polgármestere lett, ahol 30 éven át munkálkodott a város érdekében;
amely neki köszönheti számos középületét is.

Prodam, az aviatikus
Prodam Guidó (1882-1948) fiumei patikuscsaládból származott. Kolozsvárott szerez ok-
levelet 1904-ben. Apja gyógyszertárában gyakornok, majd Bécs, Klagenfurt, Zichyfalva,
Nagytétény és Dorog következik. Mindeközben ideje és pénze nagy részét – teljes apai
örökségét, mintegy 400.000 koronát – a repülésre áldozza. Számos rekordot állít fel és
többször lezuhan, 1918-ban halálhírét keltik, de „csak” súlyosan sérül. 1929-ben jognyer-
tes; gyógyszertárát „Rokkant sas”-nak kereszteli. 1934-ben kénytelen eladni – az új tu-
lajdonos a patika nevét „Városmajor”-ra változtatja.  Mátyásföldön, egykori repülései
színterén, utcát neveztek el róla.

Pancser Pucser
Pucser Szatmár megyei patikus sikkasztásért és csalásért 1944 májusában másfél év bör-
tönbüntetést kapott. A korábban Fuser Pucserként emlegetett elkövető most a szakmától
új epithethon ornanst kapott: innentől a Pancser név ragadt rá. Pancserünknek azonban óri-
ási mázlija volt, mert nem egészen fél éven belül szabadult. Pontosabban felszabadították.

Raák, a gyűjtő
Raák Gyulának a Nagy Háború előtt Pozsonyban volt patikája. A ’prevratot’, vagyis az
impériumváltást követően Zircen telepedett le, s a város gyógyszerészeként közel negyed
századon át gyűjtött régiségeket, ezen belül fajansz tárgyakat és gyógyszertári edényeket,
érméket és régi pénzt, lepkéket, rovarokat, ásványokat és még ki tudja mi mindent. Háza
tulajdonképpen inkább volt múzeum, mint kényelmes polgári otthon – de hát Raák itt,
szeretett gyűjteményei körében érezte magát igazán otthon.
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Radákovics, a szépfiú
Radákovics Géza (1866-1922), debreceni, majd ácsi gyógyszerész a hölgyek kedvence
és a társaság mindenkori középpontja volt. Férfiszépségnek számított, bohém természete
és humora mindenhol közkedveltté tette. Varságh visszaemlékezése szerint Radákoviccsal
esett meg az a hallatlan dolog, hogy egy „patikus közgyűlés után valamelyik orpheum té-
likertjében az éjszakai tündér nem fogadta el tőle az ilyenkor szokásos obolusokat.”

Rex Pharmacopolarum Debreciniensium
Dr. Rex Ferenc (1866-1959) gyógyszerész, a debreceni gyógyszergyártás kezdeménye-
zője, a Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapjának kiadó-szerkesztője Hajdúszoboszlón
született, köztisztviselő családból. A debreceni piaristáknál végzett, majd gyakornoki éveit
követően („Nap” gyógyszertár, Debrecen) Budapesten szerzett gyógyszerészi oklevelet
(1908), illetve doktori címet (1914). Debrecenben előbb drogériát nyitott, majd egy gyógy-
szerészeti kisüzemet (Rex Gyógyszervegyészeti Gyár) alapított. Ebből a kis üzemből nőtt
ki az 1921-ben három gyógyszerész által jegyzett „Gyógyszerészek Részvénytársasága,
dr. Rex Chemiai Gyár és Gyógyáru-nagykereskedés”, a későbbi – a Hajdúsági Gyógy-
szergyárral 1960-ban történő egyesülést követően – BIOGAL.

Rozsnyay, a szoborrá lett gyógycukorkás
Rozsnyay Mátyás (1833 – 1895) aradi gyógyszerész elsősorban a
természettudományok terén jeleskedett: nevéhez fűződik többek
között – évtizedes kutatómunka eredményeképpen – a gyermekek
számára is adható, csokoládés, illetve gyógycukorka formájában
édesített kinin feltalálása. Az viszont kevésbé ismert róla, hogy más,
szakmájától meglehetősen távol eső területeken is rengeteget pub-
likált, jelesen a sakkról és borászati témákról jelentek meg rendsze-
resen kisebb-nagyobb írásai (magyar és német nyelvű lapokban).
Kiválóan sakkozott ugyanis, továbbá szerette a bort (nem csupán a
gyógybort…), s persze értett is hozzá. Személye külföldön is jól
ismert, olyannyira, hogy Párizsban szobra áll.

Dr. Sadler, a botanikus
dr. Sadler József (1791-1849) igen jelentős növénytani gyűjteményt épített fel több mint
három évtized szorgalmas munkájával. Ez a gyűjtemény lett aztán a Magyar Nemzeti Mú-
zeum világhírű herbáriumának alapja.

Spillenberger, a magyaros cipszer
Jonas Johan Spillenberger lőcsei gyógyszerész, városi tanácsos a közgyűléseken rendre
magyaros ruhában, mentében és piros sarkantyús csizmában jelent meg a tanácsos urak
számára kötelezőnek tekintett német fekete köpeny helyett. Ez igen megbotránkoztatta a
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jeles gyülekezetet, s a rendbontót 40 icce bor megfizetésére ítélik, amint ez az 1650. évi
jegyzőkönyvekben olvasható. A 40 icce bor (33,60 liter) felhasználásáról nem szól az írás,
de ez a jelentős mennyiség nyilvánvalóan nem veszhetett kárba.

Schams, a várostörténész vincellér
Schams Ferenc (1780-1839) a csehországi Leitmeritz (jelenleg Litomerice) született, ta-
nulmányait a prágai egyetemen kezdte és Bécsben szerzett oklevelet.  Péterváradon nyi-
totta meg gyógyszertárát, 1817-ben viszont a fővárosban telepedett le. Kiválóan tudott
magyarul – nem mellesleg Pest-Buda egyik első helytörténészeként írta be nevét az an-
nalesekbe. 
A Sashegy lábánál berendezte nagy venyige-iskoláját, továbbá szerkesztette az első hazai
szakfolyóiratot, a „Magyarország Bortermesztését ’s Készítését Tárgyazó Folyóírás”-t.

Scheich papa, a szürke eminenciás
Scheich Károlyt, a budai várban levő Arany sas tulajdonosát az egész város ismerte. Sche-
ich papának a városházán döntő szava volt minden kérdésben; csak az történt, amit ő akart,
vagy amit tanácsolt. Befolyása az három város egyesítése után is megmaradt az új város-
házán, még ha nem is olyan mértékben, mint korábban.

Schenek, a gazométer kifejlesztője
Schenek István (1830-1909) kémikus 1856-ban a bécsi egyetemen szerzi oklevelét. A kassai
főreáliskola, majd a keszthelyi Gazdasági Felsőtanintézet kémiatanára. Innen hívják meg
a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia tanszékvezetőjének. 1875 tavaszán Bo-
leman lévai gyógyszertárának laboratóriumában „gazométert” állít fel, magyarán légszeszt
állit elő. A szerkezet kifogástalan világítást biztosít, továbbá főzeteket, szörpöket is „ké-
nyelmesen lehető főzni” vele. Bolemann büszkén számol be a gazométer áldásos műkö-
déséről a Gyógyszerészi Hetilapban: „Üzletemnek esténként igen számos bámulója akad,
kivált ha az utcai lámpát is meggyújtatom, mert a mellett lévő petróleumlámpák csak pis-
logni látszanak…”

A két keserűvizes Schmidthauer
Id. Schmidthauer Antal komáromi gyógyszerész 1862-ben fedezte fel az igmándi keserű-
vizet. A történet úgy kezdődött, hogy a községi legelőn kutat ástak, azonban a vizéből ivó
állatok – némi képzavarral élve – keményen fostak tőle. A dolog kivizsgálására felkért
Schmidthauer megállapította, hogy kiváló gyógyító tulajdonsággal rendelkező gyógyvizet
találtak, s egy évre rá már hozzá is kezdett a víz palackozásához. A jól menő üzemet fia,
Lajos vitte tovább, aki 1906-ban a helyi gazdáktól megvette a területet, de miután az átírás
elhúzódott, hosszú perbe keveredett az időközben jelentkező konkurenciával, a Lukács-
fürdő Rt. igazgatóival, Palotay Rezsővel és Ödönnel. 
Az igmándi történetéhez tartozik, hogy az ásott kutak a szocialista tervgazdálkodás idején
elnitrátosodtak, az utolsó palackok 1989 novemberében kerültek le a gyártósorról.
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Schmidthauer, az orgonaművész
Ifj. Schmidthauer Antal (1882-1956) Budapesten szerezte gyógyszerészi oklevelét 1905-
ben. Rövid ideig dolgozott csupán a komáromi családi gyógyszertárban, aztán „igazi” hi-
vatásának szentelte magát: a magyar fővárosban, Berlinben majd Párizsban tanult a
zeneakadémián. Kora egyik legkiválóbb orgonaművésze volt, de zeneszerzőként is nevet
szerzett magának. Orgonaépítéssel is foglalkozott.  1934-44 között a budapesti Zeneaka-
démia tanára.

Siári, a háromszázegyedik spártai
Siári Leonidász gyógyszerész 1914-ben önkéntesként vonult be a 62. császári és királyi
gyalogezredhez. Szolgált az orosz, az olasz, majd a nyugati (francia) harctéren. Az egyik
legszebben dekorált tiszt volt alakulatánál. Kitüntetései: katonai érdemkereszt, kis- és
nagy ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, Signum Laudis a kardokkal, Károly csa-
patkereszt, bajor kitüntetés, német Vaskereszt. 

Simon, az orgazda
Simon Dénes fővárosi gyógyszerész felesége egy fővárosi gyógyszerészeti vállalat tiszt-
viselőjeként dolgozott az 1930-as években. Innen hordta szorgosan haza az árut, amelyet
aztán férje értékesített a saját gyógyszertárában. Az üzlet mintegy másfél éven át virágzott;
a házaspár majdnem szó szerint egy banánhéjon bukott el. A Budafoki út 205. sz. alatti
lakásukon a házkutatás alkalmával mintegy 5.000 Pengő értékű gyógyszert találtak. A há-
zaspár lopás és orgazdaság vádjával állt bíróság elé. Nagy szerencséjükre az anyós nem
vett részt a családi vállalkozásban, mert akkor már bűnszövetkezetet alkottak volna.

Id. Sperlágh, a régész
Id. Sperlágh József (1830-1892) hatvani gyógyszerész szenvedélyes amatőr régész volt,
tudása azonban semmiben sem maradt el kora szakembereiétől, olyannyira nem, hogy
Rómer Flóris kérésére több ásatást is végzett a környéken. Az 1876. évi Budapesti Nem-
zetközi Régészeti Kongresszus résztvevőit saját házában és patikájában fogadta, illetve
kalauzolta az éppen esedékes ásatáson. 
Fia és unokája is gyógyszerész lett – ők azonban már nem ástak.

Stercula, az északi végek gyógyszerésze
Stercula (Szász) Jenő (1879-1939), a Jókai tollára kívánkozó fiatal gyógyszerész 1908-
ban Jablonkán, a lengyel határhoz közel fekvő árvai községben nyitotta meg a „Megvál-
tóhoz” címzett patikáját egy régi faépületben. Lámpásos ember volt: kaszinót, könyvtárat,
néprajzi gyűjteményt alapított, fényképészkedett – és mindeközben felkarolta az ottani
lengyel gural lakosság nyelvi-kulturális törekvéseit. A világháború után családjával együtt
Magyarországra költözött; tevékeny részt vállalt az országos egyesület életében, szakíró-
ként – nem csupán gyógyszerészeti, de fényképészeti témákban – is nevet szerzett magá-
nak. Szászvárott húnyt el. Egyik lánya, Edit gyógyszerész, a másik tanítónő lett.
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Szabó, a vincellér
Bártfay dr. Szabó Gyula (1833-1905) gyógyszerész, vegyészdoktor Bécsben szerezte ok-
levelét, ugyanitt szerzett doktorátust. 1859-ben megveszi a miskolci „Fehér kígyót”, ame-
lyet 1893-ig vezet. Apjának szőleje van Tállyán, ezt mintabirtokká fejleszti. Szabó doktor
Magyarországon elsőként vezeti be a borászatban a nálunk akkor még jóformán ismeretlen
pasztőrözési eljárást, aminek segítségével borait az Egyenlítőn túlra is tudja szállítani.
Szülőfalujában mellszobra áll.

Szerencsés Szerecsen
Szerecsen Jakab Nagy Lajos királyunk (1342-1382) udvari gyógyszerésze volt. Nem csu-
pán gyógyszerészi minőségében nyerte el a király kegyét, hanem mint az ország pénz-
ügyeinek szakértője is. E különös királyi kegynek köszönhetően Nagy Lajos
uralkodásának utolsó tíz esztendejében az uralkodó arcképe helyett Jakabunk képével dí-
szítették a magyar állami veretű dénárokat. A korabeli portré tanúsága szerint Szerecsen
nem volt éppen valami szép ember, még izmaelitának sem, de mindmáig az egyetlen
gyógyszerész, akinek arcképét középkori pénzen örökítették meg. 

Székely, Ökörmező konok hőse
Székely Miksa, a máramarosi Ökörmező község „Szűz Mária” patikájának gyógyszerésze
1910-től éveken át vívta hősies harcát gyakorlatilag a járás minden hivatalos közege elle-
nében. Bűne, eredendő bűne az volt, hogy feleségül vette az ökörmezei gyógyszertár ha-
szonélvezőjét, bizonyos özv. Medveczky Frigyesnét. Gyakorlatilag benősült a patikába – a
kor szokása szerint. Ezzel viszont Ökörmezőn nem csupán érzelmeket, de érdekeket is sér-
tett. Elsősorban a körorvosét, de a szolgabíró és több más helyi hatalmasság érdekeit is. 
Minden lehetséges bűn elkövetésével megvádolták: tiltott magzatelhajtás segítésétől sik-
kasztáson át gondatlan emberölésig. Székely végül is 1914 decemberében tisztázta magát;
a máramarosszigeti törvényszék minden vádpont alól felmentette. Győzött. Igaz ugyan,
hogy ez pyrrhuszi győzelemnek bizonyult: anyagilag tönkrement, de a becsületét sikerült
megvédenie.

Szöllősi, a nyilas
Szöllősi Jenő (1893-1946) Karlsruhében szerzett vegyészmérnöki, a budapesti tudományegye-
temen gyógyszerészi és jogászi oklevelét. A makói gyógyszertár-tulajdonos 1939-ben párton-
kívüli programmal szerzett mandátumot (tekintettel arra, hogy a későbbi nemzetvezető éppen
börtönben ült). 1941-től a Nyilaskeresztes Párt képviselőcsoportjának vezetője, vagyis frakció-
vezető. A nyilas hatalomátvételt követően miniszterelnök-helyettes. Háborús bűnösként föl-
akasztották, patikáját felszántották és a helyét sóval behintették, magyarán megszüntették.

191



Sztankay, a Hontinos
Dr. Sztankay Aba (1868-1911) gyógyszervegyész, a Selmecbányai Akadémia tanársegéde
1928-ban habilitált a Debreceni Egyetemen. Értékes készítménye, a Tanninum albumina-
tum keratinum korának egyik legkitűnőbb béladstringensei közé tartozott. Sztankay azon-
ban hiába kínálta fel gyártásra a haza vegyi gyáraknak, azoknak ingyen sem kellett. Végül
az osztrákok vették meg a találmányt, és Hontin néven kerestek a készítményen egy egész
vagyont. Mi is tőlük szereztük be a későbbiekben. 

Sztupa, a svábhegyi polgármester
Sztupa György (1812-1884) nagyváradi román birtokos családból származó, románságát
sohasem tagadó, jó magyar gyógyszerész volt; 1840-től a mai Kálvin téren levő Magyar
Korona gyógyszertár tulajdonosa. 1863-ban patikáját bérbe adta és ettől kezdve a közé-
letnek és a jótékonykodásnak szentelte magát. Az 1860-as évek végétől rohamosan kiépülő
Svábhegy gondozását felvállaló fővárosi bizottság elnökeként rengeteget tett a környék
fejlődéséért, kortársai ezért tréfásan csak „svábhegyi polgármesternek” hívták.

Tamássy, a nyolcvanszoros életmentő
Tamássy Károly (1806-1885) debreceni gyógyszerész, a városi nemzetőrség századosa
1849-ben nyolcvan hadifogoly osztrák tiszt életét mentette meg a felbőszült, lincselni
akaró tömeggel szembeszállva. Ferenc József ezért a koronás arany érdemkeresztet ado-
mányozta neki azzal, hogy a kitüntetést katonai formák között adják át. Így kerülhetett
sor arra a hallatlan eseményre, hogy Tamássy az átadáson a XII. nemzetőrszázad egyen-
ruhájában, vörös sipkával, nemzetiszínű vállszalaggal és fegyveresen jelenjen meg a vá-
rosháza nagytermében – százada élén. 1852-ben!

Téry, a bolsevista
Téry Tibor gyógyszerészsegéd igazi, úgynevezett „patent” bolsevista volt (a Tanácsköz-
társaság 12 tagú kommunista gyógyszerész-csoportjának önmeghatározása). Korábban
szakszervezeti lapokban és a „Gyógyszerészi Újságban” közölt a
szocializálást, vagyis államosítást propagáló cikkeket. 1920-ban,
mivel hatalmas honvágy kínozta, elővigyázatlanul hazatért
csehszlovákiai emigrációjából. Felismerték, letartóztatták. Még
ugyanezen év nyarán öt évi fogházra ítélték. A fogházban rabtársai
csak „Hazatéry”-ként szólították.

Dr. Tombor, a hadügyminiszter
Dr. Tombor Jenő (1880-1946) hivatásos katonaként kezdte pálya-
futását, az I. Világháború végén vezérkari alezredes. A Tanácsköz-
társaság idején Stromfeld Auréllal együtt szervezi a felvidéki
hadműveletet. Ezért 1919 szeptemberében letartóztatják, de később
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felmentik; a katonai pályától viszont búcsúznia kell. 1928-ban gyógyszerészi oklevelet,
két évre rá doktori fokozatot nyer a Pázmány Péter Tudományegyetemen. Ezt követően a
Budafoki úton levő „Szent Antal” gyógyszertár jognyertese. A harmincas években Bajcsy-
Zsilinszky Endre munkatársa. 1945-ben rehabilitálják és vezérőrnaggyá léptetik elő. Ez év
november 15-től haláláig honvédelmi miniszter.

Török, a specialitások atyamestere
Török József (1824-1899) gyógyszerész  1843-ban Pesten szerezte oklevelét. 1848-ban
honvédnek állt, majd nyugatra emigrált; Párizsban és Londonban „kondícióskodott”. Itt
ismerkedett meg a magyar emigráció kiemelkedő személyiségeivel, valamint a gyógy-
szer-specialitásokkal, vagyis az akkor újdonságnak számító gyári készítményekkel. Ha-
zatérve első dolga volt megvenni a Király utcai „Szentlélek” patikát, ahol hamarosan
jelentkezett – egyelőre külföldről behozott, majd később – saját készítésű specialitásaival. 

Varga, aki nem vakol
Varga Imre 1913-bam egy ügyvédi iroda irnokságát cserélte fel a gyógyszerész-gyakor-
noksággal Gallina Béla hódmezővásárhelyi patikájában. A tulajdonos azonban hamarosan
lopáson érte, ezért – miután nem akarta a patikából kitenni – malterhordással bízta meg
akkor épülő házánál. Varga azonban rühellé a malterosságot, s megszökött: felment Pestre,
ahonnan zsaroló levelet küldött volt principálisának: ha nem fizeti meg neki a malterhor-
dásért járó 84 koronát, beperli. Erre aztán Gallina jelentette fel őt lopásért és zsarolásért.
A bíróság salamoni ítéletet hozott: Varga lopásért 8 napi fogházat kapott, a zsarolás vádja
alól azonban felmentették azzal az indoklással, hogy „a gyógyszertár alkalmazottja nem
köteles maltert hordani, de ha hord, azért külön díjazás jár neki.”

Varró, a gyógyfüves
Varró A(ladár) Béla (1881-1956) gyógyszerész a növényi gyógykezelés, a fitoterápia fa-
natikusaként vált ismertté. Budán, a Fő utcában volt gyógy-
növény nagykereskedése. 1941. november 7-én emlékezetes
előadást tartott az Országos Társadalombiztosítási Intézet
Egészségügyi Múzeuma által szervezett előadássorozat kere-
tében „A gyógynövény-gyógyítás útja a javasasszonytól az
egyetemi katedráig” címmel. 1946-ban Makón szerzett
gyógyszertárat, amelyet az államosításig vezetett. Több
könyve jelent meg, ezek közül a legismertebb a több kiadást
megért „Gyógynövények gyógyhatásai” című kiadvány volt.

Vass, a ponyvairodalom ostora
A debreceni születésű nagy-bessenyői Vass Jenő (1842-?) Be-
rettyóújfaluban volt gyógyszerész. 1876-ban – saját költségére
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– nemes vállalkozásba kezdett: kiadta „Falusi Könyvtár” című, havi megjelenésű, „hasz-
nos népolvasmányokat tartalmazó füzeteit, melyeket „a ponyvairkászat üldözésére és ki-
írtására” szánt. 

Vályi, a vegyészmérnök pénzügyminiszter
Vályi Péter (1919-1973) vegyészmérnök oklevele megszerzését követően (1942) a gyógy-
szeriparban működött. 1945 januárjában kommunista szervezkedés miatt letartóztatták.
Ezt szerencsésen átvészelte, sőt, még nagyobb szerencsével a kora népi demokratikus idő-
ket is – még csak le sem tartóztatták. Sőt, 1953-ban kinevezték a Chinion vezérigazgató-
jának, majd bő egy évre rá a Nehézipari Minisztérium szervesvegyipari (N.B. a Magyar
Életrajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest 1981 szerint „szervezésvegyipari”) igaz-
gatóságának vezetőjévé. 1971-től a Minisztertanács elnökhelyettese, pénzügyminiszter.
1973-ban az Ózdi Acélöntődében tett látogatásakor halálos baleset érte: beleesett a forró
acéllal telt öntőcsatornába. A pesti fekete humor így adta tovább a tragikus hírt: beolvasz-
tották a pénzügyminisztert.

Vértes, a partizán
Dr. Vértes Endre (1905-1996) gyógyszerész oklevelét és doktorátusát Strassbourgban sze-
rezte. Ezt követően a nagykárolyi „Angyal” gyógyszertárat vezette. 1943-ban a fronton
átszökve egy magyar partizánszázad parancsnoka lett. Bevetésre nem került. A demokra-
tikus hadseregben ezredesi rendfokozatot nyert, majd kinevezték a Hadtörténeti Levéltár
parancsnokává. 1953-ban letartóztatták, 1954 júliusától viszont a Teleki téri gyógyszer-
tárban dolgozhatott. Rehabilitálását követően, 1960-67 között a Gyógyszertári Központ
igazgatója.

Vondra, a “nemzeti sonkapác” atyja
Dr. Vondra Antal gyógyszerész 1927-ben jelentkezett korsza-
kos jelentőségű termékével a „Nemzeti Sonkapác”-cal. A pác
nyilván bevált, hiszen a feltaláló 1932-ben nyithatott Pécsett,
a „Szent Mórt”.

Widder, a mentesített
Widder Péter nagybányai gyógyszerészt a 24.211/1941. M. E.
rendelet értelmében az „elszakítás ideje alatt tanúsított haza-
fias magatartása alapján és az ebből származó szabadságvesz-
tés méltánylásával” mentesítették az I. zsidótörvény hatálya
alól. A mentesítés kiterjedt feleségére, továbbá gyermekeikre:
dr. Widder Sándor okleveles gyógyszerészre és Widder Alizra.
Sajnálatos módon 1944 májusában ez nem mentesítette sem
őt, sem családját a deportálástól.
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Wolff, a vérFarkas
Wolff Gábor (1811-?) kőhalmi gyógyszerész családi neve Farkas volt. Nagykereskedő
apját viszont a szász városka polgárai csak per Herr Wolffként szólították, s az öreg Farkas
ebbe lassacskán – mit tehetett egyebet – bele is törődött. Fia patikájának cégtáblájára már
az „Apotheke Wolff” felirat került. Gábor fia azonban 1848 hazafias felbuzdulásában úgy
döntött, hogy visszaveszi régi családnevét, és újra Farkas lett. A Bach-korszakban viszont
megint csak Wolffá kellett változnia. Ezt követően viszont – már csak a klientélia miatt
is – maradt Wolffnak.

Zboray, az özvegyek támogatója
Zbórói Zboray Bélát (1844-1914), a Kerepesi-úti „Megváltóhoz” címzett gyógyszertár
tulajdonosát 1890-ben választották meg az országos gyógyszerész egyesület elnökévé. A
rákövetkező évben öttagú küldöttség élén járult I. Ferenc József elé azzal a kéréssel, hogy
a király engedélyezze a személyjogú gyógyszertárak jogi kérdéseinek rendezését. Az ins-
tanciázás eredményeképp legalább az addig függőben levő özvegyi jogátruházás kérdése
megoldódott. 

Zoltán, a kapszulás
Zoltán Lajos dr. nagybányai gyógyszerész a
XIX. végén alapította Kapszula-gyárát. A telje-
sen gépesített kis üzem a Zazar folyó egyik ár-
kának vízi energiáját hasznosította – ezzel is
korai példáját nyújtva a környezetvédelemnek.
Ebben az üzemben készültek a „gyógyszertári
és nagykereskedésbéli árukhoz szükséges papír-
hüvelyek és skatulyák szinte emberi kéz érintése
nélkül.” 

195

129. ábra   Kinyíló porkapszula. 
Újsághirdetés 1910.



9. FEJEZET: SZERVEZETTEN FURA PATIKUSOK

Szabadkőművesek

„A szabadkőművesség bűnei” c. mű szerzőjének kimutatása, pontosabban az 1920-ban
feloszlatott Magyarországi Symbolikus Nagypáholy kartotékai szerint 1868-1920 között
121 páholyban és 14 körben összesen 13.240 szabadkőműves „destruálta” Magyarorszá-
got. Köztük 164 gyógyszertár-tulajdonos, gyógyszerész, gyógyszergyár-tulajdonos és
gyógyszervegyész. Ez  közel 8,1 %-os arány, ami sokkal jobb (rosszabb?), mint ami a
hazai egészségügyi szakmák jó részénél tapasztalható. Itt jegyezzük meg, hogy gyógy-
szerészeink közül számosan tartoztak a páholy-alapítók közé, mint például a cipszer Ge-
nersich Károly (Szepes p.), Bereczk Péter hódmezővásárhelyi (Virradat p.), Toperczer
Sándor túrócszentmártoni (Észak p.), Zoltán (Moskovitz) Béla budapesti (Erzsébet p.)
gyógyszerész, és a sort még sokáig lehetne folytatni.
Az ismertebb gyógyszerész-szabadkőművesek közé tartozott Baruch Gyula (1867-1937)
miskolci gyógyszerész, a Wander Gyógyszergyár igazgatója. Ő széles körben jótékony-
kodott, s nagy alapítványokat tett.  Frankl Antal szegedi gyógyszerész és Mauer Armand,
a „Gyógyszerész Újság” szerkesztője egyaránt vakoltak. Az már csak hab a vakolaton
(elnézést kell kérnünk ezért az olcsó profanizációért, de egyszerűen nem tudtunk neki el-
lenállni), hogy a Nagypáholy nagymestere egy orvos, bizonyos Bókay Árpád dr. volt.

A katolikus egyház sohasem lel-
kesedett különösebben a szabad-
kőművességért; a francia
katolikusok aztán különösképpen
nem. A Francia Katolikus Liga ki-
adásában megjelent könyv az
egészségügyben dolgozó francia
szabadkőművesekről 1939-ig tíz
kiadást ért meg. Az 1936-os kia-
dás szerint Franciaországban ak-
koriban az egészségügyben
összesen 653 szabadkőműves
akadt, akik közül minden tízedik
gyógyszerész volt. A francia pati-
kusok ezzel a részarányukkal ma-
gasan verték a szakorvosok
többségét, csupán a fogászok tud-
ták őket megszorítani.
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Magyar szabadkőműves-gyógyszerészek 1868-1920

Név Helység         Felv. Páholy és fok.   Szül. és hal. dátuma

1.  Adler Miksa dr. Orosháza 1910 Virradat III. 1872. IV. 10.
2.  Adler Rezső Pozsony 1879 Hallgatagság † 1906. jún. 28.
3.  Balla Sándor dr. Budapest 1911 Kazinczy III. sz. 1881
4.  Barbócz Zsigmond H.szoboszló 1905 Kossuth III. sz. 1871
5.  Barcsay Károly Szeged 1888 Árpád
6.  Barta Endre dr. Budapest 1907 Reform III. sz. 1882
7.  Bartha István magánzó 1911 Comenius III. sz. 1877. VIII. 20.
8.  Barta Tivadar Erzsébetfalva 1910 Eötvös 
9.  Baruch Gyula Miskolc 1897 Előre III. sz. 1866
10 Bereczk Péter H.vásárhely 1911 Árpád
11. Beretvás Tamás Kispest 1916 Türr István I. sz. Nagykőrös, 1869. I. 27.
12. Bielek Zoltán Bánlak 1911 Losonczy † 1913, IV. 14.
13. Bíró János Kolozsvár 1888k. Unió † 1901. X. 9.
14. Bodr (Bohár) György Szolnok 1891 Demokrácia † 1899. X. 2.
15. Bokor (Banner) Adolf Szeged 1893 Árpád III. sz. 1861
16. Braun Lajos Budapest 1907 Eötvös Tör. 1912. XII. 19.
17. Buchwalder Zsigmond Losonc 1914 Phőnix I. sz. Szirák, 1871. III. 27.
18. Budai (Braun) Emil Budapest 1888 Comenius
19. Burg Dénes Horgos 1876k. Árpád
20. Csepcsányi Béla Újpest 1891k. Világosság † 1904. II. 5.
21. Czukor László Budapest 1918 Reform I. sz. Szentes, 1886. V. 29.
22. Dániel Mihály K.dorozsma 1913 Szeged II. sz. 1881. V. 17.
23. Darányi Árpád dr. Orosháza 1912 Virradat II. sz. Bpest, 1884. X. 10.
24. Darvas Ferenc dr. Budapest 1917 Világosság I. sz. Pusztaszentmargita, 

1883. II. 20.
25. Dobozy Endre Nyíracsád 1913 Szabolcs I. sz. 1864. márc. 1.
26. Ebergényi Gyula Kovászna 1893 Siculia
27. Egger Leó dr. Budapest 1896 Humbolt III. sz. 1865
28. Eisdorfer Gusztáv Budapest 1892 Galilei gyógyszertár tulajdonos
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Név Helység         Felv. Páholy és fok.   Szül. és hal. dátuma

29. Elek (Ehrenreich) Pál dr. Újpest 1901 Világosság III.sz. 1870
30. Érdy István Pozsony 1885k. Hallgatagság
31. Esztegár Béla Szeged 1897 Árpád
32. Fácsányi István Budapest 1900 Minerva
33. Finy Béla Budapest 1897 Demokratia Tör. 1908. X. 19.
34. Fónagy József Szeged 1891k. Árpád Tör. 1892. II. 12.
35. Frankl Antal Szeged 1911 Árpád sz. 1871. VII. 2.
36. Geiringer János Baja 1918 Honszeretet I. sz. Baja, 1882. nov. 7.
37. Genersich Károly Késmárk 1894 Demokratia † 1916. X. 6.
38. Gerle (Glenczer) JenőSzeged 1911 Szeged III. sz. 1876. V. 25.
39. Glück Rezső Budapest 1905 Eötvös tör. 1910. X. 20.
40. Gödény Sándor dr.    Nagykálló        1912  Béke III. sz. 1873. I. 29.
41. Göllner Béla Beszterceb. 1899 Felvidék III. sz. 1869
42. Göllner Hugó Mezőtúr 1905 Kossuth III. sz. 1873
43. Grosz Ferenc Budapest 1913 Kazinczy III. sz. 1879. I. 4.
44. Grosz Sándor Nagyvárad 1910 László király Gyógyszerész és bank vezérig. 

† 1914. jún.
45. Harmos Gyula Budapest 1888 Corvin M. tör. 1899. dec. 6.
46. Heim Vendel Pozsony 188? Hallgatagság
47. Heller Imre Kisvárda 1914 Szabolcs I. sz. Kenderes, 1867. IX. 23.
48. Herz Sándor Budapest 1897 Eötvös tör. 1897. dec. 29.
49. Hesser Andor Budapest 1913 Minerva III. sz. 1880
50. Hintz György Kolozsvár 1888k Unió egyet. tanár, † 1890, II. 21.
51. Hints Zoltán M.vásárhely 1905 Bethlen III.
52. Hoffmann Béla Budapest 1902 Comenius † 1910. XII. 23.
53. Hondl Imre Palánka 1910 Jövendő sz. 1865. IX. 24.
54. Hüvös (Hirschel) László Budapest 1906 Pátria III. sz. Budapest, 1883. VII. 8.
55. Ibos Nándor Budapest 1899 Pátria gyógyszertár tulajdonos
56. Izsák Gábor Pozsony 1911 Hallgatagság sz. 1870
57. Jencs Vilmos Budapest 1891 Galilei † 1918. II. 7.
58. Jericoglu Sándor Budapest 1890k Galilei tör. 1895. V. 14.
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Név Helység         Felv. Páholy és fok.   Szül. és hal. dátuma

59. Jikeli Károly Nagyszeben 1890k Harmonia
60. Joanovics Simon Torontálvhely 1912 Stella Orientalis sz. 1879
61. Jóna László Nyirbakta 1910 Béke III. sz. 1861
62. Káldor Lajos Magyargyerő- 1904 Philantropia † 1914. IV. 4.

monostor
63. Kanitz Ödön Budapest 1910 Erzsébet † 1912. III. 27.
64. Kis Vilmos Budapest 1917 Világ sz. Bácskula, 1892. X. 17.
65. Kiss (Klein) Jenő Budapest 1915 Könyves K. sz. Szeged, 1887. XII. 14.
66. Klein Gyula Budapest 1918 Petőfi I. sz. Pusztaújlak, 1886.IV.15.
67. Klein Lajos Budapest 1908 Galilei III. sz. 1873
68. Kocsis Béla Élesd 1901 László király sz. 1867
69. Korányi Frigyes Budapest 1909 Pátria III. sz. Hajdúböszörmény, 

1865. XI. 25.
70. Kossuth Pál (udvardi) Máriaradna 1898 Összetartás tör. 1911. II. 23.
71. Kovács Béla T.sztmiklós 1910 Alföld
72. Kovács Ernő Budapest 1894 Prometheus IIIsz. 1867
73. Körmendy Sándor Hvásárhely 1916 Demokratia sz. Hvásárhely, 1870.X.18.
74. Lám Elemér Ungvár 1912 Kárpát III. sz. Ungvár, 1881. IV. 3.
75. László (Löfkovics) ? Budapest 1916 Haladás gyógyszer. laboratórium 

tulajdonos, sz. Bp., 1867
76. Leszner Alfréd Nagyvárad 1905 László k.
77. Marosán Albert M.sziget 1885k. Tisza
78. Márton József Nyiregyháza 1911 Szabolcs † 1911. X. 25.
79. Maurer Armand Budapest 1918 Világ sz. 1874. XII. 10.
80. Meák Gyula Szeged 1892 Árpád † 1918. IX. 23.
81. Megyery Géza Budapest 1892 Könyves K. gy. tul., tör.1905. IV. 18.
82. Mittler József Budapest 1898 Galilei † 1915. II. 18.
83. Molnár József Budapest 1893 Deák
84. Molnár Nándor Budapest 1890k Corvin M. tör. 1901. III. 6.
85. Muraközy László Debrecen 1892 Haladás
86. Müller Fülöp Karánsebes 1890k Irenea
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Név Helység         Felv. Páholy és fok.   Szül. és hal. dátuma

87. Nagy Gyula Budapest 1891 Könyves K. gyógysz. tul. † 1893. III. 4.
88. Nagy Kálmán Nyiregyháza 1910 Szabolcs III. sz. 1873
89. Neumann Aladár Nagykanizsa 1918 Munka I. sz. Sziszek, 1880. VI. 10.
90. Osgyáni József Nyiregyháza 1912 Szabolcs III. sz. 1873. VI. 15.
91. Óváry Kálmán Veszprém 1897 Demokratia
92. Pánczél (Propper) MihályBudapest 1915 Eötvös III. sz. Izsák, 1878. IV. 22.
93. Percs Ernő Budapest 1918 Eötvös I. gy. tul., sz. 1868. IX. 11.
94. Petri Ottó Budapest 1900 Galilei † 1917. X. 5.
95. Polgár (Pollák) Gyula Pozsony 1906 Hallgatags.III. sz. 1872
96. Popovits Gábor Ksztmárton 1912 Alföld † 1917
97. Puky Miklós Balmazújv. 1919 Resurrexit II.
98. Reiner Miksa Budapest 1914 Madách I. sz. 1865
99. Róth Károly Dés 1890k Unió † 1896
100.Rotschnek Jenő Debrecen 1895 Haladás III. sz. 1869
101.Rózsavölgyi Imre Budapest 1902 Neuschloss III.
102.Rozsnyay József Arad 1906 Összetartás
103.Rozsnyay Mátyás Arad ? Összetartás 1833-1895

104.Sándor István Budapest 1914 Sas
105.Scherfel Aurél Felka ? Tátra
106.Schmidt Károly Brassó 1914 Három oszlop sz. Medgyes, 1864. II. 18.
107.Schwartz Sándor Szepesbéla 1910 Szepes III. sz. 1874
108.Schwartz Lipót Petrozsény 1911 Zsilvölgy III. sz. 1853. VIII. 28.
109.Sík Gyula Szolyva 1907 Hegyvidék III. sz. 1870 tak. pénzt. ig.
110.Soltz Oszkár Pozsony 1912 Testvériség II. gy. tul., sz. 1881. X. 13.
111.Soltz Rezső Pozsony ? Hallgatagság † 1905
112.Somogyi Rezső Kisvárda ? Könyves K. tör. 1891. IV. 28.
113.Stech Lajos Zólyom 1900 Felvidék † 1907. V. 23.
114.Steiner János Pancsova 1911 Stella Or. III. sz. 1879
115.Stimmer Imre Győr 1902 PhilantropiaIII.     sz. 1869
116.Sütheő Lajos Szombathely 1904 Ébredés sz. 1863
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117.Szabados (Schwarcz) Budapest 1914 Könyves III. sz. Ipolyság, 1882. II. 28.
Ödön

118.Szánthó József Szeged 1890k Árpád tör. 1898. XII. 17.
119.Szegő Imre Kassa 1909 Resurrexit
120.Széki Miklós Kolozsvár 1891e. Unió † 1912. II. 19.
121.Szél (Steiner) Manó Újpest 1898 Világosság tör. 1904. X. 19.
122.Szenczy Gábor Késmárk 1908 Szepes III. sz. 1866
123.Szerényi Kázmér Újpest ? Világosság † 1903
124.Szobonya Kálmán Szeged 1898 Árpád † 1905. VII. 20.
125.Szopkó Dezső Nyiregyháza 1909 Béke III.
126.Szöllősi (Weinberger) Budapest 1909 Könyves K III.sz. 1877

Sándor
127.Sztankay Aba Debrecen 1914 Kőrösi Csoma sz.Verespatak, 1868.III.26.
128.Szüsz István Budapest 1891 Erzsébet III. sz. Budapest, 1858
129.Szüsz Jenő Budapest 1919 Petőfi bérlő, sz. Bpest, 1886. V. 4.
130.Tauffer Károly Balmazújv. 1883e Haladás
131.Telsch Adolf Liptó-Hibbe 1913 Kárpát sz. Szerednye,1864.VIII.25.
132.Tirscher István Bártfa 1903 Thököly III. sz. 1864
133.Tombor László Bittcse 1883eFraternitas szabálytalanná vált
134.Tomcsányi Ödön Ungvár 1912 Kárpát III. sz. Ungvár, 1877. XI. 7.
135.Toperczer Sándor Tsztmárton 1912 Észak III. sz. 1869. X. 27.
136.Tordi (Toerdi) Győző Kispest 1900 Hungária okl. gy., székesf. kezelőtiszt
137.Török Gyula Nyiregyháza 1912 Béke III. sz. 1867. II. 23.
138.Török József Budapest 1883e Szent István
139.Török Márton Kassa 1909 Resurrexit III. sz. 1872
140.Trajanovits Antal Berettyóújfalu 1905 László király
141.Tunner János Szepesbéla 1894 Demokratia
142.Vadász(Wachsmann) Nagyvárad 1899 László király † 1900. II. 

Albert
143.Vajda Tódor dr. Budapest 1913 Kazinczy III. Állato. Főis. Gyógysz. Int. 

tanára, sz. Bp., 1885. VI. 1.
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144.Varju Lőrinc Beregszász 1912 Pro Lib. III. sz. 1855. XI. 29.
145.Vécsei Viktor Debrecen 1891e Haladás † 1911. II. 2.
146.Véssey József Szabadka 1889 Árpád
147.Vlassek Ede Budapest 1891 Galilei † 1892. XII. 23.
148.Weisz Hugó M.marossziget1917 Tisza sz. 1886. VII. 5.
149.Widder Sándor Munkács 1902 Hegyvidék III. sz. 1867
150.Zalai(Zavodnik) Kispest 1914 Hungária sz. Veszprém, 1886. I. 27.

Rezső dr 
151.Zoltán (Moskovitz) Budapest 1897 Erzsébet III. sz. 1868

Béla
152. Brucic Gusztáv Zágráb 1909 Ljubav Bliznjego sz. 1880
154. Dávid Viktor (nemes)Eszék 1907 Ljubav Bliznjego
155. Garapic Petar Zágráb 1907 Ljubav Bliznjego † 1916. IV. 26.
156. Govorkovic Ivan Eszék 1911 Budnost III. sz. 1867. V. 8.
157. Medic Jozef Eszék 1911 Ljubav Bliznjego † 1912. IV. 6.
158. Milutinovic Milutin Zágráb 1906 Ljubav Bliznjego
159. Mittelbach Zsiga Zágráb 1897 Ljubav Bliznjego † 1917. XII. 5.
160. Okolicsányi A. Nis 1890k Pobrati
161. Pecsics Jozef Zágráb 1890k  Ljubav Bliznjego
162. Praunsperger Fileus Zágráb 1909 Maks Vrhovac III. sz. Zombor, 1874. VIII. 2.
163. Vernak Aleksander Sziszek 1891 Nächstenliebe szabálytalanná vált
164. Zimmerman Slavko Zábráb 1919 Maks Vrhovac
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Schlaraffok

A schlaraffia tulajdonképpen középosztálybeli, komoly férfiak
komolytalan szórakozását jelentette. A schlaraffok 1859-ben
alakultak meg prágai német színészekből és bohém értelmi-
ségiekből. Lovagosdit játszottak az „In arte voluptas”, a mű-
vészet gyönyörködtet mottó jegyében, amennyiben rendszeres
összejöveteleiken vidám poharazgatás mellett, középkori lo-
vagnak öltözve, de bohóc-sapkában – párbajra hívták ki egy-
mást. A fegyvert természetesen a kihívott fél választhatta:
lehetett szavalni, zenélni, énekelni. Mindezt persze németül,
hiszen a bejegyzett egyesület „munkanyelve” a német volt.
Pontosabban a „schlatin”, a schlaraffok saját, titkos nyelve.
Szókincsükből csupán mutatóban néhány darab: Reych – bi-
rodalom, vagyis maga az egyesület; Burg – a rendszeres össze-
jövetelek helyszíne, rendesen valamely étterem különterme;
Burgschreck – anyós; Sippung – hörpölés, maga az összejö-
vetel; Lulu! – búcsúzás, tkp. jóéjszakát! stb.

A schlaraffia rövid néhány évtizeden belül jóformán az egész
világon elterjedt, minden olyan nagyvárosban megalapítva a
maga Reych-ét, Birodalmát, ahol németül (is) beszéltek. A
német nyelv anyanyelvi ismerete egyébként nem volt feltétlen
követelmény a felvételnél, olyannyira nem, hogy a soproni
orvos, dr. Hruby Ede még a főnévragozással sem igazán volt tisztában. Meg is kapta a
Ritter Der-die-das der Fragliche (Kérdéses Főnemes) nevet. Lovaggá ütésekor ugyanis
minden lovag egyben megkapta a maga nome de plume-jét, amelyet aztán egészen az
Ahallába történő kilovaglásáig, vagyis élete végéig viselt. E beszélő névhez megfelelő
címek is járultak, természetesen mindez csak ad usum internum, belső használatra. 

Maga a Schlaraffia vagy Schlaraffland elnevezés egy Grimm-meséből származik: ez az
a tartomány, ahol boldog lehet minden utazó, aki átrágja magát az avatatlanokat távol tartó
kásahegyen, hiszen itt palacsintatésztából van a házak teteje, kolbászból fonták a kerítést,

a levegőégben pedig sült kacsák és libák repdesnek és a ku-
takból jóféle borital nyerhető. A schlaraffok nyilván sikerrel
átkűzdötték magukat minden akadályon, bürokrácián, sznob-
ságon, sőt profán gúnyolódáson, hogy élhessenek a maguk el-
varázsolt univerzumában.

Ez meglehetősen sokaknak sikerült. 1910 körül már több
mint tízezer schlaraffot tartottak számon a világon; nálunk le-
gelébb Nagykanizsán (Kanisa 1874), Sopronban (Sempronia
1878), Budapesten (Budapestia 1882), Pozsonyban (Posonium
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1878) majd szerte az egész országban, mindenhol, ahol
jelentősebb német nyelvű polgárság volt található.  

A gyógyszerész lovagok sorából, akiknek száma az idők
során mintegy két tucatra gyarapodott, hely hiányában
csupán a jelesebbeket említjük: Ritter Rutsch den Darm
entlang, alias Brandenburger Gyula, a Wander Gyógy-
szer- és Tápszergyár igazgatója egy népszerű laxánsról
kapta nevét (Amíg ön durmol/Dolgozik a Darmol). Hogy
aztán ezzel a névvel nyugodtan durmolhatott, vagy épp
nem hatott, arról nincs tudomásunk. Freiherr von Malti-
novo (Ovomaltin nemes ura) címe a gyár egy másik si-
keres termékére, a roboráns Novomaltinra utal, amelyben
tojáskivonat és maláta volt a két összetevő.

Nem egyszerű feladat eme lovagi neveket és a velük
járó hangzatos címeket megmagyarítani, az alábbiakban
azonban mégiscsak megpróbálkozunk vele, abban a re-

ményben, hogy sikerül a jelentéstartalmak, mármint a szójátékok javát visszaadni.   
A csípős nyelvéről ismert, szintén fővárosi dr. Marosfalvi Dávid Viktor gyógyszerész

furton-furt csak analizált, nem véletlenül hallgatott a hangzatos Cyankali von der Anna-
Lyse. A rossz nyelvek a jó Ritter éveken át egy ifjú laboránsnő (Annával? Lizával?)  tár-
saságában kavart, porított stb. a laborban. Ciánkáli lovagról még elmondanánk, hogy még
Eszéken (Reych Mursa), legszebb férfikorában, mármint harmincévesen lépett a schla-
raffok közé. Már ekkor számos kitüntető címet viselt, úgymint: Fürst, Marquis, Conte di
Lisiana, Excellenz, geheimer Rat, Reychskokytos (Hercig, Már Ki, Lizitánia Ura, Ken-
gyelmes, Titokzatos Tanácsos, Birodalmi Főjajjgász).

Krebs der Brodler, mármint Rákos Piszmogi lovag, világi nevén Hadwiger Adolf Po-
zsony legrégibb gyógyszertárának, A Vörös Ráknak volt a tulajdonosa. Szöszmötölős ter-
mészetével egyébként valóban rászolgált a nevére.

Hain Róbert 1892-ben nyitotta meg Temesvárott István királyhoz címzett patikáját. Né-
hány év múltán már a Temesia soraiban tevékenykedett Fresenius mit der Mörsen (Mo-
zsaras Zabálius) néven.

Kalomel von Hygienenburgot, világi nevén Gráner Jenő soproni gyógyszerészt, a
Gyógyszerész Egyesület elnökét 1887-ben ütötték lovaggá. 

Carlo Accurti fiumei gyógyszerészt a XIX. század utolsó évtizedében nyert lovagi címet
Curtius Rufus mit der Lilie (Liliomos Kurzban Rutfux) néven. Igazán érdemdús lovagról
van szó; tisztségeinek és címeinek se szeri, se száma: Burgvogt, Fanfarenmeister, Kam-
merer, Negus von Primorje, Reychgraf és Variataetsrat (Várjnagy, Kürtökösök Mestere,
Kanmarás, A Tengermellék Negédusa, Bizodalmi Geróf és Varieténs Úr). 

Ezek sok mindent elárulnak talján patikusunkról a kíváncsi utókor számára. Bizonyos,
hogy Curtius lovag mélynövésű dalia vala, továbbá minden valószínűség szerint olajos
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arcbőrrel és kissé duzzadt alsó ajakkal áldotta meg a teremtő. Varieténs Úrként pedig két-
ségtelenül számos jó ötlettel járult hozzá a birodalmi hörpölések (Sippungok) hangulatá-
nak emeléséhez. Lovagi attribútuma, a liliom ugyanakkor nem csupán ártatlan, patikusi
lelkületét volt hivatott érzékeltetni, hanem egyben arra is utalt, hogy gyógyszertárában
kitűnő gyógy- és pipereszappanokat lehetett kapni. Többek között Accurti-féle liliomszap-
pant, a hölgyek kedvencét.

A schlaraffoknak az ordas ideológiák jelentkezésével bealkonyult; Hitler betiltatta egye-
sületeiket, nálunk pedig a Budapestiát, mint az utolsó hazai schlaraff egyesületet 1944
nyarán oszlatta fel a Belügyminisztérium.

A Mauternporchi Német Lovagrend

A Ritterorden der Tewschherren awff Mawternporch-ról (vulgo Salzburg), meg kell val-
lanunk,  nem sokat tudunk. Az 1919-ben alapított teuton lovagrend kétségtelenül a schla-
raffok mintájára szerveződött, némi rotarys beütéssel persze, amint az levelezőlapjukról,
amelynek grafikája mellesleg jóval az alapítást megelőzően, 1913-ban készült, s az ott
olvasható jelmondatukból kiderül. Nem tudunk szabadulni ugyanakkor a gondolattól,
hogy a rajzoló, bizonyos Wolfried von Klammstalt lovagnak minden bizonnyal járnia kel-
lett Kolozsvárott, mert teuton lovagja vészesen hasonlít Mátyás királyunkra, fegyverhor-
dozó ide vagy oda.

A versbe szedett jelmondat egyébként a következő:

Kunst und Froheit,
teutsche Trew,

Awff Mawternporch
die Losung sey!

(Művészet, vigalom,
s hűség, a teuton,

Mauternburgban
élő fogalom!)

A Lovagrend létezéséről tanúskodó, archívumunkban
megtalálható egyetlen dokumentumot, mármint képesla-
pot 1933. december 18-án írták a helybéli lovagok, s a rá-
következő nap már meg is érkezett a bécsi címzetthez,
bizonyos Ulrich Hovadek sen., magister pharmaciae-hoz.
Vagyis a lovagok között legalább egy patikus találhatott. Remélhetőleg legalább kettő, de lehet,
hogy akár három is…
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Szabad királyválasztó köztársasági bohémek

„Bohémia Szabad Királyi Köztársaságot” hiteles feljegyzések szerint I. Dániel király
őfelsége, Kacagónia királya és az Örömök Szigetének ura (alias Gregus Dániel nyug. bu-
dapesti rendőrkapitány-helyettes) alapította. Újabban azonban olyan adatok merültek fel,
miszerint Bohémia, de legalábbis annak szegedi hercegsége már korábban is létezett. A
krónikás ezt 1912 tájára teszi, s hihetünk neki, mert nem más ő, mint Juhász Gyula, aki e
jeles államalakulatról azt írja, hogy „a legmulatságosabb magyar egyesületek egyike volt.”
Sajnos, ezen a ponton ki kell javítanunk a krónikást, aki költői túlzásba esett – szegedi
bohémjeink csupán asztaltársaságként, viszont nagyon jól szervezetten működtek. Alkot-
mányuk – mert az is volt nekik – értelmében demokratikus szervezetként, a nyílt szava-
zással megválasztott elnök-király vezetése alatt fejtették ki áldásos tevékenységüket. Első
elnök-királyuk egy kiugrott gyógyszerész, bizonyos Tömörkény István volt. Miután az
elnök-király szavazata az össszes tagok szavazatának kétszeresével ért fel, uralkodása/hi-
vatali ideje alatt fegyelmi problémák: egyáltalán problémák – nem merültek fel.

A királyi köztársaság egészségügy minisztere szintén patikus volt, Kalán Gyula, akinek
a két világháború között a fővárosban volt jól menő patikája, az Erzsébet körúti „Hunnia”.
Kalán, Hygieniai herceg és Szent Erzsébet körúti határőrgróf, a Hunnia-rend tulajdonosa
jogosult volt a szabad királyi-köztársasági pavatoll viselésére is, mely magas kitüntetést
ötévenként a Főtanács ítélte oda kimagasló érdemekért és/vagy kifejezetten (ausgespro-
chen) peches lapjárás esetén. 

Pávatollas miniszterünknek havonta egyszer kellett jelentkeznie szolgálati helyén, a
nyári nagyfőhadiszálláson (Hidegkúti út 29., Veronika-kert Nagyvendéglő különterme).
A „szigorúan zárt aranyszékes trónterembe” természetesen csak a tárcabitorlók és ország-
nagyok (um. helyettes királyok, főrendek, határőrgrófok stb.) léphettek be, de ők is csak
azt követően, hogy megadták a titkos jelet (a jobb hüvelykujj háromszoros megbiccenté-

sével) a díszcsárdamesternek (hideg-
kúthy határőrgróf, a csengődi csikó-
bőrös csutora megkent lovagja stb.”)  

A „Csikágóthai Almanach”-ba közel
négyszáz (egészen pontosan háromszáz-
kilencvenhét) tag került „becikkelye-
zésre”. Sajnos, ezt a felbecsülhetetlen
értékű, csupán egyetlen példányban lé-
tező dokumentumot nem sikerült fellel-
nünk, így nem tudjuk, hogy a két
említett köztársasági royalistán kívül
hány gyógyszerész tagja volt eme feu-
dáldemokratikus társaságnak. Akárhá-
nyan is voltak, emléküket megőrizzük!

206

135. ábra  
BSzKK - Behívólevél



Borbarátok, asztaltársaságok, törzshelyek

A patikusok törzshelye, legalábbis „a pesti patikusok rendes esti tanyája” az 1900-as évek
elején az Akácfa utcai Schárhánn-vendéglő volt. Ez  ugyan csupán ’informális’ találko-
zóhelynek számított, de az itteni patikus-asztal (nagy asztal volt) egészen az 1910-es évek
közepéig kiválóan működött. 

A gyógyszerész-borgazdák asztaltársasága 1898-ban alakult meg Muzsa Gyula kezde-
ményezésére. A tagok a fővárosi gyógyszertár-tulajdonosok szűkebb köréből kerültek ki,
mármint a „nagyokból”. A borgazdák kéthetente vagy havonta találkoztak nagy borva-
csorákon. Szóval, mint ebből is kiderül, nincs új a nap alatt.  A korabeli rossznyelvek sze-
rint a kiváló társaság csak kiváló borokat nyakalt, miután megengedhették maguknak.
Bizonyos azonban, hogy ez a borozgató grémium jó néhány fontos egyesületi, szakmai
kérdést vitatott meg – és döntött el előzetesen, még mielőtt hivatalosan napirendre került
volna.

Íratlan szabály volt náluk, hogy találkozóikon nem lehetett semmiféle felköszöntőt sem
mondani, még „szállok az úrnak!”-féle formában sem. Ez alól csupán egyszer tettek ki-
vételt, amikor Muzsa Gyulának sikerült meghívnia összejövetelükre az addigi igazság-
ügyminisztert. Természetesen számos pohárköszöntő elhangzott azon a nevezetes estén,
1912. december 1-én. Aztán, végre, amikor a hangulat tetőfokra hágott, maga a miniszter
jelentkezett szólásra. Mindenki áhítatos kiváncsisággal várta, tesz-e a nagy ember pohár-
köszöntőjében valamilyen ígéretet a gyógyszerészet panaszainak orvoslása terén. 

A borgazdáknak sokáig kellett várniuk, miután a miniszter szinte megittasodott a saját
hangjától – egyébként is kissé ittasnak tűnt már – s vagy negyedórán át beszélt, meglehe-
tősen csapongva. De aztán – aztán csak elkötelezte magát. Szó szerint azt mondta, hogy
a maga részéről mindent el fog követni annak érdekében, hogy a gyógyszerészek sérelmei
„tapétára kerüljenek.” Erre fel jegyezte meg szomszédjának egy józanabb borgazda: Na,
már látom is az írást a tapétán!

Az I. világháború alatt a borgazda-összejövetelek szüneteltek, a húszas évek elején vi-
szont felújították. A borvacsorák helyszínét ekkor az Aggteleki utcában levő Gyógyszerész
Házba helyezték át, ahol természetesen szintén jó konyha és jó borok várták a gyógysze-
rész gazdákat.  A „Gyógyszerészi Hetilap” megszűnése előtti egyik számában minderről
„Orgazda vacsorák” címmel számolt be. A legutolsó számban persze a szerkesztőség
minden felelősséget elhárított magáról, mondván, hogy „bizonyíthatóan egyes egyedül a
nyomda felületessége okolandó” a botrányos sajtóhuba miatt. 

A Tanácsköztársaság idején az egyesületi és az asztaltársasági polgári összejövetelek
magától értetődően szüneteltek; a burzsujok nem kívánták provokálni az új hatalom kép-
viselőit.  A politikai-társadalmi élet normalizálódásával aztán ezek az asztaltársaságok is
újjáéledtek, de már nem a régi keretek között. 1919-től négy különböző asztaltársaság
működött a gyógyszerészek körében: a „vezérek” a Bristol-szálló éttermébe vetették be
magukat, a régi tagság egy része a középpolgárságot és értelmiséget képviselő, az Irányi
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utcai vendéglőben székelő ún. „Sas-Körbe” járt (liberális környezet, mérsékelt árak),
megint mások, mármint a plebejusok (segédek, jobban eleresztett gyakornokok) pedig
hetenként egyszer a Bálóné-féle (Ráday-utcai) kocsmában találkoztak. A mózes-vallásúak
váltakozó helyszíneneken találkoztak – ez az elkülönülés korábban nem létezett.

A gyógyszerész-hallgatók a „Rákóczi” bajtársi egyesületbe tömörültek. Azt talán mon-
dani sem kell, hogy soraikba csak keresztény bajtársakat fogadtak be. „Erger-berger” sze-
ánszaik meglehetős népszerűséggel bírtak a húszas évek elején, nem csupán egyetemista
körökben. A harmincas évek elejére lapjuk is került, a „Gyógyszerészek Őre”, azonban a
finanszírozásával bajok voltak, így mindösszesen öt száma látott napvilágot – hét év alatt.

A „régi székház” (Aggteleki u. 8.) első emeletén található Kaszinó adott otthont a ha-
gyományos gyógyszerész teadélutánoknak és estéknek, illetve a még hagyományosabb
kártya-partiknak. Ugyanakkor az épületben működött a Vegyvizsgáló Bizottság, itt tartották
a gyakornoki tanfolyamokat, stb., és néhány vendégszoba is rendelkezésre állt azoknak,
akik nem tudtak vagy akartak hazamenni. 

1925. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az „új székház” a VI., Hegedűs Sándor u.
17. szám alatt. Ezt a szaksajtó nagy örömmel üdvözölte, mint a hazai gyógyszerész társa-
dalom nagy napját. Később azonban az örömbe némi üröm is vegyült, miután kiderült,
hogy az „alkalmi vételnek” beharangozott új szerzeményt valós értékének legalább egy
harmadával túlfizették. Az történt ugyanis, hogy a előző tulajdonos, bizonyos Majtényi
István budapesti lakos a vétel napjának délelőttjén került csupán az ingatlan birtokába,
amely eredetileg Kohn Ignác losonci lakos ingatlanaként szerepelt a nyilvántartásban. A
botrányt egyébként a rendszertelen időközökben megjelenő „Gyógyszerész Hírlap” rob-
bantotta ki cikkével – már évekkel az eseményt követően. Ekkor jutott ugyanis a lap szer-
kesztőjének, „egy volt drogista-segédnek” a birtokába a kompromittáló irat. Eső után
dokumentum. De azért nagyot szólt, hogy az eredeti képzavarnál maradjunk.

Itt tartotta 1930. július 10-én alakuló közgyűlését a Budapesti Gyógyszerész Kaszinó,
amely csak meghívással fogadott be tagokat. A tagdíj a fővárosiaknak havi 5, vidékieknek
1,5 Pengőt tett ki. A Kaszinóban étkezőterem (saját vendéglőssel), olvasóterem, kis tár-
salgó és két játszóterem (értsd: kártyaszoba) működött. A Kaszinó megnyitását nem fo-
gadta mindenki hozsannázva; a fanyalgók azt emlegették, hogy „nyomorban nincs szükség
kaszinóra”.

Szóval, az új székházban sokkal jobb körülmények között múlathatta az időt a gyógy-
szerész-társadalom. Keddenként társas-vacsorára gyűltek össze az urak asszonyaikkal,
vasárnap délutánonként pedig előkerültek a „Piatnik-vények”, vagyis nagy kártyacsaták
dúltak, de itt tartották csütörtökönként az ötórai teát is, amelyen estélyi ruhában, illetve
sötét öltönyben illet megjelenni. Szóval, elit-rendezvény volt; mindenekelőtt a tulajdonosi
kör fiatalabb nemzedéke számára. A teákon a Body-jazzband szolgáltatta a tánczenét,
amely mellé akár uzsonnát is lehetett rendelni, szerény 1,20 Pengőért. 

A gyógyszerész-bálok megrendezésére azonban a Kaszinó szűknek bizonyult – ezeket
külső helyszíneken tartották. A szervezők, pontosabban a szervező-bizottságok ilyenkor
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136. ábra  
Gyógyszerészfarsang - 1937



mindent beleadtak, hogy a rendezvény a lehető ’legfényesebb’ legyen, de meg kell vallani,
hogy az orvos- és jogászbálokkal nem tudtak igazán versenyezni. Hanem azért így is ki-
váló mulatságnak bizonyultak. 

A Kaszinó nyaranta hosszú szünetet tartott – rendesen csak október közepe táján nyitotta
meg újra kapuit. 1942 őszén ki sem nyitott; ennek oka nem annyira a háborús viszonyok-
ban volt keresendő, hanem abban, hogy sokáig nem találtak új vállalkozót a korábban fel-
mondott vendéglős helyére.  A rákövetkező év október végétől viszont nem csupán a
hétvégeken, hanem folyamatosan, minden nap nyitva tartott – egészen 1944 Karácsonyáig. 

A Múzeum Kávéház már egy 1907-es hirdetésben is „a gyógyszerészek otthona”-ként
szerepel, ahol a nap bármely szakában 50-60 gyógyszerésszel lehet kapcsolatba kerülni.
Mármint elsősorban gyógyszertár-tulajdonossal, de az igazsághoz tartozik, hogy sok
gyógyszerész-hallgatóval is. Esetenként ez utóbbiak alkották a többséget. Valahogy a nap

bármely szakában akadt rá idejük.
A hely egyben állásbörzeként is
működött; a gyógyszerész segédek
itt tájékozódtak afelől, hogy me-
lyik tulaj keres éppen alkalmazot-
tat. A főpincérnek üzenő-füzete is
volt… De itt tartották a segédegy-
leti választásokat is, a segéd-urak
nagy napját. A segédek egyébként
rendesen a Tulipán vendéglőben
tanyáztak.

A háború alatt itt működött a
gyógyszer-börze. Itt aztán mindent
be lehetett szerezni, amit a pati-

kákban nem. Ráadásul nagyban. A Nagy Háború utolsó évében az árak a következőképp
alakultak:

1 kg kámfor 200 kr
100 g codein 260 kor.
1.000 db ostya 18 korona

Az ostromot követően újra kinyitott a gyógyszer-börze, ugyanott, bár nem ugyanazokkal
a szereplőkkel, viszont ha lehet, a korábbiaknál még nagyobb forgalommal. Ezt a forgal-
mat a gyakori razziák sem vetették vissza, s a jó forint megjelenése sem nagyon mérsé-
kelte. A börzét csak az államosításnak sikerült bezárnia.
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Gyógyszerészek a Zöld Teremben 1943 őszén



Sportolók 

A nagy gyógyszergyárak a két világháború között hozták létre sportegyesületeiket. Tehették
– volt rá pénzük. A Chinoin 1934-ben hozta létre (igazgatói kezdeményezésre) a magáét,
előbb labdarúgó- és tenisz-, majd turisztika-, sí-, teke és asztalitenisz szakosztállyal. A lab-
darúgók bizonyultak a legsikeresebbnek: 1939-ben megnyerték az „Autóbusz”-serleget,
továbbá elnyerték a Bírói Testület „Sportszerűség”-díját. A többiek – futottak még.

A Wander-sportkör két évre rá kezdte el működését. 1940-ben már mintegy 200-an
űzték a sportot a cég színeiben a tenisz-, labdarúgó-, evezős- és turista-szakosztályban.

A sportvezetők és sportolók közül az alábbiakról rendelkezünk adatokkal:
Dr.Divéky Gábor (1961) öttusázó, 1979-től ifjúsági, 1982-88 között felnőtt kerettag.

1998-ban saját gyógyszer-marketing céget alapít, amelyet mindmáig vezet.
Csatádi Artúr (?-1940) gyógyszerész a Magas Tátra szerelmese volt. A tátrafüredi

(idény) gyógyszertár-fiókot vezette, de Egenhoffer Terézt, a legismertebb hölgy-alpinistát
követően a Téry-menedékház gondnokaként is dolgozott. Az impériumváltást követően
Kőbányán volt gyógyszertára. Végrendeletében 150.000 Pengőt hagyományozott a Ter-
mészettudományi Társulatnak botanikai kutatások céljára. A Társulat hálája jeléül díszes
síremléket akart állíttatni neki, ebből azonban különböző pénzügyi bonyodalmak miatt
semmi sem lett.

Haulik Béla Prágában, 1936-ban szerzett oklevelet, ezt követően pedig Alberfalván lett
gyógyszertár-tulajdonos.  A röplabda szerelmeseként sportolói pályafutása befejezése után
is a pályán maradt – évekig látta el a magyar vállogatott edzőjének feladatát.

Hehs Béla negyedik féléves gyógyszerészhallgató, a Magyar Athletikai Club vívója ne-
gyedéves gyógyszerészhallgató korában a párizsi diákolimpián a győztes magyar kardvívó
csapatban szerepelt. Az 1928-as főiskolai világbajnokságon a második helyen végzett.

Kardos László gyógyszerész kiváló síelő volt. 1940 januárjában síelni ment a rahói hava-
sokba – és nem tért vissza. Holtteste sohasem került elő. Valószínűleg lavina áldozatává lett.

Meák Gyula (1868-1918) szeged-rókusi gyógyszerész all-round sportsman volt: vagy
féltucatnyi sportágban jeleskedett, legnagyobb sikereit birkózásban és evezésben érte el.
1889-ben az első magyar egypárevezős országos vidéki bajnok, 1896-ban skiff-ben ma-
gyar bajnok. Ugyanakkor kiválóan gordonkázott és zongorázott; zongoravirtuózként min-
tegy 200 hangversenyt adott. Hogy az evezés mellett hogyan tudott ilyen művészi fokon
zongorázni, az máig rejtély.

Muzsa Gyula (1862-1946) okleveles gyógyszerész, sportdiplomata. 1886-ban kapott
oklevelet, ezután közel 10 éven át dolgozott segédként külföldön, többek között Francia-
és Németországban, gazdag tapasztalatokat és jó kapcsolatokat szerezve, s nem utolsó
sorban tökéletesítve nyelvtudását. Hazatérve, 1898-ban jogot nyert a fővárosban (Ma-
donna gyógyszertár). Az Athéni Olimpián a magyar csapat szakmai vezetője, 1896-12
között a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Atlétikai Club elnöke. 1920-től nemzet-
gyűlési kapviselő, háznagy, 1927-től a Felsőház tagja.
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Pásztor György (1923-?) jéghokiban és vitorlázásban szép eredményeket ért el. Sport-
vezetőként, továbbá a nemzetközi dopping testület tagjaként is sokáig működött.

Székely Éva (1927) helsinki olimpiai úszóbajnokunk a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen szerzett gyógyszerész diplomát, majd a MÁV-kórház gyógyszertárában dol-
gozott jó néhány éven át, miközben edzői pályára készült. Önéletrajzi írásaiban (Sírni
csak a győztesnek szabad 1981; Jöttem, láttam… Vesztettem? 1986; és Megúsztam 1989)
eredeti foglalkozására is történnek utalások.

Tasnádi József, a Richter drazsirozó részlegének vezetője birkózó világbajnok volt.
Dr. Zalai Gábor (1954), a németországi székhelyű Boehringer Ingellheim Gyógyszer-

gyár magyarországi igazgatója sokszoros vitorlázó bajnok – több hajóosztályban.

Turisztika

A gyógyszerész turisták a Magyar Turista Egyesület kebelén belül, Mezey Jenő gyógy-
szerész-alezredes vezetésével kezdtek szervezkedni 1941 tavaszán. Még abban az évben
megalakultak, mintegy 30-as taglétszámmal. Túráik mindenekelőtt a Budai hegyekbe és
a Pilisbe irányultak.  A Czibulka János emléktúra első alkalommal 1941. szeptember 4-
én (vasárnap) indult a Kőhegyi menedékházhoz, 4 kilométeres távon. A túrát a fiú, ifj.
Czibulka Gyula gyógyszerész vezette. Id. Czibulka János szentendrei gyógyszerész neves
természetjáró és a Magyar Turista Egylet szentendrei osztályának nagyérdemű elnöke
volt. Tevékeny részt vállalt a város közéletében is; többek között oszlopos tagja volt a
kulturális egyesületnek, a Szent András Céhnek is. Mezeyről talán még annyit, hogy Bi-
harnagybajomból származott, ahol apja gyógyszerész volt. 1943-ban már ezredesként ve-
zette a szakosztályt.

Ugyanabban a hónapban, 1941. szeptember 14-én került sor a következő kirándulásra
Békás-Békásmegyer-Kevélyek (menedékház)-Pomáz útvonalon Mezey Jenő és dr. Halmai
János vezetésével. A krónikás a résztvevők neveit is megörökítette: Wolff Lajos és fele-
sége, dr. Horváth Jenő, dr. Sperlagh Aladár, Orosz Ferenc feleségével és fiával, dr. Halmai
János, Fényes Béla és felesége, dr. Kiss Margit orvosnő, Issekutz Livia, Paczeller Mária,
Heckl Judit, dr. Küttel Dezső, Cserenyey géza, dr. Nagy Ervin, Nagy Gyula, Nikolits Ká-
roly, Mihályi János. Czeglédi Béla és leánya. A XI. Szt. Imre út 4. III. 2. székelő, értsd:
bejelentett Társaság ekkor már közel félszáz tagot számlált.

A „Gyógyszerészek Turista Társasága, Üdültetési és Menedékház Alap” az alkalma-
zottak számára kívánt díjtalan üdültetést biztosítani a Magyar Turista Egyesület ellátást
is nyújtó menedékházaiban. Az első évben, vagyis 1942-ben 4 kartárs vehetett részt ilyen
egyhetes üdülésben.

A GyOTTA jelvényt és (jótékonysági) levélzáró bélyeget is kiadott. A jelvény viselése
kötelező volt a kirándulásokon és a Társaság összejövetelein. A jelvény (fehér pajzson
hármas halmon piros kettős kereszt, kehely és kígyó kék alapon; a kettőt egy szál fehér
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gyopár fogja össze), tegyük hozzá, mára a legritkább turista-jelvé-
nyek közé tartozik. 

A tagság idősebb képviselői szombatonként előszeretettel kirándultak
a józsefvárosi Bandl-féle étterembe, ahol „turista szobának” elkeresztelt
különterem várta megfáradt tagjaikat, vagy még inkább tagjainkat.

Mellesleg jegyeznénk meg, hogy a szakma már a század elején
felfedezte a turisztikában, illetve természetjárásban rejlő lehetősé-
geket, s jelentkezett turista-kézipatikákkal. Hozzánk az első ilyen
hordozható készletek Németországból, illetve Ausztriából kerültek
be. De térjünk vissza turistáskodó gyógyszerészeinkhez!

A budafokiak és albertfalvaiak, szintén elkötelezett turisták, télen
is gyakorta kirándultak; túráik rendesen valamelyik promontori bo-
rospincében értek véget. E túrák záróakkordjaként alkalomhoz illő
költemények is születtek, melyek egyike nagy sikert aratott  egy bor-
gazda vacsorán. Minderről a „Gyógyszerészi Szemle” 1941. száma
tudósít. Íme, az „echte schwöbisch” négysoros:

„Putafok, Putafok, ott lakok én!
Ott gyártunk a tej: a tehén meg én.
Tehénnek lába közt fan egy kebel,
Akit a tej fégett – rángatni kell!”

Az idézett négysorossal kapcsolatban Magyar László András egyébként megjegyzi, hogy
tulajdonképpen egy korabeli kupléról van szó. Már a nagyanyja is énekelte, pedig nem
volt gyógyszerész. 

1943 áprilisában a Gyógyszerészek Országos Turista Társasága kénytelen volt bejelenteni,
hogy a gyakori „légiveszélyre való tekintettel kirándulásait, előadásait és társas vacsoráit
ideiglenesen szünetelteti.” Pedig a bombázások csak egy év múlva kezdődtek – addig
csak be-, pontosabban átrepülések voltak. Ezt idővel a GyoTT is észlelte, és felújította
túráit, amelyeket egészen a következő év áprilisáig folyamatosan szervezett a budai he-
gyekben. Amikor aztán tényleg jöttek a bombázások. 
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GY.T.T. embléma

139. ábra  Turista
kézigyógyszertár



Halász, vadász, madarász

A gyógyszertár-tulajdonosok – legalábbis a tehetősebb városiak és a segéddel rendelkező
vidékiek – szenvedélyesen vadásztak. Ez a szokásuk egészen a Nagy Háborúig megma-
radt, sőt, a háborús években talán még fel is erősödött. Nem véletlenül, hiszen a vadhús
fontos szerepet kapott akkor, amikor a húst és zsiradékot a városokban jegyre adták.

Fónagy János (1859-1913) gyógyszerész igen színes egyéniség volt. 1895-ben nyitotta
meg a fővárosban gyógyszertárát, amelyet Diana névre keresztelt. Nem véletlenül, ugyanis
vadászati szakíróként és vadászkutya-tenyésztőként is tevékenykedett. A Bécsi Vadászati
kiállítás területén 1900-ban nagy sikert aratott saját tenyésztésű vadászkutyáival, amelye-
ket Chyzer Kálmán okleveles gyógyszerésszel együtt rendezett „nemzetközi ebkiállítás”
keretében mutatott be. 1904-ben gyógyszertárát eladta Erényi Bélának, s gógai birtokára
vonult vissza, hogy a továbbiakban csak gazdálkodással és vadászkutya-tenyésztéssel fog-
lalkozzon.

Meg kell még említenünk Kerpely Bélát, aki a „Nimród” képes vadászújságot szerkesz-
tette az I. világháború éveiben, s ebbéli minőségében nem kevés bakot lőtt.   

1914-ben ritka vadásszerencse érte Borbély Endre nagykőrösi gyógyszerészt, aki a városi
erdő szélén – amint arról a Gyógyszerészi Hetilap 48. számában tudósít – „1 óra leforgása
alatt 3 db gyönyörű szép dámvadat lőtt.”

Kovács András erdélyi gyógyszerész 1942-ben élt át nem mindennapi vadászkalandot.
Elbeszélése szerint nagyvadra ment, s épp ki akart lépni az erdő takarásából egy tisztásra,
amikor a másik oldalán megpillantott nem egy, nem kettő, hanem hét legelésző őzbakot!
– És, és…, mit csináltál? - kérdi a borozgató társaság egyik tagja.
– Magamban felmértem a távolságot, s azonnal tudtam, hogy ezt csak támaszból lehet
biztosra venni. Szóval, szépen le fogok ülni, s a térdemre támasztom a könyököm.
– És?
– Lassan leveszem a vállamról a fegyvert, s leguggolok, amikor szörnyű fájdalom hasított
belém… A francba! – kiáltok fel, mire a bakok megugranak és bevágnak az erdőbe.
– Te jó ég! Mi történt? – izgul a barát.

– Az történt, hogy nagy igyekezetemben beleültem egy kökénybo-
korba, és a tüskék felnyársalták a tökömet. Sohase gondoltam volna,
hogy ennyi tüskéje legyen egy ilyen satnya bokornak!

Gyógyszerészeink vadászszenvedélyével kapcsolatosan még szá-
mos példát, illetve történetet említhetnénk, azonban halász-horgász-
kalandjaikra nézve nem találtunk adatokat, csupán csak Mura J.
Fülöpről tudjuk, hogy szenvedélyes horgász volt.

Egy biztos, e tekintetben kontinensünkön a dán gyógyszerészek
viszik a prímet – igaz, van vizük elég, mind sós, mind pedig édes;
közülük Soren Lintrup frederiksborgi gyógyszerészt, az 1950-es évek
többszörös horgászbajnokát említenénk név szerint is. 
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A vadállományt illetően már nem kényeztette el a természet e lapos kis ország gyógy-
szerész-vadászait; a kegnagyobb trófea, amit megszerezhetnek, az őzbaké. Viszont az is
igaz, hogy nyúlnak mindig is bőviben voltak.

11. FEJEZET LEGENDÁRIUM ÉS SZIMBÓLUMOK

Aszklépiosz, Hügiea, Kozma és Damján – és még sokan mások

A görög-római mitológiával illik kezdenünk. Aszklépiosz-Aescula-
pius, a gyógyszerészi és orvosi tudományok istene nem mindennapi
körülmények között született és nevelkedett. A történet meglehetősen
hosszú és bonyolult, de korántsem érdektelen. Az történt ugyanis,
hogy Korónisz, Phlegüasz thesszáliai, lapita király leánya áldott ál-
lapotba került Apollóntól, az egyébként meglehetősen csapodár is-
tentől. Korónisz azonban, miután elhanyagoltnak érezte magát,
megcsalta az istent az épp apja udvaránál vendégeskedő ifjú Iszk-
hüsszel, akinek fogalma sem volt róla, hogy Korónisz terhes, sem
arról, hogy ő maga micsoda bajba keveredett. Apollón ugyanis azon-
nal megérezte, hogy felszarvazták, s szörnyen feldühödött. Első lé-
péseként megátkozta, s feketére változtatta az eddig fehér varjút,
akinek a gondjaira bízta volt szerelmét, amiért a közeledés első jelére
nem vájta ki a szemét a pimasz Iszkhüsznek. Mielőtt Iszkhüszt meg-
büntethette volna, Zeusz, a főisteni papa helyette is elégtételt vett a

családon esett gyalázatért, s villámával agyonsújtotta a csábítót. Zeusz, ha feldühítették,
mindig villámlott… Apollón közben elpanaszolta az esetet ikertertestvérének, Artemisz-
nek, a vadászat istennőjének, aki erre egy egész tegezre való nyílvesszővel pillanatok alatt
sündisznót csinált a boldogtalan leányzóból. Unhappy ending, mondhatnánk, de mégsem,
vagy legalábbis nem egészen. A minden csinosabb királylányra nyomuló, ugyanakkor is-
tentelenül féltékeny Apollón ezúttal komolyan megrendült, s meg kívánta adnia a vég-
tisztességet csalfa szerelmének. Már égett a halotti máglya, amikor Apollón így kiáltott
fel: „Nem tűrhetem, hogy gyermekem is elpusztuljon az anyjával együtt!”, s végrehajtva
a mitológia első posthumus császármetszését, megmentette fiát, akit ezt követően Kheiron,
a bölcs kentaur gondjaira bízott. Kheiron messze földön híres volt gyógyító tudományáról
(mely titkokat Apollóntól és Artemisztől leste volt el), s természetesen tovább adott nevelt
fiának. Az ifjú orvostudor mindenféle nyavalyára tudott orvosságot készíteni. Hamarosan
felül is múlta atyamesterét a gyógyítás terén, s az istenek háziorvosává lépett elő.
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Eredményes gyógyító tevékenysége azonban kiváltotta az egyébként is ellenérdekelt
alvilági isten, Hadész haragját, aki bepanaszolta Zeusznál, mondván, hogy ha ez így megy
tovább, a Tartarosz hamarosan elnéptelenedik, miután nem halnak az emberek., és ez sen-
kinek sem lenne jó, legalábbis az Olümposzon. Az Olümposz ura azonnal átlátta a prob-
lémát, s miután egyébként is haragudott háziorvosra, aki túllépve hatáskörét, pimaszul
halandók feltámasztásával kezdett foglalkozni, radikális beavatkozásra szánva rá magát
s villámával halálra sújtotta unokáját. Aszklépiosznak ezek után további büntetésül az al-
világban kígyóvá változtatva egy óriási kő alatt kellett senyvednie.

Itt jegyeznénk meg, hogy sikeres feltámasztási terápiáját Aszklépiosz Athéné adomá-
nyának köszönhette. Az istennő ugyanis megajándékozta őt egy üvegcsével, melyben a
Meduzának (alias Gorgó) a vére volt. Pontosabban a Gorgó bal oldalából csapolt vér,
amely a fenti csodatevő erővel rendelkezett. A jobb oldalról vett vér viszont azonnali halált
okozott – ezt Athéné magának tartotta meg.

De folytatva a történetet: Apollón bosszút esküdött szeretett fia haláláért, s a küklop-
szokat, atyja fegyverkovácsait kezdte el gyilkolászni. Zeusz emiatt persze szörnyen fel-
dühödött, olyannyira, hogy újabb, ezúttal komolyabb következményekkel járó
villámlásaitól lehetett tartani. Végül úgy döntött, hogy fiát örökösen száműzi az alvi-
lágba. Létó, a kétségbeesett anya azonban addig könyörgött Zeusznak, amíg az megke-
gyelmezett fiuknak. Ugyanakkor villámával megnyitotta a földet, hogy unokája
feljöhessen az alvilágból és a gyógyítás isteneként helyet foglalhasson az Olümposzon.

A történetnek persze ezzel koránt sincs vége: a kiváló orvos után öt árva maradt, két fiú
és három lány: ők felnövekedvén mindnyájan az ókori görög, pontosabban mitológiai
egészségügyben találtak maguknak elfoglaltságot. Hügiea vagy Hygeia (a rómaiaknál
Salus) az egészség védnöke lett (tőle származik higiénia szavunk), Iaszo a gyógyításé,
Panakeia a gyógyszerek készítője (az ő nevéből származik a Panacea, a minden betegség
kezelésére alkalmas csodaszer). Podaleiriosz és Makháon pedig orvos, s nem mellesleg
hérosz. Az utóbbi testvér alapította meg az Aszklépiádákat, az első orvosi céhet, amely az
orvoslást a papi hivatással kapcsolta össze. A két fiú Trója alatt seborvosként (is) tevé-
kenykedett, s ugyanitt lelte halálát.

Aszklépiosz tisztelete hamarosan elterjedt az egész görög világban. Úgy tartották,
hogy templomában, alvás közben küldi a szentélyét felkereső betegekre a gyógyulást.
Aszklépioszt meztelen felsőtesttel, Zeushoz hasonló arckifejezéssel ábrázolták, jobbjá-
ban bottal, amelyre kígyó tekeredik. Szent állatai voltak még: a kakas, a holló és a
kecske. 

A középkorban jelenik meg portréja – lányának, Hügieiának a társaságában – a gyógy-
szertárak cégtábláin. Ehhez általában a British Museumban őrzött, Meloszban talált ókori
Aszklépiosz szobor fejét használták mintául.

Hügieiát jóságos tekintető fiatal leányként (a barokkban esetenként gyermekként)
ábrázolták, bal kezében rendesen kehellyel, amelyből kígyót itat.  Hügieia megfelelője
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a rómaiaknál Salus, az egészség istene volt, őt viszont Fortunához
hasonlóan bőségszaruval és kormánypálcával örökítettek meg, jel-
képezvén az élet legfontosabb irányait. Mármint római felfogás
szerint. 

Artemisz a rómaiaknál tulajdonképpen a szüzesség istennője volt,
de köztudomásúan betegség esetén is segítségül lehetett hívni. Álta-
lában kutya vagy szarvas társaságában ábrázolták. Több klasszika-
filológus tudni véli, hogy a görögök Eileithüiája és a rómaiak
Lucinája tulajdonképpen vele azonos. E két utóbbi istennőt egyéb-
ként a vajúdó nők hívták segítségül.

Hermész, az olimposzi istenek hírnöke, a kereskedők és tolvajok
(újabban az újságírók és média-személyiségek) patrónusa a gyógyí-
tásban is érdekelt volt. A tisztségjelvényére, kerükeion-jára (a lat. ca-
duceus) vagyis szárnyas botjára tekeredő kígyó ezt kívánta
jelképezni. Ezzel kapcsolatban egy érdekes adalék: az Egyesült Ál-
lamok hadseregének orvosai ezt a kígyós-szárnyasbotot viselik az egyenruhájukon meg-
különböztető jelvényül.

Az ókor jeles, legendás gyógyítói közül utoljára hagytuk az egyiptomi Imhotepet és
Anput. Imhotep (i. e. 2750 k.) Dzsószer fáraó tanácsadója, főpap, s a világ első, név szerint
ismert mérnöke, építésze – és orvosa, az egyiptomi orvostudomány megalapítója volt. A
görögök Aszklépiosszal azonosították.

Anpu vagy Inpu, alias Anubisz, a sakálfejű isten, az alvilág és a holtak oltalmazója, Ízisz
és Ozirisz fia – nyilván a mumifikálás terén szerzett tapasztalatainak is köszönhetően  –
egyben az egyiptomi istenek gyógyszerészeként szerepelt.

A szent íbisz az íbiszfejű Thot isten állata volt. Íbisz-Thotot rendesen írópalettával áb-
rázolták; attribútuma arra utalt, hogy ő minden művészetek és tudományok atyja – érte-
lemszerűen az orvostudományé is. Szent madaráról már korábban megírtuk, hogy a
XVI-XVII. századi Európában a klizmával, vagyis a beöntéssel is társították alakját. Ér-
dekes módon az íbisznek nem volt jó sajtója kontinensünkön a kereszténység évszáza-

dokban, mivel a testi vágy, a tisztátalanság és a lustaság
megtestesítőjét látták benne.

Ami a korai kereszténységet illeti, az elhíresült arab testvér-
pár, Kozma és Damján jó keresztény és jó orvos volt. Aztán
303-ban mártíromságot szenvedtek és hamarost bizánci szent
lett belőlük. Kozmából az orvosok, Damjánból pedig a gyógy-
szerészek patrónusa. Kozma attribútuma a vizeletvizsgáló-
üveg, Damjáné pedig a kanál és a bevevő-csésze.

Kozma és Damján két dísz-fatégelyen tűnik fel, ami min-
denképpen ritka ábrázolásnak számít a maga nemében. A fa-
tégelyek az 1910-es években készülhettek (használatukat
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egyébként 1920-ban betiltották), minden bi-
zonnyal görögkatolikus vidéken, amire többek
között a kiváló ikonfestő-technika alkalmazása
is utal. 

A keresztény szentek sorát a hierarchiát meg-
őrzendő, inkább Szűz Máriával kellett volna
kezdeni (v.ö. segítő v. segedelmes Szűz Mária).
Szent Rókus nálunk ritkábban szerepel gyó-
gyító patrónusként, Szent György viszont kül-
földön bukkan fel ritkábban ebben a szerepben.
Mária-Magdolna, miután Jézus lábát bekente
illatos olajjal (márpedig ez készítmény, nem is
olcsó!) szintén igényt tarthat a szakma megkü-
lönböztetett tiszteletére. Őt egyébként rendesen
patika-edény társaságában ábrázolták.

Az mindenesetre magáért beszél, hogy a patikák többségének vallásos – pontosabban
katolikus – vonatkozású neve volt. A történelmi Magyarország területén a Savaria Mú-
zeum kiadványa alapján az Isteni gondviseléshez címzett gyógyszertárak száma 111, az

(Őr)Angyalhoz címzetteké 68 volt, és a sort – egyre csökkenő szám-
ban, persze – még sokáig lehetne folytatni.
A gyógyszerészet hagyományos szimbólumai közé tartozik az
egyébként mindennapos használatban levő mérleg és a mozsár (ter-
mészetesen a benne levő törővel), a retorta (vulgo lombik vagy rit-
kábban az alombik – ez utóbbi egyébként a lepárló régi elnevezése),
továbbá a csésze és a kanál. A díszítő motívumok, sőt német nyelv-
területen a patika-elnevezések között említhetjük a következő növé-
nyeket: borostyán, búzakalász, rózsa és szőlő.

A bőrét levedlő kígyó a megújhodást (is) jelképezte. Aszklépiosz templomaiban kígyókat
tenyésztettek; nyelvüknek különös gyógyító erőt tulajdonítottak – a szem és a sebek tisz-
títását segítették. Ugyanakkor viszont a Hügiea kelyhére tekerődző kígyó, nincs mit ta-
gadni, kifejezetten ambivalens teremtményként határozható meg. Mert bár a görög-római
mitológiában az istenek kedvelt állataként szerepelt, aki a görögöknél a daimón, a római-
aknál pedig a genius megfelelőjeként a változást hozta magával, a betegek esetében a job-
bulást vagy rosszabbodást, a Bibliában már egyértelműen a gonosz megfelelője. Az
ókorban szent állat, az orvosok és gyógyszerészek jelvénye – majdhogynem azt írtuk: to-
temállata –, a kereszténységben viszont a bűn, a sátán cimborája. Ez a kettős szerep aztán
ikonográfiailag is számos konfliktusos helyzetet eredményezett az idők során, akár a múlt
század folyamán is; így például számos egészségügyi tematikájú emlékérmen szorongat-
ják a kígyó nyakát, pedig nem kéne. A debreceni Biogal gyár elé is hasonló szobor került
– bár ennek külön története van; eredetileg Wallenberg-emléknek készült, de ekként fel-
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állítani a megváltozott politikai klímában már nem lehetett, levitték
hát vidékre, hátha ott nem tudják, kiről van szó. Persze tudták. Már
miért ne tudták volna, hogy mi rejtőzik a nyilvánvaló ikonográfiai,
pontosabban képzavar mögött: a kígyó torkát (nyakat nem írhattunk,
mert az nincs neki) szorongató férfialak nem a gyógyítást jelképezi,
hanem a bűn (a fasizmus) elleni küzdelmet. A többi stimmel.

Ha már Debrecen, s a Biogal került szóba, említsük meg, hogy az
1812-ben Bacsó Bálint által alapított „Kígyó” patika eredetileg „Epi-
daurusi kígyó” névre hallgatott, de ez az epitethon ornans igen hamar lekopott róla, rossz
nyelvek szerint elsősorban azért, mert a jó cívisek közül számosan Epidaurus urat hiá-
nyolták.  A kígyó egyébként mindig is igen gyakori gyógyszertár-névként szerepelt; 1943-
ban például 45 „Kígyó” patika volt a megnagyobbodott országban, ebből csak a
fővárosban 5. „Fehér Kígyóból” 4, „Arany Kígyóból” 1 – ez utóbbi a bácskai Zsablyán.

A gyógyszerészi állatvilág kétségtelenül legérdekesebb képviselője az egyszarvú, már-
mint az unicornis (görögül monokerosz), amely már az ókorban hatalmas népszerűségnek
örvendett, miután úgy tudták, hogy porrátört szarva minden, de minden méreg hatását kö-
zömbösíti. A mesebeli párosujjú patásnak vörös sö-
rénye, fehér teste, őzlábai és oroszlánfarka volt, és
ami a legfontosabb, a homlokán az említett hosszú,
egyenes szarvval, mely iránt – nagyon is érthető
módon – igen nagy kereslet mutatkozott. Beszerzése
azonban rendkívül nehézkes volt: a rendkívül gya-
nakvó és félénk állatot ugyanis nehéz volt megköze-
líteni. A vadászok szűzlánnyal – az egyszarvúnak
ugyanis csak hozzá volt bizodalma, sőt vonzalma –
csalták csapdába. A leányzót ki kellett ültetni egy er-
deit tisztásra, mire jött az unicornis, letérdelt a
szende leányzó elé és busa fejét az ölébe hajtva – el-
aludt. Az élelmesebb vadászok a körülményes befo-
gás helyett épp ezért inkább narvál-szarvval látták el
a még élelmesebb kereskedőket, így aztán a keresletet úgy-ahogy sikerült kielégíteni. 

Időközben Ukrajnából, az Azovi-tenger partjáról olyan hírek érkeztek, hogy néhány éve
megtalálták az ős-unicornis maradványait. A paleológusok által Elarmotherium caucasi-
cumnak keresztelt állat 1 millió évvel ezelőtt nagy számban élhetett a környéken. A lelettel
csupán az a gond, hogy a szarvat – miután fehérjékből épült fel – nem tudják reprodukálni.
Megjegyeznénk még, hogy az állat teljes testsúlya mintegy 5 tonna lehetett, ami nyilván
még egy elő-szűzlánynak is vállalhatatlan terhet jelentett volna. 

Névadóként kedvelt volt még a gólya, természetesen a kígyó, a medve, a pelikán, a rák
és a sas is. Megjegyezzük, hogy ez utóbbi, mármint a fekete sas egyben az államhatalom-
hoz, mármint a Habsburgokhoz való lojalitás jelképeként is szerepelt, még ha nem is min-
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den cégtáblán tűnt fel kétfejű változatban – bár erre nézve számos példát találhatunk az
erdélyi szászoknál. 

Az oroszlán tudvalevően királyi állat, a kereszténységben viszont Krisztus jelképe (is),
továbbá attribútuma Szent Márk evangélistának. A XVII-XVIII. sz. során számos patika
nyerte az oroszlánról nevét,  esetleg „arany” jelzővel kiegészítve.

Martin Niels (1874-1963), az aarhusi „Oroszlán” tulajdonosa patikusságának 60. év-
fordulója alkalmából 1963-ban csináltatott magának exlibrist.  E némileg kaján ábrázatú
bestia értők szerint az egyik legérdekesebb oroszlán-ábrázolás, amely az egyébként sem
túl gyakori gyógyszerész-exlibriseken feltűnik. 

A hazafias érzület kifejezéseként értékelhetjük viszont az olyan pa-
tika-neveket, mint „A Magyar koronához”, „A magyar címerhez” és
„A Nádorhoz” címzett gyógyszertárakéit. Azt persze mondani sem kell,
hogy az utódállamokban a magyar koronának mennie kellett.

A gránátalma az istenek növénye, megjelenését a
földön Aphroditének köszönhetjük. A  Bibliában a
szerelem almája, de később királyi méltóságjelvény
– országalma – is lett belőle. Számunkra mindenek-
előtt a betegápoló irgalmasok jelképeként érdekes.
A rendet Istenes Szent János alapította a XVI. szá-
zadban. A portugáliai születésű szent katonaként bejárja Afrikát, Spa-
nyol-, Lengyel- és Magyarországot. Megtérésének története a
gránátalmához és Granada városához kapcsolódik. A történet szerint
Granada városában Jézus egy éhező, fázó szegény árvagyerekként je-
lent meg neki. János a gondjaiba vette a gyermeket, aki egy kereszttel
ellátott gránátalmát adott át neki e szavak kíséretében: János, Granada
lesz a kereszted!

János a városban ezt követően imakönyveket és szentképeket árult,
s minden megkeresett fillérjét jótékonykodásra költötte. Egy napon
Avilai János, a híres prédikátor érkezett a városba. Megindító beszé-
dének hatására János hangosan felkiáltott: Misericordia! (Irgalom)!
Nem sokkal később megalapította az első irgalmas kolostort.

A rend hazai történetéhez tartozik, hogy Mária Terézia uralkodói ren-
delettel minden szerzetesi gyógyszertárat bezáratott – az irgalmasok
kivételével.  
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A jó fizikus legendája

A phisycus, vagyis a városi orvos egykor a vizitáció, a gyógyszertár-vizsgálat lefolytatója
volt. Az öreg kontinensen Franciaországban, IV. (Szép) Fülöp uralkodása idején, 1312-
ben került sor először patika-vizitációra. 

A gyógyszertár-vizsgálat több szempontból is hasonlatos a püspöki vizitációhoz, de a
megvizitáltra nézve számos szempontból jóval megterhelőbb annál, mind gyakoriságát,
lefolytatásának körülményeit, mind pedig következményeit tekintve, az utóbbiakon min-
denekelőtt az anyagiakat értve. Arról már nem is szólva, hogy a vizitátor gyakorta még
azt is megpróbálta előírni, hogyan viselkedjék a patikus általában az orvosi renddel szem-
ben. William Bullan (†1576) angol orvos például három pontban sorolta fel elvárásait: 1)
a patikus ne tegyen hozzá semmit a recepthez, de el se vegyen belőle; 2) ne cseréljen fel
semmilyen alkotórészt és végül, 3) sohase feledje,  hogy  patikája nem lehet más, mint az
orvos konyhája. Ezek után csoda, hogy még az angol patikusok is – pedig az angol türel-
mes nép – rühellték a vizitátorokat?!

A német patikusok mindmáig imáikba foglalják II. Frigyes német-római császár nevét,
aki 1224-ben külön ediktumban szabályozta az akkori egészségügyet, többek között súlyos
büntetés mellett megtiltva, hogy a gyógyszerekben bármely előírt hatóanyagot másmilyenre
(mármint olcsóbbra) cseréljenek, továbbá – és ez a legfontosabb – eltiltotta az orvosokat a
patikától, amelynek annak életébe, vitelébe sem közvetett módon, sem közvetlen nem avat-

kozhattak bele. Sajnos, ez a törvény a későbbi-
ekben felhígult (nem a patikusok higították…). 

Háromszáz évvel később, 1540-ben, VIII.
Henrik Angliájában pedig már törvénybe ik-
tatták a vizitációt, miszerint négy, az Orvosok
Társasága által kiválasztott orvosdoktornak jo-
gában áll „belépni bármelyik patikus há-
zába…, hogy ott felkutassa, s megvizsgálja
mindazokat a patika-szereket, drogokat és ké-
szítményeket, melyeket a patikus tartani köte-
les.” Ha pedig az előírásoknak nem megfelelő
szereket stb. találtak, akkor azokat a gyógy-
szerészek céhé tisztségviselőinek jelenlétében
megsemmisítették.

Az első vizitációt, vagyis patika-ellenőrzést
Magyarországon a pozsonyi magisztrátus ren-
delte el 1599-ben. A gyógyszerészek – mert-
hogy az ország akkori fővárosában már több
gyógyszertár működött – azonnal tiltakoztak,
de hiába. A nagytekintetű magisztrátus a vá-
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rosi fizikust a egy tanácstag végezte el, egyébként mindent rendben találván. A vizitációk
ezt követően egyre gyakoribbakká, majd rendszeressé – majdhogynem éves ellenőrzé-
sekké – váltak. A patikusok újfent testületileg tiltakoztak 1611-ben, majd száz évre rá,
1711-ben is, de tiltakozásuknak természetesen nem volt foganatja. 

A leginkább utált vizsgálatok a stichpróbák, vagyis a meglepetésszerű vizsgálatok voltak.
Ilyesmire rendszerint feljelentés alapján került sor (a vizsgálat alanya ilyenkor általában
a szomszéd patikusra, vagy gyógyszertár nélkül maradt kollégájára gyanakodott); az ilyes-
minek nálunk tudvalevően gazdag hagyományai voltak. Feljegyezték, hogy a XVII. század
közepe táján Kessl Bálint pozsonyi patikust saját segédje jelentette fel a városi tanácsnál,
miszerint principálisa olcsó pénzért régi, romlott gyógyszereket vásárol össze és azokat
felhasználja. A történet szerint Ruland János városi fizikus vezetésével két városi tiszt-
ségviselő meglepetésszerű vizsgálatot tartott Kesslnél – arról azonban nem szól a krónikás,
hogy a vád vajon igaznak bizonyult-e.

A vizitációk ellen két okból emeltek kifogást a gyógyszerészek: egyrészt elvből, mond-
ván, hogy ők már csak jobban ismerik a saját szakmájukat, mint a városi orvos vagy ta-
nácsnok, másrészt gyakorlati szempontból. Ez utóbbi annyit jelentett, hogy a vizitációt
még meg is fizettették az ellenőrzöttekkel, ráadásul a vizitálókat a dolog végeztével még
vendégül is kellett látni. Erre mondta volt egy korabeli elégedetlenkedő: én nem hívom
meg a hóhéromat vacsorára! Persze meg kellett hívnia. Hogy aztán mit tett az asztalra,
netán egy kevés laxánssal feljavítva, az ő titka maradt.

A pozsonyi példát igen hamar követte a többi város, s a vizitáció intézménye a következő
két évszázad során meggyökeresedett. Gyógyszerészi szempontból a rigor a későbbiekben
annyival enyhült, hogy a vizitáló bizottságnak tagja lett egy patikus is, legalábbis azokban
a városokban, ahol több gyógyszertár működött. Ez persze korántsem járt együtt a vizitá-
ciós költségek, terhek csökkenésével, sem a fizikus-patikus ellentétek feloldásával. Nem
véletlenül került be a Mária-Terézia-féle egészségügyi alaprendeletbe a következő kitétel
(Foglalkozási szabályok patikusok részére, II. §): „…a patikusok… vessék alá magukat
a magisztrátusoknak, Királyi Tanácsainknak és az Egészségügyi Bizottságoknak…” Aki
ezt nem teszi, az „…a vétkesség súlyának megfelelően, Királyi Tanácsaink, vagy a városok
és vármegyék magisztrátusai által kiszabva – pénzbüntetést, vagy testi fenyítést lesz kény-
telen elviselni.”  

Debrecen városa patikainspektorai kezdetben ’civilek’, vagy inkább cívisek voltak:
1700-ban például három polgár ellenőrizte a „méhser, ser, égett bor és patika” forgalma-
zását, illetve ügyeit. A patikainspektornak Debrecenben külön esküt kellett letennie a
nemes Tanács kezébe. Ennek szövege a következő volt: „Én N. N. Esküszöm, hogy Ins-
pectióm alá bizatott Nemes város hasznára és Conservatiójára vigyázok, abból való jöve-
delmet a minden napi szükséges költcségeken kívül másuvá, hanem Perceptor uraimék
kezekben szolgáltatom. Isten engem úgy segélljen!” Erre az esküre nyilván szükség is
volt, mert – hogy mást ne mondjunk – a város pálinkafőzője a patikaház udvarán állott –
amint arra cikkében Benkő Ferenc helytörténész nem is késett rámutatni.
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Dr. Molnár János, Fejér megye tiszti főorvosa 1814-ben kiadott könyvében „A Doctor-
nak a’ Patika eránt való kötelessége” c. fejezetében három paragrafust szentel a kérdésnek.
Ezekből a 91. § a legfontosabb, maga az alapvetés, így szól: „A’ Doctornak egy különös,
és fö fö lélekbe járó kötelessége, Argusi szemekkel arra vigyázzni; hogy a’ helybéli Pati-
kák, a’ leg-jobb karban tartassanak!!!”

A következő paragrafusban felsorolja a Patikáriusnak bűneit, amelyek ezt az állapotot
megronthatják, jelesen: 

1. „ha ő a’ maga Patikájjában szüntelen jelen nintsen…!!;
2. Ha a Patikájába érkező, minden Órvosi Rendeléseket, maga meg nem nézeget, maga

szemei előtt nem készítteti el, maga nem Signáltattya, nem taxáltattya!!!;
3. Ha a’ Patikárius szegény? De azomban, mind maga mind Háza népe kevély, pompás,

nagyravágyó, modis, bálozo, ’s a többi!;
4. Ha a’ Patikárius fennhéjázó , szeles, haragos, részeges, fösvény, és a’ rut nyereségnek

istentelen kivánója…;
5. Ha nem példás szelid, jámbor kegyes, és Istenfélő ember…;
6. Ha argusi szemekkel nem vigyázz: Hogy a’ Patikában lévő emberei (Subjectusi vagy

Practicansai) léegyenek a’ Hazai nyelvekben gyakorlottak.., szelidek, jámborok, az Or-
vosakot tisztelők…;

7. Az orvosságos edénnyei legyenek tiszták, tsinossak, szép rendben állok;
8. Az orvasságok mindenféle szükséges formákban készen legyenek;
9) Az orvasságok’ elkészítését és kiadását, valamelly tudatlan és tapasztalatlan Inassára

ne bízza! hogy valamelly veszedelem és haál ne történnyen!!! Mivel e’ szerént meg es-
hetne, hogy nem tsak a’ Patikája zárodnabé; hanem maga a’ Patikárius a tömlötzt is – meg
heverhetné.”

Molnár doktor az orvosnak a patikával kapcsolatos kötelességeiről a 93. §-ban rendel-
kezik; ezeket az előbbieknél sokkal szűkszavúbban kezeli, s négy pontban foglalja össze.
Lényegük: ellenőrizni (évente legalább kétszer, s bármikor, amikor azt „a Felséges Ren-
delések” parancsolják), s a tapasztaltakat híven jelenteni a hatóságoknak.

Meg kell ugyanakkor mondani, hogy emberségesebb physicus – ilyen is akadt – nem
évenként, hanem inkább csak két-három évenként tartott vizitációt. A vizsgálat gyakorta
formálisan folyt, amely azonban mindig traktával végződött. Ami pedig a tényleges
költségeket illeti, a lakomára fordított kiadáson felül kezdetben 3, később 5 arany volt
a taksa. 

Ami pedig a Molnár doktor által megálmodott mintapatikust illeti, nemes Fejér várme-
gyében biztosan nem talált ilyet, de kétséges, hogy a két magyar haza valamelyikében
akadt ilyen tökéletességekkel ékeskedő személy. Vagy akár az egész világon.

Egy bécsi lap levelezője, nyilván patikus, 1879-ben azt a nagyszabású felfedezést tette,
hogy a világ igen nagyon hasonlít egy gyógyszertárhoz. Szerinte ugyanis a világ nem más,
mint egy nagy gyógyszertár, ahol a vevők jó és rossz tulajdonságai a jóízű és a keserű
gyógyszerek. A sors maga az orvos, aki a vényeket írja, amelyeket azonban csak a gyógy-
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szerész számára bírnak jelentéssel. A házasság pedig olyan pirula, amely édes pulpából s
„keserű alkatrészekből van összeállítva; a szelídség a pallatívum, mely az embereket az
élet megtűrésére tanítja; az erény fanyar, de hasznos gyógyszer, melyet kevéssé kedvel-
nek.” A gonoszság viszont mireny (arzén – a szerk.) – úgy néz ki, mint a cukor, de megöli
azt, aki elkölti stb. Szeretet s barátság kötszerek. A gyógyszertár kezelője pedig gyakran
esik tévedésbe, s a rendelt szerek helyett a legíztelenebb szörpöket szolgáltatja ki.

Na, ja – teszi ehhez hozzá egy németországi levelező, minden bizonnyal szintén patikus
kolléga – a gyógyszertárt vizsgáló egészségügyi tanácsos pedig maga az Úristen. De leg-
alábbis Isten utána az első.

A városi-, illetve gyógyszerész-folklórban makacsul tartja magát a jó fizikus legendája,
aki ugyan egyelőre rejtőzködik, mint Csaba királyfi, de hozzá hasonlóan a végszükség
esetén eljő, s megmenti népét.

A patikusok ezzel persze úgy vannak, hogy hiszik is, meg nem is. Hiába, cinikus népség.
Így viszont a jó fizikus biztos nem fog materializálódni, különösképpen nem a mi anyagias
világunkban. Bár erre, köztünk legyen mondva, kevés a remény, miután a tiszti főorvos
gyógyszertár-ellenőrzési feladatkörét 1950-ben megszüntették.

Saint Germain gróf és az ő szerei

St. Germain grófja (1696-1784) saját állítása szerint II. Rákóczi Ferenc kisebbik fiaként
született egy közelebbről meg nem nevezett Thököly leánytól. A keresztségben Lipót
Lajos György József Antal nevet kapta. Születése után nem sokkal azonban Habsburg
ügynökök elrabolták, halottnak nyilvánították, majd Párizsba vitték – szól a fedőtörténet.
A tucatnyi nyelven kiválóan beszélő gróf hosszú élete során minden volt: misztikus, alki-
mista, diplomata, (al)kémikus, feltaláló, költő, zeneszerző, orvos, látnok stb., vagyis igazi,
tőrölmetszett XVIII. századi kalandor. Egyike a legnagyobbaknak, ha nem a legnagyobb.

Számunkra alakja azért is érdekes, mert a legenda szerint birtokában volt az örök életet
biztosító elixirnek, valamint az általa „aethoeternek” nevezett magistrumnak, továbbá
egy gyógytea is tőle kapta a nevét. Előbb a csodaszerekről. 

Az életelixirt sajnálatos módon csupán saját magán próbálta ki, bizalmas közlései szerint
sikerrel, hiszen több ezer évet tudhatott maga mögött. Még sajnálatosabb, hogy a recept
titkát a gróf e világról való – nyilván ideiglenes – távozásakor magával vitte.

Az „aethoeternek” nevezett szer a Természet univerzális szelleme lett volna, s nyilván szintén
csodás gyógyhatással bírt. A szert, ezt a fehér folyadékot a gróf lepecsételt üvegcsében meg-
mutatta kollégájának, Casanovának, megjegyezvén, hogy ha a pecsétet megsértik, az anyag
elillan. A kíváncsi Casanova saját kezűleg szúrta át a pecsétet egy gombostűvel, hogy kiengedje
a szellemet. A folyadék, mily meglepő! – fehér füst képében valóban elillant. Ezzel a Természet
palackba zárt univerzális szellemének annyi lett, miután több üvegcse nem került elő.
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Kétségtelen viszont, hogy Saint Germain kozmetikumai hatottak. XV. Lajos francia
király udvarában, ahol grófunk a király kedvesen látott vendégeként hosszabb időt töltött,
az udvarhölgyek megőrültek értük. És persze készítőjükért.

A St. Germain tea, amelynek receptje hosszabb ideig szintén titkos maradt, nagyban hoz-
zájárult a hölgyek fiatalságának fenntartásához, s úgy általában, életérzésének javításához.
A szer később Species laxantes Rakoczi néven folytatta karrierjét a francia gyógyszertá-
rakban, illetve a kontinensen. Természetesen hozzánk is eljutott, sőt, lesüllyedt kulturjav-
ként a nép körében is meglehetős népszerűségre tett szert. Népies nevén „sármány-tejként”,
valamint „pecsétes teaként” szerepelt. Ez utóbbi arra utált, hogy használata – a szer igen
gyorsan és váratlanul fejtette ki hatását – rendszerint foltot hagyott az alsóneműn.

Sobri Ámerikában

1843-ban a Kölnische Zeitungban jelent meg az a szenzációs hír, miszerint Schobri
Joschka Észak-Amerikában, Charlestownban él patikusként. A hír egyébként már koráb-
ban is benne volt a levegőben, egy német utazó, egy bizonyos J. G. Kohl 1841-ben hallotta
a Bakonyban, hogy a betyár Amerikába ment és ott él. A német szerint a híres betyár 1838-
ban vándorolt ki Hamburgon át, s egy német gyógyszerésznél tanulta ki a mesterséget az
Újvilágban.

A kölni híradást követően aztán arról értesülhetett a nagyérdemű, hogy az egykori betyár
patikáját áthelyezte New Yorkba, és a Brodway-n van pazarul berendezett üzlete. A men-
demonda még negyven évvel Sobri halála után – a betyárt 1838-ban, a lápafői erdőben
lőtték agyon a pandúrok – is makacsul tartotta magát, sőt, egyesek tudni vélték, hogy a
golyóbis formájú Sobri-féle pecsétes pilulákba a betyárból lett patikus az ámerikaiaknak
puskaport is kevert.  

A Patikárus testvérek legendája

A Patikárus testvérek négyen voltak, négy cigányzenész: Károly, Imre, János és Ferkó.
Ferkó a Bach-korszak szomorú éveiben az egyik legkeresettebb prímás volt az egész or-
szágban, ugyanakkor számos nagyon népszerű csárdás zeneszerzője. Ő és testvérei azért
kapták volna a „Patikárus” nevet, mert ezekben a nehéz időkben muzsikájukkal gyógyírt
hoztak a fájó, búsongó magyar szíveknek. 

A Patikárus testvérek származását mindmáig titok fedi. Horváth Jenő szerint további
két változat is lehetséges:

Ez egyik változat szerint a budai „Fekete sas” gyógyszertárban segédként dolgozó Kiss
Benedek, aki könnyelmű, mulatós ember lévén hamarosan minden pénzét „elcigányozta”,
s végül egy cigánylányt vett feleségül. Ebből a házasságból született volna a négy fivér. 
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A másik lehetőség szerint Kissnek egy polgárlánnyal kötött házasságából született Imre
nevű fia, aki nagy zeneértő és neves hegedű-játékos, de bohém természetű ember volt. Ő
vette volna el a cigánylányt, akitől aztán négy fia született. A négy testvért a nagyapa em-
lékére nevezték volna el Patikárus testvéreknek.

Egyszóval, a Patikárus testvérek léteztek, de nem voltak gyógyszerészek, csupán gyógy-
szerész leszármazottak. Legendájuk azonban máig él, a cigányzene és a hazai gyógysze-
részet nagyobb dicsőségére.

12. FEJEZET: HATÁSOS IDÉZETEK ÉS MONDÁSOK

A gyógyszer ereje hatóanyagában vagyon – kivéve a placebókat – állítja az általunk oly
gyakran és szívesen idézett (hiába, no, egyik kedvenc szerzőnk…) H. Bele Balassa. Az
idézeté persze számos egyéb tényezőtől függ, úgy mint: ki mondta, miről mondta, mikor
mondta, és igen – hogy hogyan mondta. Magyarán, szellemesnek is kell lennie, nem csu-
pán találónak. Az idézetek ugyan idővel szintén jócskán veszthetnek hatásukból, de nem
mindegyik. Ami a latin idézeteket illeti, ezek kevés kivétellel id. és ifj. Pastinszky István
gyűjtéséből származnak, s eredeti formájukban, fordítással együtt tesszük közzé őket.

A közmondások, szólásmondások ugyanakkor szinte örökérvényűnek mondhatók, még
ha jó részükről időközben meg is feledkezünk. Hogy ez ne történhessék meg, belőlük is
közlünk jó néhányat, szándékaink szerint a legjavát. 

Az alábbiakban ebből a hatalmas matériából közlünk mutatványokat. 

Nincs gyűlöletesebb a szememben, mint az a hajsza, amelyet egy gyógyszertári jog ado-
mányozásakor kénytelen vagyok elviselni.

Széll Kálmán belügyminiszter az Országgyűlésben

A gyógyszerészet legnagyobb ellenségei maguk a gyógyszerészek.
Sándor János belügyminiszter, 1910-es évek

Mortuis mederi.
(Halottat gyógyszerelni/Halottnak a szenteltvíz)

Mi patikusok mindnyájan melankólikus fickók vagyunk.
Walter Wachtel német író, gyógyszerész
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A patikusokról nem jó írni.
Kiss Vilmos patikus, 1915

Aegri habent opus pharmacopolae, non bene sani!
(A betegnek, s nem az egészségesnek kell a gyógyszerész!)

Vergilius, Aeneis XII. 46

Mindent vállalnak (a patikusok), csak dolgozni ne kelljen.
özv. Panyorné sóskatermelő, Makó, 1960 k.

Non bene olet, qui semper bene olet.
(Nem jószagú az, aki mindig jószagú)

Martialis: Epigrammák, II. 12, 4

A higiene kezdete a meleg víz és a szappan.
Dr. Vitéz István, az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa,

1966

Medicina vinci fata non possunt.
(A gyógyszerek nem tudják megváltoztatni a végzetet)

Magisztrális receptnél bizony figyelni kell, különösen, ha államvizsgás készíti el.
Dénes Lajos gyógyszerész

A patikusok az orvosok szakácsai.
Agrippa

Amaris pharmacis amara bilis proluitur!
(A keserű epét keserű orvosság oldja.)

Órás és patikus munkájába senki sem tud belelátni.
Névtelen

Aquam mortario tundere.
(Vizet törni mozsárban – vagyis haszontalan munkát végezni)

Okos patikust, szemüveges pincért és zöld szamarat még senki sem látott.
Krúdy Gyula
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A gyógyszerésznek csak a nevében található gyógyszer, edényeiben csupán méreg.
Latin közmondás

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.
(Halál ellen nincs orvosság a kertekben.)    Salernói iskola

Minden patikárusnak van valami bogara. Vagy valami szere bogarak ellen…
H. Bele Balassa

Ein Apotheker ohne Zucker/ist ein armer Schlucker.
(A patikus cukor nélkül/gondban van, s zöldül-kékül.)

Német közmondás, XVII. sz.

A gyógyszerész élete mindenütt nehéz, még a japáni meseországban is.
Falk Richárd, 1900

Asinus in unguento. (Szamár az illatos kenőcsben.)

Rövidesen elérjük a jobb és szebb gyógyszerészi jövőt.
Atzél Elemér m. kir. tanácsos, egyetemi tanár 

az alkalmazott kartársak 1942. december 12-i közgyűlésén

Emplastrum sanae parti imponere noli!
(Ép bőrre nem kell flastrom!)

Minden patikus megkopaszodik. Kopaszt is, kopaszodik is.
Gárdonyi Géza „Vallomás” c. elbeszéléséből

A patikusokból sok minden kitelik.
Than Károly professzor

Opium sedat.
Az ópium meg/legnyugtat.

John Brown orvos, 1770 k.

Nincs még egy olyan foglalkozás, melynek annyi nevet adtak volna őseink, mint a
gyógyszerészeknek.

dr. Magyary-Kossa Gyula
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Dat Galienus opes…
(Galenus jómódot ád…)

A patikajog olyan, mint a repülőgépről ledobott bomba: a magasból potyog alá és na-
gyon sokszor érdemtelent talál.

Kiss Károly patikus 1916

A gyógyszerkönyv a gyógyszerellenőrzés és a gyógyszerminősítés szabványa.
Schulek Elemér, 1863 k.

Pharmacologia est ars valetudinis.
(A gyógyszerészet az egészségünk tudománya.)

Látunk magunk mellett, illetőleg közöttünk egy tiszteletreméltó osztályt, melytől a társa-
dalom a tudományos műveltséget méltón megillető tekintély csekély nimbuszát is meg-
vonta, s őket mesterekké lealacsonyítva, reájok a még mai alakjában fennálló
ellenőrködésnek sértő nemét erőszakolva, az állam által több előjogokban részesített osz-
tály alá helyezve, az egészségügyi kar páriájává tevé. Értem a gyógyszerészmestereket!

dr. Kovács István főorvos a Békésmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesület meg-
alakulásakor, 1863-ban

A mi országunkban lévő patikáriusok többnyire német nemzetből valók.
Gömöri Dávid, 1739

Integritas ollae tinnitu noscitur ipso.
(A tégely épsége már csengéséből megismerszik.)

Patikafejű ember.
XVIII. sz. mondás a sokat tudó emberről

Elméleti patikus és elméleti tyúkszemsebész nem létezik.
H. Bele Balassa

Pharmacopolae male est, si nemini male est.
(Jajgat a gyógyszerész, ha nem jajgat a beteg.)

Leben, leben und lében hagyni.
Örkény István 
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Beszélj vele gyakornokul/Előbb-utóbb ő is okul.                                    H. Bele Balassa

Patikát – patikából csak patikában lehet csinálni.
Dr. Baradlai János gyógyszerész

A mi szakmánkban ritkán lesz tudós az emberből hatvanadik életéve előtt.
dr. Wix György vegyészmérnök, Kossuth-díjas kutató 1963-ban (60. életéve

előtt, 1965-ben hunyt el autóbalesetben)

Úgy tűnik, én vagyok a magyar gyógyszerészet lökhárítója.
Zoltán Béla gyógyszerész a Tanácsköztársaság alatt játszott szerepéről

Medicamentorum est infinita multitudo. (Végtelen nagy gyógyszereink száma)

A gyógyszer soha el nem fogy.
(boldogult) H. Bele Balassa

Extra pharmacopoeam nulla redemptio. (Patikusnak nincs megváltás.)
H. Bele Balassa

Az államosítás ásta meg a gyógyszerészet sírját.
Temesváry István szakfelügyelő, 1956 októberében

Nem özvegynek való a patika.
A jászberényi patikus özvegye

Ahol egynemű gyógyszer van kéznél, ott nagy hiba összetett orvosságokat alkalmazni.
Arnaldus de Villanova, 1310 k.

Patikus nem lesz, hanem expediálódik.
H. Bele Balassa

Fiatal gyakorló orvos koromban minden egyes betegségre legalább húsz gyógyszerem
volt, most meg öregkoromra legalább olyan betegséget ismerek, amelyre egyetlen egy
sincs.

John Radclife angol orvos 1712 körül

Extra Ungariam non est vita, si est vita, non est ita. (Ungárián kívül nincs élet, ha
mégis, akkor az nem ilyen.) 

A Chinoin egykori főmérnökével, Ungár Endrével kapcsolatos mondás
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Mi gyógyszerészek a középosztályhoz tartozunk.
vitéz Várady László gyógyszerész, orsz. gy. képviselő, az Egyesület alelnöke 1941-ben

Él, mint plánétás malac a laborban.
Richter-mondás, 1946

(Az ostrom alatt a labor tengeri malacok kidöglöttek, pontosabban felzabálták őket. A ku-
tatási osztályvezető Hódmezővásárhelyen, batyuzó útján vásárolt egy párat egy plánétás
mutatványostól. A zsebében hozta fel őket. Az ex-plánétás malacok még ott helyben vi-
dáman szaporodni kezdtek és rövid időn belül benépesítették a labor ketreceit.)

A reakció is nekünk dolgozik!
Dr. Rákóczi József alias Kukuruk Jóska, az EGIS kutató-fejlesztő vegyésze,

1952 k.

Nem szabadna gyógyszertárat se látni, hogy boldogok legyünk!
A ladányi patikusné 1909-ben Szép Ernőnél

Másodkézből való subában igazán csak a patikus tud melegedni.
Ismeretlen

Pharmacopola pharmacopolam cognoscit. (Patikusnak a patikust nem kell bemutatni)

Nem baj, ha a tudománynak gyakorlati haszna is van.
Dr. Issekutz Béla

A laboratóriumi gyakorlati oktatás során a legfontosabb szempont, hogy a hallgató fel ne
robbantsa magát.

Than Károly professzor, 1902, tanárságának 40 éves jubileumán

Miről beszélget két patikus, ha találkozik? Természetesen a harmadikról.
Ismeretlen

A böjtölés maga a gyógyszer.
Aranyszájú Szt. János

A specialitások száma napról-napra, szinte ijesztő mértékben terjed.
Salamon Jenő nyitrai gyógyszerész, 1920

Hivatássziget a patika, félig gyónószék.
Baranyai Aurél gyógyszerész, 1972
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Quid pro quo, merda pro balsamo?
(Mit miért? Szart balzsamért?)

Egyszerű kutatóból a vezérigazgatóságig vittem – és vissza.
Földi Zoltán, a Chinoin volt vezérigazgatója 1975 k.

A patikusokat el lehet tiltani a szeszes italok előállításától, de az ivásuktól nem.
Névtelen

A gyógyszerek lassabban hatnak, mint a betegségek.
Tacitus

A gyógyszervegyészetben nincs heurisztikus pillanat. Sok-sok pillanat van.
Szántay Csaba professzor

Quot medici, tot sententiae et praescriptiones.
(Ahány orvos, annyiféle ’vélevény’.)

Nagy az Isten patikája.
H. Bele Balassa

Semmi sem hátráltatja a gyógyulást olyannyira, mint a gyógyszerezés gyakori változtat-
gatása.

Seneca

Tanítványaim feje fölött soha nem nyugszik le a nap.
Dr. Issekutz Béla 1952 k.

Timeo visitatores medicinalis et dona ferentes. (Tartok az orvoslátogatóktól, ha ajándé-
kot hoznak is.)

Ismeretlen

Usus facit magistrum pharmaciae. (Gyakorlat teszi a patikust.)

A legelő vadállatoktól lesd el a természet gyógyító erejének titkát!
Alexander Pope angol költő

Csodaszer az a gyógyszer, amelyiknek a hatása pontosan az, amit a csomagoláson állít
magáról.

Eric Hodgins amerikai szakíró és szerkesztő 
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Lassanként már minden betegségnek megtalálják a gyógyszerét, de ki tud eligazodni
köztük?

Feleki László

Jobb, ha nincs gyógyszered, mintha sarlatán orvosod van.
Japán közmondás

Kérdezze meg gyógyszerészét! Főleg, ha nem akar orvosának fizetni.
H. Bele Balassa

Hasonlót a hasonlóval.
Samuel Hahnemann, a homeopátia atyja

A söröző a legjobb patika.
Soproni mondás

Szeresd specialitásaidat, úgysem szereti őket senki!
Névtelen, 1930 körül

Egyetlen családban sem olyan kevés gyógyszer, mint az orvosoknál. No, meg a patiku-
soknál.

Oliver Wendell Holmes amerikai író és orvos

A patikus mind született úr.
Hetyky Péter gyógyszerész gyakornok 1910 körül

Az izgató- és nyugtatószerek elterjedése azt bizonyítja, hogy az ember lassanként a lege-
lemibb lelki folyamatokra sem képes önállóan.

Feleki László

Gyógyszer az az anyag, amelyet ha befecskendezel egy kísérleti egérbe, tudományos köz-
leményt eredményez.

Ismeretlen hatásvizsgáló kutató

A gyógyszer olyan, mint a nő. A divat hatására változik.
August Bier 

Nincs keserűbb pirula, mint a vénynélküli.
H. Bele Balassa
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A huszadik század elején a magyar gyógyszergyártás úttörői elsősorban a patikusok
voltak.

Hajduska István

Ahol egynemű gyógyszer van kéznél, ott nagy hiba összetett orvosságokat alkalmazni.
Arnaldus de Villanova ((1310 k.)

Recepta longa, sapientia parva (Hosszú recept, kevés ész.)
Paracelsus (Hippokratész nyomán)

A készpénz kész gyógyszer. Latin mondás

A gyógyszereket a földből adja az Úr, és az okos ember nem veti meg őket.
Sirák fia könyve 38, 4

Hiába, külföldről kell jönni az elismerésnek!    Kabay Jánosné dr. Kelp Ilona 1934

A gyógyszerkülönlegesség – sámfára készült gyógyszer.
Dr. Kaszler Ödön zalaegerszegi gyógyszerész, 1933

A konyak a legnépszerűbb gyógyszer az összes hatástalan náthaelleni szer közül.
Névtelen

Mostanában a patika úgy terem, mint a 27 krajcáros bazár.
Muki bácsi, 1850 körül

Extra pharmaciam non est vita, si est vita, non est ita.
Az ismert lantin nyelvű mondás, „Extra Hungariam…” parafrázisa: A patikán kívül nincs
élet, ha mégis, nem olyan.

A gyógyszerek felét bátran ki lehetne dobni az ablakon, kivéve, hogy akkor felcsipeget-
nék a madarak.

Martin H. Fischer

Furcsa az emberi természet, hogy a gyorsan ölő mérgeket már felfedeztük, de a gyorsan
gyógyító gyógyszereket még nem.

Simonyi Imre költő, a gyulai Dob u. 1. sz. alatti egyszemélyes fegyenctelep lakója

Mi akkor ünnepeljük nagyjainkat, amikor már meghaltak.
Kabay Jánosné dr. Kelp Ilona

234



13. FEJEZET: ESEMÉNYNAPTÁR

i.e. 1500 Ebers papírusz
i.e.  350 k. Megjelenik Karisztoszi Dioklész farmakológiai munkája
i.e.  285 elhuny Theophrasztosz, a „botanika atyja”
i.e.  80 k. Mithridates, a toxikológia első művelője
60 k. Dioszkuridész farmakológiai munkái
70 Megjelenik Plinius sen. természettudományi enciklopédiája
131-201 Galénosz, az ünnepelt római orvos-gyógyszerész
303 Diocletianus császár kivégeztet három keresztény sirmiumi kőfaragót,

mert  vonakodnak kifaragni Aszklépiosz márványszobrát
350 k. Szt. Kozma és Szt. Damján
600 k. Megjelenik Alexander Trallianus (525-605) római orvos görög nyelven

írott, 12 kötetes Materia Medica c. műve 
754 Bagdadban megnyílik az első gyógyszertár
865-925 Muhammad ibn Zakariya al-Razi, perzsa tudós, akinek tevékenysége

nagy hatással volt az európai orvostudományra és gyógyszerészetre
980-1035 Avicenna, arab filozófus, orvos-gyógyszerész
1075 k. Elkészül a híres gyógynövény- és gyógyszer lexikon-kódex, Johannes

Afflatus munkája
1178 A gyógyszerészek első okleveles említése Franciaországban
1180 Firenzében megalakítják az orvosok és gyógyszerészek céhét
1224 Megszületik Nicolaus Praepositus gyógyszerkönyve, amelyben már scru-

pulus, drachma és uncia szerepel súlymértékként
1225 Kölnben kinyit az első városi gyógyszertár
1297 A németalföldi Brugge/Bruges-ben megalakul a gyógyszerészek céhe 1300-

1400 k. Véglegesen elkülönül egymástól az orvosi és a gyógyszerészi pálya.
Korábban ugyanis általában az orvos maga készítette és árulta gyógyszereit

1498 Firenzében megjelenik a „Ricettario Fiorentino”, amely használata köte-
lező a városállamban

1529 Paracelsus (1493-1541) első értekezései napvilágot látnak
1542 Az első gyógyszerkönyv – Nürnbergben.
1545 A páduai botanikus kert alapítása
1548 V. Károly elrendeli a gyógyszertárak legalább évenként egyszeri vizsgálatát
1565 Jean Nicot Párizsban bemutatja a dohányt
1580 Megjelenik az első olasz gyógyszerkönyv – Bergamoban
1618 Londonban megjelenik az első angol gyógyszerkönyv
1837 Párizsban megjelenik az első francia gyógyszerkönyv
1669 Sydenham közzéteszi a laudanum receptjét
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1687 Budán kinyit az első polgári gyógyszertár az „Arany egyszarvúhoz” cí-
mezve

1723 A gyógyszerészet a továbbiakban nem szabad ipar Magyarországon -
uralkodói rendelet szabályozza a gyógyszertárak jogviszonyát és a gyógy-
szerészi képzést

1745 Megjelenik a Torkos-féle ún. „Pozsonyi Taksa”
1762 Antoine Baumé francia gyógyszerész kiadja a „Gyógyszerészet elemei”

c. művét
1770 Magyarországon ezentúl kötelező a gyógyszertárak évenkénti vizsgálata
1805 Sertürner izolálja a morphint/morfiumot. 
1809 Megjelenik a világ első gyógyszerészeti folyóirata, a „Bulletin de Pharmacie”
1848 Megjelenik az első magyar nyelvű szaklap, a „Gyógyszerészi Hírlap”
1862 Schédy Sándor szerkesztésében útjára indul a „Gyógyszerészi Hetilap”
1865 I. Nemzetközi Gyógyszerész Kongresszus, Brunswick
1871 Megjelenik az első magyar Gyógyszerkönyv
1872 Megalakul az Általános Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete, amely

később Magyarországi Gyógyszerész Egyesület-re változtatja a nevét
1879 Szegedi árvíz. A város mind a 8 gyógyszertára megsemmisül – viszont

napokon belül kettő újra kinyit
1888 II. Magyar Gyógyszerkönyv
1892 A gyógyszerészi pályára lépést hat gimnáziumi osztály elvégzéséhez kötik
1893 Dreser feltalálja az aszpirint
1898 Az első női gyógyszerészünk: Thinagel Szerafin
1910 III. Magyar Gyógyszerkönyv
1912 A Nemzetközi Gyógyszerészeti Szövetség (Federation Pharmaceutique 

International) első ülése Hágában
1914 Bevezetik a kötelező érettségit és az approbációs vizsgát
1919 A Tanácsköztársaság államosítja a gyógyszertárakat
1922 Megkezdi tevékenységét az újjászerveződött Magyarországi Gyógysze-

rész Egyesület
1934 IV. Magyar Gyógyszerkönyv
1938 I. Zsidótörvény
1940 Oktatási reform: az egyetemi képzést két évről öt évre emelik fel
1950 A gyógyszertárak államosítása
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II. RÉSZ

KOMOLY DOLGOKRÓL
KEVÉSBÉ KOMOLYAN
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14. FEJEZET: KÉNYES KÉRDÉSEK

Pénzügyek

A mondás, miszerint „pénz beszél, kutya ugat” természetesen itt is mindenkor érvényesült.
A XVII-XVIII. században, a klistélyozás aranykorában, persze mindenek előtt a Lajtán
túl – minél túlabb, annál inkább – ugathattak a kutyák, a patikusságban pénz volt, még-
pedig sok pénz. Míg azonban ekkoriban például Franciaországban a gyógyszerészek va-
gyonokat kerestek, nálunk legfeljebb tisztes megélhetést, jobb esetben városi
tanácsosságot hozott a patikusság.

Az 1800-as évek második felétől a patikapénz kezdett egyre gyengülő hangon szólni.
Nem volt tehát véletlen, hogy ekkoriban a gyógyszerészek a korábbiaknál sokkal kevésbé
voltak hajlandók „hitelbe” kiszolgáltatni szereiket. Ehhez persze tudni kell, hogy a szegény
betegek régebben ingyen kapták a gyógyszert – ekképpen rendelkezett például Kőszeg
város statútuma 1710-ben –, a költségeket azonban később a város elszámolta és kifizette
a gyógyszerésznek, vagy pedig éves átalányt biztosított számára erre a célra.

„Sürgős szükség esetén” persze a gyógyszerésznek mindenképpen ki kellett szolgáltatnia
a gyógyszert fizetség nélkül is. A sürgős szükséget a jog úgy határozta meg, hogy az abban
az esetben áll fenn, „ha a beteg vagy felelős környe-
zete a körülményekből következtetve jóhiszeműen
és az átlagos tapasztalatnak megfelelő gondossággal
abban a hitben lehetett, hogy a netáni legkisebb ké-
sedelem is fokozza a veszélyt.”  

Az 1876. évi XIV. (egészségügyi) tc. 127. §-a aztán
egyértelműen kimondja, hogy: „hitelezni a gyógy-
szerész csak sürgős veszély esetén köteles, melynek
igazolása a rendelő orvos által történik.” Az így ki-
váltott vény értékét aztán az illetékes helyhatóság
(értsd: az önkormányzat) megtérítette. A különböző
betegsegélyző pénztárak megjelenésével újfent fel-
merült a hitelezés kérdése, miután egyes pénztárak
előszeretettel dolgoztak hitelre – a gyógyszerész ká-
rára. Ezt a kérdést az 1900. évi 35. sz. közigazgatási
döntvény rendezte, miszerint „a gyógyszerész hite-
lezni betegsegélyző pénztárnak nem tartozik.”

A nagy betegbiztosítók – a MABI (Magánalkalma-
zottak Biztosító Intézete), az Országos Munkásbiz-
tosító Pénztár stb. számára történő hitelezés már
keményebb diónak bizonyult, legalábbis a gyógy-
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szertárak szempontjából. A gyógyszerésznek nagyon
is tájékozottnak kellett lennie a legkülönbözőbb jog-
szabályokban és előírásokban, különben ráfizethe-
tett. A Munkásbiztosító esetében például, ha a beteg
olyan gyógyszertárt vett igénybe, „mellyel az Orszá-
gos Munkásbiztosító Pénztár előzetesen egyezséget
nem kötött, az ebből származott költségek, beigazolt
sürgős szükség eseteit kivéve a Pénztárt” nem terhel-
ték. Magyarán: a Pénztár nem fizetett. 

Természetesen a hitelnek is két oldala van: hitelt
egyaránt lehet nyújtani és felvenni. A patikusoknak
rengeteg bajuk volt az „úri közönség” számára nyúj-
tott hitelekkel (v.ö. „írja a többihez, Kovács úr!),
amelyeket többszöri felszólítás után fizettek csak
meg – ha megfizettek.

Hitelt felvenni a bankoktól szoktak, s nyilvánva-
lóan a gyógyszerészeknek is szükségük volt bankhi-
telre. Ez azonban a személyi jogú gyógyszertárak
esetében – és ezek alkották a többséget  – jóformán
lehetetlennek bizonyult, miután a bankok nem tar-
tották a személyi jogú gyógyszertárat megfelelő biz-

tosítéknak. Az ilyen gyógyszertár ugyanis a jogosult halála esetén, ha legényember volt,
visszaszállt az államra, ha pedig családos, a hátramaradottnak csupán haszonélvezet ma-
radt a törvény szerint.

Ezt a lehetetlen helyzetet próbálta feloldani néhány, kevés tőkével, ámde sokkal több
képzelőerővel rendelkező gyógyszerész, megpró-
bálva létrehozni egy gyógyszerész-bankot. Ilyen
bank alapítására előbb Pozsonyban történt kísérlet,
majd dr. Gaál Zoltán kezdeményezésére Budapesten
1912-ben alakult meg a Magyar Gyógyszerészek Or-
szágos Hitelbankja félmillió koronás alaptőkével. A
rákövetkező évben a betétállomány meghaladt a
100.000 koronát – 7827 korona tiszta nyereség mel-
lett. Osztalékfizetésről egyelőre még nem volt szó.
Mire szó lehetett volna, kitört a Nagy Háború, s ez
aztán elolvasztotta a tőkét és jó időre okafogyottá tett
minden új alapítási kísérletet. 

Nem mintha nem lettek volna ilyenek. Az 1930-
31-es gazdasági válság vége felé, levonva a tanulsá-
gokat a pangás és pénztelenség keserű tapaszta-
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taiból, több gyógyszerész is sürgette a szaksajtóban, hogy
hozzák létre „a gyógyszerészek bankját”, amely a fellen-
dülés motorja lehetne. Sajnos, a szakmát ekkor sem sikerült
’motorizálni’, gépesíteni is csupán módjával, amennyiben
ezekben az években jelentek meg az új típusú (német gyart-
mányú) gyógyszertári pénztárgépek.

A drága hitel csupán csak egy volt a szakmát sújtó szám-
talan pénzügyi gond közül; a legsúlyosabb teherről a Pénz-
ügyminisztérium gondoskodott. A majdhogynem évenként
növekvő adóterhek és az egyre gyarapodó számú „rendkí-
vüli pótlékok”  az 1940-es évek elejére jó néhány kisfor-
galmú patikát sodortak a romlás szélére. Ezzel kap-
csolatban álljon itt az 1940. adóévre érvényes adókötele-
zettségi összesítő:

Mit mondhatnánk erre? No comment…
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Drogisták

A drogisták, vagyis a gyógyáru-kereskedők sohasem tartoztak a
gyógyszerészek által kedvelt, vagy akárcsak elfogadott foglalkozású
emberek közé. Pontosabban a gyógyszerészeknek a nagy-drogisták-
kal, a nagykereskedőkkel nem volt különösebb bajuk, annál is in-
kább, mivel tőlük szerezték be a külföldi – többnyire tengerentúlról
érkező – gyógyszer-alapanyagokat: növényi drogokat, stb. Annál in-
kább fújtak – hideget, meleget – a kiskereskedő drogistákra, akikben
tisztességtelen versenytársakat láttak. Tegyük hozzá, némi joggal. 

A kisdrogisták ugyanis következetesen átkalandoztak patikus-te-
rületekre, semmibe véve az ezzel kapcsolatos szabályozásokat. Ma-
gyarán: nem csupán a nem-vényköteles forgalomból szakítottak ki
hatalmas falatokat, hanem – és ez volt a gyógyszerészek legnagyobb
sérelme – gyógyszerekkel is foglalkoztak, amihez pedig semmi jog-
alapjuk sem lehetett. Emiatt aztán a drogista-patikus ellentétek az
1880-as évektől fogva állandósultak, s a kezdeti mozgóháborút kö-
vetően mindkét fél jól beásta magát, hogy onnan kedvére lövöldöz-
zön a másikra.

Korabeli általános patikus-vélemény szerint a „drogisták mindenre
képesek.” Ebben kétségtelenül volt némi igazság; mert hihetetlen dolgokat csináltak. Csak
néhány példa: Szabó Gyula drogista az 1930-as években képes volt a budai hegyekben
tavaszonként kifeküdni egy-egy tisztásra, hogy nyomon kövesse és dokumentálja a ka-
tángkóró vagy éppen egy másik növény virágzását. Ugyanő az államosítást követően – a

Buda környéki svábok által
korábban begyűjtött, és a
drogériák által kiszerelt,
mármint összeállított és be-
csomagolt keverékeket a
Gyógyáru Értékesítő Nem-
zeti Vállalat osztályvezető-
jeként csipesszel gondosan
szétválogatta. Pesten pedig,
az 1940-es évek elején a
Neruda cég Pest belvárosi,
Kossuth Lajos utcai üzleté-
nek pincéjében kajak-építés
folyt. Egy fiatal drogista ta-
nonc, bizonyos Sperber
László (1928) vízilevente-
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ként építette itt egyszemélyes kajakját, természetesen a cégvezető tudta nélkül. Amikorra
elkészült vele, kézhez kapta a segéd-oklevelét, nem sokkal utána viszont a behívóját. A fi-
atal drogtor úr ugyan a szappaniroda tanúsítványának hála megúszta a katonaságot, a kajak
azonban elpusztult az ostrom során, úgy, hogy egy csöpp nem sok, annyi vizet sem látott.
Amire a károsult csak legyintett, mondván: „A lényeg, hogy megúsztam.” A léhaság ha-
tárán járó, kárhozatos drogista-mentalitással kapcsolatos példákat még hosszasan lehetne
sorolni, de talán ennyi is elég…

A drogisták közvetlen célja – mondjuk inkább úgy, taktikai célkitűzése – az volt, hogy
elnyerjék a „házi gyógyszerek” árusításának jogát. Házi gyógyszereken a fertőtlenítő- és
bedörzsölő szereket, tápszereket és gyógynövény-keverékeket értették ekkoriban.  Ezt a
jogot elnyervén, a drogisták a „különlegességeket”, mármint gyári készítésű gyógyszere-
ket vették célba. Ez már túl soknak bizonyult a gyógyszerészek számára, akik 1924-ben
frontális támadást indítottak „a drogisták minden határt túllépő túlkapásai” ellen, akik
egyébként is nehéz helyzetben voltak, tekintve, hogy a háborút követő inflációs években
keményen eladósodtak, s már a nagydrogisták sem szállítottak számukra hitelbe, miközben
a kisdrogistáknak – akiknél volt pénz – ugyanezeket a cikkeket készséggel eladták. A
gyógyszerész-offenzíva végül sikerrel járt: a Népjóléti Minisztérium 1925. március 9-én
kelt 19.575. sz. körrendeletével utasította az illetékes közegeket a drogériák szigorú el-
lenőrzésére, az előírások betartatására.

Talán mondani sem kell, ezt a drogisták másképp látták. Lapjuk, a „Magyar Drogista”
szerkesztője, Gara Jenő 1930-ban egyik vezércikkében ezt tömören így fogalmazta meg:
„Ha a magyar gyógyszertárak a maguk boldogulását mások üzleti lehetőségének korláto-
zásában vélik megtalálni, akkor el kell viselniök azt is, hogy bizonyos üzleti lehetőségek-
ben maguk is korlátozva lesznek.” Aztán még odabökött egy nagyot, egy igazi drogistásat:
„A gyógyszerészek tudománya – ha van ilyen – a gyógy-
szerek előállítására és megvizsgálására terjed ki csu-
pán.” Csoda, hogy a két fél viszonya – hogyan is
fogalmazzunk? – korántsem volt felhőtlennek mond-
ható. Magyarán: meglehetőst utálták egymást.

A gyógyszerészek végül megelégelték az évek óta
folyó macska-egér játékot, és öt agilis fővárosi gyógy-
szerész-tulajdonosból (Czukor László, Léderer Ervin,
Löcherer Tamás, Örkény Hugó, Salomváry Jenő) bizott-
ságot alakítottak, akiknek az volt a feladatuk, hogy az
Egyesület nevében megállapodjanak a gyógyárunagy-
kereskedőkkel és a gyárosokkal, hogy a továbbiakban
csak és kizárólag a törvényben engedélyezett cikkeket
szállítják a kisdrogistáknak. A megállapodás megkötte-
tett. Ekkor viszont a kisdrogisták indítottak ellentáma-
dást: a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara választott
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bírósága előtt pert indítottak tisztességtelen verseny vádjával a nagydrogista cégek ellen.
A pert, mármint ezt a csatát elvesztették – de nem a háborút. Az folyt tovább, egyre tisz-
tességtelenebb eszközökkel.

Ekker Gyula, a Rákóczi Bajtársi Szövetség „nádora”, a „drogisták ostora” úgy vélte,
megállapodás ide, megállapodás oda, a helyzet nem javult. Szerinte a gyógyszertárak rom-
lásának fő okát az „illetéktelenek”, értsd a drogisták és illatszerészek „túlkapásaiban” kell
keresni, akik szerinte a gyógyszer-piacnak mintegy harmadát elorozták azzal, hogy már
egykeresztes szereket is nyiltan kiszolgálnak. 

A drogisták legkarizmatikusabb vezetőjének egy kiugrott gyógyszerész, bizonyos dr. Göllner
Kornél (1867-1934) bizonyult. Göllner 1888-ban szerzett gyógyszerész oklevelet, majd ve-
gyészdoktori címet a budapesti egyetemen. Egy ideig az ausztriai Troppauban dolgozott, ha-
zatérve a Galenus gyár, aztán 1913-tól a Kochmeister cég óbudai üzemének vezetője lett.
Közben, 1911-ben gyógyszerárukereskedést nyitott a fővárosban. A rákövetkező évben a Dro-
gista Szakiskola tanárként és a Drogista Közlöny szerkesztőjeként vált ismertté. 1916-ban az
újpesti Wolfner Bőrgyár vegyészeként helyezkedett el, s a cégnél maradt egészen 1933-ig.

Ezekben az években egyébként egyre több gyógyszerész jött rá arra, hogy a drogériában
pénz van, esetenként akár több is, mint a patikában. Hogy mennyi, azt jól mutatja, 1912-
ben egy nagykörúti, „jól menő” drogériát 60.000 koronáért kínáltak eladásra, s hogy a
Verő Béla-féle Hungária Kötszergyárat 1920-ban felvásárolta Fodor Márton budapesti
drogista. A példákat lehetne folytatni. Mindenesetre számos gyógyszerész, akinek nem
sikerült gyógyszertár jogosítványhoz jutnia, a könnyebb utat választva drogistának ment. 

A Molnár és Moser céget, amely a két világháború között Közép-Európa legkomolyabb drogista
cégének számított, 1889-ben indította útjára Bartha István (1877-?) gyógyszerész, m. kir. kor-
mányfőtanácsos. Cége a harmincas évek végéig felvásárolta nem csupán Neruda Kossuth Lajos
utcai főüzletét, hanem lenyelte Stessel Nándor gyógynövény-nagykereskedését is, hogy csak a
nagyobb falatokat említsük. Bartha 100.000 Pengőt adományozott a Droguista Otthon céljára.

Holzer Lajos fővárosi „drougista és illatszerész” kiváló ötlettel, „repülő illatszertáraival”
jelentkezett, mármint két, mozgóbolttá átalakított kisteherautóval. Ezekkel kívánta ellátni
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a villanegyedeket, illetve házhozszállításra használta négykerekű repülőit. Az üzlet kez-
detben nem is ment rosszul – a gazdasági világválság kényszerítette véglegesen földre.        

Jóllehet a drogisták társadalmi helyzete, presztizse persze nem ért fel a jól ’beágyazott’
gyógyszerészekével, néhányuk jövedelme nem sokkal maradt el tőlük; a Budai Vigadóban
tartott drogista bálokon, bár méretüket, látogatottságukat tekintve meg sem közelíthették
a gyógyszerészek hasonló rendezvényeit, a felvonultatott ruhakölteményeket és ékszereket
tekintve alig-alig látszódott különbség. 

A Drogista Otthonban csütörtök esténként drogista vacsorákat tartottak. Ugyanitt mű-
ködött a „Kamilla Takarékosségi Asztaltársaság”,
amelyről azonban csak a konkurencia állította, hogy
tagjai a hideg vizet is vizzel isszák.  „A másik fő vonz-
erő” – közli benfentes forrásunk – „a sakk volt”, még-
pedig a Baeder Illatszergyár által felajánlott nagy
ezüst serlegért.

A drogistáknak idővel csinos üdülőjük is került Lellén
(1940), szóval, köszönték szépen, jól megvoltak. Így
aztán nem csoda, hogy a körükben számos hitehagyott
patikussal találkozhatunk, nem eggyel, sem kettővel.
A Drogista Testület elnöke 18 éven át a már említett
Bartha István volt, alelnöke pedig Halmy Jenő okleve-
les gyógyszerész. A számok egyébként is magukért be-
szélnek: az apatikusok, pontosabban apostaták száma
e néhány évtized alatt közel húszra emelkedett.

A nagy-drogistákat, mint gyógyszerész-szempontból
közömböseket utoljára hagytuk. közülük Kochmeistert
kell említenünk elsőként. Ő egyébként az 1840-es években társult Török Frigyes gyógysze-
résszel a gyógynövény export növelésére.  A „Kék Egyszarvú” névre hallgató társas vállal-
kozás azonban 1844-ben felbomlott, mert a hatalmas vámok miatt nem bizonyult
nyereségesnek. Török tovább küzdött, mindenekelőtt székfűvel próbált üzletelni, azonban
az 1860-as években tönkrement. Csak megjegyeznénk, hogy hatvan-hetven évvel később
ez a gyógynövény bizonyult a maga kategóriájában az egyik legsikeresebb export-termé-
künknek; évente 60-70 tíztonnás vagonnal szállítottunk belőle Németországnak.

Hanák Jenő (1854-1915) budapesti „gyógyfűnagykereskedő” nevére ma már csak a
szakmabeliek emlékeznek, id. Neruda Nándor (1836-1917) „gyógyfűszerészé” már is-
merősebben hangzik, legalábbis az idősebb nemzedék számára. Neruda a Hatvani utcában
nyitotta meg üzletét az 1880-as években. Ő egyszerre foglalkozott drogokkal nagyban és
kicsiben. Az ő neve a két világháború közti években is jól csengett; a Kossuth Lajos úton
levő főüzlete pedig egészen az 1980-as évekig tartotta magát. 
Az utolsó bölény, Thalmayer Lajos drogárú nagykereskedő 1982. június 2-án, 82 évesen
távozott ebből az árnyékvilágból. Ő még látta a dús gyógyfüves mezőket…

245

163. ábra  
Címke 1910 k.



Igazolt gyógyszerészek

Igazolt gyógyszerésznek lenni annyit tett, mint ‘erkölcsi bizonyítványt’ kapni a hatóságtól:
az illető erkölcsileg és persze szakmailag feddhetetlen. Mármint az igazolást végző hatóság
szempontjából.  Az első ilyen akcióra a katona-gyógyszerészek körében került sor a sza-
badságharc bukását követően, 1850 nyarán, amikor a k. u. Kriegsgericht-ek (katonai bíró-
ságok) „purifikálták”, vagyis tisztították meg a hadsereget a megbízhatatlan elemektől.

A következő, mármint az eseményekben gazdag XX. században aztán többször is sor
került hasonló purifikációra, igaz, már a civilek, mármint a szakma körében. Ezt viszont
gyengéd eufémizmussal „igazolásnak” nevezték, bár jobban belegondolva, a purifikáció
stílusosabb elnevezés lett volna – legalábbis a patikusok esetében.

Az első nagy igazolási hullámra a Tanácsköztársaság bukását követően került sor, amikor
is a bírósági eljárásoktól függetlenül a tulajdonosi és az alkalmazotti kar két egyesülete
közös bizottságot állított fel az egyes gyógyszerészek kommün alatti tevékenységének ki-
vizsgálására. Az igazoló bizottság első ülését 1919. szeptember 3-án tartotta, aztán még
további 141-et. Összesen 65 gyógyszerész ellen indítottak vizsgálatot, s közülük 27-et
marasztaltak el. 10 alkalmazott gyógyszerészt (magyarán: segédet) és 1 gyakornokot
örökre eltiltottak a szakma hazai gyakorlásától (vulgo Berufverbot), 16-an pedig 3-6 hó-
napra szóló szilenciumot kaptak.  A bizottság által elmarasztalt gyógyszerészek aránya a
testület 0,5 %-át tette ki. Az örök időkre szóló foglalkoztatási tilalommal súlytott szemé-
lyek többsége egyébként ekkor már rég külföldön tartózkodott.

A következő igazolási eljárásokra a visszatért területek kapcsán került sor, több hullám-
ban. Az I. Bécsi Döntéssel visszakapott felvidéki területeken működő gyógyszerészek iga-
zolási eljárás alá vonásáról szóló rendelet a Budapesti Közlönyben jelent meg 1938.
szeptember 15-én jelent meg. Az igazoló bizottságok nem csupán a gyógyszerészek,
hanem a gyógyszerészjelöltek és a gyakornokok magatartását is hivatott volt vizsgálni. A
vizsgálatot az arra kötelezetteknek saját maguknak kellett kérniük; aki ezt nem tette, az
kimaradt a névsorból – és a szakma gyakorlásából. A saját kérelmükre igazolási eljárás
alá vontak névsorát azonban a bizottság köteles volt közzétenni. A kérelem benyújtásának
határidejét 1939. szeptember 31.-ben szabták meg.

Névtelen feljelentésekkel nem kívántak foglalkozni, a bizottság elnökével viszont kö-
zölni lehetett „olyan adatokat, amely szerint az illető magaviselete az állam érdekei, az
erkölcsi megbízhatóság, vagy a hivatás tisztessége szempontjából kifogásolható volt…”
Mindezt természetesen bizalmasan, akár fülbesúgásos alapon is, a feljelentő személyének
titokban tartása mellett. Ezek az elvek vonatkoztak a később visszatért (Kárpátalja 1939,
Észak-Erdély 1940 és a Délvidék 1941) területek gyógyszerészeire is. 

Az igazsághoz tartozik, hogy a bizottságok csupán néhány esetben hoztak elmarasztaló
ítéletet. Az impériumváltást követően helyükön maradó és most az anyaországhoz vissza-
térő gyógyszerészek ugyanis jó magyarok tudtak maradni idegen uralom alatt is. A be-
költöző idegenek – csehek, románok, szerbek – többsége a visszacsatoláskor az előző
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államhatalom képviselőivel
együtt távozott.

Az igazi igazolási hullám, mit
hullám, cunami azonban csak
ezután következett. Jelesen
1945-46-ban. Nincsenek adata-
ink ezzel kapcsolatban, csupán
becslésekre szorítkozhatunk.
Az eljárás eleve teljes körűnek
indult, bár különböző okokból
nem lett az, viszont a vizsgált
esetek mintegy 3-4 százaléká-
ban elmarasztaló ítélet szüle-
tett. Többségében persze in
efiggie, vagyis az illető távol-
létében. Az igazoló eljáráson
túljutó tulajdonosok sem so-
káig örülhettek azonban sze-
rencséjüknek, mert nem sokkal
ezután jött az államosítás.

Aztán jött az 1956-os forra-
dalom. A Gyógyszertár Válla-
lat vezetői: az igazgató, a
főgyógyszerész és a főköny-
velő október 26-án átadták in-
tézkedési jogukat Dávid
Ágostonnak. Ezt megelőzően,
utolsó előtti hivatali ténykedé-
sükként pedig még felvették
prémiumukat.

1957 elején került sor az újabb igazolásokra. Ezt nem kis eufémizmussal „felülvizsgá-
latnak” nevezték az egészségügyi miniszter bizalmas rendeletében. Az ennek alapján fel-
álló Területi Egyeztető Bizottságok (továbbfejlesztett eufemizmus) tevékenysége nyomán
a Fővárosi Gyógyszertár Vállalatnál 27 főnek felmondtak, 12 főt visszaminősítettek. 17
fő ellen rendőrségi eljárás indult „az eseményekben való részvétel”, 19 fő ellen pedig „kü-
lönböző ellenforradalmi kijelentések” miatt.  

247

164. ábra  
Igazolási felhívás 1945.



Társadalmi igazságtétel

A múlt században ilyesmire már három és fél alkalommal is sor került az ország és a
szakma életében, mégpedig két államosítás és másfél reprivatizáció képében, és mind-
egyik esetben a társadalmi igazságtétel jegyében. A dolog egyébként – csupáncsak el-
méleti szinten, tervezetként – 1848-ban már felmerült, jellemző módon egy megyei
physicus agyában. Horváth József (1794-1849), Hont megyei főorvos dolgozta ki a
gyógyszerészet állami kézbe vevését célzó tervezetét, mondván, hogy az minden érin-
tett fél, t. i. az orvosok, gyógyszerészek és a betegek részére a legkedvezőbb megoldást
biztosítaná. A világháború előtti időkben a kérdés egyre inkább megfogalmazódott,
természetesen gyógyszerész-segédi, illetve alkalmazotti körökben. Hankovits Ferenc
nagyváradi gyógyszerész (1863-1928), az „örök költözködő” egy 29 oldalas, „Néhány
szó a gyógyszertárak államosításához” c. kis füzetben foglalta össze ezzel kapcsolatos
nézeteit.

Az első tényleges alkalmat a legkedvezőbb megoldásra a Tanácsköztársaság szolgáltatta,
amely egyik első rendeletével (1919. április 1.) bejelentette a szocializálást, azaz a köz-
tulajdonba vételt, amelyet „a nagyüzemű gyáraknál kezd meg és legutoljára jönnek a
gyógyszertárak.” Mint hamarosan kiderült, ez csak ígéret maradt, még inkább áprilisi tré-
fának bizonyult. Április 9-án ugyanis megjelent a gyógyszertárak államosításáról szóló
rendelet – április 1-i keltezéssel. Továbbá az ’egyszemélyes’ patikák nem kerültek álla-
mosításra.

Tervbe vették ezen kívül, hogy a patika-elnevezéseket – különös tekintettel klerikális
jellegükre – megszüntetik és a patikákat számokkal fogják ellátni. A köztulajdonba
vett patikák élére megbízható, mármint politikailag megbízható üzemvezetők kerül-
tek. Az esetek többségében ezt a feladatot „szervezett”, vagyis szocdem vagy kom-
munista segédek és gyakornokok látták el, akik szerencsére legalább a szakmában
otthon voltak. 

A kassai bevonulással, illetve az eperjesi Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltásával a Fel-
vidéken is megkezdődött a gyógyszertárak köztulajdonba vételének előkészítése. Ezt a
kassai körzeti biztos, Vámos Erzsébet intézte. Néhány közlemény, körlevél kiadásától el-
tekintve azonban érdemi intézkedésre nem futotta az idejéből. Azt mindenesetre kijárta,
hogy katonai géppel két kassai gyógyszerész a fővárosba repüljön részt venni az országos
egyesület tisztújító közgyűlésére.

A köztulajdonba vétel során akadtak problémák, így például Győrben elszocializálták
egy svájci állampolgár reáljogú patikáját, ami nemzetközi bonyodalmakhoz vezetett. Ezek
után a gyógyszertárat vissza akarták adni a tulajdonosnak, az azonban nem volt hajlandó
visszavenni, helyette pénzbeli kárpótlást követelt, jelesen 200.000 svájci frankot (a házzal
együtt számítva patikája árát). A győri városháza kasszájában azonban nemhogy 200.000,
de húsz huncut svájci frankot sem lehetett találni, így aztán kínos egyezkedés következett.
A kérdés, szerencsére, idővel okafogyottá vált.
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A Tanácsköztársaság bukását követően jött az automatikus reprivatizáció, jóllehet ezt
az aktust akkor még nem így ismerték, viszont tényleg automatice bonyolódott le. Ma-
gyarán, visszaállt az eredeti tulajdoni állapot. 

A zsidótörvények kapcsán történő jogvisszavételek kérdését – bár ezt is a társadalmi
igazságtétel keretében történő intézkedésnek igyekeztek beállítani – nem itt, hanem az
alábbi, a „Zsidókérdés” c. alfejezetben tárgyaljuk.

A kisipar és a kiskereskedelem államosítása, vagyis a tíz főnél kevesebb alkalmazottat
foglalkoztató üzemek és boltok kisajátítása 1948-tól 1952-ig tartott. A gyógyszertárak
1950-ben kerültek sorra. Ennek nem annyira politikai, mint inkább praktikus okai voltak:
az állam az újjáépítés során nem nélkülözhette a gyógyszerész közösség szakértelmét,
még kevésbé tőkéjét; egy ’elsietett’, drasztikus beavatkozás pedig az egész ország gyógy-
szer- és egészségügyi ellátását veszélyeztette volna. A pártvezetés természetesen soha sem
tett le a teljeskörű szocializálást célzó szándékáról, és a patikák esetében sem szándékozott
ez alól kivételt tenni, a kérdés csupán csak az volt, mikor teszi meg ezt a lépést.

A szakmai szervezetek, jelesen és elsősorban az Országos Gyógyszerész Egyesület pró-
bált ugyan megfelelni alapvető érdekvédelmi feladatuknak, és észérvekkel, gazdasági
meggondolásokkal befolyásolni a politikai döntéshozókat, de erre nem volt esély. Az
Egyesület részéről Hámori Sándor folytatott halogató, illetve utóvédharcokat az illetékes
hatóságokkal.

1948 végén, 1949 elején 290 gyógyszertár volt állami kezelésben. Ez az országban akkor
található 1456 nyilvános gyógyszertár mintegy ötödét jelentette. Az 1949. január 1-én
megalapított Gyógyszertárak Nemzeti Vállalata (teljes nevén az Állami Kezelésbe Vett
Gyógyszertárak Nemzeti Vállalat-a, vagyis az ÁKVGyNV) lett volna hivatott befogadni
az ugyanazon év április 15-re tervezett teljes államosítás által érintett négyötödöt. 

A nagy akciót végül is elhalasztották, viszont az év végén rendelettel kötelezték a ma-
gánpatikákat a közvetett feltőkésítésre, vagyis előírták, hogy az egyes patikák milyen
gyógyszereket kötelesek raktáron tartani. A kötelező beszerzéseket illetően a patikákat
három kategóriába sorolták: ez a teljes beszerzések esetében kategóriánként kb. 13.000,
7.500, illetve 3.500 Ft költséget jelentett a tulajdonosnak, vagyis mintegy 5-20 havi át-
lagbérnek megfelelő összeget.

A rendelkezést a gyógyszertárak többsége nem hajtotta végre Ezt áru hiányában nem is,
vagy csak részlegesen tehette, az előrelátóbbak viszont egyenesen elszabotálták a rende-
letet. A még előrelátóbbak visszaadták az engedélyüket, korabeli szóhasználatban felaján-
lották gyógyszertárukat az államnak.  Egyesek szerint éppen ez állt az ebben az évben
állami kezelésbe vett 30 gyógyszertár története mögött.

A minden, anyagi, beszerzési és készletezési szempontból egyaránt nehéz helyzetben
levő vidéki, kisforgalmú gyógyszertárak megsegítésére a Gyógyszerész Egylet 1949 fo-
lyamán – a szükséges belügyminisztériumi engedély megszerzését követően – ún. „tör-
peakciót” szervezett, amelynek keretében a nagy gyógyszertárak ajánlottak fel segítséget
a bajba jutott kollégáknak. Az Egyesület „magánakcióját” azonban a Népjóléti Miniszté-
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rium a Belügyminiszté-
riumhoz intézett átiratá-
val ha ma rosan leál lí t-
tatta, majd az időközben
összegyűlt, mintegy 230
eFt értékű gyógyszerva-
gyont le foglalta.

A gyógyszertárak álla-
mosítására végül is az
1950. XXV. N. T. ren-
delet alapján július 28-
án került sor. Ugyan-
ezen a napon jelent meg
a közforgal mú gyógy-
szertárak ál lami tulaj-
donba vételéről szóló
rendelet. A napi sajtó
csupán rövid hírben szá-
molt be az eseményről. 

A legszebb az egészben, hogy még ugyanezen év tavaszán a Pénzügyminisztérium még
alapos adóellenőrzést végzett az érdekelteknél, a helyszínen mérve fel a tényleges álla-
potokat – a nagy állami einstandolás előtt. 

Az államosításra rajtaütésszerűen, ugyanazon a napon, nagyjából ugyanazon időben,
háromfős kommandók/bizottságok bevetésével került sor. Ez történt Békéscsabán is, ahol
a Réthy-féle „Sas” gyógyszertár mellett ugyanazzal a lendülettel a gyárat is államosítot-
ták. Erről a gyár üzemvezetője, Láng Miklós így emlékezik vissza: 

„A ’delegáció’ harmadik tagja – megérkezésükkor – mindjárt a patikában maradt. Réthy
Károly távollétében Gally Tibor látta el a felelős vezetői posztot, ő vette most át a végzést
az államosításról, s hajtotta végre az utasításokat. Ezek egyike az volt, hogy a két bejárati
ajtó egyikén le kellett húzni a rolót, a másik ajtón meg csak kifelé szabad engedni a már
bent várakozó betegeket. A másik utasítása a pénztárosnak szólt: zárja le a kasszát; a pénz-
állományról jegyzőkönyv készült, amit nem zártak le, mert a pénzhez még hozzájött az a
néhány tétel, amit még a várakozók fizettek be. Amikor a másik ajtó is lezárult, mindenkit
az officinába hívott, s a többiek előtt is közölte az állami tulajdonba vételt. Megnyugtatta
a dolgozókat, hogy minden megy tovább, csak az a változás történt, hogy a haszon ezentúl
nem a kapitalista zsebébe fog vándorolni, hanem a dolgozó népé lesz, közjót fog szolgálni.
Előrevetítette az a soha nem látott jólétet, amit a szocializmus fog hozni erre az országra
is, hiszen átvehetjük a bölcs Sztálin tapasztalatát, előremutató tanításait.” 

A fővárosban a patikák államosításakor számos meglepetés érte a végrehajtókat, a leg-
nagyobb a nagy forgalmú „Keleti” gyógyszertár pincéjében. Itt két vasrácsos ajtót találtak,

250

165. ábra  
Adóigazolás, 1950



s amint hamarost kiderült, csak az egyikhez, a laborhoz volt kulcs. De hol a másik helyiség
kulcsa? Kinél lehet? Előkerült egy öreg segéd, akitől megtudták, hogy az első tulajdonos,
Beleznay Károly úr vagy húsz évvel ezelőtt meghagyta, oda az ő tudta nélkül senki be ne
lépjen. Azóta nem is járt ott senki. Csak ez kellett a hatósági személynek: így vagy úgy,
azt az ajtót azonnal ki kell nyitni! Meglett a kulcs. Bementek. A helyiséget nyilvánva-
lóan valamikor lomtárnak használták: a falak mentén félig szétrohadt, elgombásodott
polcok sorakoztak, rajtuk mindenféle régi, besült szerek és készítmények, miegyéb. A
bejárattal szembeni polcon pedig egy fej nélküli, megfeketedett holttest, ülő helyzetben,
széttárt karokkal és lábakkal, amelynek csonka végtagjaiból valamilyen fekete folyadék
szivárgott ki.

Ketten azonnal rosszul lettek, az ÁVH-s viszont elemében volt: riasztotta a céget. A cég
kiszállt a helyszínre, a holttestet lefényképezték, majd pokrócba csavarva elvitték. A ször-
nyű titokra vagy két hetes vizsgálódás után került sor. Kiderült, hogy a holttest egy ma-
jomé volt, pontosabban csak a lenyúzott bőre lett eredetileg kitömve aloéval; ilyen módon
„csomagolva” érkezett Afrikából egy nagyobb drogszállítmánnyal, s aztán valamilyen
úton-módon itt, a lomtárban landolt. A rejtélyt egyébként Halmai János professzor fejtette
meg, akit mint szakértőt kértek fel a fekete massza azonosítására. A prof csupán annyit
kért szolgálatai fejében, hogy a maradványokat
adják neki, mert ezzel igazán színesíteni tudná
gyógynövénytani előadásait, amelyek a hallgatók
körében nem örvendtek túlságos látogatottságnak
(már akkor sem). Kérését, sajnos, nem teljesítették
– viszont megkapta a hivatalos szakértői napidíjat.

A  nagyközönség „A Gyógyszerész” c. lap havi
megjelenése révén csupán kissé megkésve reagál-
hatott az államosításra. Miután a vezércikkíró két-
ségtelenül temetni jött, mármint a magántulajdont,
s nem dicsérni, a következőképp parentálta azt el:
„a közegészségügy területén is fölszámolták ezt a
konok és öncélú feudális csökevényt.”

A gyógyszerészek, mint a konok és öncélú feudá-
lis csökevény utolsó képviselői, nyílt taggyűlésen tiltakoztak az állami erőszak ellen. Bátor
tett volt, de sikertelen. Pontosabban már az is sikernek mondható, hogy – népi demokrá-
ciánk nagyobb dicsőségére – letartóztatásokra nem került sor. Csupáncsak egy-két ön-
gyilkosságra és elhanyagolható számú infarktusra…

Valamivel később, mármint 12 év múltán dr. Végh Antal már a „Szocialista gyógysze-
részet – szocialista gyógyszerész” címmel tarthatott előadást. Ebben pontosította, miben
és mennyiben is felsőbbrendű, no nem, bocsánat, ez nem a megfelelő kifejezés, hogy
mennyiben haladóbb jellegű a szocialista gyógyszerészet minta kapitalista. Ezek szerint:
„A szocialista gyógyszerészetet a kapitalistától az különbözteti meg, hogy nem csupán
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önmagáért él és dolgozik, hanem az őt körülvevő társadalomért is, hanem az is a jellem-
zője, hogy a mai helyzetén túl a jövő is érdekli. Felelősséget érez a jövőért.” Veretes sza-
vak. Mindenesetre a szocialista gyógyszerészek, akik öntudatosan felelősséget vállaltak
az őket körülvevő társadalomért, egy emberöltőt követően meglehetősen meglepődtek a
jövőkép nélküli, csupáncsak a mának élő kapitalizmus visszatértén. 

A legutóbbi rendszerváltást követő (re)privatizációt a fővárosban a Pharmafontana Rt.
vezényelte le. Ezekről a változásokról nincs mit szólnunk, jóllehet nyilván számos humo-
ros vagy annak mondható részletet is rejt magában. Az élmények még túlságosan frissek,
a tapasztalatok úgyszintén, s a tanulságok – részünkről a poének – összegzése a sokat em-
legetett ’távlat’ (politikai? történelmi? politika-történeti?) hiányában nem lenne alkalma-
tos! Különben sem kívánnánk polgári perekbe bonyolódni.

Nőkérdés

Eleink azt a nézetet vallották, hogy jobb a nőket nem odaengedni komoly dolgokhoz, mert
akkor azok előbb-utóbb elromolnak (inkább előbb, mint utóbb). És különben is… Gerber
Ödön szinérváraljai gyógyszerész az egyik országos egyleti közgyűlésen ezt a követke-
zőképp fogalmazta meg: „a lánynak anyja mellett van a helye, mert másképp elkapják a
kányák.”

Hasonló nézeteket vallottak patikus ükapáink is, amikor az 1800-as évek utolsó harma-
dától a nők a gyógyszertárban is kezdtek helyet követelni maguknak, mégpedig nem kasz-
szíros kisasszony vagy takarítónő képében. Ahogy Katika befészkelte magát a paplak és
a patika közé, már csak idő kérdése volt, hogy – bármennyire sírjanak is a kicsi gúnárok –,
mikor nőiesedik el a szakma.  Csak mintegy mellékesen jegyeznénk meg, hogy hölgypa-
tikusaink diplomájukat tulajdonképpen a hazai női egyenjogúsítás előharcosának, Veres
Pálnénak köszönhetik. 

Az egész a női orvosokkal kezdődött. Az öreg kontinensen az első egy bizonyos Madame
de Brés volt, aki 1875-ben kapta kézhez diplomáját – és a török szultán meghívó levelét,
amelyben évi 40.000 frankos fizetést ajánlott fel neki, ha elvállalja a háremorvos tisztjét
és beköltözik a szerájba. Brés asszony köszönte szépen, el is vállalta volna a feladatot, de
bentlakás nélkül. 

Ezen a téren, mármint a nőknek a felsőoktatásban történő egyenjogúsítása terén az Új-
világ jóval előbbre tartott öreg kontinensünknél: A botanizálók között már a korábban
említett Elizabeth Blackwell 1843-ban (!) nyert orvosdoktori címet az Egyesült Államok-
ban. Igaz viszont, hogy a rabszolgák felszabadítása még két évtizedet váratott magára. 

Ami a női gyógyszerészeket illeti, Stájerországban 1868-ban apácák már vígan készí-
tettek – sőt, expediáltak, mégpedig igen megbízhatóan – gyógyszereket, de őket legfeljebb
’előfutároknak’ tekinthetjük. Ausztriában nő már csak azért sem lehetett gyógyszerész,
mert mindenki számára nyilvánvalónak tűnt, hogy a nőknek ehhez hiányzik a felsőfokú
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természettudományos ismeretük. Ez egyébként igaz is volt, miután nők nem vehettek részt
a képzésben. Továbbá a nőt, mint alanyt az orvosi hatósági rendeletekből is rendre kife-
lejtették (a bábák kivételével). 

Ugyanebben az évben azonban Hollandiá-
ban két hölgy nyert gyógyszerész oklevelet.
Erre nálunk még több mint három évtizedet
kellett várni – az olvadás meglehetősen so-
káig tartott. 1894 novemberében Lengyel
Alajos „Női gyógyszerészeti tanfolyam” cím-
mel tartott előadást, amelyben kétéves kép-
zést javasolt. Azt azonban nem, hogy a nők
gyógyszertárat is vezethessenek. Ilyen elkép-
zelés ellen a budapesti Tudományegyetem
Orvosi Kara is mereven elzárkózott a követ-
kező évben. A Vallás és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium azonban ugyanezen év utolsó
napján kelt 72039. sz. rendeletével eldöntötte
a kérdést: „Ő császári és apostoli királyi fel-
sége, 1895. évi november hó 18-án, Bécsben
kelt legfelsőbb elhatározásával előterjeszté-
semre legkegyelmesebben megengedni mél-
tóztatott, hogy a nőknek bölcsészeti, orvosi
és gyógyszerész pályákra léphetése céljából
– az illetékes felsőbb tanintézet meghallga-
tása alapján – esetről esetre engedély adas-
sék…” A rendelet közzétételét követő három nap múlva három hölgy már be is adta
felvételi kérelmét a gyógyszerészi tanfolyamra. Az első nő gyógyszerész-gyakornok Nagy
Erzsébet kisasszony volt, aki az érettségi után azonnal elkezdett dolgozni az apja által bérelt
„Szent háromság” patikában Kecskeméten.

A századfordulón mindenesetre Európa-szerte nagy viták folytak arról, hogy bebocsátha-
tók-e a nők a gyógyszertárakba. A német feministák legfőbb érve a bebocsátás mellett úgy
szólt, hogy „foemina non bibit!” – vagyis a nők nem isznak. Ez akkor még igaz is volt.
Rozsnyay Mátyás aradi gyógyszerész, autoritás a gyógyszertár-tulajdonosok körében, na-
gyon pártolta, hogy a nők is gyógyszerészi pályára léphessenek. Ebbeli, igen haladónak
számító véleményével sokáig egyedül maradt korának gyógyszerész potentátjai között.
Mindenesetre leányunokája, dr. Kálmán Ferenc aradi járásbíró Erzsike nevű leánya is
gyógyszerésznek ment – az 1913/14-es tanévben iratkozott be a budapesti egyetem gyógy-
szerészeti karára.

Ilosvay Lajos (1851-1936) gyógyszerész, 52 éven át a Budapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karának tanára az 1910-es években országgyűlési képviselőként sokat
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tett a női egyenjogúsításért – többek között a gyógyszerész kolleginák ügyének felka-
rolásával.

Őszintén meg kell mondanunk azt is, hogy a korabeli illetékesek is – mai kifejezéssel
élve –inkább negatív, mint pozitív megkülönböztetéssel éltek a hölgyekkel szemben. Egé-
szen 1916-ig élt az a gyakorlat a képzésben, hogy ha a leendő gyógyszerész hölgy érett-
ségijében három elégségesnél több szerepelt, nem fogadták el a jelentkezését.

Első női alkalmazott, még inkább okleveles gyógyszerészünk személyét illetően meg-
oszlanak a vélemények. Thinagl Szerafin (1880-1956) a nagyszombati jegyző leánya szü-
lővárosában, az „Arany Egyszarvú” gyógyszertárban gyakornokoskodott, oklevelét
Kolozsvárott nyerte 1903-ban, más források szerint Budapesten 1905-ben. Egy biztos:
oklevele megszerzését követően sürgősen férjhez ment Pesthy Mihály isaszegi gyógysze-
részhez. 1905-ben leánygyermeket szült, aki azonban csecsemő korában meghalt.

Bárány Elza makói gyógyszerész kisasszonyról viszont tudjuk, hogy 1900. március 28-
án esküdött örök hűséget Véber Ernő gyógyszerésznek – már oklevele birtokában. Vagyis
nem Thinagl kisasszonyé, hanem Bárány Elzáé az első hölgygyógyszerész dicsősége.

Első női jognyertesünket viszont minden bizonnyal Halmágyi Ilona kisasszony szemé-
lyében tisztelhetjük. Ő 1909-ben szerzett magának gyógyszertárat Szilágyfalun. Az első
önálló hölgypatikus!  Szüffrazsettjeinknek azonban nem sok öröme telhetett benne, mert
nem sokkal később feladta függetlenségét: férjhez ment, s hát persze ki máshoz: egy
gyógyszerészhez. E téren – mármint Hymennel kapcsolatban – az üdítő kivétel Schönfeld
Mariska, a Máramaros megyei Taracköz (1761 lakos) gyógyszertárának 1912. évi jog-
nyertese, aki még hosszú-hosszú évekig pártában maradt. Hogy ezt valóban így tervezte,
akarta-e, az persze más kérdés, s már sohasem is fogjuk megtudni.

Az 1910-es években a gyógyszerészkisasszonyok már annyian voltak, hogy – nem hi-
vatalosan ugyan –, de akár szépségversenyt is rendezhettek volna, aminthogy a patikus
bálokon a hölgyeknek mindig is nyílott erre lehetőségük. Ekkoriban a szakmai-férfiúi
közmegegyezés Gasparits Jolánkában látta megtalálni Aesculap, vagy még inkább Hügeia
szépét. Sajnos, nem sokáig láthatta, mert Jolánka is hamarosan férjhez ment, mégpedig
1915-ben. Természetesen szintén kollégához, jelesen Kaufmann Ernő veresegyházi pati-
kushoz.

A mágnás-patikusok – ők aztán igazán nem voltak sokan – között egy hölgy is szerepelt,
bizonyos báró Syntinis Ilonka, aki az 1910-es években szerzett gyógyszerészi oklevelet
magának; szakmáját azonban sohasem gyakorolta. 

Az első gyógyszerész doktor hölgy Légrády Erzsébet (1874-1959), akit 1906. június 2-én
avattak doktorrá a fővárosban. Őt Jakowetz Erzsébet követte hét évvel később; a budapesti
M. Kir. Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézeténél védte meg disszertációját „Vizsgá-
latok a fejlődés chemismusáról” címmel. Fáy Elvira okleveles gyógyszerésznő 1911-ben
kapta kézhez tanársegédi kinevezését a kolozsvári egyetem gyógyszerészi szakán.

Az I. világháború évei, az egyre általánosabbá váló gyógyszerész és segédhiány kifeje-
zetten kedveztek a gyógyszerész hölgyek előretörésének. A gyógyszerész lapokban ek-
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koriban gyakorta találkozhatunk „hölgy jelentkezését is elfogadom” szövegű hirdetések-
kel, amire korábban nem nagyon akadt példa.

Medreczky Márta okleveles gyógyszerész 1918 nyarán lett a Gyógyszerészi Hetilap fő-
munkatársa, tulajdonképpen főszerkesztő-helyettese. Ezzel első hazai hölgy szakírónk-
ként, mármint újságíró-szerkesztőnkként írhatta be nevét az annalesekbe. Bár igaz, nem
sokáig: az év végéig bírta. Akkor meg kellett válnia a laptól. Aránylag csendben, de ko-
rántsem közös megegyezéssel…

A Nagy Háborút követő zavaros, inflációs években egészen különös dolgok történtek a
gyógyszerész hölgyek szakmai-társadalmi elfogadottsága terén. Ha lehet mondani, az inga
kezdett átlendülni a másik oldalra. Hiszen a boldog békeidőkben nem jelenhetett volna
meg a Gyógyszerészi Hetilap hasábjain olyan apróhirdetés, mint amilyen megjelent az
1920. évfolyamban (p. 311), amelyben Szathmáry Geyza úr, győrszentmártoni gyógysze-
rész „lehetőleg női munkatársat keres néhány heti kisegítésre. Esetleg nem oklevelest és
férfit is elfogad.”

1928-ban már 229 nő mozgott a pályán. Feketén viszont jóval többen; be nem jelentett
családtagként, illetve kisegítőként ez a szám akár a duplája is lehetett a hivatalos statisz-
tikában szereplőknek. Mindenesetre egy évtizeddel később a hivatalosan jegyzett hölgy-
gyógyszerészek száma már 800-ra nőtt. 

Nem telt bele húsz év, s a dolgok teljesen elfajultak.  Az 1943 decemberében approbációs
vizsgát tett 16 gyógyszerész közül öt férjezett asszony volt. A „Gyógyszerészi Hetilap”
cikkírója azzal vigasztalta magát és a férfikollégákat, hogy: „Nagyon érdekes ez a szám-
adat. Azt igazolja, hogy a gyógyszerészi pályához hűségesek maradnak azok a hontársnők
(!) is, akik időközben beeveztek a házasság révébe.” Ugyanakkor az új rendszerben tanuló
78 gyógyszerész gyakornok közül 52 volt nő, pontosan kétszer annyi, mint férfi. A további
két évtizeddel későbbi statisztikát pedig már inkább nem is közöljük. Egy biztos, mára a
hölgyek alkotják a többséget. Ebben a szakmában is. Sic transit gloria pharmaciae…

Zsidókérdés

A kényes kérdések legkényesebbike, bármely szakmában és időben. Ugyanakkor viszont
nem lehet nem beszélni róla még egy ilyesfajta összeállításban sem, még akkor sem, ha
maga a téma humorral alig, viszont annál több tanulsággal szolgál. Lesznai Anna szerint
a zsidókérdés akkor is létezik, „ha a zsidó eredetű ember egyedül ül zárt ajtók mögött szo-
bájában.” Hát még a patikájában – tehetnénk hozzá.

Egyébként pedig pontosítsunk: kezdetben, igaz, csupán rövid ideig, a gyógyszerészet
terén nem létezett zsidókérdés. Tényleg nem. Nem is létezhetett, ugyanis az 1678. június
10. kelt császári pátens megtiltotta, hogy nem katolikus vallású személy gyógyszerész le-
gyen. Jóllehet a pátens a protestánsok ellen irányult, nyilvánvalóan a zsidókat is érintette.
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Ez a tiltás aztán a következő évszázadban feledésbe ment, s a zsidó orvosok és gyógy-
szerészek száma lassan, de biztosan gyarapodni kezdett a birodalom egész területén. Hoz-
zánk a szomszédos Morvaországból érkeztek az első Mózes-vallású patikusok.

Az „Oesterreichische Zeitschrift für Pharmacie” 1860-as évfolyamában C. J. monog-
rammal „Egynémely gondolatok az izrealitáknak a gyógyszerészetbe történő bebocsátta-
tása ellen” (Einige Bedenken gegen die Zulassung der Israeliten zur Pharmacie) címmel
jelent meg egy terjedelmes cikk, melynek szerzője az abban az évben kiadott a zsidók
egyenjogúsítását bejelentő ’legfelsőbb döntésre’ és következményeire kívánt reagálni.

Az ismeretlen osztrák (valószínűleg bécsi) gyógyszerész a mózeshitű kollégákat nem
sietett sem a saját, sem a szakma nevében üdvözölni. Inkább fenntartásait hangoztatta
velük szemben. Mert, ugye, mi lesz, példának okáért sábeszkor? Ki fogja akkor a közön-
séget kiszolgálni?  Már nem is szólva arról, ha – uram bocsá! – a tisztes patikusság sorai
között megjelennek az ortodox zsidók. Ők ugyan hogyan fognak disznózsírral dolgozni,
vagy zsidó ünnepekkor cukrot, alkoholos folyadékot stb. egyáltalán kézbe venni?

A lap júliusi számában dr. F. Daubrawa galíciai gyógyszerész válaszolti a cikkre, kurz
und gut, leszögezve, hogy nem az a lényeg, hogy az illető milyen vallású, hanem hogy jó
szakember legyen. A szerkesztőség ezzel a vitát lezártnak tekintette – és a zsidókérdés az
osztrák lapban évtizedekig elő sem került. 

Ugyanez a vita nálunk nyolc év spättel kezdődött. Kezdődött azzal, hogy az eötvösi
zsidó emancipációt követően mózeshiten levő gyógyszertár-tulajdonosaink és gyógysze-
részeink száma lassan, de biztosan növekedni kezdett.  Jóllehet statisztikák, felmérések
nem készültek e tárgyban, pontosabban szakmában, de talán nem tévedünk nagyot, ha azt
állítjuk, hogy az 1910-es évek elején a gyógyszertár-tulajdonosok körében a zsidók aránya
30 % körül mozoghatott. Egyes vidékeken (például a ruszinlakta helyeken vagy a fővá-
rosban) és területeken több, máshol kevesebb. Mindenesetre jelentős arány – és jelentős
konkurencia a szakma ’keresztény’, a későbbiekben ’őskeresztény’ képviselői számára.
Az alkalmazott gyógyszerészek, mármint segédek, provizorok stb. körében ez az arány
jóval kisebbnek bizonyult; a Kolozsvári Egyetem 1911-ben vizsgázott 64 gyakornokból
pl. 12 fő, vagyis 20 % volt zsidó.

Amit persze a régivágású, őskeresztény princik legjobban utáltak, az a zsidó tőke volt,
amely hagyományos mozgékonyságával és agresszivitásával alaposan felforgatta a status
quo-t, ideértve az addig nyugodtnak mondható gyógyszertári ingatlanpiaci állapotokat. 

Az öntudatos, öröknyüzsgő zsidó gyógyszertárost és gyáros-vállalkozót nem lehetett
nem észrevenni. Egyébként nem is hagyta volna, hogy ne vegyék észre. Ennek a típusnak
jellegzetes képviselője volt Glück Rezső gyógyszerész, aki például termékének, az emész-
tést elősegítő Digestolnak a reklámjára a saját portréját tetette. Emberünk meglepően csú-
nya, sőt, bátran állíthatjuk, ronda ember volt. A kortárs kollégák is annak látták, de ők
csak jót derültek a kolléga reklámján, amely egyébként kiválóan működött: valóban fel-
hívta a termékre a figyelmet. Glück ugyanakkor büszkén viselte fizimiskáját – és zsidó-
ságát.
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A forradalmakat –
őszirózsás, kommün –
követően nem volt
igazán jó dolog zsidó-
nak lenni Magyaror-
szágon; természetesen
zsidó gyógyszerész-
nek sem. Ebben persze
nem sokat segített az a
körülmény, hogy a Ta-
nácsköztársaság egész-
ségügyi népbiztossá-
gában a gyógyszertári

ügyekért felelős csoport (az echte tizenkettő) minden tagja zsidó volt. Az Ébredők és a
legkülönbözőbb jobboldali szervezkedések persze tettek is róla, hogy ez a szerepvállalás
ne menjen feledésbe. A meglepő az egészben az volt, hogy a gyógyszerész társadalomban,
ahol addig nem volt divatban a zsidózás, most bizony divatba jött. Dr. Baradlai egy 1921-
es borvacsorán meg is verselte egyik kollégája frissen buzgó antiszemitizmusát. Az egész-
ben egyébként az volt a legszebb, hogy az antiszemita kijelentéseket tevő illetô,  Kerpel
Vilmos (1872 k.-1939) maga is zsidó volt. Íme a versezet:

Közügyekben serény ember,
Finom keze nincs most.
Folyton szidja a zsidókat,
Ébred Kerpel Vilmos.

Nota bene, ezeken a hagyományos, a zavaros időket követően felújí-
tott borvacsorákon zsidó gyógyszertár-tulajdonosok már nem vettek
részt. Kerpeltől pedig talán csak annyit, hogy antiszemita megnyilvá-
nulásról sem az ő, sem a szintén a szakmában dolgozó fia esetében a
forradalom előtt szó sem lehetett.

Az 1920-as Numerus Clausus törvény értelmében a rákövetkező
évben megalakult a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület miniszte-
rileg megerősített Numerus Clausus Bizottsága. Első ülésén az éves
felvehető gyakornoki létszámot 100 főben szabta meg, amelyből 15 le-
hetett nő. Zsidókról nem esett szó, de nyilván 5 főnél nem lehetett több.
Azt a kérdést viszont egyik bizottsági tag sem vetette fel, hogy mi van,
ha a felvehető kisasszonyok között zsidó is akad?
Elvül tűzték ki továbbá, hogy a fölvételnél előjogot kell biztosítani a
gyógyszerészek gyermekeinek és az intelligens, jó tanulóknak.
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Varságh Zoltán lapjában nem rejtette véka
alá véleményét a fentiekkel kapcsolatban,
mely szerint a Bizottság felállítása külső rá-
hatásra történt, a Kultuszminisztérium a vég-
rehajtást mintegy ráoktrojálta az Egyesü-
letre. A Bizottság legnagyobb problémája
ugyanakkor az, hogy a felvehető százas lét-
szám túlságosan nagy. „Kijelent- hetem” –
írja Varságh, maga is Bizottsági tag –, hogy „nem kell senkinek félnie attól, hogy a Nu-
merus Clausus Bizottságot különleges szempontok fogják irányítani, a bizottság csak azt
tartja szem előtt, hogy a legkiválóbbak kerüljenek a gyógyszerészi pályára.”

Budapesten – a Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint – 1935-ben a gyógysze-
rész szakmában 941 kereső dolgozott, ebből 254 (26,9 %) volt zsidó. Az országos átlag
ekkoriban 17-18 % körül mozgott. Vagyis a Numerus Clausus nem sokat változtatott a
korábbi arányokon, mivel a gyógyszerész zsidó családok gyermekei ezután külföldön
(Prágában, Strassbourgban stb.) végezték el tanulmányaikat. 

„Van-e zsidókérdés a gyógyszerészi szakmában?” - vetette fel a költői kérdést a névtelen
szerző a Magyarság 1939. január 22-i számában. A kérdés egyáltalán nem új: a „Huszadik
Század” körkérdése annak idején, majdnem ugyanígy hangzott. A megkérdezettek 60 ve-
zető értelmiségi közül (vö. opinion leaders) akkor tízen mondták azt (köztük zsidók is),
hogy nincs. Harminckilencben feltehetően kevesebben lettek volna. 

Persze most is megoszlottak a vélemények. Dénes Zoltán például úgy vélte, hogy
ha érzékelhető is antiszemitizmus a
gyógyszerészek körében, akkor az „nem
vallás és érzelmi kérdés, hanem gazda-
sági.” Dr. Pécsi Dani, a Pécsi Dáni és Est-
ván Oltóanyagtermelő Intézet igazgatója
úgy vélte, hogy egyben lelkiismereti is.
Így aztán nem volt hajlandó bejelenteni
zsidó alkalmazottait a hivatalnál, s ezért  a
szabotázzsal felérő mulasztásáért a XI.
Kerületi Rendőrkapitányság 1941 őszén 10

napi elzárással (1.000 Pengő pénzbüntetésre átváltható) sújtotta.  
Dr. Szendy Imre, gyógyszerészből lett fővárosi ügyvéd a szakmai szélsőjobb képvisele-

tében a „Gyógyszerészet Őre” 1938. évi 1. számában megjelent „Miért van szükség a
Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövetségére” c. zászlóbontó cikkében előbb gazdasági
meggondolásokkal hozakodik elő, azonban hamarosan előáll az (ideológiai) farbával,
amennyiben kifejti, hogy antiszemita szervezkedésre azért van szükség, mert: „…a
[gyógyszertár]tulajdonosok egy része olyan rétegből áll, amelynek vérségi összetétele,
világnézeti felfogása merőben különbözik az ország lakosságának többségétől.” Elegáns. 
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1939 tavaszán egyébként már működött a
Keresztény Gyógyszerész Front nevű szerve-
zet, ebben a hónapban tért vissza Kárpátalja
(egy csomó zsidó kézben levő gyógyszertár-
ral, brr), s ebben az évben született meg a II.
Zsidótörvény, a nevezetes 1939:IV. t.-c. „a
zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának
korlátozásáról”. A törvény 12. paragrafusa
szerint a zsidó gyógyszertár-tulajdonosok
birtokában levő gyógyszertárakat – ha csak
időközben el nem adják, illetve át nem ru-
házzák keresztény gyógyszerészre – három
év türelmi időt követően, azaz 1942. május
4-től számított öt év alatt – „meg kell vonni”.
Az ország német 1944 márciusában bekövet-
kezett megszállása után az új kormány a még
megmaradt zsidó jogosítványokat megvonta
és pályázat alapján kiadta. Az ekkor tulaj-
donjogot szerzett gyógyszerészek voltak az
akkori miniszterelnök után elnevetett ún.
„Sztójay jogosítványosok”. A  még zsidó kézben lévő gyógyszertárak ’kisajátítása’ az év
közepéig szépen haladt előre, de az országos adatokat tekintve így is csak a tervszámok
mintegy 60 %-os teljesítéséről lehetett beszélni.  

A vidéki zsidó gyógyszerészek esetében viszont a teljesítés közel 100 %-osnak volt
mondható – az érintetteket ugyanis deportálták. A fővárosiak fiatalabbjainak jó részét (a
20-50 év közötti korosztályokat)  munkaszolgálatra vonultatták be; a városban maradók-
nak pedig túl kellett élniük az ostromot. 

Közben persze történt egy s más, mind a világtörténelemben, mind pedig a hazai gyógy-
szerészet frontján. Fajgyalázás vétsége címén 15 napi fogházra ítélték Lévai Géza 45 éves
kevermesi alkalmazott gyógyszerészt, mivel keresztény nővel tartott fenn kapcsolatot.
Szöllősi Ferenc makói gyógyszerész, országgyűlési képviselőről azt terjesztették, hogy
felesége zsidó származású. Szöllősi utánajárt a dolognak; kiderült, hogy a vádaskodó nem
más, mint – egyik nyilas társa, Szabó Ferenc körzetvezető. A család becsületére kényes,
felháborodott férj perelt – és nyert. Egyelőre. Nagyjából ugyanebben az időben egy másik
jeles szélsőbjobbos, Tauffer Gábor elnöki széke került veszélybe, mivel eladta családi
gyógyszertárát. Erre hívei kitalálták, hogy egy százaléknyi tulajdonjogot vásárolnak neki
egy baráti patikában – egy pengőért. Preszler Ármin egri gyógyszerész volt a nagylelkű
donor.

A háború végeztével sor kerülhetett a ’tulajdonviszonyok rendezésére’. Ez vidéken a
korábbi zsidó tulajdonosok esetében aránylag gyorsan végbe is ment, miután többségük
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családtagjaikkal együtt a holocaust áldozatává lett. A fővárosban viszont a korábbi tulaj-
donosok reinstitúciója nem ment minden zavar nélkül. A kedélyek Pesten elég nehezen
nyugodtak meg – mire pedig mégis, jött a végső megoldás, mármint az államosítás, amely
vallásfelekezetre való tekintet nélkül rendezte a kérdést.  

Becsületbeli ügyek

A patikusok köztudottan nyugodt, békés emberek (tisztelet a kivételnek!), ugyanakkor
ahhoz sem férhet kétség, hogy mindig is kényesek voltak a becsületükre. Miután pedig a
régi világban párbajképesnek számítottak, akármennyire is törekedtek az úriember-társa-
ikkal való békés együttélésre, ez nem mindig sikerülhetett. Magyarán, ők is párbajoztak.

Azt csupán a rossznyelvek állítják, hogy ezek patikus-párbajok voltak, amikor is a go-
lyók kámforból készültek. Egyrészt ezt csak az elöltöltős párbajpisztolyok esetében lehe-
tett megtenni, másrészt pedig akkor is csupán abban az esetben, ha mindkét fél
gyógyszerész. És lehetőleg a segédeik is. Ilyesmire, márhogy két gyógyszerész pisztoly-
párbajt vívjon egymással, a „gyútűs” kézifegyverek megjelenéséig nem volt példa. Később
már akadt, de akkor meg inkább karddal estek egymásnak. Az viszont igaz, hogy gyógy-
szerész nem halt meg párbajban, sem kolléga, sem céhen kívüli kezétől.

A párbajt az igazságszolgáltatás vétségként kezelte, s hivatalból üldözte. Ami rendszerint
néhány napos „államfogházat” jelentett, saját költségre történő ellátmány-kiegészítéssel,
priusz nélkül. Visszaesés nem javallott, de ugyanolyan feltételekkel lehetséges.

A boldog békeidők egyik nevezetesebb lovagias ügyére 1903-ban került sor Pécelen. A
Szent István napi mulatságon Horváth Jenő (igen, a későbbi dr. Horváth!) gyakornok ösz-
szeszólalkozott Ausch kereskedővel, aki provokálta a fiatalembert. A másnap hajnalban
megejtett kardpárbajban vér is folyt; Ausch kapott jelentéktelen karcolást, mire a segédek
azonnal közbeléptek. 

1913 őszén került sor Dávid József kolozsvári gyógyszerész és Cz. Gy. gyógyszerész
párbajára. Az egyszeri golyóváltással (avance nélkül) lebonyolított párbaj során kötszer-
illetve gyógyszerfelhasználásra nem került sor, Hügieia becsülete vérontás nélkül meg
lett mentve. 

Tapasztalt párbajozónak mondhatjuk Dr. Varságh Zoltánt (1869-1956), a Gyógyszerészi
Hetilap szerkesztőjét; neki akadt a legtöbb lovagias ügye a szaktársak közül.  Saját beval-
lása szerint több mint egy tucat kard- és pisztolypárbajt vívott. Persze ez utóbbi minőségé-
ben, hiszen lapszerkesztőként meglehetősen sokat kellett ütköznie, nem ritkán szó szerint.
Kiváló vívóként párbajai során általában nem ő szerzett sérülést. 1923. június 1-én például
Szabó András államrendőrségi detektívvel, a Rendőrtiszti Sportegyesület kiválóságával ví-
vott párbajt Santelli mester vívótermében – ellenfelét súlyosan megsebesítve. 
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Jóllehet a párbajkódexnek megfelelően minden lovagias ügynél jelen kellett lennie or-
vosnak (lehetőleg sebésznek), Varságh a visszaemlékezések szerint ilyen alkalmakra el-
sősegély-készletet is tartott magánál – für alle Fälle. Egyik híres párbajára 1908-ban került
sor: Mátray Gusztávval, a Segédszövetség ügyvezető elnökével mentek kardra. Varságh
megsebesült, Mátray viszont rosszabbul járt: a „Magyar korona” gyógyszertár tulajdonosa
kirúgta az állásából. Varságh még ugyanebben az évben a cinkotai határban pisztolypárbajt
vívott dr. Gaál Endrével; itt sebesülés nem történt.

Egyetlen esetben nem fogadta el a kihívást. A történet kissé zavaros: a gyógyszerész se-
gédek szövetségének titkára, Boglutz Viktor hívta ki párbajra azért, mert a szövetséget a
Gyógyszerészi Hetilap hasábjain kritizálni merészelte. Varságh ki-
fejtette a kritikához való jog mibenlétét. A segédszövetség nevé-
ben egy ismeretlen valaki válaszolt, illetve visszatámadott,
kritikán aluli stílusban. Boglutz az ő nevében, helyette provokálta
Varsághot, aki azonban a kérdéses ügyet a körülményekre, de
mindenekelőtt a stílusra hivatkozva nem lovagias ügynek minő-
sítette, s ezért csupán jogi úton volt hajlandó elégtételt szolgáltatni. 

Megjegyeznénk továbbá, hogy Karlovszkynak is több párbaja
akadt 1900 és 1914 között, de ő erről sohasem beszélt.

Suicidium

A régi mondás szerint patikus nem lesz öngyilkos, legfeljebb túladagol. Amiben, mint
minden mondásban, jókora igazság rejtőzik: a gyógyszerész-öngyilkosságok döntő részé-
ben az elkövetés módja méreg. Mi más is lenne, hiszen a méregszekrény kulcsa mindig a
patikus keze ügyében van; s nem kell vesződnie luminállal vagy hasonló, amatőröknek
való szerekkel. Ennek kapcsán ide kívánkozik Zelk Zoltán költeményének három sora,
„A sirály”-é, amelyet börtönében írt felesége halálhírének kapcsán:

„Luminál vagy gyufaoldat,
Kik meghaltak, nem dalolnak;
Szomorú vasárnap…”

H. Bele Balassa, az ismert grafomán a népesség- és társadalomstatisztika területére tett
kiruccanása során azt a prekoncepcióját kívánta bizonyítani, hogy a gyógyszerészek ön-
gyilkossági aránya az egyes foglalkozási csoportok között a legmagasabb, meghaladja
többek között az olyan rokonszakmák, mint az orvosok és a (gyógyszer)vegyészek muta-
tóit is. Két éves igyekezete azonban, úgy tűnik, kárba veszett, miután a szorgos kutató
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munkával összehordott adathalmaz ilyen összehasonlításokat nem tesz lehetővé, azon
egyszerű oknál fogva, mert az utóbbi száz évben készült öngyilkossági statisztikáink nem
tartalmaznak a fenti csoportosításoknak megfelelő adatokat. Megjegyeznénk továbbá,
hogy a két világháború közötti időszakban létezett egy ún. „esetlap”, amelyen a helyszínre
kiszálló, intézkedő közeg feljegyezte az öngyilkosság körülményeit, ezek viszont a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Levéltárának (azóta többszörösen át- és kiselejtezett) anyagában
nem őrződtek meg. Arról nem is szólva, hogy a KSH-levéltárat néhány éve felszámolták,
illetve beolvasztották az Országos, bocsánat, Nemzeti Levéltárba.

Éppen ezért itt és most csupán arra szorítkozhatunk, hogy némi történelmi-irodalom-
történeti visszatekintéssel éljünk, továbbá hogy az említett szerző kéziratos munkájából
idézzük a gyógyszerészeink körében 1863 és 1944 között történt, befejezett öngyilkossá-
gokra vonatkozó legfontosabb adatokat, illetve kiragadjunk egy-két érdekesebb esetet.
Ezzel a dolognak kissé botránykrónika szaga támad, de ezen, sajnos, nem tudunk segíteni.
Egyébként annyira non olet…

Ismert, hogy a középkori büntetőjog igen szigorúan szankcionálta a halállal járó (téves
vagy jogosulatlan) gyógyszerészi közreműködést, lett légyen szó mérgezésről, öngyilkos-
ságról vagy bármi  más, halállal járó cselekményről (pl. tiltott magzatelhajtásról); a patikus
ilyen esetben bűntársként szerepelt az igazságszolgáltatás előtt. Régi történet. Mantovában
pallos járt érte, amint azt Shakespeare-től tudjuk. Angliában akkoriban nem, az öngyilkost
viszont, ha kisérlete netán sikertelennek bizonyult volna, felakasztották. Ha akkoriban lé-
tezik öngyilkossági statisztika, az angoloké lehetett volna a befejezett öngyilkossági kí-
sérletek 100 %-os arányának kétes dicsősége.

Ami a hazai gyógyszerész-suicidiumokat illeti, 1863 és 1919 között több mint száz eset-
ről van tudomásunk; 1920-1944 között viszont, már a trianoni, vagyis egyharmadára csök-
kent terület és lakosság esetében 80 befejezett öngyilkosságról beszélhetünk. Ezeknek
döntő többségét méreggel követték el, s az ismertté vált okok java része is megélhetési,
életviteli okokra vezethető vissza. Természetesen jelentős arányt képviselnek – a vizsgált
időszakon belül a szerelmi öngyilkosságok. Nem meglepő módon az elkövetők majd ki-
vétel nélkül a férfiak közül kerültek ki – a statisztikák különben is azt mutatják, hogy a
nők aránya az öngyilkossági kísérletek esetében 1:10-hez alakul.

A kifejezetten morbid suicid-gyilkossági esetek közül megemlítenénk az 1884 márciu-
sában a körmendi gyógyszertárban történteket. Az történt, hogy a segéd tévedésből szélepe
por (Pulvis purgans) helyett Pulvis sabadillaet-t szolgáltatott ki, amelybe persze a beteg
belehalt. A gyógyszertár tulajdonosa, régivágású, kiváló gyógyszerész erre a hírre ott hely-
ben agyonlőtte a segédet, majd maga ellen fordította a fegyvert.

Több mint figyelemre méltó, hogy a kasszíros kisasszonyok több esetben is – kissé mor-
bid szóhasználattal – triggerként szerepeltek öngyilkossági esetekben. 1890. szeptember
24-én például Mautner Alfréd, az egyik legnagyobb debreceni gyógyszertár tulajdonosa
a helyszínen lelőtte az egyik pénztáros kisasszonyát (nagy gyógyszertára lévén kettő volt
neki), majd ezt követően főbe lőtte magát.
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Erzsébetfalván 1918. február 8-án este, közvetlenül a zárás előtt Tankó Sándor gyógy-
szerészsegéd döntött úgy, hogy végleg lezárja a pénztárosnővel folytatott viszonyát: a
zárás előtt néhány perccel agyonlőtte a szerencsétlent, aztán magával is végzett. A zárás
stb. a rémült laboránsra maradt.

Az öngyilkosság rendkívül ritka módját választotta Fiedler J. Sándor budapesti gyógy-
szerész, pestmegyei számvevő 1905-ben, aki biztosra kívánt menni, s ezért a kétoldali
szimultán módszert alkalmazta: előbb bal halántékán fölvágta az ereit, majd jobb halán-
tékára illesztve a pisztolyt, főbe lőtte magát. A boldogtalan búcsúlevelet is hagyott: meg-
gyötört idegeire hivatkozott tette indokául.

Az 1930 augusztusában végrehajtott kettős öngyilkossági kísérletre egy nagykanizsai
szállodában került sor. Az esetet végül is másfélszeres befejezett kísérletnek lehetne mi-
nősíteni. Természetesen szerelmi drámáról van szó. Egy pécsi fogász és a siklósi gyógy-
szerész kisasszony, T. Irén ismeretsége mintegy két héttel korábbról datálódott; T. Irént a
pécsi kórházban kezelték, ahol szerelme alkalmazásban állt. Itt húzás, bocsánat, kezelés
közben egymásba szerelmesedtek, azonban ismeretlen okok miatt úgy látták, hogy nincs
esélyük a boldog együttélésre, s kettős öngyilkosság mellett döntöttek. A gyógyszerész
előbb szerelmének adott be nagyobb adag morfiumot, aztán magának az aranylövést. Az
aranylövés sikeres volt, a hölgy adagját azonban vagy alulkalkulálta, vagy a hölgy szer-
vezete volt ellenállóbb. Magyarán, a gyógyszerészkisasszony kapott a sorstól még egy
esélyt.

„Más-feles” szerelmi tragédiáról beszélhetünk Laufer Imre 43 éves gyógyszerész és
Szomody István 26 éves artista esetében. Ők 1938. február 8-án a késő délutáni órákban
követtek el öngyilkosságot a fővárosi Rió szállodában (Valeró utca), ahol a szobapincér
eszméletlen állapotban talált rájuk este 7-kor. A két férfi nagyobb adag Sevenalt vett be.
Laufert életveszélyes állapotban vitték be a Rókusba. Az artista meghalt.

A következő eset extrém elkövetési módjára való tekintettel lehet érdekes. 1943. au-
gusztus 3-án este Szabadkán az Aradszky-féle gyógyszertár felrobbant; a tulaj, Aradszky
István olyan súlyos harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítást
követően életét vesztette. A vizsgálat során kiderült, hogy Aradszky, akinek családi prob-
lémái akadtak, a patikát és saját magát lelocsolta  benzinnel, majd gyufát gyújtott. A kissé
egzaltált idegzetű férfi egy héttel korábban már öngyilkosságot kísérelt meg morfiummal,
akkor azonban a gyors gyomormosás megmentette. Ezuttal sem őt, sem a patikát nem le-
hetett megmenteni: annak ellenére, hogy a tűzoltók három szerkocsival vonultak ki a hely-
színre, az üzlet teljesen kiégett.
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Komplexusok, avagy társadalmi helyzet és önértékelés

Magyary-Kossa írja, hogy a XVI-XVIII. század „valóságos eldorádója volt a gyógysze-
részetnek”, mert készítményeiket mesés áron fizették meg, ráadásul óriási pénzeket kasszí-
roztak az akkoriban divatozó klistérozásból kifolyólag. Pontosabban előbb beöntésileg,
aztán kifolyólag. Ez a Lajtán túl kétségtelenül így is volt, nálunk azonban a törökkel vívott
élethalál harc idején korántsem volt ilyen kedvező a helyzete gyógyszerészeinknek.

Az orvos-gyógyszerész ellentétek persze már ekkor is fennálltak; fennálltak attól a pillanattól
kezdve, hogy az orvosok nem maguk készítették gyógyszereiket, hanem ezt a munkát szak-
emberre, mármint a patikusokra kellett bízniuk. Egyik fél sem bízott igazán a másikban, s gya-
nakodva szemlélte minden lépését – mikor és hogyan akar belekontárkodni az ő saját
tevékenységébe. Ezen felül az orvosok – magasabb képzettségük okán – mi tagadás, lenézték
a patikusokat, ezt a ’kereskedő népséget.’ A gyógyszerészek szakmai önbecsülését ugyanakkor
nem erősítette valóban alulképzett segédeik rossz híre („vedelnek, mint a gödények”) sem.

Mária Terézia rendelte el, hogy országaiban a gyógyszerészek főiskolai végzettséget
szerezzenek. Ez a Lajtán túl működött is – a Lajtán innen kevésbé, hiszen még a XIX.
század közepén is számtalan hazai patikus rendelkezett csupán érettségivel, illetve tiroci-
nális (segéd)vizsgával. Ők voltak a nemoklevek. 

Az oklevél megszerzéséért előbb két-, majd négy félévet kellett
hallgatni az egyetemen. Az így elnyert oklevél „Nos praeses De-
canus”-szal kezdődött, az orvosi diplomáé viszont „Nos Rector”-
ral. Óriási különbség – a gyógyszerészek legnagyobb fájdalmára.
Az előbbi magister pharmaciae címet biztosított, az utóbbi doktorit.
Az előbbi tekintetes megszólítással járt, az utóbbi nagyságossal.
Igen nagy különbség az akkori időkben.

Később lehetővé vált a gyógyszerészi doktori cím elnyerése, és ez
némileg javította a gyógyszerészi önértékelést. Sőt, udvari tanácsosi
cím elnyerésével – a XX. század elején már nálunk is akadt erre példa
– a méltóságos cím is megadatott a néhány kiválasztottnak.

Bár az orvos-gyógyszerész szimbiózis kétségtelenül létezett, s mind-
máig létezik, ez a kapcsolat az idők során gyakorta volt feszültnek
nevezhető. Ennek hátterében persze első sorban az anyagiak álltak.
A mint már korábban idézett Hont megyei főorvos, Horváth József megfogalmazta 1848-ban,
ha példának okáért az orvos kevés és egyszerű gyógyszert talál rendelni, akkor „egyszerű gyógy-
szerelése miatt már ferde szemmel nézendi őt, az ez által megkárosított gyógyszerész.”

Az orvos-gyógyszerész kapcsolatok neuralgikus pontját a vizitációk, mármint a gyógy-
szertár ellenőrzések jelentették. Továbbá – és sokkal inkább –  az orvosok javára eltolódó
kereseti lehetőségek. Csupán összehasonlításképp: Liptó vármegye physicusának, már-
mint tisztiorvosának éves fizetése 1730-ban 150 forint, a chirurgusé (sebészé) és a gyógy-
szerészé 50. 
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8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás

A régi, jó időkben, mármint a XIX. század közepe táján a patika legtöbb helyen reggel
ötkor, hatkor  nyitott, s este kilenckor vagy tízkor zárt. A szolgálat egész nap tartott, meg-
szakítás nélkül. Egy óra ebédidővel, persze. De vidéken, ha ebédidőben jelentkezett a kli-
ens, azért ki kellett szolgálni. Az 1900-as évek elejére ez fél nyolcas nyitásra és esti fél
tízes zárásra változott, persze továbbra is vasárnaponkénti nyitvatartás mellett és éjszakai
ügyelettel. Ehhez egy óra ebédidő és heti egy szabadnap vagy ahogy akkor nevezték, ki-
menő járt –  a fővárosban és a nagyobb vidéki városokban. Vidéken ez általában heti fél
napot jelentett, vagy kéthetente egy napot. Ami azért nem volt kőbe vésve. Néha bizony-
talan volt, legalább annyira, mint az egyszeri kutya vacsorája. Magyarul: járt, ha adták.
Volt, ahol adták, s volt, ahol csak ígérték. A plusz oldalon azonban szállás (általában egy
parányi szoba) és teljes ellátás szerepelt a segéd úr számára

A fentiekben vázolt szoros munkarend persze a principálisra nem vonatkozott, csupán a
személyzetre. Voltak ugyanakkor helyek, ahol a segéd urat majdhogynem családtagnak te-
kintették, s vidéken nagy néha az is előfordult, hogy a segéd úr is vadászgathatott, nem csak
a főnöke, de nyilván nem ez volt a jellemző. Egyébként is, a gyógyszertárak számának sza-
porodásával egyenes arányban csökkent jövedelmezőségük, s a princik mindenhol először
az alkalmazotti oldalon próbálkoztak költségeik csökkentésével.  A falusi kis-, vagy törpe-
patikusok, akik kis forgalmú gyógyszertáraikat egyedül vezették, egyet tehettek: saját ma-
gukat zsákmányolták ki egyre fokozottabb mértékben. 

A segédek, pontosabban alkalmazottak helyzetének javítására számos tervezet készült (a
legátfogóbb, legátgondoltabb 1907-ben), azonban ezek az országos egyesületnél a tulajdo-
nosok ellenállása miatt rendre elakadtak.

A tulajdonos-alkalmazotti ellentétek közvetlenül az I. világháború előtt robbantak ki.
Az 1914. június 6-ára meghirdetett nevezetes „nyolc és
feles” segéd-sztrájk nem a nyolc és fél órás munkaidőért
robbant ki – itt még nagyon nem tartottak –, hanem idő-
tartama után kapta a nevét. A megmozdulásban a fel-
jegyzések szerint 164 gyógyszerész (mármint segéd), 4
jelölt, 29 szusztentáns és 4 gyakornok vett részt, s a
szervezők adatai szerint 95 patikára terjedt ki. A sztrájk
megegyezéssel ért véget; a legnagyobb engedménynek
az számított, hogy a fél nyolcas munkakezdés maradt,
a zárást viszont fél kilencre tették. Ami testvérek között
is 13 és fél órás munkaidőt jelentett (egy óra ebédidő-
vel). Még mindig.

A Tanácsköztársaság ideje alatt – rövid néhány hónapra – fordult a kocka; a „segédszö-
vetségben”, mármint a gyógyszerész segédek egyesületében működő radikálisok minden
korábbi követelése teljesült, sőt, mondhatni túlteljesült.
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A kommün bukását követően visszaállt a ’régi rend’ ezen a téren is. Jellemző, hogy a
debreceni segédek sztrájkja csak a tervezés stádiumáig jutott el. Ők ugyanis 1922. május
26-ra hirdették meg sztrájkjukat, s ezt a rendőrségen, ahogy kell, be is jelentették. A rend-
őrkapitány viszont kerek-perec közölte, hogy ez esetben a résztvevőket lecsukatja. Így
aztán a munkaidő rövidítése és a vasárnap délutáni munkaszünet egészen az évtized végéig
csupán csak kegyes kívánság maradt. Ekkoriban a harc főleg az esti 7 órás záróráért folyt,
illetve azon folyt a vita, hogy hogyan lehetne az egyedül működő gyógyszerészek minden
második vasárnapi munkaszüneti napját biztosítani. A világválság idején még ezek a sze-
rény követelések is lekerültek a napirendről. 

Tegyük hozzá: a két világháború között végig túlkínálat mutatkozott a munkavállalói
oldalon, s a helyzetet csak rontotta a folyamatos túlképzés. Az 1930/31-es tanévben a fő-
városban és Szegeden összesen 92 gyógyszerész hallgató végzett, közülük csupán 18-an
tudtak állást, illetve kisegítő munkát találni. Az ÁDOB, az Állástalan Diplomások Orszá-
gos Bizottsága 1931-ben 400 munkanélküli gyógyszerészt tartott nyilván.

A foglalkoztatást illetően a helyzet az évtized végére nagyot javult, de még nagyon
messze járt a jótól. A ’jó’ tőlünk ezúttal is inkább nyugatabbra csatangolt: 1937-ben a
franciák a 40 órás munkahét bevezetését fontolgatták, ami ellen a francia gyógyszerész
gyakornokok testületileg tiltakoztak, mondván, hogy ez számukra elképzelhetetlen, nekik
ennél több időre van szükségük a szakma megfelelő szintű elsajátításához. Ezen kívül
pedig nem szeretnék, ha a bérük csökkenne…

Míg a patikusság az 1800-as évek közepéig tisztes megélhetést kínált, ez a XX. század
első évtizedére nagyon is megváltozott. Különösen az alkalmazott gyógyszerészek és a fa-
lusi, egyedül vagy legfeljebb egy kisegítővel dolgozó patikusok kerültek nehéz helyzetbe.
Jó néhányukat maga a környezetük lehetetlenítette el. Hogyan? Ezt kiválóan megfogal-
mazta, s meg is írta a „Gyógyszerészi Hetilap” 1887. februári számában, egyetlen veretes
mondatban a gácsi patikus, akinek nem csak a művészethez, de a szakmához is volt szeme:

„Egyes papok homeopátia mellett köhögés elleni porokkal, labdacsokkal is üzérkednek;
a regálébérlők magas fokú szeszt kicsiben is árusítanak emberi és állati gyógycélra, 
a kocsmárosok mindenféle füveknek készletben tartásával, pálinkában és borban való 
áztatással itatják a betegeket, a szatócsok, kereskedők mindazt, amit a nép venni szokott,
2 krajcárért árusítanak, ilyenek: a cseppek, szeszfélék; a bábák nem csak az abortus elő-
idézését tartják jó üzletnek, hanem a szó szoros értelemben véve ezek a fő kuruzslók, saját
konyhájukban főzik a teákat, a flastromokat, altatókat s hashajtókat; még hátra vannak a
vénasszonyok, akik egész nyáron át gyűjtik a különböző füveket, s ezek elárusításából
élnek télen, s végül jön a vándor zsidó, aki köhögési cukorkákat s itt-ott labdacsokat visz
a hátán, elől pedig a kezében egy zacskó nadállyal házal; az utóbbi üzlethez még a cigá-
nyok is hozzájárulnak, és így készen van a tudós társaság minden betegség gyógyítására.” 

A gyógyszerész-segédeknek másféle gondjaik voltak. Jóval súlyosabbak. Nem is kellett
sokáig várni az első alkalmazott-gyógyszerész sztrájk kitörésére, amely a fővárosban
1914. június 4-én ki is tört, s több mint egy hétig tartott. Csak lábjegyzetként: a sztrájkta-
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nya a Kossuth Lajos utcai Magyar Világ kávéházban működött, s a tulajdonos visszaem-
lékezései szerint sohasem volt még ilyen jó forgalma borban és sörben, továbbá snapszban.
Orvos-sztrájkról ugyanebben az időben nem tud a krónika; ilyesmire csak két évtized
múlva, 1936-ban került sor a Zsidókórházban.

Gyógyszercsempészet

Gyógyszert csempészni csúnya dolog. Viszont kétségtelenül kifizetendő vállalkozás. Ter-
mészetesen veszélyes is, hiszen az efféle törvényellenes tevékenységet sem az egészség-
sem a pénz-, sem az igazságügyi hatóságok nem szenvedhetik. 

A gyógyszercsempészet háborús és inflációs, vagyis gyógyszerhiányos időkben mindig
is virágzott. Az I. világháború éveiben tőlünk mindenekelőtt Galíciába és egykori orosz
területekre irányult, az anyag pedig főleg a katonai raktárakból és a feketézők által fel-
halmozott készletekből származott.

Mindez a háború, s különösen a forradalmak után megváltozott: Magyarország lett a
célország, s az anyag külföldről – többek között az utódállamokból, sőt Ausztria felől ér-
kezett. Jellemző adalék erre nézve a szabadkai mozdonyos csempészés ügye: 1920-ban
barterüzletet kötöttünk a szerb (pontosabban SHS) kormánnyal, miszerint élelmiszerszál-
lítmányok fejében mi mozdonyokat javítunk számukra. A Szabadkáról érkező első moz-
donyok széntartályaiból azonban az ellenőrzéskor három láda gyógyszer került elő. Az
egyik szerb vasutas ugyan megpróbálta a dolog humoros oldalát látni a dologban, közölve
a vámosokkal, hogy ezek emésztést segítő szerek, azonban az érdekeltek ezt nem így lát-
ták. A vasutasnak pedig hamarosan valóban szüksége lett gyógyszerre. Nem az emésztése
elősegítésére, persze.

Amint már korábban említettük, az I. világháború alatt, majd az azt követő inflációs
időkben a szacharin bizonyult csempész-slágercikknek. Vagy egy tucatnyi büntetőügy lett
belőle, közülük néhány letöltendő börtönbüntetéssel zárult. A II. világháború kitörésével,
a kötött gazdálkodás (magyarán a korlátozások és a jegyrendszer bevezetésével) újra fel-
virradt a feketézők és gyógyszercsempészek napja. A ’gyógyszerbörze’ régi helyén, a fő-
városi Múzeum Kávéházban működött, rövid, néhány hetes megszakítással egészen a „jó
forint” bevezetéséig, sőt valamivel még az után is.

A hatvanas évektől, a nemzetközi turistaforgalom erősödésével párhuzamosan egyre na-
gyobb méreteket öltött a nyugatról bejövő „zsebimport”, amely viszont egy évtizeddel
később már exporttá változott, tekintettel az itthoni és a nyugati gyógyszerárak közti óriási
különbségekre. Konvertibilis valutában számolva, persze.
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Gyűjtés, gyűjtemények

Gyűjteni jó, gyűjteni kell. Gyűjteni természetesen gyógyszerészeink is gyűjtöttek (l. a
„Híres gyógyszerészek” c. alfejezetnél), soraik között megannyi nagynevű bibliofillel,
numizmatával stb. találkozhatunk. Az első kísérlet gyógyszerészi múzeum felállítására a
XVIII. században történt Weszprémi István orvos és Kazzay Sámuel gyógyszerész közös
kezdeményezéseként. Ha sikerül, az elsők között vagyunk vele a világon.

A XIX. századból a gyűjtéssel kapcsolatos egyik legkorábbi híradás Dr. Müller Bernát
(1810-1901) gyógyszerész, a „Megváltóhoz” címzett patika tulajdonosának gyűjteményét
említi 1868-ból. Ő ebben az évben gyűjteményét, amelyet 343 üvegben és 57 dobozban
(nettó 102 font súllyal) helyezett el, eladásra kínálja. A gyűjteményt nyilvánvalóan meg-
vásárolták, mert újsághirdetése csupán egyszer jelent meg a Gyógyszerészi Hetilapban.
Arról nincs hírünk, hogy hová került és mi lett a további sorsa.

Az 1896-os országos egészségügyi kiállításra Nagy Gyula felhívása nyomán szép anyag
gyűlt össze, ez azonban a kiállítás bezárása után nem maradt egyben, s – elkallódott.
Ugyanebben az időben Ernyey József sürgette a gyógyszerészi emlékek összegyűjtését,
Koritsánszky Ottó ugyanezt tette 1909-ben.

Dr. Forgách Rezső (1887-1927) egyetemi hallgató korában társaival, Andriska Viktorral
és Lőricz Ferenccel óriási lelkesedéssel és energiával gyűjtötte a gyógyszerészettel kap-
csolatos tárgyi emlékeket; gyakorlatilag nekik köszönhető a Gyógyszerészeti Múzeum
alapjainak lerakása. A gyűjteményt az Egyesület régi székházában, az Aggtelki u. 8. sz.
alatt alakították ki, ahol az 1910-es évek elején egy földszinti nagy teremben rendezték
be, öt nagy szekrényben helyezve el a tárgyakat. Hetente két alkalommal, csütörtökön és
szombaton, délután 3-5 között lehetett megtekinteni. Kezelését és fenntartását a gyógy-
szerész-hallgatók, illetve az egyetem vállalták. A Gyógyszerész Múzeum Bizottság Pető
Ödön szigorló hallgató vezetésével 1913. október 23-án alakult meg. A múzeum egyre
inkább kinőtte a kereteit, ráadásul az egyetem által biztosított minimális pénzalap a há-
borús években jószerént elolvadt, ezért aztán a Gyógyszerész Egyesület 1917-ben a gyűj-
teményt örök letétként felajánlotta a Nemzeti Múzeumnak. A Múzeum leltár szerint át is
vette az anyagot, és ígéretet tett arra, hogy külön gyógyszerészi csoportban fogják kezelni. 

Dr. Orient Gyula (1869-1940) gyógyszerészdoktor, egyetemi tanár, jeles gyógyszerészet-
történész még csetneki gyógyszerész korában kezdte el gyűjteni a gyógyszerészettörténeti
relikviákat, iratokat, könyveket stb. feleségével, Keresztessy Sára gyógyszerésznővel. Az
összegyűjtött, mintegy 2.000 tárgyat 1902-ben a kolozsvári Erdélyi Nemzeti Múzeumban
helyezte letétbe, majd 1918-ban ugyanitt felállította a Gyógyszerésztörténeti Múzeumot.

Az impériumváltást követően helyén maradt, a kolozsvári I. Ferdinánd Egyetemen meg-
szervezte a román nyelvű gyógyszerészképzést. Erre már születésénél fogva is – a mára-
marosi Nagybocskón született, egy görögkeleti lelkész gyermekeként – szinte predesztinálva
volt, miután anyanyelvi szinten beszélt románul. Óriási szakmai tekintélye és nyelvtudása
segítette abban is, hogy megszervezze a Bukaresti Gyógyszerészeti Múzeumot.
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A budapesti Nemzeti Múzeum 1928-as kiállításán
a gyógyszerészi gyűjtemény egy részét is kiállítot-
ták, többek között egy XVII. századi olejkáros,
háton hordozható patikát és Eötvös József homeo-
pata kézi gyógyszertárát. A gyógyszerészettörténeti
anyag szerencsésen túlélte az ostromot. A szabad-
ságharc centenáriumára a Vajdahunyad várban ren-
dezett egészségügyi kiállításon ez az anyag sze-
repelt. A gyógyszerészek centenáriumi bizottsága
azonban úgy döntött, hogy inkább állandó múzeu-
mot létesít az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben.
Hála dr. Mozsonyi Sándor és dr. Halmai János agilis
tevé kenységének, az intézet kertjében álló romos
épület rendbehozatalával megfelelő helyet is sikerült
találni az 1500 tárgyból és 3000 kötetből álló gyűj-
teménynek. Az 1948. október 11-én felavatott mú-
zeumot Ernyey Józsefről nevezték el. Az egyetem

tulajdonába került múzeumot aztán a rektor 1963-ban egy tollvonással megszüntette. A
könyvtár és a muzeális tárgyak egy részét Halmai professzornak „oktatási célokra” sikerült
átmentenie a vezetése alatt álló Gyógynövény és Gyógyismereti Intézetbe, a többi könyv és
tárgy a szervezés alatt álló Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba és az Országos Orvostör-
téneti Könyvtárba került.

A hazai patika-múzeumok felállítása az 1960-70-es években nem mindennapi feladatot jelen-
tett, s több minisztérium összefogása mellett (amelyre azóta sem volt nagyon példa) évtizedes
munkával, a muzeológusok és a gyógyszerész szakma lelkes támogatásával ment végbe.

A debreceni „Arany Szarvas” berendezése a Déry Múzeumba (1959?), a fővárosi
„Szentlélek” gyógyszertár berendezése a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba (1965)
került. A soproni „Angyal” 1968-ban, budai „Arany Sas” 1974-ben, a székesfehérvári pa-
tikamúzeum 1975-ben nyílt meg. 

Az 1980-ban megnyitott kőszegi patika-múzeum berendezése az Iparművészeti Múze-
umból került a helyére; létrehozásához három minisztérium – és nem utolsó sorban dr.
Antall József közreműködésére volt szükség. Megnyitása nem csupán a szakmában szá-
mított nagy újságnak és újdonságnak; Bécsből osztrák és német látogatók mellett amerikai
csoportok is ’átugrottak’ megnézni a kőszegi patikát a vendégkönyv tanúsága szerint.

Ernyey József gyűjtötte össze a később róla elnevezett könyvtár törzsanyagát, hozzá csatolva
a gyógyszerész egyesületek (Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, Budapesti Gyógyszerész
Testület, Gyógyszerész-hallgatók Segélyező Egyesülete) könyvtárainak megmaradt töredékeit.
Az anyag az 1960-as években nagylelkű adományozók (dr. Halmai János, dr. Spergely Béla
és dr. Wéber Dezső) könyvtárával gyarapodhatott. A könyvtár jelenleg a fővárosban, az egykori
„Szent Keresztély” gyógyszertár helyiségeiben, a VIII. Mátyás tér 3. sz. alatt működik. 
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15. FEJEZET  JÓ SZERNEK IS KELL REKLÁM. HÁT MÉG A TÖBBINEK…

A régi mondás szerint jó bornak is kell cégér. Természetesen patikusaink mindig is tisz-
tában voltak azzal, hogy ez a gyógyszerekre is vonatkozik; reklámozták is szereiket a leg-
különbözőbb módon és formában, s meg kell mondani, nagyon sok ötlettel   

Nagyobb és gazdagabb nemzetek megengedhették
maguknak, hogy reklámfolyóiratot adjanak ki csak
és kizárólag a gyógyszerészek számára. Közelünk-
ben például a németek. Az IWA, a gyógyszertári rek-
lám-folyóirat 1928-ban indult, kiadója Karl
Gissinger ründerothi gyógyszerész volt. Reklám-ta-
nácsadási kiadványnak nevezhetnénk, aminthogy az
is volt.

Nálunk hasonló kiadványra a boldog békeidőkben
sem futotta, csupán néhány ingyenes, persze reklám-
mal bőven ellátott tperiodikára. Gondolunk itt a már
idézett Simor-féle lapra, „A Gyógyszerész”-re, illetve
a „Homeopátiá”-ra.

Az újsághirdetések legkülönösebbikét produkálta
a „Gyógyszerészek Őre” c. „időszaki megjelenésű
lap.” Első száma 1932. szeptember elején jelent meg,
ennek hirdetési oldalán egy negyedoldalas üres ke-
retben a következő szöveg volt olvasható: „A Krieg-
ner gyógyszertár hirdetésére fenntartott hely. A
hirdetés a legközelebbi számban jelenik meg.” Talán
mondani sem kell, hogy a következő számban (1932. november 20.) a Kriegner-féle hir-
detésnek nyoma sem volt; csupán egyetlen egy hirdetés kapott helyett a lapban – a Rich-
teré. Igaz, az viszont egy teljes oldalt foglalt el.

Reklám-rigmusok és szövegek

Az alábbiakban a reklám-gyógypoétika legszebb darabjai közül szemezgetünk. Ezek a
gyöngyszemek, ezek a feledhetetlen rigmusok jobbára a két világháború közti években
születtek; nem egy közülük tartósan átkerült a köztudatba, s ma is hat.

A Miskolcról 1904-ben a fővárosba felköltözött Váncza József (1901-1956) gyógysze-
rész patikájának laboratóriumában a legkülönbözőbb kísérleteket és fejlesztéseket végezte
nem csupán gyógy- és háztartás-vegyipari, de élelmiszeripari termékekkel is. Neki sikerült
piacra kerülnie az első hazai gyártmányú leveskockát.  Termékét 1925-ben lajstromoztatta,
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s hála a jó minőségnek és kedvező árnak – az addigi piacvezető Oetkernél jóval olcsóbb
volt –, rendkívül sikeres terméknek bizonyult, hamarosan már 24 féle ízben volt kapható.
Sajnos, reklám-rigmus nélkül.

Az igazi sikert azonban a Váncza-féle sütőpor hozta meg a családi vállalkozásnak. Rossz-
nyelvek szerint eredetileg egy hatásos kutyabolha-írtó szert kívánt kikísérletezni, de hála
a labor ördögének, végül is sütőpor lett belőle. A termékhez tartozó reklám-rigmusból
idővel szállóige lett:

„Haladjon Ön is a korral,
Süssön Váncza sütőporral!”

Az Adél szappan sohasem tartozott a vezető márkák közé,
ezért aztán nagyon is szüksége volt egy jó rigmusra. Meg-
kapta. 1910 körül ez így szólt:

„Menyecske, ha tűzről pattant,
Nem használ, csak Adél szappant.”

Tíz évvel később a kurrens rigmus viszont már a követ-
kező volt:

„Ezzel fürdött egykor Léda,
Legyen Önnek is Adélja!”

A következő két versezet egy-egy hashajtó dicsőségét zengi. Nem véletlenül: az 1930-
as évek második felében a szaksajtó szerint „fékevesztett hashajtó reklám” dühöngött az
országban. Lehet, hogy valóban így volt, mindenesetre ezek a jól átgondolt reklámkam-
pányok (célcsoport, üzenet, reklámszöveg stb.), nem nélkülözték a találékonyságot és a
humort, így aztán nem csupán üzleti, hanem némi szellemi hozadékuk is keletkezett, hogy
a konkrét eredményt már ne is említsük.

A fogós (bocsánat, képzavar!), pontosabban hajtós ötletek között hadd említsük meg
egy közelebbről meg nem nevezett fővárosi nagy gyógyszertár 1937-es akcióját, melynek
keretében   ingyen osztogatták vevőiknek saját készítésű hashajtójukat. A csomagolásra
az alábbi használati utasítás került: „Azonnal hat – otthon tessék bevenni!’”

A 1938-as év hajtós reklám-slágere az előzőekben már tárgyalt Mira keserűvízhez
kapcsolódik. A (szó)játékos rigmus így hangzik:

„Mira gyógyvíz sosem káros,
Tőle székes a főváros.”
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A Darmolt a harmincas években erősen reklámozták, azon-
ban az 1935-ös újsághirdetésen még rímek nélkül Valamivel
később viszont már rímesen, a klassszikus kétsoros formájá-
ban találkozhatunk vele:

„Amíg Ön durmol,
Dolgozik a Darmol.”

Ami a fenti reklámot illeti, tegyük hozzá,, hogy az ágyban
fekvő személy Rose  O’Neil amerikai reklámgrafikus híres
figurájára, a Kewpie-ra “hajaz”.

Mintegy rigmuson kívül, sőt azon túl jegyeznénk meg to-
vábbá, hogy ebben az időben, mármint 1910-1940 közötti  a
laxánsokat, mint például a Purgo-t óriási apparátussal relámoz-
ták mind a szak-, mind pedig a civil (értsd: polgári) lapokban.
Érdekes módon azonban hölgylapokban véltetlenül sem. Ez
akkoriban nyilván nem volt komilfó, magyarán ildomos. 

A „Medichemie” Gyógyszerké-
szítmények Gyára Rt. (Budapest,
X. Hölgy u. 14.) 1932-ben több
szaklapban is hirdette „Neurolin
Balla” (Tonico sedativum) nevű
készítményét. Egy névtelent
azonnal meg is ihletett a jeles
szer. A versbe az ismeretlen kol-
léga bevette a németeknél akko-
riban feltűnő, minőségjelző
„három kanál” szignatúrát is, per-

sze csak finom utalás formájában. Érdekes módon a szigna-
túra nálunk nem honosodott meg, a bökvers azonban
szájhagyomány útján fennmaradt:

„Három kanál Neurolin,
S nincsen tovább idegi kín.
Nem mászol már többet falra,
Garantálja néked Balla.”

Az alábbi szöveg a már korábban említett óvszer-márka, a Három Testőr csomagolásának
belső oldalán szerepelt; ott is minusculus betűkkel, és csupán rövid ideig:
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179. ábra  
Újsághirdetés 1935.

181. ábra  Sigillum 1910 k.

182. ábra  
A három kanál embléma

180. ábra  
Reklámbélyeg 1925 k.



„Biztonságot csak a Három Testőr ad,
Csak velük dugd hüvelybe kardodat!”

Az általunk (nem csupán általunk, a bíróság által is) idézett Glück Rezső Digestol márka-
nevű gyomor- és emésztő sója a századforduló táján került forgalomba.  Készítője „A Gyógy-
szerész” 1900. évi első számában bújtatott hirdetésben közli, hogy „viszonteladó
kartársainak magas % engedményt nyújt, miért raktáron tartása igen ajánlatos.” Glück ekkor
még csupán gyógyszergyáros – jóval később, 1905 szeptemberében szerez magának patikát,
amikor árverésen megveszi a csődbement Nyiry Bertalan budapesti gyógyszertárát.

Csupán lábjegyzetként jegyez-
nénk meg, hogy a szer ható-
anyaga az Aspergillus Okazakii
enzimje volt, amely sárgásfehér,
higroszkopikus, vízben zavaro-
san oldódó por. A keményítőt
cukorrá alakítja. A szert étkezés
után, kevés vízzel 0,1-0-3 gr-os
adagokban kellett bevenni. 

A jeles termékhez egy reklám-
lapon az alábbi kétsoros járult:

„Száraz kolbász, sózott sódar,
Élvezheted Digestollal.”

A viszonteladó kartársak azonban, jelentős árengedmény ide vagy oda, nem állták meg
egy – természetesen névtelen – bökvers nélkül:

„Élvez minden ember,
Leginkább a Rezső,
Minden sóknak sója,
Digestol a menő.”

A fentiekben grafikával párosított nyelvi humorhoz lehetett szerencsénk. A terméket
azonban akár egy jól megválasztott humoros elnevezéssel is jól el lehetett adni. Példa rá
a „Gurgula Optima” márkanevű szájvíz. A jeles termék gyártója Dr. Ternájgó József
(1883-1937) a Gellért fürdő gyógyszertárának vezetője volt, s a szer egyébként „dr. Jó-
völgyi egyetemi magántanár előírása szerint készült.”  

E téren persze a drogisták sem mentek a szomszédba ötletekért, amire nézve jó példával szol-
gálhat a „Gyulantin” nevű szer, Édenhoffer Gyula pécsi drogista hajápolója az 1930-as évekből.
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A borax nagyon régóta ismert szer. Winkler professzor előadásain ezt külön is kihang-
súlyozta gyógyszerész-hallgatóinak. Fapofával közölte, hogy Tutankhamon sírjának fel-
tárásakor az egyik képen boraxot fedeztek fel, sőt, ezzel kapcsolatban hosszabb szöveg is
előkerült. Ez pedig így szólt (és itt hatásszünet következett ):

„Eredj, lányom, Angelica!
Hozzál egy doboz Rogátsy-féle Pipere boraxot!” 

Ekkoriban, mármint 1924 körül ugyanis Tut fáraó, mármint Tutankhamon és a Rogátsy-
féle Pipere-borax szappan volt a sláger a hölgyek körében. Rogátsy az „Eredj, lányom…!”
szöveggel reklámozta termékét. Angelicából egyébként szállóige lett, de mára, sajnos, tel-
jesen elfeledték. 

A jóléti szocializmus (a külföld felé: gulyás-kommunizmus) éveiben a rigmusokra már
nem volt szükség. Ehelyett rövid, lehetőség szerint azért belső rímmel rendelkező szö-
veggel operáltak a hirdetők. Erre kiváló példa a „Fabulon a bőre őre” jelmondat. A már-
kanév kitalálója egyébként a Richter reklámigazgatója, Veres Gáborné volt, aki a termék
piacra dobását megelőzően ötletbörzét (a brainstormingot hivatalosan nem ismerték) ren-

dezett munkatársai körében. A megbeszélést azzal nyitotta meg,
hogy valami igazán jó, fogós ötletet szeretni hallani, valami
olyasmit például, mint a „Fabulon a bőre őre” – azért persze nem
ilyen blődet. Az ötletroham majdnem egy órán át tartott. Végül
azonban mégiscsak az eredeti változatot szavazták meg. Elsöprő
többséggel.

Trükkök

Elegáns reklámfogásnak számított az expeditio elegantissima,
amelyre egyébként is jelentkezett igény a jobb módú kliensek kö-
rében. A patikus természetesen pontosan tudta, kinek jár ki ez a
fajta VIP-kiszolgálás, pontosabban csomagolás. Ez többek között
jelenthetett aranyfóliával bevont cukorkákat, különleges sigillumok
alkalmazását stb. Ez a gyakorlat még az 1930-as években is élt,
ahogy arra a parádi gyógyszerész emlékszik: „Natrium bicarboná-
tot például kerek pordobozba kellett mérni, utána halványrózsa-

színű selyempapírba csomagolni úgy, hogy a doboz tetejét sugaras hajtogatással kellett
díszíteni, az egészet sigillummal ellátni.”

A hagyományos, jól bevált reklám-trükkök közé tartozik a látványcímkézés. Persze nem
valamely védett termék címkéjének lemásolása, hanem a saját termék látványos köntösbe
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Számolócédula 1905.



öltöztetése olyan formában, hogy párizsi vagy éppen londoni,
netán New Yorkban gyártott kozmetikumként lehessen eladni. 

Ez a fajta trükközés elsősorban a fővárosban dívott, de vidéken
se volt ismeretlen. Pesten a Király utca környéki pincelaboratóri-
umokban készült termékeket csinosították ki a nagyobb forgalom
reményében. Már igen korán, az 1890-es években megjelentek e
termékek igényes nyomdatechnikával kivitelezett címkéin a
„Paris” vagy „Parfumerie hygienique” feliratok, de az igazán si-
keres trükkök egy évtizeddel később kerültek bevetésre. 

A Savoly gyártó cég még a nevével is trükközött; egy Sávoly
nevű élelmes vállalkozó állt mögötte, nem pedig a Savoy márka-
név. Ezt viszont kevesen vették csak észre, miután a csomagolás
– és általában a reklám – rendben volt. Savoly még arra is gondolt,
hogy 1913-ban egy ízléses, tíz darabból álló reklámgrafikai soro-
zatot adjon ki termékeiről (szórólapokon, levélzáró bélyegeken).

1921-ben a fővárosban – közelebbről meg nem nevezett helyen,
pontosabban székhelyen – gründolt „Yes Amerikai Porcellánpu-
der Rt.” Londonból rendelte díszdobozait, viszont Budapesten
őröltette a porcelánt. Ugyanez a vállalkozás a „Yes” szappanhoz
Párizsból hozatta a papírcsomagolást, a belevalót ugyanakkor a
Klein-cég Király utcai pincelaborjában kotyvasztották. És Yes, a
közönség mindkét esetben azt hitte, hogy eredeti luxuscikkeket
vásárol, és megint csak igen, mindkét kozmetikum igen jól fo-
gyott – két évtizeden át helyük volt a piacon.

Ugyanezek a trükkök két évtized múltán is visszaköszöntek. A Fayance szappan for-
galmazója 1941-ben Párizsból hozatta a csomagolópapírt, a jeles terméket azonban
ugyanaz a Klein-féle cég gyártotta és csomagolta már említett, Király utcai pincetuningos
telephelyén. Ha pedig a gyártónak váratlan  problémája akadt a névhasználattal, akkor
sem esett kétségbe: a terméket villámgyorsan átkeresztelte, s a kérdéses kozmetikum gyár-
tása zökkenőmentesen folyt tovább. Meg kell mondani, hogy ebben a pofátlansággal ha-
táros trükközésben Török vitte el a pálmát.

A bocsánatos, majdhogynem ártalmatlan trükkök közé tartozott a kérdéses szer haté-
konyságát tanúsító nyilatkozatok közlése. A nyilatkozók lehettek szakmabeliek (orvosok,
egyetemi oktatók – valódiak és kevésbé valódiak) vagy a szert használók, magyarán mezei
kuncsaftok. A szakmai feldicsérők között legalább három-négy dr-nak kellett szerepelnie,
a mezei hadak esetében csak a létszám számított – minél több volt belőlük, annál jobb. 
A létszám persze általában fordítottan volt arányos a szer minőségével, ill. hatékonysá-
gával. A nyilatkozat-listát rendszerint a termék csomagolásába rejtették. A „Nutrigen”
1941-es, négyoldalas listáján nem kevesebb, mint 33 elégedett fogyasztó nyilatkozik el-
ragadtatással a termékről – jobbára vidéki vagy kisvárosi emberek. 
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Levélzáró bélyeg 1913

186. ábra  
Újsághirdetés, 1935



Meglepő reklám

Már eleink is tisztában voltak a reklám erejével. A régi, jó időkben kirakat még nem lévén,
a cégtábla volt a patika legfontosabb reklámja, legalábbis az utca felől. Ezért aztán meg-
felelően nagynak és díszeknek kellett lennie, hogy akár az írástudatlanok is azonnal fel-
ismerjék. A török uralom alól való felszabadulást követően Buda első gyógyszertára, az
„Arany egyszarvúhoz” (zum Goldenen Einhorn, ma a Tárnok utcai Patikamúzeum) cím-

zett 1699-ben nyílt meg. Tulajdonosa fáradtságot és költ-
séget nem kímélve festette meg a jámbor vadállatot, 21
karátos aranyozott szarvval. Kívánsága szerint történt.
Azonban a vándorfestő még nem látott, nem is nagyon lát-
hatott unicornist, mert a szarvat nem az állat homlokára,
hanem a feje búbjára helyezte, amin jót derült a művelt
közönség. A budai „búbos-unicornis” így vonult be az iko-
nográfia-történetbe.

A jó reklám mindig figyelemfelkeltő, s ráadásul – mint
a Váncza sütőpor –, halad a korral. Meg a divattal. Az
1900-as években nem csupán a művészetben, de az akko-
riban igazi világszenvedéllyé váló bélyeggyűjtésben is
Japán volt a sláger. Ezt felismerve a trieszti Schuchardt Rt.
Gyógyáru cég 1891-ben tengerentúli üzletfeleitől kapott
levélbélyegekkel „ingyen szolgált” vevőinek. Egy másik
gyógyszergyártó egy évtizeddel később bélyegeit már szí-

nes fametszetttel díszített reklámlapra helyezte, s ezzel kedveskedett vevőinek. Az ötlet
olyannyira bevált, hogy egy gavallér egy ilyen „japán lappal” lepte meg szíve választottját
az alábbi dedikációval: „Magduskámnak emlékül!!!” Ez minden bizonnyal a megfelelő
pillanatban történt...

A távirat a XIX. század második felének egyik nagy technikai újdonsága volt. Termé-
szetesen a reklám is felhasználta; Egger például az 1898-ban indított újsághirdetési kam-
pányában távirati árurendeléssel vakította a nagyérdeműt.  Aztán vagy harminc évvel
később egy nagy gyógyszergyártó cég reklámfőnökének az a zseniális ötlete támadt, hogy
a célszemélyeket táviratilag kell megkeresni. Az első hullámban több mint száz fővárosi
orvosnak kézbesítették az alábbi szövegű táviratot: „Lanaclarin injectio solutio otinal
szabadon rendelhetoe”. Az egyik címzettnek vasárnap reggel 7 órakor találták kikézbe-
síteni az inkriminált táviratot. Az illető főorvos természetesen még az igazak álmát aludta.
Az esetet követően a táviratos kampányt azonnal leállították…

A Lysoformot, ezt a formaldehidben feloldott káliszappanos, vízzel higított fertőtlenítő-
szert az ismert kabaré-színész, Hegedűs Gyula portréjával reklámozták. A szer gyártására
külön üzemet létesítettek; az újpesti „Keleti és Murányi Vegyészeti Gyára Lysoformgyár”-
at 1903-ban alapították. A két vegyészmérnök, dr. Keleti Kornél (1877-1943) és Murányi
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Japán fametszet



Iván (1877-1916) gyárában többek között földfestékeket és más vegyi termékeket állítot-
tak elő, de fő termékük az 1903-ban piacra dobott Lysoform volt. Hamarosan meg is ver-
selték: a klapancia a „Színházi Élet” 1914. évi áprilisi
számában jelent meg:

„Valamikor hajdanában
Azt gondolta Pestnek népe,
Hogy e csodálkozó arc itt
Hegedűsnek a torzképe.

Ma már tudja minden gyerek,
Hogy mi az a lysoform:
Kitűnő, fertőtlenítő,
Kulturális nagy reform.”

A valóság azonban – mint rendesen – ennél valamivel szür-
kébb. A lysoform-archetípus ugyanis nem Hegedűs volt,
hanem Murányi Iván, aki a családi legenda szerint a tükörben, borotválkozás közben fe-
dezte fel magában a tökéletes reklámarcot.

Nem tudni viszont, ki találta ki azt a marhaságot, miszerint az „Új Lysoform” („magyar
szab. száma 93.189; „hypochlorit szappan chromformaldehyd vegyület, ideális antisepti-
cum” stb.) az „egyetlen nem hamisítható” szer. A hirdetés ezzel az épületes szlogennel
jelent meg 1932-ben a szaklapokban, de aztán hamar el is tűnt. A gyártó valószínűleg rá-

jött, hogy a szakma azért nem hülye…
Kisebb meglepetést keltett, amikor az első automata sze-

mélymérlegek megjelentek a gyógyszertárakban. Ma már
megállapíthatatlan, hogy ez mikor és hol történt először;
egy bizonyos, hogy német minta követéséről volt szó. Va-
lamikor a XIX. század vége felé tűnt fel a patikákban ez a
vevőcsábító szerkezet. Kezdetben néhány krajcárba került
a méredzkedés, de aztán a princik nagyon hamar rájöttek,
hogy jobb, ha ingyenessé teszik ezt a szolgáltatást. A test-
súlyát ellenőrző kliensnek hamarosan kis kartonlap is járt
a mért adatok feljegyzéséhez, amelynek hátlapjára persze
reklámszöveg vagy ábra került. A jópofa patikus az először
méredzkedő hölgyet általában figyelmeztette, hogy ha a
helyszínen kívánja bevenni a gyógyszert – pohár és víz az
asztalon –, akkor azt súlyának ellenőrzése után tegye.
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189. ábra  
Reklámbélyeg 1913 k.

188. ábra  
Reklámbélyeg 1913 k.



Szédelgő reklám

Valamely termék gátlástalan, minden szakmai és etikai normát áthágó feldicsérése kimeríti
a szédelgő reklám fogalmát, és akkor még nem beszéltünk arról, amikor a kérdéses ter-
méket valótlan tulajdonságokkal, gyógyszer esetében hatással ruházzák fel. Márpedig a
gyógyszerészet területén a szédelgő feldicsérés már a kezdetek kezdetén megjelent, s
mindmáig jelen van. 

Az alábbiakban csupán néhány példával kívánunk szolgálni

Palma, az univerzális

Debreceni lapban jelent meg az alábbi hirdetés az 1910-es évek elején: „Mindenféle be-
tegségnél Palma a legbiztosabb hatású szer! Kapható dr. Szelényinél Piac u. 30. és minden
jobb gyógyszertárban.”
Biztos hatású reklám. Lakonikus, célra- és célcsoportra törő. Tömény szédelg.

Kilencven nap alatt a növekedés körül

A „Grandoir Gellon” neve szerint francia szer volt, de gyaníthatjuk, hogy a csodálatos
hatású valami egy Király utcai pincelabor mélyén készült. A „Gyógyszerészi Hírlap”
1914. évi 15. számában megjelent hirdetést szó szerint közöljük:

„Kicsi nő egész életének titkolt bánata, hogy nem nőtt magasabbra; bármily művelt,
kedves, derék, elvész a bálon, az utcán, a társaságban. Nőnek és férfinak egyformán ékes-
sége, kiválósága a deli termet, magas alak, a jó növés. – a Grandoir Gellonok használata
folytán 7 centimétert nőhet 90 nap alatt. A kúra lehető legegyszerűbb, nem zavarja meg-
szokott életmódjában, 40 éves korhatárig feltétlen használ. Egy doboz a kúrához 6 K.”

Mit lehet ehhez hozzátenni? Még jó, hogy agytömeg-növeléshez nem ajánlották. Más
életfontosságú szervekről már nem is szólva. 

Delej-só

A korszakos jelentőségű „Delej-só” 1923 körül kedvező, korántsem dömping-áron (egy
nagy csomag ára 20.000,- korona) zúdult a hazai piacra. Olyannyira népszerűnek bizo-
nyult, hogy le kellett védetni, mert szorgosan hamisították. E kitűnő háziszer, azon kívül,
hogy „radio activ”-nak bizonyult, ózondús ásványi sókat, ként, vasat és szénsavat (!) tar-
talmazott. A szórólap szerint „köszvény, csúz, rheuma, ideggyengeség, fáradtság, testi fáj-
dalmak stb.” ellen ajánlották a nagyérdeműnek. A nagy csomagban használati utasítás is
rejtőzött, nehogy pl. egy köszvényes ideggyenge erős fájdalmai közepette túladagolja
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magát, esetleg nem rendeltetésszerű használattal veszé-
lyeztesse saját vagy betegtársai egészségét. A használati
utasításért külön nem kellett fizetni. Mi ugyan minden
pénzt megadnánk érte, mert utálunk bizonytalanságban
maradni, de legnagyobb sajnálatunkra, egyetlen példányt
sem sikerült felhajtanunk. Talán inhalálni kellett? Netán
orálisan? Vagy csak úgy egyszerűen megszívni? Esetleg
borogatni? Lábferedőzni ? Attól tartunk, ezt – a gyógysze-
részettörténet legnagyobb kárára – már sohasem fogjuk
megtudni. 

Thedo tanár úr szakálhagymája
A tanár úr tekintélyes körszakállal rendelkezett. Nem vé-
letlenül, mert saját találmányát használta, „ezt a legjobb
és legbiztosabb szert szép szakállnövés előidézésére,
amely bámulatosan gyorsan mozdítja elő a szakálnövést
úgy, hogy még 16 éves ifjak is rövid idő alatt teljes és erős
szakált és bajuszt nyerhetnek használata folytán.”

A jeles arcszőrzet-hagymásító szert az 1880-90-es években Török Józsefnél lehetett be-
szerezni (Budapest, Király u. 12. sz. alatt) – 16 éves ifjaknak is.

Dr. Lebois szemgyógyvize
Ez a „teljességgel nélkülözhetetlen szer” az egész országban kapható volt, a hirdetés szerint
a francia fővárosban előállított csodaszer üvegcséjét rendkívül jutányos áron, 91 krajcárért
meg lehetett kapni (V.ö. Sem hülye, sem vak azért nem vagyok!) és még portómentes rek-
lámáló-levelezőlapot is mellékeltek hozzá. A reklámációk ugyan „címzett ismeretlen” ér-
tesítéssel érkeztek vissza a feladókhoz, az Aesculap újságírójának mégis sikerült kiderítenie,
hogy a szakállhagymás szert Budapesten, pontosabban a Soroksári úti MÁV-lakótelep
egyik lakásában gyártják. A titkos recepturát azonban így sem sikerült megfejteni.

Br. Altstädter Phönix-szesze
Ezt az ügyeletes csodaszert gyártója és forgalmazója, Br. Altstädter (további félreértések
elkerülése végett: Bruno Altstädter „pomádéárus”) az 1880-as években igen lendületesen
hirdette: „Az én Phönix-szeszem a legtöbb nyilvános betegházban folytonosan használ-
tatik s különösen bebizonyul bedörzsölésnél (massage) minden csúzos bajokban, az izü-
letek avult csúzaiban, podarában, köszvényben, idegbajokban, idegszaggatásban,
idegkórban, keresztcsont-fájásban, ishiásban, fejköszvényben, idegbajokban, ficzamodá-
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Szórólap 1922 k.



sokban, holttag ellen, az idegek és izmok megmerevülésénél, vérakadásoknál, zuzódá-
soknál, melyek hosszú ideig tartó kötözések után támadnak; főleg pedig fárasztó munka
és hosszú gyaloglás után és előtt való erősítésre… alkalmazandó…”

A teljes javallati listát csak azért nem közöljük, mert meghaladná szűk kereteinket. Min-
denesetre az ember fia szinte ideget kap, hogy miért nem szerezte még be ezt az – egyéb-
ként igen jutányos áron, üvegenként 1 forintért kapható – csodaszert.  A konkurencia
persze korántsem lelkesedett érte, és ha tehette, csak „Phő-Nix”-ként emlegette e gyógy-
szeszek szeszét.

A „Lurdi-cseppek”

1858-an, a Pireneusok franciaországi oldalán található jelentéktelen kis
településem egy szegény kis parasztleánykának, Bernadettenek megje-
lent a Szűzanya. A jelenések helyén csodatévő forrás fakadt, majd ká-
polna épült – a század végén a hely már az egyik legfontosabb
nemzetközi hírű Mária-búcsújáró hellyé vált. 

Hoffenreich Károly bajai gyógyszerésznek (Főtér 40. sz.) ekkoriban
támadt látomása – megálmodta ugyanis, hogyan lehet a lourdesi csoda-
tételekből jó pénzt csinálni. Gyártmánya, de mondjuk úgy inkább, csi-
nálmánya a lourdesi forrás vizén kívül különböző
gyógynövény-kivonatokat (a receptúrát természetesen
Hoffenreich sohasem tette közzé) tartalmazott, de fő
hatóanyagát nyilván a forrás vize jelentette.

Talán mondani sem kell, hogy a csodaszer vagy két
tucat betegség ellen – még felsorolni is hosszú lenne – bizonyult hatá-
sosnak, legalábbis Hoffenreich szerint. Feltéve persze, hogy a beteg fo-
lyamatosan, s legkevesebb fél éven át naponta háromszor tíz cseppet vett

be belőle.  A „Szerzetes” védjeggyel ellátott „Lurdi-
cseppek” ugyanakkor rengkívül jutányosan voltak kap-
hatók: 12 palack csupán 5 Koronába, 48 pedig már csak
16 Koronába került. A szer ilyen kedvező áron nyilván
a bolondnak is megérte (A „Hülye azért nem vagyok!”
reklámszlogent csak jóval később találták ki – a szerk.).

A Petőfi Élet-Elixír Vajna József fővárosi gyógyszerész produktuma
volt, aki az 1920-as évek közepén jelentkezett csodaszerével. Tucatnyi
betegség ellen ajánlotta, sőt reklámkártyáján az is szerepelt, hogy bár-
milyen más, itt meg nem nevezett betegségnél is használható. Ez már a
szakmának is sok volt. „Szemérmetlen reklám” miatt ki akarták golyózni
köreikből a szer gyártóját.
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191. ábra  
Használat elôtt

192. ábra  
Használat után

193. ábra  
A védjegy



Reklámbaki

Ilyen is volt, persze. Akár nyomdahuba, akár más – meglehetősen
szép számban fordult elő. Ezek közül teredelmi korlátaink miatt
csupán két példával élnénk. A Nektár gyógytápsör reklám-könyv-
jelzőjén az áll, hogy e tápsör a „vérszegények, lábbadozók és gyer-
mekágyas anyak részére” készült. Féllábbúak kíméljenek.  Inkáb
igyanak mástlást.

A századforduló táján a Gara drogéria „Soubrettjén” az egész fő-
város derült, mert hát már akkoriban is nehezen volt elképzelhető,

hogy a termék csomagolásán
látható szépség „ártalmatlan-
ságát”, vagy ártat lanságát a
gyártó garantáni tudja. Aki-
nek a szavatosságra vonat-
kozó ígéretét ugyanis
ilye ténképp is lehetett értel-
mezni. A terméknek minde-
nesetre jót tett a félreérthető
fogalmazás – igen jól fo-
gyott. Volt olyan úr, aki
mindjárt egy tucattal vásárolt
belőle – barátai számára.

Sigillumok, reklámkártyák, reklámbélyegek és társaik

A sigillumok, ideértve a levélzáró- és pecsétbélyegeket, gyakorlati
funkciójukon kívül természetesen reklámszerepet is játszottak, az adott gyógyszertárat
népszerűsítették. Ezek az apró, nem ritkán aranyozással ellátott, sőt akár dombornyomásos

kis nyomdász-remekek természetüknél fogva
csak nagyon kis számban élték túl az évtize-
dek megpróbáltatásait, akár „in situ”, üvegen,
papírdobozon, borítékon stb., akár külön-
külön. Pedig óriási számban készültek: gya-
korlatilag minden gyógyszertár saját
sigillummal rendelkezett, esetenként nem is
egy, hanem három-négy változatban.

A reklámkártya – Magyary-Kossánál rek-
lámcédula – régi találmány: az 1600-as évek

281

196. ábra  
Sigillum

197. ábra  
Sigillum

194. ábra  
Csomagolás 1900 k.

195. ábra  
Könyvjelző 1910 k.



utolsó harmadában tűnt fel, előbb Fran-
ciaországban, majd szerte Nyugat-Euró-
pában, mint a kereskedelmi reklám új, s
mindenekelőtt költséghatékony formája.
Ezek a színes, kartonra nyomtatott kő-
nyomatos grafikus lapok hozzánk jókora
késéssel jutottak el, valamikor a XIX.
század utolsó harmadában. Az előlapon
szerepelt valamilyen ábra, a hátlapra
pedig a reklámszöveg került. Általában
6-12 darabos tematikus sorozatokat
adtak ki; idővel pedig megjelentek a
gyűjtő-albumok, amelyekben ezeket a

kártyákat (ekkor már 120-360 darabos monstre-soroza-
tokat) össze lehetett gyűjteni.

A nagy külföldi cégek közül a húskivonatával báró-
ságot nyert Liebig jelentetett meg elsőként sorozatot
magyar témáról. Ezek a kártyák mindmáig a legkere-
settebbek közé tartoznak a gyűjtők körében. 

Hamarosan a gyógyszertárak is jelentkeztek saját
reklámkártyáikkal, amelyek hátára tetszőleges szöveg
került. A miskolci „Arany Szarvas” gyógyszertár hat-
lapos sorozatára például piperecikkeinek hirdetése.
Ezeket a kártyákat
maga a patikus
nyújtotta át a kedves
kliensnek, akár a vá-
sárlással megbízott
gyereknek, amint
azt a kártya hátolda-
lán látható szülői

bejegyzés is bizonyítja: „ezt a patikába kaptta meg cu-
korkát is kapott.” 

Az orvos-látogatók elődei a gyógyszertári utazó
ügynökök (vulgo vigécek) voltak, akik természetesen
sohasem érkeztek üres kézzel a legkisebb patikába se.
Fali- és asztali naptár (esetleg itatósból), írómappa,
jegyzetfüzet, a legkülönbözőbb irodai felszerelés és
még ezernyi más reklámcikk.
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198. ábra  
Reklámkártya

199. ábra  
Reklámkártya

200. ábra    Minikönyv



A minikönyv igen jó reklámhordozó lehet, különösen, ha
igényes a kiállítása. A miniatűrkönyv-gyűjtés aranykorában
jelent meg a Richter (belföldi nevén Kőbányai Gyógyszer-
gyár) kiadványaként a „Remedia” címet viselő kis kötet
5.000 példányban.  A Corvinák iniciáléivel és díszítménye-
ivel illusztrált, latin szövegű könyvecskét a Medicina gon-
dozta és a Knernél nyomták. 1978-ban, a gyár fennállá-
sának 75. évfordulójára jelent meg a második kiadása, igaz,
a kolofonban az első kiadás 1974-es évszáma szerepel,  a kis
könyv csupán új (átlátszó) borítót kapott.

Az ún. levélzáró- vagy reklámbélyegeket az I. világháborút
megelőző években sokan és nagy lendülettel gyűjtötték. Ezt
a költséghatékonyság szempontjából kíváló reklámot a gyár-
tók ki is használták. A borítékra, illetve küldeményre ragasz-
tott reklámbélyeget a posta tolerálta – ingyen és bértmentve
kézbesítette. Ezeknek a kis, bélyegformájú nyomtatványok-
nak a többségét azonban már eleve a gyűjtők albumába szán-
ták. Oda is kerültek.

Verses-rajzos reklám

A verses-rajzos reklám igen kedveltnek bizonyult az újságok hirdetési oldalain. A Zacher-
lin-tetűirtó reklámja a Borsszem Jankó 1900 októberi számában jelent meg, vagyis félig
bújtatott fizetett hirdetésként. A hozzá tartozó rigmus klasszikusnak mondható. 

„Ha látlak óh Zacherlin, a szívem is dobban:
De nem fogadlak el, ha kínálnak tokban. 
Tokban ami van, haszontalan díb-dáb:
Attól ugyan nem döglik se féreg, se a sváb.

Zacherlin üvegben! Ez az igazi szer!
Legyen áldott aki készít, százszor és ezerszer!
S ha valahol függ a Zacherlin plakát,
itt kapható Zacherlin egész éven át.”
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201. ábra  
Reklámbélyeg
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202. ábra  



III: RÉSZ 

GÖRBE TÜKÖR
AVAGY

PATIKUS KARIKATÚRÁK
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A PATIKUS-KARIKATÚRÁKRŐL ÁLTALÁBAN

A karikatúra nem más, mint szatíra vagy humoreszk – rajz-
ban elbeszélve. Az ábrázolt személy, foglalkozás stb. ne-
gatív, nevetséges tulajdonságait, a helyzet fonákságát veszi
górcső alá és nagyítja fel, miközben persze torzít, túlhang-
súlyoz, egyáltalán: túloz. Elnevezése is erre utal: az olasz
’carricare’, vagyis túlterhel, túloz szóból származik.

Természetesen első művelői is olaszok voltak, a bolog-
nai Carracci testvérek, Agostino és Annibale, a reneszánsz
„perfette deformita” portré rajzolói. Az első patikus-ka-
rikatúra Annibale Carracci (1560-1606) alkotása; Rómá-
ban készült 1600 körül. 

A legjobb itáliai karikatúra-
hagyományokat, a „perfetta de-
formita” stílust képviseli az alábbi, Torinóban az 1880- as
években készült két színes, litografált gyufacímke. Mindkettő
munka közben ábrázolja a patikust, pontosabban inkább öreg
segédét, miután láthatóan nagy és jól felszerelt gyógyszertárról
van szó, ahol a princinek van mit a mozsárba apríttatnia.

A tanult svindlerek, mármint a politikusok, ügyvédek és or-
vosok (ebben a sorrendben) mellett a gyógyszerészek is mindig
kedvenc céltáblái voltak a karikatúristáknak. Hogy a felsorolt
foglalkozási csoportok képviselői közül egyedül az utóbbiak
voltak képesek hosszabban belenézni a görbe tükörbe, s produ-
káltak saját magukról egészen jó karikatúrákat, az nem csupán
némi mazochizmusról tanúskodik (ami a szakma gyakorlásához
nyilván elengedhetetlen), de jó adag öniróniáról is. 

A német gyógyszerész, Carl Spitzweg (1808-1885) igen
korán, 1835-ben váltott pályát, s lett belőle festő. Döntése min-
den szempontból helyesnek bizonyult – mintegy másfélezer
művének közel egyharmadát még életében sikerült értékesíte-
nie, ami anyagi biztonságot jelentett számára. Jó néhány rajza,
festménye foglalkozott a szakmával, sőt, élete első és egyben
utolsó munkahelye, a straubingi „Oroszlán” patika vevőit is
megörökítette. 
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r203. ábra III. Caraci karikatúra

204. ábra Gyufacímke

205. ábra Gyufacímke



A gyógyszerész-pályaelhagyók közül más országokban is többen választották a képző-
művészetet és foglalkoztak karikatúrával is, már nem is szólva az öreg kontinensen mű-
ködő amatőr patikus-grafikusokról, illetve karikatúristákról. Nemzetközi összehason-
lításban e tekintetben nekünk sincs mit szégyenkeznünk: a hazai termés kiválónak mond-
ható, amint azt az alábbi grafikák is bizonyíthatják. 

A patikus-karikatúrák számát meg sem merjük becsülni. Az idők során – nem csupán az
öreg kontinensen – akár több ezer is születethetett belőlük. Mi legalábbis tucatnyi élclap
több száz patikus-karikatúrájából válogattunk, neves és névtelen grafikusok remekeiből.
Remélhetőleg a T. Olvasó kedvére is. 

16. FEJEZET: NÉMET KARIKATÚRISTÁK

A XIX. század második felében a müncheni „Fliegende Blätter” számított a legnépszerűbb
német humoros lapnak. A legjobb grafikusokat foglalkoztatta, többek között Wilhelm
Buscht (1832-1908). Busch karikatúra-sorozatainak (ezek tulajdonképpen a képregények
előfutárainak tekinthetők) két állandó hőse, a két rosszcsont, Max és Móric világhírnevet
szereztek számára – és egy egész vagyont kiadójának.

1877-ben alkotta meg a Knopp-trilógiát, benne Mickelefett (Mikellkence) gyógyszerész
provizor alakját. Az ifjú Mikellkence a Knopp család egyetlen leányának, Julchennek (Jul-
csinak) a kegyeiért harcol versenytársaival, barátjával, Suttit (Pusztaitt) állatorvossal, va-
lamint a széplelkű Klingebiellel (Érctorokkal), aki vasárnaponként kántor, hétköznap
művész, momentán pedig éjjel-nappal hősszerelmes. Amiről viszont sem ifjú patikus-hő-
sünknek, sem a két másik amorózónak nincs tudomása, hogy Julcsink szívét már meghó-
dította Fritz (Fricli), a délceg erdőkerülő.
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206. ábra A német élclap fejléce



Imé a férfi főszereplők:

Sutitt (Pausztaitt) – állatorvos, Mickelefett (Mikellkence) – patikus, Klingebiel (Bérto-
rok) – kántor, Fritz (Fricli) – erdőkerülő.

A többi kiderül a rajzokból. Miután Mikellkence poharazgatás közben galád módon
megmérgezi – hiába, háborúban és szerelemben mindent szabad! – vetélytársát, Pauszta-
itt-ot, majd azonnal imádottjához indul, azonban a romantikusnak induló behatolás ka-
tasztrófával végződik: Julcsi rablót kiált és hősünk kénytelen rövid úton, az ablakon át
távozni.

Természetesen – óriási kalamajkát követően – a történet „schönes Ende”-t ér; legalábbis
az aggódó szülők és a fiatalok (Julcsi + Fricli) részére. (Szerelmespár balra el az erdőbe.)
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210. ábra 

211. ábra 



Adam Adolf Oberländer (1845-1923)
müncheni festő, akadémiai profesz-
szor az 1880-as években hozta meg
egész további életére kiható döntését;
felhagyott a történeti festészettel és il-
lusztrátornak állt – a Fliegende vezető
munkatársa lett, s karikatúristaként
hamarosan európai hírnévre tett szert.
A lap házi-grafikusa képregényben
meséli el „Tantalusz-forrás” (Tanta-
lusqualen) címmel a kisvárosi gyógy-
szertár éjszakai ügyeletesének nem
mindennapi szenvedéseit.  
A történet a következő:

Igel és Frosch (Süni és Béka) provizorok a piactéri „Dávid Királyhoz” címzett patikában.
Béka a kocsmában tölti a szabadnapját, Igel Süni viszont éjszakai ügyeletes. Munkás ma-
gányában épp azon gondolkodik, hogy milyen szomorú dolog is így étlen-szomjan, de
főleg szomjan ügyelni, amikor megszólal a csengettyű. Kinyitja az ablakot.

– Maga az a Süni provizor? – kérdi tőle az öregasszony.
– Én lennék. Mit akar?
– Béka provizor küldi ezt magának erősítőként innen
a kocsmából – szól a szimpatikus öregasszony és a ke-
zébe nyom egy nagy pohár, habzó sört – No, akkor jóc-
cakát, provizor úr! – azzal jobbra el.
– Nocsak, nocsak… Épp jókor – motyogja magában
boldogan Süni úr.
– Akkor fenékig!

De Süni úrnak
keservesen csalat-
koznia kell – nincs
hozzáférése a bol-
dogságforráshoz.
Talán, ha jönne va-
laki, aki tartja a

poharat, amíg ő kinyitja az ajtót és… És jövel. Egy
vidám éjszakai vándor.
– Ó, milyen kedves Öntől, provizor uram! Egészségére! 
Fölhörpinti a sört, majd az üres poharat Süni kezébe

nyomva elégedetten balra el. 
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213. ábra 

214. ábra 

212. ábra 



A. Staehle „Elrabolt orvosság” (Die geraubte Medicin) c. sorozatában kilenc képben be-
szél el egy – végül is jól végződő – történetet, amelyben egyedül Rinaldo Rinaldini
jeles rablóvezér és bandája fizet rá a költséges szerre.
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215. ábra 216. ábra 

217. ábra 218. ábra 
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219-223. ábra A csattanó: a férj kézhez kapja a számlát...



René Reinicke (1860-1926) neve szintén jól ismert a képregény kedvelők körében. Drez-
dában és Münchenben végezte tanulmányait, majd a Fliegende és a Münchner Bilderbogen
rajzolója lett. Ez előbbi lapban vagy féltucat rajza jelent meg érdeklődésünk tárgyában.  

294

224. ábra 



Az előkelő dáma (muffal, nyesttel, csudakalappal stb. felszerelkezve) tér be a drogériába.
A fiatal eladó, feltekintvén a hölgyet,  kissé túlzott udvariassággal kérdi:

– Minden bizonnyal rovarírtószerért fáradt be hozzánk, nagyságos asszonyom, nemde-
bár? Milyen árban szolgálhatok vele – gondolom, valamilyen különlegességről lenne szó!?

Ki kén’ próbálni

Josef Kriwer a receptnélküli gyógyszerkiadás (márpedig akkoriban jórészt csupán re-
cepttel lehetett gyógyszerhez jutni) nehézségeit tűzte rajzirónja végére.  
– Receptet hozott? – kérdezi a feszengő és kissé konfúznak tűnő beteget a patikus. –
Milyen pirulákra lenne a kedves nejének szüksége?
– Izé, hogy mongyák, na – motyogja emberünk nem is t’om. Tuggya, az lenne a legfá-
jintosabb, ha mingyá többet is anna. Mán hogy az asszony kipróbálhassa, mék lesz az
igazi… 
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Épp időben

Ernst von Wagner tudhatott valamit a gyógy-
szerkémikusokról, amint azt alábbi, 1904-ben
készült rajza is bizonyítja. A találmányát
örömmel szemlélő vegyész a következőképp
kommentálja a nagy felfedezést:
„Na, sikerült kifejleszteni az új gyógyszert!...
Most már csak valami betegséget kellene
hozzá találni, amely ellen sikeresen alkalmaz-
ható!” 

Hans Horina (1865-1918) a századfordulótól
dolgozott a lapnak. Többek között megörökí-
tette  Kamerun, az akkori Német Délnyugat-
Afrika bennszülötteinek gyógyszerönellá-
tását „Egy gyógyszertár kirablása” c. rajzán
1909-ben. A sokoldalúan tehetséges Horina
John néven az Egyesült Államokban is ismert
és népszerű karikatúrista volt az 1900-as évek
elején. 
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226. ábra 

227. ábra Gyógyszervételezés valahol Kamerunban



A. Paul Weber (1893-?) mindenek előtt társa-
dalmi-politikai témákkal foglalkozott, egyet-
len ismert gyógyszerészeti vonatkozású
litográfiája Till Eulenspiegel kalandját örökíti
meg a zsugori möllni patikussal. Mint az Eu-
lenspiegel történetek mindegyike, ez is erős
csattanóval bír. Egyébről már nem is szólva.

A számtalan névtelen karikatúra közül csupán
egyet közlünk – mintegy mutatóba:

A kis gyakorlatias

Gyerek: Szeretném elkérni azt a mixtúrát,
amelyet a doktor anyámnak felírt!
Gyógyszerész: Tessék, itt van…, de kell még
hozzá tíz pfennig – menj haza és kérd el
anyádtól!
Gyerek (némi gondolkodást követően) Tudja,
patikus úr, az nem lesz jó. Inkább igyon le be-
lőle 10 pfennignyit – akkor elég lesz rá a
pénz!

297

228. ábra 

229. ábra 



17. FEJEZET: A FRANCIÁK

Antoine Chazal (1793-1834) festő
és metsző karikatúrája a húsz szi-
nezett rézmetszetet tartalmazó,
pazar kiállítású „Album Comi-
que”-ban jelent meg – több kia-
dásban is – az 1820-as évek elején.
A kiadást Ambroise Tardieu (1788-
1841), a kor egyik neves festője
kezdeményezte és szponzorálta. A
kérdéses lapon épp az örökzöld ka-
rikatúra-témát, az allövet áldásos
hatását láthatjuk.

Az egyetemes pirulák áldásos hatása

A Morison-féle, növényi kivonatokból készült „egye-
temes pirulák” az 1830-40-es években voltak divatban.
A gyártó, az angol James Morison 24 órán belüli ha-
tást, mégpedig egyetemes hatást ígért használatuk ese-
tére. Magyarán, igazi csodaszerként reklámozta. Kész
csoda, de rengetegen be is dőltek neki Angolhonban
és külföldön egyaránt. A szer egyébként tényleg hasz-
nosnak, mégpedig egyetemesen hasznosnak bizonyult,
főképp persze a feltaláló számára, de a kincstár is jól
járt a maga, mintegy 60.000 fontra rúgó illetékével,
sőt, a karikatúristáknak is jutott téma belőle jó néhány
évre. 
A „Universal Pills”-ről egész sorozat litografált kari-
katúra készült, a 4. sz. lapon látható beteg döbbenten
észleli, hogy vörös orra a pirulától még vörösebbé vált,
s – váratlan mellékhatás – kissé meghosszabbodott.
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Honoré Daumiere (1808-1879) a XIX. század
egyik legnagyobb karikatúristája (is) volt. Pá-
lyája a „Caricature”, majd annak betiltását kö-
vetően a „Charivari” című élclap illusztrá-
toraként indult. Patikus témájú karikatúráinak
java része ez utóbbi lapban jelent meg 1849-
1852 között; számuk legalább egy tucat. Te-
gyük hozzá: az orvosok sokkal rosszabbul
jártak nála – közel 100 rajzában foglalkozik
velük, gyilkos humorral persze.

Félreértés ne essék – a művész korántsem
haragudott rájuk, sohasem is volt baja sem
velük, sem az egészségügy bármely más kép-
viselőjével, már csak azért sem, mert egészen
az ötvenes évekig aránylag jó egészségnek ör-
vendett. Nem, ő karikatúristaként csupán a
munkáját végezte, a hivatását gyakorolta.
Amin nála első sorban a művészet, a karika-
túra eszközeivel gyakorolt társadalomkritika
értendő.

Az ábrázolt, de talán mondjuk úgy, kiszerkesztett, kirajzolt foglalkozás- és csoportbeli-
eknek persze le kellett nyelniük ezt a művészi csomagolású, ámde nagyon is keserű or-
vosságot, ahogy a „La Potion” c. képen látható betegünknek is.

A patikus és a drogista

A művész másik híres karikatúráján a pati-
kus és a drogista („Apothicaire et Pharmacien)
eszmecseréjének lehetünk tanúi, melynek
során a vállalkozó szellemű üzletember, már-
mint a drogista éppen kioktatja kollégáját, az
öreg patikust a világ új rendjéről:

– „Kedves Bonifácom, a régi világban egy
patikusnak 40 év kellett ahhoz, hogy az éves
jövedelmét 2.000 Frankra tornázza fel.
Maguk, patikusok csak bandukolnak, velünk
viszont repül a szekér.

– És ezt hogy csinálják?
– Hát, ugye, vesz az ember egy kevés fagy-
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gyút, porított préselt teát vagy keményítőt, aztán ad a  szerének valami fogós nevet, tudo-
misén, olyasmit mint Potensbalzsam, Vérpezsdítő, Vihajszter, Oszmántoszkán vagy kitalál
valami ehhez hasonló épületes marhaságot, majd elkezdi reklámozni: szétküldi a pros-
pektusokat, körleveleket… és 10 éven belül összejön az a milliócska… Mi letámadjuk
Fortunát. Maguk azonban mindig is a rossz oldalról próbáltak közelíteni hozzá!”

Hát igen. A drogisták (a francia drogisták  kü-
lönösen) mindig is tudták, mitől döglik a légy.
A patikusok (beleértve a franciákat) ráadásul
fejlett szépérzékükről voltak híresek; többek
között nagy műértőknek és műélvezőknek bi-
zonyultak. Daumier az 1859-es párizsi Művé-
szeti Tárlaton készítette az alábbi riportképet
„Exposition de 1859” címmel, amelyen a fele-
ség imígyen noszogatja férjeurát:

– Gyere már, drágám, nem hinném, hogy
ez egy jó kép.

– Ó, dehogynem…! – ellenkezik férjem-
uram. – Patikusként engem nagyon is érde-
kel. Minden bizonnyal egy új gyógyszer
hatáspróbájáról készült… Lássuk csak, mit
is mond róla a katalógus?

A fentiekben tárgyalt kiállítást két évvel
megelőző, 1857-es kiállítási szezon egyéb-
ként rendkívül sikeres évnek bizonyult a pa-
tikusok szempontjából, mégpedig első-
sorban nem művészi, hanem inkább üzleti
szempontból. A „Charivari” névtelen rajzo-
lója az akkoriban dúló influenza-járványt
vélte e mögött felfedezni, talán nem is ok
nélkül.

Asszonyság: – Tudja, patikus úr, ez a mos-
tani influenza… 

Patikus:  – Ó, hogyne, asszonyom, ször-
nyű! Igazán szörnyű!

234. ábra 

235. ábra 
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Gustav Doré (1832-1883) kora egyik legtöbbet foglalkoztatott illusztrátora, illetve kari-
katúristája volt. Természetesen ő sem tudott szó, pontosabban vonás nélkül elmenni a
gyógyszerészet és az orvostudomány legújabb eredményei mellett. A „Homeo-Pathos” c.
sorozatában megjelent „Gyógyszerész és segédje” című karikatúrájához a következő pár-
beszéd tartozik:

Gyógyszerész: „A recept szerint egy mustármag egy billiomod részét fel kell oldani egy
palack vízben, aztán jól összerázni, majd ebből az oldatből két cseppet hozzáadni egy liter
tiszta vízhez. Így csináltak?
Segéd: Természetesen. Csak a mustármagot felejtettem ki belőle. Minden mást beletettem.
Gyógyszerész: Nagyszerű. Nyilván a minden más a legfontosabb!”
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M. Radiguet
A „L’Asiette au Beurre” c. lap rajzolója M. Radiguet 1905-ben jól látta, milyen új piaci
lehetőségek nyílnak egy stratégiailag fontos pontra telepített gyógyszertár , különösen
egy „polgári és katonai” patika előtt. 

– Gyerünk, fiam! Fuss, és oszd szét az urak között a prospektusokat… Ők a mi jövő
heti kuncsaftjaink!
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18. FEJEZET:  ANGOLOK - KÉPES- ÉS KÉPTELEN HUMOR

Az angol karikatúra egyik legnagyobb alakja, Hoggart érdekes módon nem foglalkozott
a gyógyszerészekkel, annál inkább az orvosokkal. Az utána következő karikatúrista nem-
zedék azonban már a patikusokat sem kímélte.
Thomas Rowlandson (1756-1825) tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott: előbb

tanult meg rajzoni, mint írni. Igen termékeny művésznek bizonyult: összesen mintegy
1.300 karikatúrűt készített, ebből közel félszázat orvosokról és patikusokról. 

A patikárius imája

A patikus imája 1801-ben illusztrált röplap formájában látott napvilágot, s a Covent Gar-
den kör- nyékén jutányos áron lehetett hozzájutni. A lapot a híres George Mortimer Wo-
odward (1760-1809) metszette.
Sokan vettek belőle, ha másért
nem, rokonuk vagy ismerős pati-
kusuk bosszantására. Az ima szö-
veghű fordítását az alábbiakban
közöljük:

Ó, hatalmas Aszklépiosz! Hall-
gasd meg egy szegény, a balsors
által porig súlytott kisember imá-
ját, s légy oly kegyes, bocsáss
reánk egynehány heveny náthát,
nemkülönben nyakas hurutot,
máskülönben a te alázatos híved-
nek be kell zárnia a boltot – és ha
lennél szíves még elintézni némi
hasgörcsöket, netán váltólázat; ez sokat segítene szegény szolgádon, mert patikárius sza-
vamra mondom, az utóbbi két hónapban alig-alig hallhattam mozsaram csengő hangját.
Ne feledkezz meg, könyörögve kérlek, az én felebarátomról, El Capari temetkezési vál-

lalkozóról sem, akire mostanában, hogy visszaesett a forgalmam, kemény idők járnak,
mivel számos jól fizető megbízástól volt kénytelen elesni: ezért kérlek hát, tedd, hogy tü-
relemmel, bölcsen viselje balsorsát, s megújult reménnyel várja a lélekharang bíztató kon-
dulását.

Rendelj orvosságot mindazoknak, könyörögve kérlek, kik hivatásunk rosszakarói, s hi-
úsítsd meg ördögi szándékaikat, mint amilyen például az ezerszer elátkozott vízhatlan kö-
pönyeg viselése, hogy rágná cafatokra a patkány! Ugyanakkor zúdítsd Gilead balzsamát
a községi előljáróság patikavizsgálóira, s Galénosz minden hívére!
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Légy oly kegyes, s tekints be mindenlátó szemeddel bedőlt hiteleim nyilvántartásába, s
piszkáld fel kissé felebarátaim tüneteit: tekerj bele egy kicsinyt Rektor urunk köszvényébe
és  mozgasd meg nagytekintetű Kurátorunk reumáját, de mindenek előtt arra kérlek, hogy
vedd különös oltalmadba Balkhezy ficsurunkat, hogy szíve hölgye alázatos szolgáld se-
gedelmével fiúutóddal ajándékozhassa meg, s hogy ily módon a te szolgád szerencsecsil-
laga végre felragyogjon!

Georg Cruikshank (1792-1878) a század második felének egyik legnépszerűbb karikatú-
ristája volt.  Karikatúrista-családban nőtt fel – apja és fivére is a szakmában dolgozott.
„Tyúkszem-recept elkészítése” c. alkotását nézve megértjük, miért volt különösen keresett
grafikus. A művész ezt a rajzát 1822-ben készítette és londoni kiadója, G. Hamprey je-
lentette meg külön lapon.
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19.FEJEZET: ANTROPOMO- ÉS MÁS MORFOK

Az antropomorfizmus nem betegség,, még karikatúristák esetében
sem,  csupán rövid időn belül gyógyuló, kisebb sérülésnek (v.ö.
[stílus] ficam) mondható. Antropomorfizmusnak nevezzük, amikor
állatokat emberi alakban és emberi tulajdonságokkal felruházva
ábrázolnak. Legelsőként G. B. Della Porta alkalmazta „De Humane
Phisiognomia” c. művében. Johan Gaspar Lavater e hagyományo-
kat követve alkotta meg „Physiognomische Fragmente” c., 1775-
1778 között kiadott művét. 
Az antropomorfiáta természetesen hazai példát is találunk mégpe-
dig XIX. sz. második feléből. A segesvári “Oroszlán” patika tulaj-
donosa Weber úr a családi legenda szerint cégérén oroszlánként
saját magát festette meg. Ez az ábrázolás aztán a patika sigillumára is rákerült.

Jean-Ignac Gerard, művésznevén Grandville (1803-1847) karikatúrista és rézmetsző
(továbbá vízfestő és litográfus) a franciaországi Nancyban született. Sikeres litográfusként
és a „La Caricature” illusztrátoraként dolgozott, antropomorf karikatúráival nagy sikert
aratva Angliában.

– Kérem, adjon nekem fél-unciányit papírba csomagolva abból az anyagból asszonyom
számára! Rohamot kapott és elájult.
- Ez itt nem a gyógyszertár!
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Ernest Grizet (1844-1907) Aesopus-mesék illusztrálásával szerzett magának hírnevet.
Szerencsére – szerencsénkre – a gyógyszerészeti téma sem hagyta hidegen. „A konzultá-
ció” c. alkotása (vegyes technika: tollrajz-, tus- és vízfestés) 1870 körül készült.

Olaf Gulbransson (1873-1958) norvég gra-
fikus a a XIX. század vége felé érkezett
Münchenbe, ahol évtizedeken át  a „Simp-
licissimus”  egyik vezető munkatársaként
dolgozott. Az „Ember tervez, isten végez”
c. karikatúraja két évvel halála előtt készült,
s a „Mondások és igazságok” c. sorozatá-
nak darabjaként az időnként kissé hübriszes
gyógyszervegyészeket vette célba.
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Claude Serre (1938-1998) francia karikatúrista, illusztrátor, képregény-rajzoló eredetileg
üveg- és porcelánfestőnek készült. Nyolc év után váltott át a grafikára, és ebből a beteg-
ségéből (grafismus negritis) a fekete humorral fertőzötten haláláig nem tudott kigyógyulni.  

Akut alkohol- és nikotinmérgezéses állapotában ráadásul – az orvostudomány minden
eredményére rácáfolva – naponta mintegy 4 liter kínai tust volt képes elfogyasztani min-
den különösebb megerőltetés nélkül. Szívesen foglalkozott a gyógyítás kérdéseivel, többek
között a gyógyszerészettel is.

307

242. ábra A lufi felirata: 
Az én partnerem csak Grossex óvszert használ
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20. FEJEZET: HAZAI TÉMÁK

Hazai élclapjaink a XIX-XX. század fordulóján kifejezetten bővelkednek az orvos- és
gyógyszerész karikatúrákban. Természetesen megjelenik a szüffrazsett-motívum is, vagyis
a korabeli feminista téma. Mert hát bizony az akkori férfitársadalmat sokkolta a női egyen-
jogúsítás. Legyük őszinték, a harcos feministák már a létezésükkel is idegeikre mentek a
férfiaknak. De legjobb esetben is nem vették őket komolyan. Ezért aztán az ős-feministák
kiváló témát szolgáltattak a karikatúristák számára, akik természetesen nem hagytak ki
egyetlen ezzel kapcsolatos poént sem. Amikor a századforduló táján hírek érkeztek arról,
hogy a hölgyek vívni (is) tanulnak, azonnal megjelentek a rajzok a jövőbeni hölgy-pár-
bajokról. Jankó János karikatúráján Nyavigás Puslatilla gyógyszerész hölgy visz be poént
(pardon, point-ot) Dr. Pr–m J–fnek; az első vér láttára viszont a hölgy elájul.

Pharmacopoea Humorica

Lovassy Ödön (1882-1934) bajai gyógyszerész rajzai, amint azt már a bevezetőben em-
lítettük, 1930-ban láttak napvilágot. Lovassy Kolozsvárott végezte középiskolai tanulmá-
nyait. Művészi pályára szeretett volna lépni, de ezt apja megtiltotta neki. Oklevele
megszerzését követően előbb segéd a budapesti „Diana” gyógyszertárban, majd 1907-
ben apja Baján megveszi neki az „Üdvözítőhöz” címzett reáljogú gyógyszertárat.

Lovassy üdvösségét azonban elsősorban nem gyógyszertárában, hanem a művészetben
kereste. Volt hozzá tehetsége, a tehetség pedig, mint tudjuk, adomány kérdése. Nem csu-
pán jól rajzolt és festett, de a rézmetszethez és a rézkarchoz is értett. Alábbi karikatúrái
rézkarc technikával készültek, 18x25 cm méretben. A tizenkét lapról Halmai János pro-
fesszor (1903-1973) közölt ismertetést a „Gyógyszerészet” 1966-os évfolyamában. Ezt
követően dr. Szigetváry Ferenc, a Kőszegi Patikamúzeum igazgatója jelentette meg azokat
saját kommentárjaival, megvilágítva a gyógyszertani-gyógyszerészeti hátteret. A kiadvány
sűrített hatóanyagai az időközben eltelt 80 év ellenére semmit sem vesztettek szavatossá-
gukból – ma is ugyanúgy hatnak. 
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Quantitativ analysis (mennyiségi
elemzés, vizsgálat)
„A gyógyszerek hatóanyaga tartalmá-
nak ellenőrzése, egyik faja a gravi-
metria – súly szerint vizsgálat.”

Aquila alba (fehér sas)
„Még az alkímisták korából származó
elnevezése a Hydrarg. chloratumnak
– célozva a higanysók illó voltára.
Esetünkben sastekintetű, mindent
észrevevő ’Nagy – fehér – főnök’.”

Mercurius dulcis - Mercurius a ró-
maiaknál a kereskedők, utazók, tolva-
jok istene, az istenek hírvivője. A
vigécet kedvelték, hisz ajándékokkal
és a legrisebb pesti viccekkel érkezett.

Dosis maximalis (a legnagyobb
adag)
„Gyógyszertani fogalom, ott a még
elviselhető legnagyobb gyógyszer-
adagot jelenti.”

Decoctum (főzet)
„Gyógyszerészi művelet, amelynek
során a gyógynövényekből főzéssel
nyerik ki a hatóanyagot. Régebben a
hölgyeket is ’főzték’, állítólag kiment
a divatból ez a szép igyekezet.”

Infusum - Forrázat. Linimentum volatile (repülő kenet)
„A gyógyszer, Linimentum volatile.
Tulajdonképpen 1 rész tömény am-
mónia és 4 rész olívaolajból készült
illó ammónium-szappan. Képünkön
a ’kenet’ repülő eredete egyértelmű.”

Nihilum Album és neje Draco Mitiga-
tus (fehér semmi és neje, a megszeli-
dített sárkány) - „Eredendően két
gyógyszernév. Érezzük elnyomott és
semmi voltát szegény fehérköpenyes
kollégánknak, aki fölé vésztjóslóan
tornyosul – ha megszelidítve is – a
(hajdanán) Junó termetű hitves.”

Statim (azonnal, azonnal, nyomban,
tüstént) - „A vényen közölt orvosi
utasítás, amelynek értelmében e sür-
gős gyógyszert azonnal el kell készí-
teni, vagy nyomban kiadni... ”

Spectro analysis - „Fény segítségével
végzett, a minőségre vonatkozó isme-
reteket adó vizsgáló-módszer. Ké-
pünk a helyesen tájolt officina-ajtó
lehetőségeit ábrázolja plasztikusan.”

Qualitativ analysis 
(minőségi elemzés, vizsgálat)
„A gyógyszerek azonosságának,
megfelelő voltának vizsgálatát je-
lenti.”

Vitrum adlatum (hozott üveg)
„Az orvosi vényen (recept) az orvos

feljegyzése, amelynek értelmében a
folyékony gyógyszerhez szükséges
üveget a beteg hozza, tehát nem szá-
mítható fel értéke a vény taxálásakor.
A betegbiztosító intézetek vénylapjain
a legutóbbi időkig rá volt nyomtatva.”

244-255. ábra



A terpentin-kúra

Lovassy Ödön gyógyszerész az orosházi „Kacsa” élclap két éves fennállása (1923-24)
alatt szorgalmas munkatársnak bizonyult; mintegy fél tucat karikatúrája került címlapra
(olyan neves grafikus művészek társaságában, mint Garay, Bér, Mühlbeck Károly), s szá-
mos szövegközti illusztrációja díszítette a hetilapot. Az alábbi, mondjuk azt, korai mini-
képregény is az ő tehetségét dicséri.   

Csökönyös 
a szölke szamár,

De a juhász 
tudós ma már:

Majd segít
a dolgok rendin,

Szalasztószer:
a terpentin.

Alkalmazva 
kellő helyen

Szamár attól
futvást megyen.

Fut is,
mint a parancsolat,

Juhász koma
hoppon marad.

De kifog
a makacs párán,

Eszén számár
túl nem jár ám
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És gyógymódját
a nyájgazda

Önmagán is
alkalmazza.

S mi jó az egyik szamárnak,
Az a másiknak sem árthat.

Mint kit ambíció sarkal,
Juhász koma szélként nyergal

S most is fut, ha el nem érte,
Áldván a terpentint érte.

Id. Menner Ödön karikatúrái

Id. Menner Ödön (1904-1982) okleveles gyógyszerész tálen-
tumos ember volt, nem is egy területen alkotott maradandót;
festett, rajzolt, szobrokat készített, sőt, a zene területére is el-
kalandozott: műdalokat, keringőket és magyar nótákat kom-
ponált. Ezen kívül a Diósgyőri Tenisz Klub legsikeresebb
versenyzőjének bizonyult az 1930-as években. 

Első önálló kiállítására 1972-ben került sor, ahol 100 művét
mutatta be. Koritsánszky Ottó felkérésére karikatúrát készí-
tett a Gyógyszerészi Gyakornoki Tanfolyam oktatóiról és
egyetemi tanárokról 1943-ban. Számos kollégáról készített
karikatúrát, többek között Winkler Lajos professzorról is.
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Winkler professzor



Korai patikus-témájú karikatúrák

Minden bizonnyal az „Üstökös” 1878-as évfolyamában jelent meg egyik legelső képre-
gényünk, pontosabban képregény-előfutárunk, ráadásul patikus-témában, az akkoriban
divatosnak mondható zsidó-humorral (vigyázat: antiszemitizmusról nem volt szó ebben
a formában!) fűszerezve, „A táti bosszúsága” c.ímmel.
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A lap egyébként egészségügyi-életviteli tanácsokat is bőven osztogatott – természetesen
a maga módján és stílusában. A „Mit csinálj, hogy egészséges légy?” című rajzsorozat
záró darabja igazi slusszpoén.
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A 606-os hatása

A mára már teljesen ismeretlen „606-os” roboráló szer áldásos hatását a fiatal grafikus és
érmész, egyébként pedig igazi all-round sportsman, Manno Miltiadész négy rajzból álló
sorozatban mutatta be a „Kakas Márton” hasábjain – igen szemléletes módon.
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Patikában

Ugyancsak ő volt a rajzolója annak a patikai jelenetnek, amely a boldog békeidőkben ját-
szódik, akkor amikor még nem csupán a cigarettát adták szálanként, de a pirulákból is
tetszőleges mennyiséget lehetett venni.  
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Politikai (+ 10 percent antropomorf)  karikatúra

Természetesen nem hiányozhatott a politikai szál sem: Jeney István rajzán nemes Kuko-
réky Habakukk dícséri meg a patikárusnak álcázott pénzügyminisztert:

Ami tényleg igaz: a jeles gyógyszerész éppen egy új kenőcsöt kavar (a hirdetési bélyeg
eltörlésének jótékony hatású kenőcsét…).
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Szívességi karikaturák

A szívességi karikatúra nem más, mint a rajzoló aján-
déka barátjának, ismerősének. Számos példát ismerünk
erre nézve mind a múlt, mind a jelen századból.

Tomcsa Sándor (1897-1963) Székelyudvarhely szel-
lemi életének egyik érdekes személyisége volt. Író,
költő, színműíró és nem utolsósorban kariturista volt.
Első kiállítására 1925-ben krült sor. Gyakorlatilag az
egész város polgárságát kikarikírozta, többek között
Koncz Gyula patikust is megörökítette vadászatról ha-
zatértében, leggyakoribb zsákmányállatai kíséretében.
A népszerű gyógyszerészről később még két karikatúrát
készített.

Végezetül a kortárs grafikusok munkái
közül Fazekas Attila (1947-?) három
tusrajzát közöljük, melyek tulajdonkép-
pen alkalmi vagy még inkább szíves-
ségi karikatúráknak is mondhatók,
amennyiben  legutóbbi megfázásunk tü-
netei szolgáltak a művész számára ihle-
tül. Amikor hosszas krákogás,
tüsszögés és köhögés közepette elpana-
szoltuk neki, hogy hogy bajunk tetőzé-
seként még a recepten sem tudtunk
kiigazodni (egyébként a gyógyszerész-
nek is eltartott egy ideig), megígérte,
hogy szerez számunkra igazán hatásos
szert – recept nélkül. Ígéretét betartotta
– egy hét múltán prezentálva szá-
munkra „Vénylény” c., némi társada-
lomkritikát sem nélkülöző, hat darabból
álló sorozatát. Csupán mellékesen je-
gyeznők meg, hogy tüneteink akkorra
már – egy intenzív kalapkúrának hála –
régen elmúltak.
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275. ábra - Magisztrális marhaság
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276. ábra      

– Mi baja lehet?
– Tudja a fene, de azért fel kéne neki írni valamit…

277. ábra   Utókezelés és betegkövetés



IV. RÉSZ

EXPEDITIO HUMORISTICA

AVAGY

PATIKUS ANEKDOTÁK
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21. FEJEZET: PRINCIK, PRAXIK, SEGÉD URAK ÉS MÉG SOKAN MÁSOK

A gyógyszerészek hálátlanok, de a gyógyszerészet hálás.
Chateubriand után szabadon, 

Szabó Sándor, a Gyógyszerész Kamara elnöke

Névjegyek

A társadalmi érintkezés, nem kevésbé az üzleti reklám fontos kellékének számított a XIX-
XX. század fordulóján a névjegy. Az 1910-es évekre minden valamirevaló patikus csi-
náltatott is magának. Akinek volt nemessége, az persze az ármálist is reá tetette. Udvari
szállítói címet is, ha volt. Ha nem, akkor kellett e célra találni egy külföldi méltóságot, az
is megtette.

Idővel már a segédek is névjegyet nyomattak maguknak, sőt, uram bocsá’, a gyógysze-
részhallgatók is.  Patthy Győző vizitkártyája minden bizonnyal vitte a pálmát ez utóbbi
kategóriában; a rendkívül hiú Patthy ugyanis szörnyen büszke volt arra, hogy anyja első
férje egy gróf Stahrenberg volt. A gróf ugyan még az ő születése előtt elhalálozott, ez
azonban Patthyt nem zavarta abban, hogy az alábbi szövegű névkártyáját osztogassa bol-
dog-boldogtalannak:

Patthy Győző
gyógyszerészhallgató

szül. néhai gróf Stahremberg

Ifj. Gálffy György szabadkai gyógyszerész rövid időn belül két névjegyet is csináltatott
magának: az elsőt még a Nagy Háború kitörése előtt, a másodikat pedig nem sokkal a
szerbek bevonulását követően. 

Gálffy ugyanis kuruc magyar volt, amiből aztán számos baja támadt az SHS-királyság
(Szerbia, Horvátország, Szlovénia) hatóságaival. A szerbek hamarosan állandó rendőri
felügyelet alá helyezték. Ezzel kapcsolatban nyomatta emberünk a következő névjegyet: 

Ifj. Gállfy György
rendőri felügylet alá helyezett 

gyógyszerész
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Főzni és főzni hagyni

A tótsóvári gyógyszerész, Hoitsy Lajos nagy kártyás volt. Ha nem is minden nap, de meg-
lehetősen gyakorta nagy tarokkpartikra került sor nála. Ilyenkor aztán formálisan hara-
gudott, de legalábbis bosszankodott, ha recepttel jelentkeztek nála. 

Egyik délután is épp javában folyt a kártyacsata, amikor egy idegen falubeli, jámbor
tót asszony jelentkezett a receptjével. 

– Jöjjön egy félóra múlva – ripakodott a szegény nőre, rá se pillantva a receptre –
mert főzni kell az orvosságot!

– Inkább megvárnám – így a parasztasszony –, úgyis elfáradtam.
A társaság aztán kedélyesen tarokkozott tovább. Vagy félóra elteltével azonban a paraszt-
asszony bátortalanul beszólt az offiszba, hogy ugyan megfőtt-e már az orvosság.

– Már meg – feleli gorombán Hoitsy, – s végre rápillant a receptre. Azon pedig hat
pióca szerepelt, semmi más.

–  Khmm. Szóval megfőtt, most már csak le kell hűteni.

Régenvolt praxivilág

Baranyai Aurél így emlékezett vissza gyakornokságának daliás idejére: „Dús Petőfi-hajjal,
magyar bajusszal, lepkenyakkendővel és tizennyolc évesen megérkezem a kemenesaljai
kisfaluba, Berzsenyi pátriájába. Zsebemben a gimnáziumi bizonyítvány. Az előnévvel
fémjelzett principális joviálisan fogad:
– Na, kis kollégám, kollégám, mondom, merthogy maga is patikában született, magának
nem akarok sokat magyarázni. Itt a hashajtó, ez itt a köptető, az meg a sömörkenőcs. Hol-
nap kimegyek vadászni. A doktor úgyis csak este jön meg a körútról, addig meg itthon le-
szek. Na, jöjjön, nézzünk körül!
A patika, a kamralaboratórium és a raktár feltekintése nem tartott sokáig. Az offiszban
aztán a princi Aurél kezébe nyomott egy amerikai ejektoros, egycsövű puskát:

– Fogja, fiam! Itt van hozzá egy csomag töltényt, naponta kettőt használhat belőlük!
Most pedig jöjjön, bemutatom a kutyáknak! Ezeknél jobb vizslákat az egész megyében
nem talál! A két kölyköt persze maga fogja idomítani, fiam!

Ezután a bicikligarázs következett. Két angol gép állt benne.
– Ez a Singer, ez meg a Humbler. A Singerrel maga jár, a Humbler az enyém. De jöjjön,

benézünk a szódavíz üzembe is, bár magának ott nincs dolga. A legfontosabb dolgát is
megmutatom, de ahhoz vissza kell mennünk a házba!

Aurél barátunk szorongva várta, mi lesz legfontosabb teendője. Hamarosan kiderült:
egy jókora kartondobozban húsz zsebóra ketyegett szorgalmasan. Ezeket kellett neki
esténként, vacsora után, amikor a házikisasszony valcert zongorázott a szalonban, fel-
húzni és pontosan beállítani. Pontosabban újraállítani, mert ez a kéttucatnyi kronométer,
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a világ legpontosabb időmérői, a kétujjnyi vastag Rosskopf-tól az előkelően lapos Pa-
tekig a világért sem mutattak volna azonos időt. Olyan este még nem akadt, s Aurél
órásmestersége alatt sem történt ilyesmi.

Aurél igen hasznosan töltötte gyakornokságának idejét; egy év múlva kiválóan ment
neki a kerékpározás és a korcsolyázás, a puska kezelése és kutyaidomítás. Még a szak-
mából is tanult valamit…

Énekes bosszú

A zentai patikus, igen rossz viszonyban volt a kántorral. Hogy pontosan mikor és ho-
gyan különböztek össze, arra már egyik fél sem emlékezett, de emberemlékezet óta na-
gyon nem kedvelték egymást.

Amikor aztán valamikor 1932-ben elhunyt egy városi notabilitás, s temetési menete a
templomtól végigvonult a városon, néhány percre megállt az élet: az emberek levett ka-
lappal álltak a járdán, a boltosok és a vevők kitódultak üzleteikből. Természetesen a
princi is kijött a patikájából, megadni a végtisztességet a neves elhunytnak.

Amikor aztán a menet a patika elé ért, a káplán érces hangon rázendített:
– „Halál ellen nincs orvosság…” – és egy nagyot bökött a patika felé, hogy mindenki

tudja, miről van szó.

Botrány a „Sas”-ban

A gyógyszerészek már csak természetük szerint is nyugodt, békés emberek. Akad köztük,
persze hogy akad szangvinikusabb alkat is, erőszakos alak azonban ritkán. A boldog bé-
keidőkben a kivételt e téren Kirner Sándor, a fővárosi „Sas” patika társtulajdonosa jelen-
tette, akit a korabeli szaksajtó „piszkos viselkedésű, s a törvénykönyvvel lépten-nyomon
összeütközésbe kerülő lelkiismeretlen, alávaló kufár szellemű egynéhányak koronázatlan
fejedelme”-ként jellemzett.

1913 szeptemberében épületes jelenetnek lehettek szemtanúi a „Sas” kuncsaftjai. Kirner
ugyanis hangos szóváltásba keveredett Pascu segéddel. A gombrángatással és lökdöső-
déssel tarkított veszekedés hamarosan verekedésbe torkollott: Kirner leteperte szerencsét-
len ellenfelét, fejét a kőpadlóhoz verte, azután a gyomrára térdelt és úgy adjusztálta
tovább. Mire leszedték áldozatáról, az – a felvett orvosi látlelet bizonysága szerint – nyolc
napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A dolognak persze feljelentés és bírósági ügy lett a következménye. A tanúk sorában
kihallgatták többek között Roth Mici kasszíros kisasszonyt és Szabady Viktor társtulajdo-
nost is. 
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– Látta, amikor Kirner úr ütlegeli Pascu urat? – kérdezi a bíró a pénztáros kisasszonyt.
– Láttam, kérem tisztelettel, már hogyne láttam volna. A kasszától, mer’ hogy egy olyan

izén, egy olyan pódiumon van, igen jó rálátásom vagyon az egész offiszra. Hát, igencsak
püfölte a Pascut, az biztos.

– Ki kezdte?
– Kikezdett velem már korábban, kérem, hát persze hogy. De én nem vagyok ám olyan…
A bíró ekkor jobbnak látta a másik szemtanúhoz fordulni:
– Szabady úr, Ön tanúja volt az egész sajnálatos jelenetnek, ugye?
– Igen, kérem.
– Miért nem nyújtott azonnal segítséget?
– Láttam, hogy a Kirner egyedül is boldogul, kérem…
Kirnert végül könnyű testi sértés vétségében marasztalta el a járásbíróság, s ezért tizenöt

napi fogházra átváltoztatható háromszáz korona pénzbüntetésre ítélte. Kirner szó nélkül
fizetett…

Muki bácsi, a recepft-fejtő

Muki bácsi, a segédek gyöngye legendás alak volt; dr. Erdős János (1853-?) okleveles
gyógyszerész, salgótarjáni bányaorvos a „Magyarország és a Nagyvilág” c. illusztrált
lapban jelentetett meg róla 1879-ben cikket. Az öreg segédről szól az alábbi történet.

Apró emberke kapaszkodik a receptura párkányában.
– Mi kell, fiúcska?
– Azt izente ides anyám, hogy adjon azt, aki ebbe van!
Ezzel egy piszkos zsebkendőt nyújt fel, amelyiknek az egyik sarka csomóba van

kötve. Benne egy darab papíros meg három rézkrajcár. A papíroson szarkaláb betűkkel:
„receft kolot inzir hogy mongymeg kelevele bölöli.”

Eltart egy ideig, amíg Muki bácsi megfejti a receftet. Valamilyen zsír kellene, és per-
sze hozzá a használati utasítás, hogy kell-e vele bőjtölni? 

– Vidd haza ezt édesanyádnak, fiam, és mondd meg neki, hogy nem kell böjtölnie! –
nyújtotta át a gyereknek a megfelelő adagot az öreg segéd az axungiás tégelyből.

Inspekciós pálinka

Radánovics Dániel Krisztina-körúti gyógyszertárában 1910. július 19-én két segéd, Dávid
Nándor és Kiszely Imre látta el az éjjeli inspekciós tisztjét. Hosszú éjszaka ígérkezett.
Ezért aztán záróra után a segéd urak bort és cigányokat hívattak a laboránssal a közeli
vendéglőből. Hajnaltájt aztán elfogyott a vendéglői, de még a patikai borkészlet is. Hanem
azért a fiatalurak még nem akartak véget vetni a mulatságnak. 
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A cigányok azonban lázadoztak: pálinkát kértek, mert igencsak elfáradtak. Pálinka
nélkül nem tudnak tovább játszani.

– No, mindjárt lesz pálinka! – szólt Dávid nagyvonalúan, és már indult is a pincébe.
Ahol talált valamennyi pálinkát, de nem túl sokat. Ez nem lehetett probléma, egyebek-
ben pedig egy kis tréfa sohasem árt: egy kevés kénsav, kantaridesz és poloskaírtó szer
hozzáadásával olyan mixtumot készített, hogy csuhaj!

A mórék ledöntötték a pálinkát, krákogtak rá egy sort, majd újra kézbevették a hang-
szereket. Aztán nem sokkal utána sorra összeestek. A többi már ment magától: mentők,
rendőrség, ügyészség, bíróság…

A tárgyaláson a bíró a prímást kérdezte:   
– Mondja, nem gyanakodott, amikor megkínálták azzal a borzalmas keverékkel?
– Mán’ mért gyanakodtam volna, nagyságos uram? Jó ember a patyikus úr, legutóbb is

ingyenbe adott nyakolajat az anyósomnak…- hangzott a válasz.
A tréfacsináló és társa megúszták felfüggesztettel. Radánovicsnál azonban nem volt pardon.

Sztrájk – pro primo

A  „nagy gyógyszerész sztrájk”, mármint a segédek sztrájkja 1914 júliusában robbant ki.
Hat napon át tartott. A tulajdonosok valóban bajban voltak - kénytelenek voltak maguk
odaállni a tárapulthoz, segítséget pedig sehonnan sem várhattak. Az egyik tulajdonoshoz
– jegyzi fel Koritsánszky Ottó -– a testvéröccse állott be segíteni; okleveles gyógyszerész,
aki már régen nem dolgozott a szakmájában. Az első napon rengeteg volt a dolog, csak
dolgoztak. A második napon beszédbe elegyedtek.

– Tulajdonképpen miért mondott fel az alkalmazottad? - kérdezte az öcskös.
– Nem mondott fel. Sztrájkol.
– Miért sztrájkol?
– Miért, miért? Amiért a többiek. Rövidebb munkaidőért, több fizetésért. Amit egyéb-

ként meg is érdemelnének.
– Akkor hát miért áll a harc?
– Mert nem adtuk meg. Tudtuk is, hogy ez lesz a vége.
– No, ha jogosnak tartottátok a követeléseket és mégsem adtátok meg nekik, ami jár,

akkor ezt jól elcsesztétek. Énrám többet ebben ne számíts! – szólt az öcskös és vette a ka-
lapját. Ő is sztrájkba lépett – családi alapon. 

Sztrájk – pro secundo

A sztrájk alatt minden patika előtt főkapitányi intézkedésre rendőrőrszem posztolt. Az
egyik gyógyszertáros éjjelre is ‘felfogadott’ egy rendőrt, hogy strázsálja a patikáját, annál
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is inkább, mert az éjjeli inspekciózást magának kellett vállalnia. Első éjjel a csengő irgal-
matlan csilingelésére ébred. Kiugrik az ágyból és kapkodva igyekszik feltolni a rolót, ami
nem egyszerűen, de végre sikerül neki Az ajtóban ott áll haptákban a rendőr:

– Alássan jelentem, reggel 4 óra van. Én keltettem fel a nagyságos urat, merthogy nem
volt és nincsen is baj. Most mán ennék...

Pályamódosítás

A Borsod megyei Boldva község patikájának kezelője, Gulyás Lajos valami miatt tengelyt
akasztott a körorvossal. A konfliktus elmérgesedett, s a körorvos, aki sokkal jobb helyi
kapcsolatokkal rendelkezett, végül sikeresen „elintézte” az ügyet. Mármint Gulyást, akit
nem csupán a körorvos jelentett fel, hanem annak számos hálás betege is, s a járásbíróság
végül a feljelentőknek adott igazat. A vége az lett a dolognak, hogy Gulyást közigazgatási
úton, alispáni végzéssel eltávolították a patikájából. Magyarán csendőri segédlettel kitették
a szűrét.

A helyi sajtó képviselője megkérdezte Gulyást, már most mihez fog kezdeni? Esetleg
újabb jogosítványért folyamodik? Vagy beáll valahová segédnek?

– Egyiket sem teszem – felelte dühösen a kárvallott. – Vagy cigányzenekart szervezek,
vagy elmegyek lovásznak, esetleg, ha szerződtetnek, felcsapok bohócnak valamelyik fő-
városi orfeumban!

Hogy Gulyás végül is melyik tervét valósította meg, nem tudni. De távozása után egy
héttel, 1913. október közepén már újra megnyitott a boldvai patika. Új kezelővel, persze,
Zappé Béla okleveles gyógyszerész személyében.

Küldjön azonnal egy jó segédet!

A Nagy Háború harmadik évében általánossá, mondhatni országossá vált a segédhiány.
Bizony, mind elvitték a legények elejét. Segédet még aranyért sem lehetett kapni – az
arany koronások egyébként is már jóval korábban eltűntek a forgalomból. Legfeljebb jó
kapcsolatokban lehetett reménykedni.

Joánovics Sándor budapesti kötszergyáros, volt gyógyszerész kiváló kapcsolatokkal
rendelkezett. Meglepődött, amikor egyik vidéki barátjától, akivel valamikor együtt voltak
segédek, segélykérő sürgönyt kapott:

„Küldjön azonnal egy jó segédet!”
Joánovics sürgönyfordultával válaszolt:
„Jó segéd nincsen. Mióta mi ketten önállóak lettünk, rossz sincsen.”
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A gavallér szuszi

Dr. Bekellay Ottó, a későbbi fővárosi gyógyszerész igen előkelő családból származott.
Adott is a származására. A szabadságharc idején huszártiszt volt, Leiningen küldönceként
szolgált. A kiegyezéskor nehéz anyagi helyzetbe jutott, s szusziként, vagyis alkalmi kise-
gítőként járt vidékre, hogy meg tudjon élni.

Az öreg székesfehérvári gyógyszerész, Dieballa a „Gyógyszerészi Hetilapban” apró-
hirdetés útján keresett magának kisegítőt. A lap Bekellaynak juttatta az állást. Bekellay
aztán egy földbirtokos barátjától kölcsönkért egy négylovas hintót, s ezen állított be – mo-
noklival és persze rendkívül elegánsan – Dieballa patikájába.

Az öreg princi a patikaajtóból látja, hogy egy négyesfogat áll meg az üzlete előtt, s abból
egy elegáns úr száll ki, szattyánbőr utazó táskával a kezében. Jobban megnézi: hát csak
nem Lónyay pénzügyminiszter?!

Egy pillanat műve volt, hogy odaugorjon, s nagy hajlongások közepette kiragadja ke-
zéből a táskát, s beinvitálja a patikába. Az szó nélkül követi.

– Mit parancsol, méltóságos uram? – készségeskedett Dieballa.
– Én ugyan semmit, itt bizonyosan ön parancsol – kedélyeskedett Bekellay. – De ha

már kérdi, az állásért jöttem.
– Milyen állásért? – hökkent meg a jó öreg.
– Tudnia kell, principális uram, kisegítőnek jelentkezem.
– Micsaaa? Ön nem Lónyay gróf?
– Legjobb tudomásom szerint gróf nem volt a családunkban, csupán báró.
– De hát az úr egy négylovas hintóból szállt ki!
– Hát persze. Jöttem volna tán zöld szamáron?
– Hát, ha jött, akkor jött. Most pedig itt van. De tőlem akár el is viheti az urat az ördög.

Oda, ahonnan jött – vagy a kénköves pokolba!
– Ahogy látom, kénkőben itt sem szűkölködnek.
– Üsse meg a kénköves mennykő! – dühöngött az öreg princi. – Fogja a táskáját, itt nem

fogadunk négylovas kisegítőket! Magát még gyalogosan se!
Hát így nem lett Bekellay doktor kisegítő Fehérváron.

Dr. Pharm.

Nagy az Isten Pharmja. Dr. Szabó Sándor kemény ütközések során kiharcolta, hogy minden
gyógyszerész doktor legyen, mármint hogy megkapja – ugyanúgy, mint az orvosok – neve elé
a doktori címet. E küzdelemben dr. Schwartz Tibor MSZP-képviselő volt a fegyvertársa.

A siker – minden túlzás nélkül – nem csupán országosnak, de nemzetközi téren is je-
lentősnek volt mondható. Persze nem mindenki látta ezt így. A törvény elfogadását köve-
tően, a Hungaropharma szokásos évi fogadásán egy gyógyszerész kolléga a következőt
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megjegyzést tette Szabónak: „Jó, Sanyikám, hogy ezt elérted, de jobb lett volna, ha az ár-
résen emeltél volna.”

A praxi feladatai

A praxi feladatai a régi időkben nem voltak túlságosan bonyolultak. Koczák gyógysze-
rész úr erről a következőképp beszélt fiatal gyakornokának:

– Reggel hatkor kelsz, kitakarítod az officinát, letörölgetsz minden standedényt. Egyen-
ként veszed le őket, elolvasod a felírásukat, ragyogóra törölöd, majd ismét visszateszed a
helyére, de akkor ismét elolvasod. Ezzel játszva fogod megtanulni a nomenklaturát…

Amikor ezzel megvagy, kimégy a piacra és megveszed a zöldségeket, amiket a tekintetes
asszony minden este felír számodra. Ez a reggeli dolgod.

Délelőtt, délután a patikában fogsz dolgozni. Este pedig, ha vendégek jönnek, te fogsz
töltögetni, te mégy el a trafikba szivarért. Ne felejts el, hogy a pettyegetett szivarok az
igaziak, a többi suviksz! Ha táncolnának a fiatalok, kutya kötelességed a legpattanásosabb
leányzót felkérni… Megértetted?

– Mindent megértettem, gyógyszerész úr. De…
– Mit de?
– Nem tudok táncolni.
– Ne aggódj, valószínűleg a leányzó sem tud. De majd beletanulsz. Egyébként minden

egyes töltögetés vagy táncos alkalom után egy korona üti a markodat. Az italozással azon-
ban vigyázz, nekem soha le ne részegedj, mert akkor menten repülsz! 

– Értettem. Csak azt szeretném még megkérdezni, gyógyszerész úr, mikor leszen sza-
badnapom?

– Szabadnapod?! Még nem is dolgoztál!
– Izé, úgy értem, ha már dolgoztam.
– Minden másnap.
– ??
– Húsvét másnap és karácsony másnap. He, he. Már ha megéred…

A hadadi patikus barátja

A szilágysági Hadad község gyógyszertárában hétvégi estéken rendszeresen tarokkozott
a jegyző, a tanító, a patikus és egy dzsentri családból származó végrehajtó, „a Pista”. 
A patikus a környék összes úriemberét ismerte és pertuban volt vele, csupán a végrehajtót
magázta következetesen továbbra is, pedig már harmincéves barátság fűzte hozzá.

Ha erről kérdezték a hadadi patikust, hogy hát hogyan is van ez, mindig ezt felelte:
– A Pista barátom ugyan lehet, de végrehajtót én nem tegezek…
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A tálentumos Baranyai

Baranyai Antal (1903-?) pécsi gyógyszerész istenáldotta színészi tehetség volt. 1927-ben
Pécsett a „Himfy dalai” címszerepét játszotta Rákosi Szidivel. A művésznőnek annyira
megtetszett a fiatalember játéka, hogy magához akarta venni színiiskolájába. Baranyai
azonban nem hagyta rábeszélni magát, ezért aztán a művésznő levekkel bombázta. Egyik
levelében ezt írta neki:

„Hogy egy ilyen igazi színész-talentum elvesszen egy patika-boltjában – az lehetetlen!”
– „Drága Szidi” – írta válaszában Baranyai – „az én tálentumon a patikában van el-

ásva.”

A kegyes váci patikus és katolikus bérlője

Lukács István – nem mellesleg a „Gyógyszerészi Értesítő” szerkesztője – Vácott nyitotta
meg gyógyszertárát. A megnyitáskor maga a püspök szentelte be nagy asszisztenciával a
patikát. Az offiszban legalább két feszület lógott, de még a laborba is jutott kereszt. Az
első hetekben pedig a kuncsaftok mindegyike egy-egy szentképet is kapott gyógyszere
mellé.

A patika bérlőjének, Radákovics Gézának egyre kevésbé tetszett ez a szenteskedő gya-
korlat. Amikor aztán Lukács egy Szűz Mária szobrot állíttatott a gyógyszertár elé, betelt
nála a pohár és imgyen fakadt ki:

– Én is jó keresztény és jó katolikus vagyok, imádkozni és templomba járni is rendesen
szoktam, de már Szűz Máriát mégsem früstökölök!

Fel is mondta hamarosan a bérletet.
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22. FEJEZET: HÁBORÚ ÉS FORRADALOM

Katonazsír

A patikába betérő falusi menyecske illően köszön, majd így szól a gyógyszerészhez:
– Adjon az úr egy skatula katonazsírt!
– Aztán milyen legyen, galambom – kérdi tőle évődve a fiatal patikus, aki sejti, hogy a
leányzót csúnyán felültethették -, merthogy háromféle is van: huszárzsír, bakazsír és fur-
vézer-zsír. Akkor hát melyik legyen?
– Adjon az úr – szól a leány irulva-pirulva – keverve, mind a három fajtából!

Huszáros értelmezés

1915 őszén két székely honvéd Tirolban, Bozen közelében egy takaros község főterén
kolbászol. Megállnak a patika előtt.
– Tudsz te németül? – kérdi az egyik a másiktól.
– Már hogyne tudnék, komám!
– Akkor mond meg nékem, hogy hívják ezt a patikát?
– Ezt-e? Hát, izé, „Apotheke zur Mutter Gottes”.
– Az a. De magyarul?
– Hát – Patika „Az Anyád Istenéhez”!

Parancs, az parancs, de…

1917. Az ezredgyógyszerész írásbeli parancsot kap a hadosztály vezető orvosától, hogy
takarékoskodjék a kötszerrel.

Emberünk lovasküldönccel küldi a választ:
– A parancsot csak akkor tudom teljesíteni, ha az ellenség is takarékoskodni fog a lő-

szerrel.

Feljavított menázsi

Koritsánszky Ottó a galíciai hadszíntéren szolgált. Visszaemlékezései szerint állásaik előtt
heteken át hevert több száz orosz hulla, a legutóbbi tömegtámadás elesettjei. Eltakarítani
őket persze nem lehetett; a hullabűztől pedig enni is alig tudtak. Egy nap nem jött a me-
názsis szekér – maradt a húskonzerv. Hideg, kocsonyás hússal, amely ráadásul keményen
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bűzlött. Ehhez még a senki földjéről jövő mellékhatás, egyszóval, nem volt egyszerű el-
fogyasztani. A bakák mindenféle machinációkkal kísérleteztek, volt, aki vattával dugta
be az orrát, volt, aki fél zacskó paprikát szórt rá stb.

Koritsánszky arra lett figyelmes, hogy egyik bajtársa minden ilyen óvintézkedés mel-
lőzésével jóízűen falatozik a gyanús állagú konzervből. 

– Ízlik-e? - kérdezte tőle.
– Meglehetősen, - válaszolta a kérdezett -, de tudja, azért egy kicsit fel kellett javítani.
– Följavítani? Aztán mivel?
– Jól bespricceltem Odollal.

Igyunk Katalin asszony egészségére!

A nevezetes eset valahol Galíciában esett meg, természetesen még a boldog békeidőkben,
egy közelebbről meg nem nevezett helyőrségnél. A történet szerint a fiatal gyógyszerész
alhadnagyhoz egy szép napon így szól parancsnoka, egy idős százados:
– Fiam, ma este nyolckor soron kívüli tiszti gyűlés lesz a Kaszinóban. Kimenőben jöjjön!
– Soron kívüli? Én olyanon még nem voltam. Az mit jelent?
– Majd meglátja.

Este nyolckor terített asztal várja az alakulat tisztikarát. Mindenki előtt pezsgőspohár.
Az asztalfőn az ezredes. A pincérek töltenek. Az ezredes, pohárral a kezében szólásra
emelkedik: 

Uraim! Javaslom, hogy igyunk Katalin asszony egészségére!
Mindenki talpra ugrik, isznak. Ezt követően az alezredes áll fel az asztaltól:
Tiszt urak! Igyunk Katalin asszony egészségére!
A jelenlévők újfent kiürítik poharaikat. Most az őrnagy jelentkezik pohárköszöntővel:
– Bajtársak! Javaslom, hogy igyunk Katalin asszony egészségére!
Zajos helyeslés, isznak. Az alhadnagy közben suttogva megkérdi parancsnokát:
Százados úr! Miért iszunk itt mindnyájan Katalin asszony egészségére?
A százados kissé türelmetlenül:
– Hát nem érti, édes fiam?! Ha Katalin asszony egészséges marad, akkor az ezredes úr

is egészséges marad, az alezredes úr is, az őrnagy úr is, én magam is, sőt, lehet, hogy még
maga is…

Sürgős vizsgálat

Dr. Tuzson János professzor az I. Világháború alatt a Bécsben élt és dolgozott. Az ottani
katonai parancsnokság 1918 elején több vagon sasharaszttal szennyezett liszttel rendel-
kezett, miközben a frontokon kenyérszűkében voltak a katonák. A parancsnokság azzal a
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kéréssel fordult a professzorhoz, hogy vizsgálja meg a küldött mintát, ehető-e az abból
készült kenyér.

Tuzson dr. így emlékszik vissza a sürgős esetre: „Nem értünk rá mikroszkóppal játsza-
dozni, hát átadtam az asszonynak, süssön belőle piskótát. Sütött. Megettük. Másnap már
el is ment a távirat: A lisztet megvizsgáltam, ehető!”

Forradalmi ügyintézés

Wittenberger Henrik gyógyszerészjelöltet 1919. április 27-én nevezték ki a gyógyszerészi
osztály politikai biztosának - György Mátyás osztályvezető mellé. Wittenbergert szaktársai
futóbolondnak tartották, némi joggal. Működését az osztályon azzal kezdte, hogy a neki
nem tetsző beadványokat eltépte. A régi gyógyszertár-tulajdonosok özvegyei, árvái meg-
segítése iránt beadott kérvényével azonban nem így tett, hanem a következő véleménye-
zéssel látta el: „Dögöljenek meg!”

Forradalmi lendülete igen hamar főnökei számára is soknak bizonyult, ezért két hét után
leváltották. Aztán felmerült György Mátyás leváltásának szükségessége is, aki ugyan jó
elvtárs volt, de csapnivaló szervező. Helyére jó szervezőképességű szakembert kívántak
állítani. E célból két egyetemi professzor véleményét is kikérték; mindketten Zoltán Béla
fővárosi gyógyszerészt ajánlották, aki viszont ódzkodott a megtiszteltetéstől. Azzal próbált
kibúni alóla, hogy súlyos beteg, képtelen a feladat ellátására.

A népbiztos május 31-én délután 3 órára rendelte be magához,a Hungária szállóban be-
rendezett Szovjet Házba Zoltánt. Bár arról nem esett szó, hogy milyen ügyben, de Zoltán
a legrosszabbtól tartott - attól, hogy ki akarják nevezni. Rossz előérzete be is igazolódott:

– Zoltán elvtárs, magát kinevezzük... - indított a népbiztos.
– De kedves... elvtárs, én súlyos beteg vagyok. 51 éves vagyok, 37 éves, napi 16 órai

kemény munkában elfáradtam, megtört ember lettem, ráadásul szívbillentyű rendellenes-
ségben szenvedek. Ön, mint gyakorló orvos, tudhatja, hogy ez mit jelent....

– Persze, hogy tudom. De semmi gond, mi majd meggyógyítjuk.  Maga viszont az osz-
tály vezetését a mai nappal átveszi. Tessék, itt a kinevezési okmánya!

A román hadsereg gyógyszerellátása

Az 1. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház gyógyszertárában Budapest román megszállásának
második napján reggel kilenc órakor egy román gyógyszerész-alezredes (korábban cs. és
kir. ezredorvos) kalauzolásával Lippay-Almássy Károly gyógyszerész ezredesnél megje-
lent két román gyógyszerész tiszt. Parancsot mutattak fel, miszerint a honvéd gyógyszertár
készletéből belátásuk szerinti mennyiséget lefoglalhatnak és elszállíthatnak a román királyi
hadsereg részére.

333



A magyar ezredes, miután egyeztetett a kórházparancsnokkal, a románoktól 12 óra ha-
ladékot kért az ügy elintézésére. Ahogy azok kiléptek irodája ajtaján, már hívta is Csilléry
minisztert. A miniszter annyit tudott segíteni, hogy ajánlólevelet adott neki az antant kép-
viselőjéhez, egy angol sorhajókapitányhoz. Az ezredes közben riadóztatta barátját, egy
cs. kir. sorhajóhadnagyot, aki kiválóan beszélt angolul, s az ő társaságában jelentkezett
be az antant tisztnél.

– Miben állhatok az urak szolgálatára? - kérdezte a sorhajóhadnagy.
Miután az ezredes röviden előadta jövetele célját, s ama kérését, hogy az antant ne en-

gedje kiüríteni a honvédkórház gyógyszerraktárát, az angol így szólt:
– Ezredes úr, remélem, tudatában van annak, hogy mit kér, annál is inkább, mert világos,

hogy a győztes szövetséges hatalmak közé tartozik Románia is, a román hadsereg is, és a
román hadseregparancsnokság által kiadott parancs érvényesnek tekintendő.  

– Igen, tisztában vagyok azzal, mit kérek, sorhajókapitány úr, s állásommal járó fele-
lősségem tudatában ismétlem meg kérésemet.

– Nagyon sajnálom, de bármennyire is szeretném teljesíteni az Ön és minisztere kíván-
ságát, ez nem áll módomban.

– Ez esetben bátorkodom jelenteni, sorhajókapitány úr, hogy a sebesültek és betegek
gyógyszerellátásának zavartalan lebonyolításáért felelősséget nem vállalhatok, amit kény-
telen vagyok azonnal jelenteni felettes hatóságomnak.

- Hm. Milyen sebesültek vannak a kórházában?
– A vezetésem alatt álló gyógyszertár nem csupán saját betegeinket, hanem több hadi-

kórház ápoltjait látja el. Közöttük a legkülönbözőbb hadsereg katonáit: angolokat, fran-
ciákat, németeket, sőt nagy számban a román hadsereg katonáit is.

– Úgy? Khm. Szíveskedjék talán az ezredes úr egy pillanatra a fogadószobába átfáradni,
rögtön készen leszek. Néhány perc az egész.

Tíz perc múlva újra az irodában. Az angol kezében egy pecsétes dokumentum.
– Kedves ezredesem – így az angol – a román parancsnokság rendeletét nem tudom ha-

tálytalanítani, csupán módosítani. Ennek értelmében a rekvirálandó gyógyszerek fajtáját
és mennyiségét Ön határozza meg. Remélem, ez megfelel?

Hát persze, hogy megfelelt. A készletek rohamtempóban történő átrendezését követően
a románok több mázsa oltott mésszel, továbbá nagy mennyiségű hypermangánnal, kamil-
lával és hasonló jókkal távozhattak. Nem voltak igazán boldogok. Ők tulajdonképpen né-
hány kiló kinint, kokaint és hasonló jókat reméltek rekvirálni.

A bomba

A bomba, miként azt Heltai Jenőtől tudjuk, időnként goromba. De tud jótékony hatással
is lenni, persze inkább csak járulékos alapon. A londoni Blitz alatt történt, hogy a Szent
Márk kórház közelében német bomba robbant, s a légnyomás a kórház laboratóriumában
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alapos felfordulást rendezett. Többek között rádobta a fungus penicillium nevű penész-
gomba kultúráját egy veszélyes mikrobakultúrára. A mikrobák szinte azonnal elpusztultak.
Ez a felfedezés persze nagyobb szenzációt keltett, mint bármely, a bomba által okozott
pusztítás. A kutatók rögvest hozzáfogtak egy PN nevű gyógyszer előállításához. Ez később
Fleming nyomán penicillin néven vált ismertté.

A bomba hatásáról egyébként az Ostrom alatt a légópincében egy ismeretlen kolléga
kínjában rövid verset rögtönzött „Az ostromlott patikus éji éneke” címmel. A költői alko-
tást, sajnos, csupán töredékesen sikerült rekonstruálni. Íme:

Szulfamidin, egy vagy páros
Bomba ellen nem hatásos. 
Légópince homályába’
Hajtod fejed nyoszolyádra.
Ne törődjél búval, gonddal,
Kúráld magad Demalgonnal!

Demaltos és Maltosit
Néhanapján felvidít,
De hiába roboráló,
Egyikük sem robotálló.
Ezért aztán, elhiheted,
Az sem baj, ha nincsen szered:

Ezt is majd csak elviseled.

Taktikai aszpirin

Sztanyiszlavov galíciai város, 1. sz. patika, a világháború harmadik, szovjet időszámítás
szerint a Nagy Honvédő Háború első évében, 1941 késő nyarán. Szentlőrinci Béla m. kir.
honvéd hadnagy, civilben gyógyszerész betéved a város 1. sz. patikájába. A városban két
patika működött, de momentán ez volt nyitva. Miután a patikus beszélt németül, hadna-
gyunk bátran előadhatta kérését:

– Gyomorpanaszaim vannak. Szóval, megy a hasam. Valami szénféle kellene, mondjuk
Eucarbon, vagy bármi ilyesmi.

– Szörnyen sajnálom, kérem, de ilyesmi nincs nálunk – közli szomorú fejrázás kísére-
tében a kolléga.

– Hát mi van?
– Baj van. Háború van. Gyakorlatilag mindenből kifogytunk.
Szentlőrinci körülnéz a boltban. Hát, igen. Az üvegek fele üres, csak néhány tinktura-
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féle és bágyadt kenőcs árválkodik a poros polcokon. Na, de ha már bejött ide az ember,
ne menjen el vásárlás nélkül:

– Fogkrémet sem adhat?
– Ugyan, kérem, nem is árultunk soha.
– Fogport?
– Az se nincsen. De – mondja kényszeredett mosoly kíséretében emberünk – ha a főhad-

nagy úr beteg, akkor adhatok, de csakis főhadnagy úrnak adhatok aszpirint. Ugye, az még-
iscsak jobb, mint a semmi… Ugye, ezt akár stratégiai szernek is vehetjük, he, he, he… 

Hosszabb szünet, kényszeredett vigyorgással társulva. Aztán bátortalanul folytatja
– Már csak taktikai meggondolásokból is.... Jól van, akkor adjon aszpirint!
Jó negyedórába telik, mire a kolléga expediálja az öt tasak aszpirint. Üvegből szórja

az elosztó kártyára, méricskél, aztán benyúl egy fiókba és irkalapokat szed elő. A pulton
levő bicskájával akkurátusan felvagdossa az összehajtogatott papírlapokat, majd tasako-
kat készít belőlük és komótosan becsomagolja az öt adagot. Ceruzával mindegyikre rá-
írja: Aspirin.

– Egek – kérdi döbbenten a szovjet háborús valósággal először szembesülő gyomorbe-
teg – így, kézzel készíti a tasakokat? És nincs más papírja, csak ez a vonalkázott irkalap? 

Most a kollégán van a megdöbbenés sora:
– Miért, százados úr, ez így nem jó? A legfinomabb papírba csomagoltam Önnek a

drága aszpirint. Másnak ilyenbe adom – és névjegynagyságúra felszabdalt barna csoma-
golópapírosok csomójára mutat. – Vagy ilyenbe – int fejével a pult szélén árválkodó új-
ságpapíros-kötegre. – Már akinek adok – teszi hozzá halkan, érzékeltetve, hogy aszpirin
csak a kivételezetteknek jár.

– Köszönöm. Mivel tartozom?
– Ó, semmivel, őrnagy úr! Kérem, fogadja el, mint boltunk szerény ajándékát. De ha

legközelebb erre jár, és lenne Önnél némi kötszer…

Hadiszerencse

dr. Sóskúti András gyógyszerész, tartalékos főhadnagy a 2. magyar hadsereggel vonult ki
a Donhoz. Kurszkban egy ezerágyas tábori kórházhoz került, ahol a bakteorológiai és kli-
nikai osztályt vezette. Az osztály állományához három orvos, egy gyógyszerész, 25 fő le-
génység és 5 tengerimalac tartozott. A tengerimalacok állomány idővel jelentősen
megszaporodott, a legénységé nem. 1942 nyarán a város számos éjszakai légitámadást élt
át, a kórház azonban egészen június végéig nyugodtan folytathatta tevékenységét. 

Június 28-án aztán Sóskúti doktorék is kaptak ízelítőt a dologból. Több kisebb bomba
is robbant az épületben, az egyik, egy olyan ötvenkilós átütötte a háromemeletes épület
két felső szintjét és az első emeleti gyógyszerraktárban állapodott meg. Sóskúti legényével
éppen akkor és éppen ott tartózkodott. Legénye, egy alföldi parasztember eszmélt először.

336



A szállongó porban, a törmelékek között szemrevételezte a helyzetet, aztán jelentette a
feltápászkodó Sóskútinak:

– Főhadnagy úr, alássan jelentem, a bomba bécsapott, de megkötött.
– Mi a fészkes fenét csinált?!
– Megkötött, kérem. Beléállt a kötszeres ládába, csak a farka látszik ki belőle nekije...

Felköszöntő

Beleznay Károly budapesti gyógyszerész 1945. január 26.-án az óvóhelyen ünnepelte 60.
születésnapját. Az óvóhelyen, mert Budáról még át-átlőttek a pesti oldalra, s nem lehetett
tudni. Itt köszöntötték fel lakó- és szaktársai a következő versezet kíséretében:

„A kalendáriumban nincs nyoma,
De mégis ünnep van ma.
Ma hatvan éve született a nagyon szimpatikus
Beleznay Károly, a patikus.
Ő, aki óvóhelyünk üdvöskéje
És gyógyítás a mestersége.
Kinek panaszodat még ki sem mondtad
Amikor a gyógyszert már meg is kaptad.
Bár odafenn tombolt bomba, pergőtűz és gránát,
És a halál ülte borzalmas orgiáját,
De ő mégis felnyitotta szétlőtt patikáját;
Bár a patikában a hőfok mínusz három
...Hja’... “első a kötelesség, kis barátom”.
De a tűzoltásban is Károly bátyánk hős volt.
A Beleznayak között biztos „csővezető” ős volt.
Vacsora után a dohányzóban kezdjük a kvaterkát,
Mert a ricinus üvegben tartjuk a kadarkát.
Isten engedje megérni 120 évet
Hogy addig kevergesd a sok fránya mérget!”

Állítólag még némi nyakolaj is került az alkalomra. A köszöntőt mindenesetre a jelen-
levők mindegyike aláírta.
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A felszabadulás ára

dr. Horváth Dénes, a lövői gyógyszertár vezetője in situ, vagyishogy helyben élte meg a
‘felszabadulást.’ Saját és községe óriási szerencséjére a helység harc nélkül került a Vörös
Hadsereg kezére, az oroszok csak átvonultak rajta. Erről így ír visszaemlékezéseiben:

„Az első orosz katona, aki a házunkat elérte, éppen maláriás lázrohamban szenvedett.
A tőlem kapott kininnel pár óra alatt jobban lett. Társai akkor éjszaka főként öltönyeimet,
szmokingomat, frakkomat és néhány egyéb ruhadarabomat, biciklimet vitték el. Maláriás
betegünk másnap hálálkodva visszajött, de azért a még megmaradt öltönyeim közül egyet
ő is elkért”.

Igaz viszont, hogy a később, több hullámban érkezők már csak gyógyszert vittek. „Volt,
aki hóna alatt egy tyúkot tartott”, s így tért be hozzá. Egyébként egységesen szulfonamid
készítményt kértek és kaptak, amíg volt.

Beleznay naplójából

Beleznay korábban – és az ostrom alatt folyamatosan – a rendőrséget látta el gyógysze-
rekkel. Most, hogy a közigazgatás a pesti oldalon kezdett beindulni, kötelességének tar-
totta a hatóságnál bejelentkezni és felajánlani további szolgálatait. Minderről így
emlékezik naplójában:

(1945) „február 1.
2 orosz jön be újra, gumit kérnek. Mutatom a földön az üres dobozokat, elhiszik, hogy

már nincs. Kotorásznak az injekciók között, egyik zsebre vág egy végbélkúpot a végbél-
kúpos szekrényből. A hasamon mutatom, hogy az a hányingeres tünetek gyógyszere, és a
kezemmel mutatom, hogy a végbélbe kell feldugni. Harsogó kacagás. Andrej megölel,
megcsókol, az orosz kacagva dobja vissza a gyógyszert.

február 3.
Reggel tízkor már a városházán voltam. Átmegyek az ugyancsak a városházán levő

rendőrségre. Bejelentem, hogy továbbra is a rendőrség szolgálatában állok.Átadom a fény-
képes rendőrségi igazolványomat. Megköszönik jelentkezésemet, kiadják a rendelkezést,
hogy magyar és orosz nyelven írjanak egy kifüggeszhető táblát:

EZ A HELYISÉG A RENDŐRSÉG VÉDELME ALATT ÁLL, 
KIRABLÁSA TILOS!”
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23. FEJEZET: VIZSGÁZÓK ÉS VIZSGÁZTATÓK

Javaslat

Receptírási vizsga. A jelölt ízjavítót is javasol.
– Ember! – hördül fel a professzor. – Ha még nem vette volna észre, ez végbélkúp!

Amikor Kazay elcsúszott egy – levélen

Kazay Ede, a híres gyógyszerész – igen, valamikor neki is vizsgáznia kellett – Lőte pro-
fesszornál tett gyakornoki vizsgát a Kolozsvári Egyetemen. A prof sokáig faggatta, de
Kazay bizony nem nagyon domborított. Mentő kérdésként Lőte elébe tett egy coca-cserjét
és felszólította, mondja el, mit tud erről a növényről.

Kazay bizony semmit sem tudott róla. A tanfolyamot nem hallgatta, s életében nem ta-
lálkozott még coca levéllel, a patikában ugyanis ilyesmivel nem foglalkoztak. Szóval,
csak hallgatott. Sokáig, mélyen.

A professzor kifakadt:
– Micsoda? Maga nem ismeri a hivatalos drogokat? Hiszen ebből csinálják a kokaint!

Elégtelen!
Kazay félhangon morogva vette át a leckekönyvét: 
– Hivatalos drog… Hiszen akkor az axungia révén officinális állat a hízott disznó is!

Adagolás kérdése

Gyógyisme vizsga. A prof:
– Úgy látom, tisztában van a szimptómákkal. No, aztán mivel kezelné a beteget?
A hallgató eldadogja a szer nevét.
– Helyes. És mégis, milyen adagolást javasolna?
– Egy evőkanállal naponta.
A prof elkomorul. Öt perc hallgatást követően a vizsgázó diadalmasan felkiált:
– Most már tudom, professzor úr, kérem! Ebből a szerből egy evőkanálnyi sok, ezért

mindösszesen három cseppre van szükség naponta.
A prof az órájára néz:
– Sajnálom, kérem. A beteg már exitált… Ön is eltávozhat!
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Gyakornoki vizsga

A gyakornoknak a Folia Malvae-ról, vagyis a mályvalevélről kell beszélnie. Hát beszél.
De nyilván nem eleget, mert a prof állandóan unszolja, hogy mondjon még róla valamit.
A tirónak azonban lassanként elfogy a tudománya.

– No, kolléga úr, mit tud még róla mondani? – noszogatja tovább a prof.
– Izé, van egy alkaloidja is.
– Alkaloidja? Ugyan, aztán mi lenne az?
– A Malvin.

Varságh aláirat

Bókay Árpád belgyógyász professzor, farmakológus előbb Kolozsvárott, majd Pesten adott
elő gyógyszertant. Indexaláíráskor rendesen megrohanták a hallgatók, ezért aztán a pro-
fesszor kénytelen volt szabályozni a folyamatot: a sorban állóktól az asszisztens vette át
a leckekönyvet és nyújtotta át aláírásra a profnak. Varságh Zoltán, a későbbi főszerkesztő
azonban élelmes emberként elsétált a sor mellett és fapofával beadta a leckekönyvét.
Bókay azonban észlelte a cselt és így utasította rendre a törtető ifjút:

– Fiatalember, nem az Országházban vagyunk, itt ne tolakodjék! Maga túl korán kü-
löncködik. Bizonyára specialitásgyártó gyógyszerésznek készül.

Hanem azért aláírta az indexet.

Ajánlás

A Kolozsvári Egyetem fiatal, rendkívül tehetséges tanárát, dr. Balogh Kálmánt a főváro-
siak szerették volna Pestre csábítani. A tervnek azonban a tanári testületben voltak ellenzői,
elsősorban olyanok, akik Balogh tehetségétől és energikus, „rámenős” természetétől fél-
tették – mindenekelőtt a maguk stallumát. Ezek első sorban elhanyagolt külsejére és szang-
vinikus természetére hivatkozva próbálták megfúrni átvételét. 

Markusovszky professzor jól ismerte mind Baloghot, mind pedig az ellenzéket. Ezért
aztán, amikor Wágner professzor ebben az ügyben a véleményét tudakolta, a következőket
írta neki:

„Kedves Barátom, ha feleséget akarnál választani, akkor neked egy olyan mozgékony
lényt, mint Balogh Kálmán, igazán nem ajánlhatnék. De miután nem háztartásod osztod
meg vele, a tanári testületben pedig elég nyakravalós ember lesz, aki fékez; azért én neked
nyugodtan ajánlhatom Balogh Kálmánt.”

A következő, 1867-es tanévet Balogh már Pesten kezdte.
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Winkler angolul vizsgáztat

Winkler Lajos professzor (1873 k. – 1939) kémia-vizsgái kellő alázatot, sőt istenfélelmet
tápláltak a gyógyszerész-jelöltekbe. Csupán egy amerikai magyar lány készülődött nagy
lelki nyugalommal a záróvizsgájára, nem zavartatva magát a prof félelmetes hírnevétől.
Szülei gyógyszerészi pályára kívánták adni – s az ifjú hölgy 7 évet húzott már le egy fő-
városi patikában, így konyított valamit a szakmához, viszont a magyart még mindig törve
beszélte.

A vizsga napján vagy tucatnyian szorongtak – szó szerint – a folyosón. Hősünk, Mária
viszont kifejezetten vidámnak tűnt.

– Te nem izgulsz? – kérdezte egy társa. – Itt mi mindnyájan el fogunk bukni…
– Nem félni! Nem félni! – közölte vidoran Mária. – Fogom mondáni, hogy rosszul be-

szél nyelvem, nem bántotok ákkor.
Amikor aztán az első öt vizsgázó közül Winkler apó Máriát szólította ki elsőnek, a le-

ányzó amerikai közvetlenséggel közölte:
– Nem tudok mágyár nyelv rendesen.
– Nem baj. Milyen nyelven beszél?
– Ángol. 
– Jó, akkor angol nyelven fogom vizsgáztatni – szólt a prof, s a hallgatósághoz fordulva

imígyen folytatta: – Maguk ne is figyeljenek ide, ezt most csak mi ketten fogjuk érteni, a kis-
asszony meg én. És elkezdtek angolul diskurálni. A többiek valóban nem értettek belőle egy
árva kukkot sem. Ez így ment vagy 10 percig. A prof végül széles mosollyal írta be a jegyet,
az amerikás kisasszony szintén mosolyogva átvette az indexét, majd kilibbent a szobából.

A folyosón a kollégák első dolga volt megkérdezni:
– Hogy ment?
– Oké! Én nem tudtá kémiá, professzor nem tudtá ángol nyelv. Káptám kitűnő.

Dialízis

Dr. Ejury Lajos (1870-1965) 1886-90 között volt gyakornok Alsólendván. 1893-ban szer-
zett oklevelet Budapesten, majd ezt követően Debrecenben, Győrött és Keszthelyen dol-
gozott segédként. 1904-ben avatták a kémia doktorává Kolozsvárott. 1907-től nyugdíjba
vonulásáig, 1933-ig a magyaróvári Gazdasági Akadémia tanáraként működött, ugyanitt
negyed századon át volt a sportkör elnöke, sőt, a vívók és az evezősök, mintegy 50-60
hallgató edzője.

Hallgatóival, különösen sportoló diákjaival rendkívül barátságos, közvetlen viszonyban
volt, akik ismerve egészséges humorérzékét, különböző kisebb-nagyobb ugratásokat is
megengedtek maguknak vele szemben. Egy alkalommal, edzés után egy négy fős dele-
gáció kereste fel Ejuryt. 
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–  Mi van, fiúk? Az edzésnek vége – szólt a tanár-edző.
–  Professzor úr! Dialízisre jöttünk – indított a szószóló in medias res.
–  Mire jöttek? – lepődött meg Ejury.
–  Dialízisre. Hoztunk is hozzá vizsgálati anyagot! – vigyorgott az evezős négyes fiatal

kormányosa, s a háta mögül előhúzott egy palack Küküllő-vidéki bort.
Emberünk ugyanis előző nap a könyvtárban felfedezte, hogy a professzor korábban,

még 1904-ben közleményt jelentetett  meg „A borok dialíziséről” címmel az „Erdélyi
Múzeum” c. periodikában.

Winkler gavallér

A gyakornoki tanfolyam igen szép létszámmal, mintegy 120 fővel indult. Az első órát
Winkler professzor tartotta, akiről tudni való volt, hogy a hölgyekkel szemben maga a
megtestesült gavalléria. Ennek megfelelő volt az antré-ja. Gyuri bácsival, a pedellussal
annyi szál szekfűt hozatott be, ahány hallgatónő volt a tanfolyamon. Illetve eggyel többet. 

A cseppfolyósított levegőről szólt az óra vége felé, s annak demonstrálására, hogy mi-
lyen alacsony hőfokú a nitrogén és az oxigén keveréke, belemártott a cseppfolyós oxi-
génbe egy szál piros szegfűt. Az persze abban a pillanatban acélkeménységűvé fagyott.
Aztán az asztal alól elővett egy kalapácsot, s azzal kezdte ütögetni az így preparált virágot.
A virág különös, csengő hangot adott; a terem hamarosan úgy visszhangzott, mint egy ér-
celőkészítő csarnok. A hallgatók dermedten bámulták a jelenetet. Amikor a prof már kel-
lően kikalapálta magát, odaszólt Gyuri bá’nak:

– Vegyük sorra a többit!
Apró, halk sikolyok. Aztán felhangzott a hölgyek könyörgő kórusa:
– Ne tessék bántani!
Winkler úgy tett, mint aki keményen tusakodik magával. Közben végig szólt a kórus.

A végén a prof biccentett és odaszólt Gyuri bá’nak.:
– Nem bánom, nem bántom. Ossza szét a hölgyek között!
Így jutottak a gyakornok kisasszonyok első vegytan-órájukon egy-egy szál piros szeg-

fűhöz.

Approbáció

A Nagy Háborút követő első approbációs, vagyis gyógyszerész-továbbképző tanfolya-
mot 1930-ban indították újra a fővárosban. A tanfolyam elvégzését követően a résztve-
vők vizsgát tettek. A frissen vizsgázót kérdi kollégája:
– Na, milyen volt? Átengedtek?
– Á, próbálták, próbálták…
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Tuzson rávezet

Tuzson János professzor 1918-től a budapesti tudományegyetemen a növényrendszertan
nyilvános rendes tanáraként működött. Tanítványai visszaemlékezései szerint szókimondó
ember volt, a szó szoros értelmében, az előadóteremben és azon kívül is.

A következő történet állítólag egy gyógyszerész hölgyhallgatóval kapcsolatos. Az ifjú
hölgynek nem sok fogalma volt a tárgyról, ráadásul rettenetesen izgult: esernyőjét lábai
közé szorítva feszengett a székben.

Tuzson feladott neki egy könnyű kérdést, megnevezve egy erdei növényt:
– Kisasszony! Mondja csak, melyik családba tartozik ez a növény?
A kisasszony bizony nem tudta. Ötölt-hatolt, s közben kínosan kapaszkodott kézzel-

lábbal az ernyőjébe. A prof megszánta és rá akarta vezetni arra, hogy a kérdéses növény
az ernyős virágzatúak (Umbelliferae) családjába tartozik. Rámutatott hát az esernyőre és
feltette a segítő kérdést:

–  Hát mi van a lába között?
–  A vizsgázó ifjú hölgy egy pillanatra meghökkent, de aztán diadalmasan kivágta:
–  A fenyőfélék családjába! 
–  No, igen – szólt a prof kissé rezignáltan. – Nyilván a Pinaceae-ra gondolt, kisasszony.

Anatómiából jeles, egyébként elégséges. 
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Óda a Rizomaltánhoz

Boldogult Kukuruk Jóska négysorosa a Rizomaltán
nevű roborálószer dicsőségét zengi. A négysoros
költemény a maga idejében igen népszerű volt, csak
a gyártónak nem tetszett.

„Tápcukor ez, nagyon nyákos,
Ezt szedi a székesváros,
Ettől hízik Julcsi, János,
Lényeg, hogy ez rizomákos.”

279. ábra Eredeti Rizomaltán doboz



24. FEJEZET: ÜNNEPLŐK ÉS ÜNNEPELTEK

Akit a Muzsa...

A Gyógyszerészek Borgazda Társaságát Muzsa Gyula alapította meg 1899-ben több ha-
sonszőrű (néhány rosszindulatú segéd szerint szőröstorkú) gyógyszertár-tulajdonossal. 
A borgazda vacsorákra havonta egyszer, legfeljebb kétszer került sor, s csupán 1919-ben
szüntették ideiglenesen. Aztán 1942 decemberétől – de akkor még az érintették nem sejt-
hették, hogy ez utóbbi nagyon hosszú szünet lesz – máig tart.

Mindenesetre a jó hangulatú társas vacsorákon gyakran megtörtént, hogy megjelent kö-
rükben a múzsa, s ilyenkor jobbnál-jobb alkalmi költemények születtek. Sajnos, ezen eg-
zotikus patikus-lírának nem akadt krónikása, ezért a rímes laudációk java része elveszett
az utókor számára. Saját gyűjtésünkből is csupán egyetlen eggyel tudunk szolgálni – az
1930-as évek elejéről. Íme:

Ötven éves Kárász Pista,
Harminc éve borszeszista.
Vagyon néki csukamája,
Ezer áldás szálljon rája!

Gyógy- és szeres, netán gyáros,
Tőle székes a főváros;
Patikája olyan tiszta,
Tisztiorvost elvakítja.

Élj sokáig, derék Pistánk,
Éjjel-nappal érted innánk,
Sósat, töményt, nyakolajat,
Csak magadat meg ne tagadd!

Expediálj port és ostyát,
Szaliciles dürgőpasztát,
Reáljogon éld éltedet,
Gaál Bambi majd eltemet,

Ha Vízkereszt másodnapján
Eljön érted öreg Damján,
Cigány húzzon reád tust –
Most viszik a patikust!
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Az elnök úr rögtönzött pohárköszöntője

Zboray Béla gyógyszerészegyesületi elnöknek Varságh Zoltán volt a titkos beszédírója,
korabeli kifejezéssel élve éceszgébere. Az elnök úr valamelyik nyilvános bankettel kap-
csolatban segítséget kért és kapott emberétől – írásban. Zboray bemagolta a szöveget, s
nagy sikerrel el is mondta az ünnepi lakomán.

Két hét múlva találkozott a vidéki útjáról visszatérő écesszgéberével, akit ezzel a kér-
déssel fogadott:

– Hát szerkesztő úr, ugye szép volt a bankett?
– Méltóságosan szép volt, elnök úr.
– No, és mit szól az én pohárköszöntőmhöz?
Varságh hirtelen megszólalni sem tudott, de azért csak kinyögte:
– Iiigen, igazán hatásosan méltóztatott elmondani.
– Lássa, szerkesztő úr – szólt elégedetten az elnök úr –, ha én készülök a beszédre, az

sohasem olyan jó. De ha rögtönözve szólalok fel, mint legutóbb is a banketten, akkor min-
dig jobban sikerül a dolog!

Mi teszi boldoggá a gyógyszerészt?

1937-ben dr. Atzél Elemér gyógyszerész miniszteri tanácsossá történő kinevezése alkal-
mából a Gyógyszerészek Országos Egyesülete díszvacsorát adott a Royal szálló külön-
termében. A jeles alkalomra felvonult a szakma krémje és számos fővárosi notabilitás. A
köszöntő beszédet az Egyesület elnöke, Tauffer Gábor tartotta. Taufferről két dolog is
tudnivaló volt, egyrészt, hogy keményen jobboldali, másrészt, hogy imád beszédeket mon-
dani. Most is hosszan beszélt. Már vagy öt perce beszélt, a következő költői kérdéssel
fordult az ünnepelthez és a hallgatósághoz: „Mi teszi boldoggá az embert?” Aztán némi
hatásszünetet követően lendületesen így folytatta: „Az erő, fizikum, szellemi képesség,
harmónia, de legjobban a munka…

Ekkor dörmögött közbe az asztal végén egy korábban már kissé feltöltött gyógyszerész
kolléga, mintegy magának, de úgy, hogy azért az alvég is meghallhatta, ha akarta:

– Akkor én egy kurvára boldog gyógyszerész vagyok…

Hogy kerül a kutya farka az asztalra?

Koritsánszky Ottó, az országos egyesület elnöke igen szeretett szónokolni és felköszön-
tőket mondani. Ez a gyengéje néha bizony egészen furcsa beszédekre ragadtatta. Kortársai
sokáig emlegették 1931-es „kutyafarkas” pohárköszöntőjét, amelyet német nyelven, a
Nemzetközi Gyógyszerésztörténelmi Társulat bécsi közgyűlése alkalmából hozzánk lá-
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togató 15 tagja tiszteletére tartott díszvacsorán mondott. Ímé, a nevezetes üdvözlő beszéd
teljes szövege:

„Hölgyeim és Uraim! Kedves külföldi vendégeink! Nálunk, magyaroknál az a szokás,
hogy a vadászkutyának, hogy éber legyen és mindent jól megfigyeljen, lenyesik a farkát.
De nem egyszerre nyesik le, hanem három részletben. Mi azt várjuk most kedves vendé-
geinktől, hogy figyeljenek itt meg a mi szép fővárosunkban minden szépet és legyenek
otthon, hazájukban apostolai Magyarországnak. Az első darabot az ország határán, He-
gyeshalom állomáson nyesték le a kutya farkából, amikor kedves vendégeinket hazánk
nemzeti színeivel díszítették fel. A második darabot a győri állomáson nyesték le, ahol
győri kartársaink a vendégeket elhalmozták virággal. Most it vagyunk hazánk szép fővá-
rosában s drága vendégeinket a fehér asztalnál ünnepeljük. Most nyestük le a kutya far-
kának harmadik részletét. Most aztán mindenki figyelhet. Ennek a lenyesésnek emlékére
minden kedves külföldi vendégünk a tányér mellett ott találja a magyar különlegességet,
a magyaros ’budlibicskát’! Éljenek! Hoch!”

Egy berlini kolléga a beszéd alatt a mellette ülő magyar gyógyszerészt a soros poénokra
végig oldalbabökésekkel figyelmeztette. A legvégén aztán odasúgta szomszédjának:

– Remélem, nekünk nem most akarják levágni az első darabot! Egyébként nekem nem
is tudnák…

Óda a Richterhez

A belgiumi N. V. Produkten-Richter, a kőbányai anyavállalat forgalmazó cég alkalmazottai
fennállásuk tízedik évfordulójára közös erővel „Richter-ódát” szerkesztettek – ékes flamand
nyelven. Az alkalmi költemény (dr. Magyar László nyersfordítása alapján) így hangzik:

Tíz esztendő munkában, 
Hát ezt is megértük;
Fájdalomra sokaknak hozánk enyhülést,
Szerünkkel kezeltünk
krónikus meghűlést,
és sok más nyavalyát. 
elmúlt általunk, velünk,
migrén és köhely.
Ó, gyermek! Tűzoltó, főapát!
A Richter vár! Jövelj!

Raktáron vagyon felesen
sokféle pirula, kerek és hosszúkás.
Ha béveszed, meggyógyít sebesen,
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s elkerül a zord kaszás.
Köhécselsz? Gyomrod rándul görcsbe?
Tégy csak sörödbe
Glandiposant, kevést.
Ha pedig bánt férfi-baj,
az Eugastrine-nal
egy görög istennel felérsz!

Refrén:
A Richter-termék 
soh’sem szertelen,
de nem is 
punya;
Izzad néki a lába? 
Néked 
Férfiúi éked?
Nem vagy szeplőtelen?
A Richternél erre oly
sokféle szer terem.

De hogy itt abba ne hagyjam,
zengjen tovább e dallam!
Halld hát javallatom:
A Sanator B orálisan,
de persze felrázva
nagyon,
jobb hatású, mint a 
brüsszeli atom-
ium, bizony.

Refrén

Vivat Richter!
Víg kedély, s egészség
támogatója!
Veled, s oly sok
kiváló szereddel  
készülünk
a századik
évfordulóra!
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Közvetítő nyelvek 

A Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 1931. október 27-i „kihelyezett” vezetőségi ülését
Budapesten tartotta.  A Magyar Gyógyszerészek Egyesülete számára ez nem csupán nagy
megtiszteltetést, de piros betűs ünnepet is jelentett. El is követtek mindent, hogy a ren-
dezvény kiválóan sikerüljön. A vendéglátók például egy teljes napot szenteltek az opti-
mális ültetési rend kialakításának. Úgy tűnt, sikerrel. 

A Szövetség titkára, a belga gyógyszerész egyesület alelnöke, akiről tudni lehetett, hogy
egyben a könyvtárosi tisztet is ellátja, Funk Józsefet kapta szomszédjául, a magyar egylet
tanulmányi bizottságának elnökét – és könyvtárosát. A két könyvtáros pillanatokon belül
egymásra talált és német-francia-olasz keveréknyelven kiválóan elcsevegett egymással.
Abban is megállapodtak, hogy Funk az első lehetséges alkalommal megmutatja kollégá-
jának az egyesületi könyvtárat. Ez szombaton történt. Vasárnap futár kézbesítette Funknak
az alábbi, stílusosan nem szállodai levélpapírra, hanem egy üres vényre írt magyar nyelvű
üzenetet:

„Budapest 26 10 31.

Becses Pályatárs, Midőn neked van az időt at mutatni magamat az könytáret

gyógyszerészetöknek? Nekem lesz időt, hétfő délután es holnap kedd reggel. Szerda

nem én leszek szabad.

Én is reménylek és hiszek, mikep te, Magyarorszog visszaállitoban!

Felelet olaszos, kerem. En hasznalatos esperanto-magyar szótar.

van Schoor Oscar. Gyógyszerész Belg. 

Szállás Carlton, Szoba 331. Budapest”
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25. FEJEZET: KIS TÖRTÉNETEK NAGYOKRÓL

Jótanács

Réthy Béla 1910-ben Abbáziában üdült, amikor is egy hűvös estén meg talált hűlni. Épp
padon üldögélt a parkban, szomorúan köhécselve. Ekkor odalépett hozzá egy úr és meg-
kínálta pemetefű-cukorkával: Ezt próbálja meg, ez biztosan segít!

Az opijum regénye

Kabay János (1896-1936) úgy vélte, hogy a mákgubó karcolgatása helyett gépesített mód-
szerekkel is lehet ópiumot gyártani. Üzemében, amelyet a falubeliek nemes egyszerűség-
gel csupán „méreggyárként” emlegettek, a zöld növényből kívánta kinyerni az anyagot;
ennek érdekében a  büdszentmihályi gyógyszerész-vállalkozó húsz holdon termesztett
mákot. Abban az évben azonban nagy szárazság dúlt, s a zöld növényből a prés alatt nem
nagyon jött a lé. Erre a munkások lopva vizet öntöttek a présléhez, hadd legyen vele bol-
dog az igazgató úr. Számításuk bevált, az igazgató úr tényleg nagyon boldognak mutat-
kozott, miután a lével együtt a kinyerhető ópium mennyisége is növekedett.
– Látják – közölte ragyogva Kabay – ezt teszi, ha egy kicsit odafigyelnek, és akkor taka-
rítják be a termést, amikor még zöld!
– Idefigyeljen, gyógyszerész úr! – fortyant fel erre az egyik előmunkás – Én már csak
ammondó vagyok, ennek az ópijumnak benne kell lennie a növényben, ha zöld, ha száraz! 

Igaza volt. Kabay később kidolgozta a száraz eljárást is, amely remekül bevált.

A béke vára – versbe zárva

Széky Miklósnak, a neves kolozsvári gyógyszerésznek – nem mellesleg konyakgyárosnak
– Házsongárdon volt nagy villája. A Horváth építőmester által felhúzott villa falára már-
ványtábla került, az alábbi büszke felirattal (Szász Béla verse):

„Békevár 1885

Isten jóvoltából szeretet szavára 
Épült a szeretet e kis békevára.
Aki benne lakik, mind szereti egymást.
Ha igaz vagy, lépj be, megszeretünk, meglásd!”
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Bajnóczy Sándor gyógyszerész és dr. Jakabházy Zsigmond tanársegéd ezt a feliratot fedték
el vöröses, márványszínű papírossal, amelyre arany festékkel a következő feliratot ’vésték’ rá:

„Horváth jóvoltából Székynek szavára
Épült a cognacnak e kicsiny raktára.
Akik benne laknak, leitatják egymást.
Ha berúgtál, fuss el, mert kirúgnak, meglásd.”

A rövidlátó gyógyszerész-konyakgyáros csak hetek után vette észre a cserét. 

Geróf Kazay

A kiváló gyógyszerész-kémikus, a népszerű tudós, Kazay Endre jól fejlett humorérzékkel
rendelkezett. Ez persze azt jelentette, hogy az önirónia sem állott tőle messze.

Egy tudományos kongresszuson egy ismeretlen, szörnyen komolynak látszó úr a kö-
vetkező kérdéssel lépett oda hozzá:

– Ugye, kérem alássan, uraságod gróf?
Kazay kissé meglepődött, de pókerarccal válaszolta:
- Nem, kérem, nem vagyok gróf. Csak olyan hülye képet vágok, mintha mágnás lennék.

A szegedi Hágiban

Juhász Gyula jó barátságban volt a Szeged-Rókusvárosi patikussal, Meák Gyulával, aki
nem mellesleg országos hírű zongoraművész is volt. A világháború nem törte meg a sze-
gediek életkedvét, sőt, ha lehet, még fokozta is. Ezekben az években a város egyik nép-
szerű étterem-mulatója, a Hági majd minden nap telt házzal működött.

Juhász és Meák is gyakran látogatták a helyet. Egy alkalommal, amikor különösen nagy
volt a nyüzsgés, egy sarokasztalnál tudtak a főpincér csak egy sarokasztalnál tudott nekik he-
lyet szorítani. Innen figyelték szótlanul a bokázó, daloló, duhaj vendégsereget, a füstöt, a lár-
mát, a tülekedést. 

A költő szótlanul, izzó szemmel meredt a kavargó tömegre. Aztán suttogva megszólalt:
– Borzalmasan szép.
– Az – bólintott rá Meák. – És ha ezt még zongorázni is lehetne!

Nem kell ígérgetni 

Sztupa György gyógyszerész 1875-ben szabadelvű képviselő-jelöltként kampányolt a fe-
hértemplomi választókerületben. Hatvan fellobogózott kocsi kíséretében vonult be a pá-
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lyaudvarról a városba, hogy megtartsa programbeszédét. Természetesen óriási sikert ara-
tott a jól bepálinkázott korteresek körében.

A beszéd elhangzását követően odalépett hozzá egy román atyafi, és a következőket
mondta neki: Nagyon tetszett nekem a beszéded, mégpedig elsősorban azért, mert nem
ígértél benne semmit. Az előző követünk, a Babesiu, fűt-fát ígért, ígért az még esőt is, bi-
zony. Persze még csak nem is esett utána vagy egy hónapig. Te nem ígértél esőt, és ma
mégis esett, ezért rád szavazok!

Nem jó nóta

Sós Aladár úgy emlékszik, a nevezetes eset 1912 körül történhetett a  özv. Ónozó Poldiné
szegedi pince-halászkocsmájában. Itt foglalt helyet a törzsvendégeknek fenntartott nagy-
asztalnál a Tömörkény vezetésével mulatni készülő társaság: Móra Ferenc, Szigethy Vil-
mos, Almássy Endre színigazgató és néhány újságíró. A másik nagyasztalnál már ült egy
másik társaság, a színtársulat művészei és művésznői. Körmendi Kálmán vezényletével
javában énekeltek. A következő nótát:

„Pándon búcsú volt,
Pécelen meg nem.
Szeret engem egy kislány,
De én őtet nem.
Tiltja a papa, tiltja a mama,
Tiltja az egész famí-í-í-li-i-a.”

Aztán kezdték újra. És újra. A tízedik is-
métlés után Tömörkény megszólalt: 
– Nem jó nóta, túl sok benne a történés
mög az értelöm. Azzal beszédesen hallga-
tott egy nagyot. Közben a színészasztal is
elcsen- desedett; vagy megunták a mulat-
ságot, vagy tartottak az igazgatójuktól. Tö-
mörkény ekkor magához intette a cigányt,
s csak annyit mondott neki: Brázay. A prí-
más értőn bólintott, s vezetésével a banda
búson és vontatottan rákezdett a Brázay-
kesergőre, kísérve a múzeumigazgató úr
szomorkás baritonját:
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„Brázay sósborszesz
egy korona
a kis üveg,

a nagy üveg
két korona.”

Aztán átcsapva fortéba:

„Használati utasítás mellékelve van.”

Aztán megint elölről. És megint, aztán megint. Az ötödik ismétlésnél már mindenki a
Brázayt fújta. 

Szociális érzék

Pintér Pál gyógyszerész a boldog békeidőkben a budapesti gyógyszerészek nyugdíjegy-
letének Aggteleki utcai házban, egy igen jutányos áron bérelt, udvari lakásban rezideált.
Ugyanitt, a nyugdíjegylet dísztermében került sor több-kevesebb rendszerességgel a ne-
vezetes gyógyszerészi vacsorákra, természetesen borozgatással, szakmai és egyéb kérdé-
sek megvitatásával egybekötve. Egy alkalommal heves vita alakult ki a szegények
gyámolításáról, különösen annak módjairól és mértékéről. Pintér – igen fejlett szociális
érzékről téve tanúbizonyságot – azt fejtegette, hogy a fővárosi gyógyszerészek korántsem
adakoznak lehetőségeikhez képest, sőt, kifejezetten szűkmarkúak velük szemben.

Filo János gyógyszerész, a ház gondnoka csak hallgatta, hallgatta Pintér hosszas érve-
lését, majd szót kért, s a maga részéről a következő szavakkal zárta le a kérdést:

– Pintér Pál kollégánk engem teljesen meggyőzött álláspontja helyességéről. Éppen
ezért én, mint a háztulajdonos Gyógyszerész Nyugdíjintézet gondnoka, a szegények va-
gyoni helyzetének javítása céljából saját hatáskörömben ezennel felemelem Pintér Pál
házbérét havi 80 koronával. Adjon az Isten neki jó egészséget, hogy a szegények javára
ezt épségben elviselhesse!

Filot az egybegyűltek lelkesen megtapsolták. Pintér kivételével, persze.

Telefonugratás

Az 1900-as évek elején a fővárosi nagyobb gyógyszertárak már mind rendelkeztek tele-
fonnal. Természetesen Török János, a központi gyógyszerraktár tulajdonosa is. Török a
kollégák körében arról volt híres, hogy bár áldott jó ember, munka közben ideges, kibír-
hatatlan fráter lesz belőle, továbbá, hogy ki nem állhatja az osztrák-német, egyáltalán
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német vigéceket (értsd: diploma nélküli orvoslátogatókat). A telefonos kisasszonyok pedig
rettegtek tőle, mert egy-egy téves kapcsolást követően olyan gorombán bánt velük.  Emiatt
Török telefonját is ki akarták kapcsolni, amitől csak a nagyhatalmú Filo János közbenjá-
rása mentette meg.

Varságh Zoltán, a „Gyógyszerészi Szemle” szerkesztője, a nagy tréfamester ezekre az
ismert körülményekre építette fel telefonos ugratását. Egy – Törökkel közösen átbumlizott
– éjszakát követően, korán reggel felhívta kollégáját.

– Ki az? – kérdi másnapos hangon Török.
– Wer spricht? (Ki beszél?) – kérdi vissza Varságh elváltoztatott, cérnavékony hangon.
– Mit akar, ember? – ordítja a telefonba Török.
– Habe Ich die Ehre Herrn Johann von Filo zu sprechen? (Nemes Filo János úrral van

szerencsém beszélni?)
– Nem Filo beszél, itt Török beszél! – üvölti a kérdezett.
– Ist Herr Johann von Filo nicht anwesend? (Talán Filó János úr nem elérhető?) – csi-

csergi az előbbi hang.
– Nincs itt Filo! A kilerejzumát, mondja már, mi a radai rossebet akar, mert erre nincs

időm! Nix Zeit, érti?!
– Ich verstehe – mondja a cérnavékony hangocska. Aztán rövid hatásszünetet követően,

normál hangszínben, de már magyarul folytatja – Hát, ha nincs ott Filo úr, akkor hogyan
fogja Török úr a Filo seggét megcsókolni?...                        

Az ezt követő artikulátlan üvöltést állítólag még a Telefonközpontban is hallották. Török
pedig még évekig nyomozott a tettes után.

Winkler tisztességes

Winkler Lajos tanársegéd korában Than Károly keze alatt dolgozott. Egyébként ekkoriban
mulatós, bohém (de sohasem duhaj) fiatalemberként ismerték. Than professzor tanárse-
gédje eme éjszakba nyúló szokásáról nem tudott, de ha értesült volna róla, akkor sem
szólja meg. „Than papa” egyszer azzal bízta meg Winklert, hogy a másnapra kiírt szigor-
laton helyettesítse őt. Átadta a szigorlatozók iratait, majd közölte, hogy a szigorlat idejét
reggel nyolc órára tűzte ki.

– Nem tetszett tévedni, méltóságos uram? – kiáltott fel megrökönyödve Winkler.
– Miben tévednék? – kérdezett vissza a prof nem kevésbé meglepetten.
– Hát a szigorlat idejében, méltóságos uram! – közölte Winkler majdhogynem sértett han-

gon. Reggel nyolc órakor? Nyolckor…, nyolckor már minden tisztességes ember alszik!
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Expedicio simplex vocalis

Stéger Xavér Ferenc, a kiváló hőstenor az 1840-es évek elején Esztergomban volt segéd.
Tehetsége már ekkor megmutatkozott; rendszeresen énekelt a belvárosi Öregtemplomban.
Egy alkalommal egy szépasszony a „Magyar Királyné Vize” rendelésekor évődve meg-
kérdezte a fiatal segédet:

– Mondja, Francikám, tényleg szép leszek ettől?
A kissé szégyenlős Francinak nem volt érkezése válaszolni, mert közbevágott a főnöke: 
– Feri, énekelj hozzá egy Ave Mariát!
A szépasszonyt történetesen Máriának hívták…

Hogyan kell opodeldokot csinálni?

Az opodeldok egykoron nagyon népszerű szernek számított. Már Paracelsus korában is-
merték – ő maga volt a „linimentum saponis” keresztapja. E jeles gyógykenőcs tulajdon-
képpen alkoholos szappanmassza volt. Tömörkény és korosztálya még dolgozott vele.
Mára már az opodeldok nevére sem emlékeznek, nemhogy az összetételére. Készítése
nem kis gyakorlatot és óvatosságot igényelt. Továbbá sok szerencsét. Az alábbi történet
azonban nem róla szól, hanem a későbbi, neves szerkesztőről.

Varságh Zoltán Felkán (ma Poprád egyik kerülete) volt gyakornok az öreg Scherfel Au-
rélnál, aki többek között az ország egyik legkiválóbb gyógynövény-szakértőjének számí-
tott. Az oklevelest, Zathureczky Ervint egy nap a princi azzal bízta meg, hogy tanítsa meg
a praxit, mármint Varsághot opodeldokot csinálni.

Zathureczky beleteszi egy nagy üstbe a gyanús masszát és lassú, szabad tűzön hevíteni
kezdi. Egyszer csak kiszalad a spiritusz és az egész kotyvalék lángra kap. 

Zathureczky káromkodik, a készenlétben álló laboráns pedig azonnal hozzálát a tűzol-
táshoz. Nagynehezen sikerül neki. Zathureczky eközben folyamatosan káromkodik, majd
az oltást követően újrakezdi a műveletet. 

– A rosseb álljon bele minden opodeldokba! – dühöng pár perc múlva az okleveles, mi-
után a massza újra lángra kap. – Hát nem lukat égetett a csizmámba?! 

Erre már az öreg Scherfel is odarohant a sparheldhez:
– Mit művel itt, maga ügyetlen! Menjen innen, én megtanítom a gyakornokot, hogyan

kell opodeldokot csinálni! 
Az öreg ezután maga piszkálta a sparheltben a tüzet, miközben óvatosan kavargatta az

üstben sunyin fortyogó masszát. Azonban minden óvatossága ellenére az egész katyvasz
egyszer csak újra belobbant – ezúttal magasan lobogó lánggal. 

Ezt a fél bajsza bánta. A laboráns, aki nem mellesleg önkéntes tűzoltó volt korábban,
ugyan szinte azonnal egy zsákdarabot borított az öreg Scherfel fejére, de már későn: a ba-

354



jusz egyik fele menthetetlenül odalett. A saját gyártmányú bajuszpedrő ugyanis kiválóan
segítette az égést még oxigénhiányos helyen is.

– Vegyék le rólam ezt az izét! – dühöngött a princi. – Na végre! Nekem most el kell mennem!
– tapogatta bal bajuszának üszkös roncsait, miközben szörnyű bűz terjengett a helységben.  -
De maguk csak maradjanak, a gyakornoknak meg kell tanulnia opodeldokot csinálni!

Az opodeldok végül is elkészült. De Varságh saját bevallása szerint okleveles korában
sem tudta, hogyan is kell igazi opodeldokot csinálni.

Dohányozni tilos!

Valamikor az 1930-as évek közepén a Chinoin új biztonsági főnököt kapott. Emberünk
az „új seprő jól seper” elvének megfelelően igen energikusnak, sőt rátermettnek bizonyult:
mindenre szeme, sőt, sasszeme volt. Azt is azonnal észrevette, hogy valaki szivarral a szá-
jában vág át a gyárudvaron. Azonnal odarohant a delikvenshez és megállította:
– Jó napot! Ha Ön nem tudná, ez tűzveszélyes üzem, itt tilos a dohányzás!
– Tudom.
– Tudja, és mégis dohányzik?!
– Nekem lehet.
– Hogyhogy lehet? Kicsoda maga? Netán a Jóisten?
– Nem egészen. Dr. Wolff vagyok. Enyém a gyár… 

Hisztizni csak a győztesnek szabad

Székely Éva olimpiai úszóbajnokunk harmadéves gyógyszerész hallgatóként a londoni olim-
piára készült – nagyon, nagyon kemény edzésekkel. Amikor megtudta, hogy az olimpiai
csapatba jelölték, izgalmában aznap a laborban mindent kiejtett a kezéből, „és összevissza
öntötte az oldatokat.” A kiutazás előtt nem sokkal viszont száraz mellhártyagyulladást kapott
– ezért aztán csak a 200 méteres mellúszás mezőnyében csupán a negyedik helyen végzett.
Ez a kudarc rettenetesen letörte, s bejelentette, hogy abbahagyja, visszavonul. Inkább marad
a gyógyszerészi pályán, annál is inkább, mert mindig is szerette a vegyészetet és az egyete-
men már megvan a helye.

Edzője, Sárosi László hazafelé, Párizsban egy sétatéri padon vagy egy órán át próbálta
erről a döntéséről lebeszélni. Mindhiába. 

– Na, menjünk, – szólt nagyot sóhajtva Sárosi – mert még lekéssük a vonatot! Mellesleg
sohasem gondoltam volna, hogy maga egyszer cserbenhagy engem és a csapatot.

– A nyavalya törje ki az egészet magával együtt! – ugrott föl magából teljesen kikelve,
kiabálva Éva a padról. – Rendben van, de ha 1952-ben nem sikerül, én megölöm magát,
Mester!
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Helsinkiben sikerült, így az életveszélyes fenyegetést nem kellett beváltani. Székely
Éva ezt követően azonban tényleg visszavonult a versenyúszástól – a MÁV-kórház gyógy-
szertárában vállalt állást. Közben pedig úszóedzőnek készült. Az is lett – úszósportunk
egyik legsikeresebb edzője.

26. FEJEZET: BŰZDOKTOROK

A bűzdoktor nem akárki: ő a gyógyszervegyész. Az előbbi elnevezést persze az érdekeltek
nem nagyon szeretik, de azért csak bűzdoktorok ők. Ezt tanúsíthatja bárki, akit rossz sorsa
hosszabb-rövidebb időre gyógyszergyár vagy más hasonló vegyi üzem közelébe vetett. 

Az első, égre bűzlő botrány éppen a német Bayer cégnél robbant ki 1888-ban. A Bayer
egyik legsikeresebb termékének előállításához, a Sulfonalhoz ugyanis merkaptánt hasz-
náltak, ez azonban olyan bűzzel árasztotta el a gyár környékét, hogy az üzemet végül is a
lüneburgi pusztaságba kellett áttelepíteni. 1904-ben aztán az üzem leégett – valószínűleg
még a dűnék között is csípte valakinek az orrát. A környezetszennyezési probléma így rö-
vidtávra megoldódott, sőt, valamivel később véglegesen is rendezést nyert, amennyiben
a vegyészek megtalálták a szagtalan merkaptán előállításának módját.

Azon lehet persze vitatkozni, hogy az elméleti bűzdoktornak van-e kellemetlen mellék-
hatása, de nem érdemes. Mint a patikus-bonmot tartja, fejétől bűzlik a doktor. Legalábbis
majdnem mindegyik.

A gyógyszerész képlete a wanderisták szerint

A Wander gyár vegyészei sokáig dolgoztak a patikus képletén. A csapatmunkát végül is
siker koronázta. A gyógyszerész képlete ezek szerint a következő:

Egy rész vegyész + egy rész orvos + 1 rész kereskedősegéd________________________________________________
4
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A Purgó etimogiájához

Vámossy professzor arra lett figyelmes, hogy rohamosan fogy az – egyébként nagyobb
mennyiségben tárolt – triklór-izobutil-alkohol a labortóriumból.  A kisegítő személyzetre
gyanakodott, s ez a gyanúja be is igazolódott, amikor
betért a gyár szomszédságában található kocsmába,
s a törzsvendégek egyike éppen heveny hasmenésre
panaszkodott a csaposnak. Szilvapálinka után koráb-
ban sohasem tapasztalt ilyet. Most meg, tessék!  Va-
lami baj lehet ezzel a mostani pálinkával…

A prof azonnal kapcsolt. Szóval, ezek az ügyes
fiúk a laborszeszt szilva-esszenciával feljavítva for-
galmazzák! Már másnap állatokon, majd saját
magán végzett kísérletsorozatba fogott, amely min-
den tekintetben igazolta a nem várt hatást. Ez 1900-
ban történt. Az így kipróbált vegyületet aztán Üllői
út és a Ferenc körút sarkán álló patika tulajdonosá-
nak, dr. Bayer-Krucsaynak ajánlotta fel, aki erre a
célra gründolt kis üzemében rögvest be is indította
a gyártást. Hátra volt még persze a névadás.  Ez ál-
lítólag a következőképp zajlott le:

– Mi legyen a neve a szerünknek? – kérdezte a
tudós patikus.

– Hát, mi is? – gondolkodott hangosan Vámossy. 
– Várjunk csak, a szilvapálinka adta az ötletet.

Szóval, szilvórium. Szilvórium, um, um, nohát, purgatórium, purgató, purga, nem – legyen
talán Purgó!

És lőn. Így került a hazai, majd hamarosan a világpiacra az első szintetikus hashajtó.

Senki sem próféta

Kezdetben, mármint az I. világháborút megelőző időkben orvosaink meglehetősen bi-
zalmatlanul viselkedtek a hazai gyártmányokkal szemben, mondván, hogy a hasonló
külföldi gyógyszerek sokkal jobbak. Egy főorvos, jó nevű egyetemi tanár – nevét bo-
rítsa jótékony feledés – szemébe is mondta Issekutz professzornak, hogy ő bizony elv-
ből nem használ magyar gyógyszert.

A farmakológia neves professzora erre szelíden megjegyezte:
– Ugyan mit szólna főorvos úr ahhoz, ha betegei kijelentenék, hogy ők pedig elvi

okokból nem kezeltetik magukat magyar doktorokkal?
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Riposzt

Pillich Lajos, a Chinoin műszaki igazgatója fiatal vegyészmérnökként, 1935-ben állt
munkába a cégnél. Korábban néhány hónapig tanársegédként működött a Műszaki
Egyetemen. Ebbeli minőségében, az utolsó munkanapján az egyetemi laboratórium-
ban hamadfokú égési sérüléseket szenvedett – új munkahelyén ezért felkötött karral
és lepörkölődött szemöldökkel jelentkezett. Kissé gyűrött állapotban, de lelkesen.
Bemutatkozását a kollégák kevésbé lelkesen fogadták. A legidősebb kolléga meg is
jegyezte:

– Rokkantunk van elég. Mi nagy tettekre kész fiatal mérnököt vártunk.  
Egy másik még hozzátette, hogy semmi kétség se maradjon:
– Olyat, aki tökös gyerek…
– Uraim – vigyorgott Pillich – mint láthatják, a karom égett meg, nem a tököm. A leg-

fontosabb végtagommal semmi baj…
Befogadták.

Ki korán kel…

Zemplén Géza (1883-1956) a hazai szerves kémia atyjaként ismert. Németországi tanul-
mányait követően a Selmecbányai Főiskola adjunktusa lett, majd a Műegyetem szerves
kémiai tanszékének vezetését vette át.

A Nagy Háború idején többek között harci gázt, pontosabban „bűzbombát” is kifejlesz-
tett a honvédségnek, erre a „büdösítésre” azonban nem volt különösebben büszke. Min-
denesetre munkássága elismeréseképp a Honvéd Főparancsnokság a „népfölkelő
mérnök-alezredes” rendfokozattal tisztelte meg.

Ezt baráti társaságban a következőképp kommentálta: „Hát igen. Eddig csak koránkelő
voltam. Most már népfelkelő is vagyok.”

A háború alatt és még évekkel azt követően is a pipereszappan hiánycikknek számított.
Ekkor történt, hogy Zemplént egy kollégája vásárolni látta . Egy óriási csomagot expedi-
áltak éppen a számára.

– Szervusz! Mit csinálsz te itt, kérlek? – kérdezte kíváncsian.
– Mit csinálok, mit csinálok… éppen megvalósítom a Zemplén-féle elszappanosítást.

Wanderful történetek

A Wander gyár az ostromot követő harmadik évben érte el a háború előtti termelési szintet.
Ekkoriban fejtette ki áldásos működését Németh doktor, aki import guanó hiányában az
időközben újra benépesített állatkert állományától, strucctól, sastól és a krokodiltól kívánt
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kinyerni megfelelő anyagot, s abból purint kicsikarni, de bizony csak kvarchomokot tudott
a nemes mixtumból előállítani. 

Kollégája, Cs. Kovács Lajos tápszervegyész, chemotechnikus ugyanakkor H-témán dol-
gozott nagy lendülettel. Ráadásul eredményesen. Minderről így számol be az üzemi kró-
nikás: “Kb. félévi szorgos kutatás után sikerült egy olyan sajtosrúd formájú tápszert
formájú tápszert előállítani, amely mindenben felülmúlta az I. világháborúból már ismert
zwibackot. Háromszor olyan kemény volt, és kb. háromszor keserűbb a chininnél. A bio-
lógiai vizsgálatok szerint, mikor a 10 napig éheztetett patkányoknak adtak belőle, egyszer
megkóstolták, de második alkalommal, mikor adtak nekik, inkább az önkéntes éhenhalást
vállalták.”

Ugratás

Kerpel Tamás okleveles gyógyszerész az államosítást követően a Chinoinnál helyezkedett
el: a nyersanyagraktárat vezette. Népszerű ember volt a kollégák körében – ebben a mi-
nőségében vált egy ugratás áldozatává.

Születésnapjára a ’kollektíva’, mármint pihent agyú kollégái különleges ajándékkal ked-
veskedtek neki: két 5 kg-os súlyt csomagoltak be egy szépen feldíszített, selyemszalaggal
átkötött (expeditio distincta) kartondobozba. A díszes csomagot a nyersanyagraktár her-
kulese, egy közel kétméteres óriás nyújtotta át a tenyerén egyensúlyozva, az egész társaság
élénk érdeklődése közepette. Kerpel meg volt lepve, sőt hatva. Elfogódottan vette át az
ajándékot, amelyet persze azonnal el is ejtett. Egyenesen rá a saját bal lábfejére. Mint ki-
derült, csupán két lábujja törött el.

Két hét betegállomány lett az üzemi balesetként jelentett ugratásból. A spiritus rector
vezette háromfős beteglátogató-bocsánatkérő küldöttség már az első héten meglátogatta
Kerpelt. Vittek ajándékot is, ezúttal igazit.

– Tudjátok – vigasztalta a bűnbánó pofát vágó küldöttséget a beteg – végül is nem esett
nagy baj. Ráadásul most elég időm van foglalkozni a bélyeggyűjteményemmel.

Kerpel ugyanis nagy filatelista volt, amiből viszont később baja lett. De ez már egy
másik történet.

A szerveskémikus álma 

Hajduska István egyszer megkérdeze Zemplént:
– Tulajdonképpen mi a szerves kémikus álma?
– Egyszerű – felelte a prof. – Az asszimmetrikus szintézis.
– Ön tényleg az aszimmetrikus szintézisről álmodik?
– Tényleg.
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- Mindig? Mindenhol?
- Mindenhol. Én még a borsón is arról álmodom.

Lenni vagy nem lenni – vinkamin vagy epivinkamin

Szántay Csaba professzor a Richternél csapatával két éven át küszködött a szerves vinka-
min előllításával. Aztán túljutottak a nehezén, legalábbis úgy gondolták, hogy már túlju-
tottak rajta. Most már csak a szelektív oxidálás volt hátra, ami könnyű feladatnak
ígérkezett.

Nem volt az. Két hónapig minden lehetséges eljárást kipróbáltak – egyik sem járt si-
kerrel. Aztán mégis. Az oxidálás két sztereoizomerhez vezetett. De csak az egyik volt vin-
kamin, a másik epivinkaminként nevetett a képükbe. Szóval, az oxidáció során ezt az
epivinkamint kellett volna valahogy elfelejteni.

Szántay már sokadszor maradt bent késő éjszakáig a laborban. Aztán azon az estén,
talán 10 óra tájban megcsörrent a telefonja. Fiatal munkatársa jelentkezett; repeső hangon
jelentette:

– Professzor úr! Sikerült a szelektív oxidálás!
– Gratulálok! Mivel?
– Képzelje – mangán-oxiddal!
– Nagyszerű. Még egyszer gratulálok. És mi keletkezett?
– Epivinkamin.
– Hm. Szóval, epi. Ettől vagyok depi. Szóval, e pillanatban ez inkább no-win. Hogy

úgy mondjam, szelektíve. Ugye, érti? 
A munkatárs ugyan nem értette, nagyon nem értette a professzor szójátékát, de azért

belerebegte a telefonba:
– Hát persze, professzor úr, természetesen. Ahogy mondani tetszik…
Epi-lógus: További két hónap múlva gyógyszervegyészeink rájöttek, hogy bizonyos

fémvegyületek katalitikus hatására az epivinkamin vinkaminná alakul át. Lassan, de biz-
tosan.

Savanyú a C-vitamin

Szent-Györgyi Albert a Szegedi Egyetem Orvos-Vegytani tanszékének vezetőjeként érte el
a C-vitamin kutatása terén világraszóló eredményeit. Kutatásai során gyakran konzulált
az izolálások kapcsán adódó nehézségekről Zemplén Gézával, akivel egyébként baráti
kapcsolatokat ápolt.

Zemplén baráti alapon gyakran ugratta a későbbi Nobel-díjast. 
– Hallom, mostanában citrommal foglalkozol – vezette fel a dolgot egy alkalommal.
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– Citrommal? Honnan veszed? – csodálkozott Szentgyörgyi, aki ekkoriban már papri-
kában „utazott”.

– Többen mondták. Szóval, vigyázz, bele ne lépj!…
– Ugyan mibe?
– Mibe, mibe? Hát a lócitrinbe.

Miért nem?

Gida bácsi, mármint Richter Gedeon (1872-1944) a német megszállást követően is minden
áldott nap bejárt a gyárába, jóllehet többször is figyelmeztették, milyen veszély fenyegeti.
Rokonai, barátai mind sürgették, hogy hagyja el az országot – amíg még lehet. Neki
ugyanis még lehetett volna. Kivándorló útlevelet szereztek számára Svájcba, de Gida bácsi
végképp megmakacsolta magát.
– Akkor sem megyek! – jelentette ki határozottan. – Szó sem lehet róla!
– De hát miért nem?!
– Mert már nem jár hálókocsi Bernbe! – hangzott a dacos válasz.

Értelmezés kérdése

Valamikor 1950 körül történt. A gyógyszerészhallgatók a Hőgyes Endre utcai előadóte-
remben várták az előadót. Közben az ifjúkommunisták útjára indítottak egy lapot, amelyen
az ált, hogy aznap délután hatkor itt és itt politikai gyűlés lesz, amelyre az egész évfolya-
mot meghívják. Amikor a körözvény visszaért az indítójához, az döbbenten látta, hogy
egy nagy „LFS” szerepel rajta.
– Azonnal jelentkezzen, aki ezt a pártellenes ocsmányságot felírta! – üvöltötte az ifjú ma-
gából kikelve.

Néma csend. Lehelet megszegik. Senki nem mozdul.
– Így is jó! Akkor fél órán belül itt lesz az ÁVO!

Ebben a pillanatban lépett be a terembe az előadó, dr. Pandula Egon (1916-1970) ta-
nársegéd, a gyógyszertechnológia későbbi professzora:
– Mi van itt? Mi ez a ribillió? 

Az indító kolléga röviden felvilágosította, milyen merénylet történt. Pandula vidoran
leintette:
– Na, ne hülyéskedj! Te nem tudod, hogy ez az LFS a Liquor Formaldehidi Saponatus
rövidítése?!

Felszabadult röhögés a teremben. Az indító kollégán persze rajtaragadt a rövidítés; in-
nentől csupán vörös LFS-ként emlegették. Persze csak baráti körben.
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Gelegonya elvtárs gondjai

Az alábbi tudósítás a „Karil” c. üzemi lap 1961/1. számában jelent meg. Semmi humoros
nincs benne, hacsak az nem, hogy egy bizonyos Örkény István gyógyszerész-újságíró
jegyezte:

„Nagyok a gondjai Gelegonya elvtársnak is, a Kémia III.-ban. Neki 4 tonna Hibernalt
ír elő a terv, de ’úgy néz ki’, hogy abból 6 is tudna lenni, az 1,5 tonna Pipolphenből is le-
hetne 2,5 tonna, ha hamarosan megoldódnának a készülék- és energiaproblémák.”

Gelegonya Géza üzemvezető problémái a következő ötéves tervben részben megoldód-
tak. A kérdéses riport készítőjéé is. Szintén részben…

Vándorvegyész korában Ecsery…

Ecsery Zoltán (1927-1985), a Chinoin kutatója mondogatta baráti körben, hogy ő tulaj-
donképpen vándorvegyész. Nem szeret ugyanis egyetlen témánál leragadni. Főnöke,
Kőnig Rezső (1900-1971), a kiváló üzleti érzékkel (is) megáldott kutatásvezető azzal bízta
meg, hogy fenil-alkil-aminokból állítson elő új szerkezetű, megfelelő biológiai hatást mu-
tató aminokat. Ecsery rövid időn belül le is szállította az új vegyületeket. Müller Miklósné
vegyészmérnökkel együtt kifejlesztette az N-metil-benzilamint és a metamfetamin pro-
pargilezett származékait; az előbbit az E-242, az utóbbit az E-250-es jelöléssel látta el.
– Ugyan, ugyan, Zoltán – jegyezte meg erre az eredménnyel egyébként nagyon is elégedett
Kőnig, nem vagy te kissé szerénytelen ezzel a jelzéssel? Mármint az Ecsery 242-essel és
Ecsery 250-essel?
– Királyhoz illő megjegyzés – hangzott a válasz. Ez az „E” egyébként nem engem jelöl,
hanem a munkatársnőmet, Erzsikét. A számok pedig nem oktánszámok vagy lóerők,
hanem a munkanapló kísérleti számai. Még valami?

Az antré

Mint tudjuk, igen sok függ az első benyomástól. Egy sikeres belépő sokat lendíthet az
ember karrierjén. Kukuruk Jóskáról, alias dr. Rákóczy Józsefről mindmáig számos legenda
kering a szakmában. Hírét, mármint nem-tudományos hírnevét az EGIS-gyógyszergyárba
való belépésekor, kezdő mérnök korában alapozta meg.

Legelső munkanapján az irodaépület lépcsőházában sietett felfelé, hogy bejelentkezzen
a személyzeti osztályon, amikor két fiatal, rendkívül csinos kollegina jött vele szembe.
Egy pillanat műve volt, hogy Jóskánk kalaplevéve, mély meghajlás kíséretében elébük
lépjen és a következőket adja elő a meglepett kollegináknak:
– Drága Hölgyeim! Kérem, engedjék meg, hogy közöljem: nekem két péniszem van. Az
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egyiket ugyan éppen kölcsönadtam egy barátomnak, de a másikat bármikor meg tudom
mutatni… 
A két nő sikítva menekült. Az igazgatói titkárságon aztán rémült szipogások közepette
előadták, hogy egy őrült, mármint egy őrült szatír garázdálkodik az épületben. A személy-
leírás alapján nem tartott sokáig felderíteni az ifjú szatír kilétét, akinek persze még aznap
felhívták a figyelmét, hogy a továbbiakban munkaköri feladatainak ellátására szorítkozzon
és hagyjon fel a kolleginák zaklatásával, különben…

Különben az ifjú vegyészmérnökből idő multán a vállalat kutatási igazgatója lett. Meg-
értvén, hogy a hölgyek humorérzéke bizonyos területeken korlátozott, felhagyott felvilá-
gosításukkal. 

Fekete doktor alliterál

dr. Fekete György, a Chinoin tudományos/kutatási igazgatója gyógyszerész családból szár-
mazott. Apja, Fekete Zoltán az egyik nagy, belvárosi gyógyszertár (V., Nádor u. 24.) tu-
lajdonosa volt. Györgyünk nagy könyvbarát volt és szenvedélyesen gyűjtötte a régi
szakirodalmat. Költészettel sohasem foglalkozott, az pedig, hogy őt magát megihlesse a
múzsa, még álmában sem jutott volna eszébe. És mégis, megtörtént... A bibliofil legen-
dárium szerint valamikor az 1970-es évek közepén, először és utoljára. 

Fekete doktor Múzeum körúton levő Központi Antikváriumban egy barátjával éppen a
régiségek között böngészett, amikor boldogan emelt le a polcról egy meglehetősen meg-
gyötört kötetet:
– Ide nézz! - mutatta diadallal barátjának a zsákmányt.  –  Egy Csapó! 

A barát megnézte: valóban Csapó “Új Füves és Virágos Magyar Kert”-je volt. Már ak-
koriban is fehér holló. De címlap és címlapmetszet nélkül.
– Csonka - mondta lekicsinylően a barát-gyűjtőtárs.  –  Ráadásul azt se tudhatod, melyik
kiadás.
– Csonka, csonka -, de az a két lap pótolható a Széchenyiből  –  melegedett bele a dologba
Fekete.
– Lehet, hogy kiadják hasonmásban, akkor meg minek vennéd meg?  –  ütötte tovább a

negatív vasat a barát. Ez utóbbi megjegyzése övön alul volt. Fekete bele is sápadt a gyűj-
tőhöz méltatlan feltételezésbe. Méghogy facsimile?! Horribile dictu! Hosszan elgondol-
kodott, majd a következő rögtönzött kétsorossal zárta le a vitát:
– „Csapó még csonkán is csodás,/Megveszem, s jöhet az áldomás.”

Meg is vette azon minutomban. A magnum áldumást pedig megitták a szomszédos sö-
rözőben.
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A jószívű Mészáros

Mészáros Zoltán (1930-1986) vegyészmérnök már fiatal egyetemi tanár korában híres
– és kedvelt – volt tanítványai körében, hogy is mondjuk: szigorúságmentességéről. Nem
mintha visszaéltek volna ezzel a tulajdonságával – akkoriban diák körökben ez még ritkán
fordult elő.

Egy alkalommal Hermecz Istvánt (1944-2011), a Chinoin leendő vegyészmérnök-ku-
tatóját vizsgáztatta, akivel baráti viszonyban voltak. Hermecz nyári gyakorlata alatt az
Egyesült Vegyiműveknél dolgozott, ahol a sósavgyártással foglalkozott. „Környezetvé-
delmi szempontból szinte tökéletes rendszert terveztem, de azt hiszem, a megoldásommal
a hidegvízre valót sem lehetett volna megkeresni” – emlékezik vissza Hermecz, aki ezzel
a dolgozatával jelentkezett vizsgára. Mészáros gyorsan átnézte a tervezetet és röviden
megdícsérte:

– Ez tényleg kiváló elgondolás és precíz munka. Minden részletre ügyelsz. Erre feltétlen
ötöst fogok adni neked. 

Rövid ideig magába meredt, aztán nagyot sóhajtva hozzátette:
– Csak egy baj van. A dékániban megint baromira le fognak szúrni.
– Leszúrnak? Aztán miért?
– Miért, miért? Mert, hogy állítólag mindenkinek ötöst adok.
– Jó, akkor adjál nekem hármast! – közölte rövid fejszámolást követően Hermecz, kiszá-

molva, hogy egy közepes nem fogja lényegesen befolyásolni a tanulmányi eredményét.
– Hova gondolsz? – kérdezte szemmel láthatóan mérgesen Mészáros – Egy ilyen kiváló

dolgozatra?
– Jó, akkor legyen négyes!
– Azt se lehet – ingatta a fejét szomorúan Mészáros  – , én ezt egyszerűen nem tehetem.
– Nem teheted? Ugyan miért nem teheted?
– Te ezt nem érted. Tudod, én mindenkinek ötöst szoktam adni.

364



27. FEJEZET: ÜZLETEK ÉS ÜZLETKÖTŐK

Betörés a szovjet piacra

A szovjet piac a szocialista tábor országai számára olyan volt, mint a minden más a Szov-
jetunióban (ideértve a szovjet törpét is…): a világon a legnagyobb. Azonban egyáltalán
nem volt könnyű betörni erre az óriási piacra. A Medimpexnek legalábbis nehezen ment.

Varga Edit, a Kőbányai Gyógyszergyár (alias Richter Gedeon) oroszul kiválóan beszélő
igazgatója 1957-es moszkvai tartózkodása során elhatározta, hogy maga veszi kézbe az
ügyet. Kinyomozta a Botkin kórház főorvosa, Votcsal professzor telefonszámát, akiről
tudta, hogy a gyógyszerek klinikai vizsgálatának elismert szaktekintélye, s miután bemu-
tatkozott, találkozót kért tőle. Természetesen nem a munkahelyén, ahova külföldi állam-
polgárként nem juthatott volna be, hanem valahol a városban. Az Arbát egyik kávézójában
találkoztak. Varga röviden elmondta, mi járatban van, aztán átnyújtott a professzornak
egy listát, amely azokat a készítményeknek a leírását tartalmazta, amelyeket a cég forgal-
mazni kívánt a Szovjetunióban.

– Hm, hm – dünnyögte a professzor sűrű fejbólintgatás közepette. – Nézze, kedves, ezt
itt – mutatott rá a listára – legjobb, ha X-szel véleményezteti. – Ezt a hármat küldje el Y-
nek. A többi klinikai vizsgálatát magam vállalom.

– Nagyon köszönöm a segítségét, professzor úr! – hálálkodott az igazgatóasszony. –
Gondolja, hogy ezzel felgyorsíthatjuk a törzskönyvezést?

– Minden bizonnyal. Talán még az import engedélyeket is. De – tette hozzá finom mo-
sollyal Votcsal professzor  – , kérem, ne feledje, hogy arra nekem már semmi ráhatásom.
Önnek viszont ebben az esetben némi gyorsítóra is szüksége lehet. No, nem is azért mon-
dom, magam különben sem iszom, de ismerem a külkereseinket.

Az igazgatóasszony megmondja

Az 1980-as évek elején a szovjetek már törzskönyvezték a Cavintont, s kisebb mennyi-
ségben vásároltak is belőle, kezdetben 4,20 rubel/doboz, a Kőbányai számára kedvező
áron. Aztán kemény áralku következett; végül kompromisszumos megállapodásra került
sor: a magyar vállalat több mint egy rubelt engedett, a szovjetek viszont jóval nagyobb
mennyiség rendelésére kötelezték el magukat. 

Csakhogy a következő évre szóló szerződésben a szovjet fél a csökkentett ár mellé a
korábbi mennyiséget állította be. Erről tájékoztatta telefonon a Medimpex moszkvai ki-
rendeltségének vezetője a Kőbányai igazgatóját, Varga Editet. Az igazgatóasszony a hír
hallatán szó szerint felrobbant. Aztán befejezésként arra kérte a kirendeltség vezetőt, hogy
a következő üzenetet szó szerint adja át az orosz partnernek: 

365



– Nekem, Varga Editnek az a véleményem, hogy maga egy kisstílű seggfej. Ha pedig
nem emlékszik arra, hogy miben állapodtunk meg, szedjen Cavintont! Akár föl is dughatja
magának, úgy gyorsabban felszívódik. Egyébként pedig elmehet a p….ba!

Az üzenetre – nem tudni, eljutott-e a címzetthez eredeti formájában – nem érkezett válasz.
Viszont a következő évben a szovjet fél az addiginál többszörösen nagyobb tételt rendelt.

Egyesült gyógy- és tápszerészek

Az 1960-as években az Egyesült Gyógy- és Tápszergyár, a későbbi EGIS egyik sikeres
terméke volt a Loxuran nevű féregűző, amely iránt az egyiptomiak különös érdeklődést
mutattak. Két egyiptomi helmintológus – dr. Szentmiklósi Pál gyógyszerész kíséretében,
a MEDIMPEX részéről kíséretében felkereste a gyárat, ahol a találkozó során kézhez kap-
ták a szer vaskos dokumentációját, többnyelvű leírással. A fejlécen a gyár neve legalább
tíz  – a lehetséges export-desztinációknak megfelelő nyelven – szerepelt. Arabul is.

A két egyiptomi kezébe vette a pakkot, aztán egymásra nézett, s előbb kuncogni, majd
hangosan röhögni kezdett. Szentpéteri indignáltan kérdezte tőlük, ugyan mi olyan mulat-
tató a dokumentumban.
– Izé, hogy is mondjam – vigyorgott az idősebbik helmintológus. – Tudja, a gyártó neve.
Itt, a címlapon…
– Mi van vele?
– Itt szó szerint az áll, hogy „Közösült Gyógy- és Tápszerművek.”

Közösült vagy nem, a szert megvették.

Ultima ratio Richteriensis

A nyolcvanas években a Kőbányai Gyógyszerárugyár (a külföld felé Richter) nem csu-
pán a hatalmas szovjet piacon volt jelen, de a nyugati cégekkel is kiváló, nagy volumenű
üzleteket kötött. 

Egy nyugati ügyfél telefonon próbált a cég kereskedelmi igazgatóval megegyezni egy
készítmény árában, de még fél óra múlva sem sikerült megállapodásra jutniuk, pedig már
csak néhány centről volt szó. 

– Nem is értem – fakadt ki a rámenős ügyfél  – , miért ilyen rugalmatlan, hiszen csak
kis különbségről van szó. Maga mégsem hajlandó lemenni az árral. Miért?!

– Nem tehetem – felelte sóhajtva a kereskedelmi igazgató, aki már kifogyott az érvekből. –
Tudja, a KGB ellenőriz minket, és ők nem engednek az árból. Megértheti, hogy nem akarok
Szibériába kerülni.

Hosszú, beszédes csönd a telefon másik végén. Aztán a rekedtes válasz:
–   Rendben. Küldöm a megrendelést.
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Üzletkötés és fizetés – in situ

A Richter az 1980-as évek második felében már saját külkereskedelmi joggal rendelkezett,
s közvetlenül köthetett devizás üzleteket. Egy szép, téli napon – a hőmérő kinn mínusz
tíz fokot mutatott – egy afrikai fekete úriember sétált be a céghez, mondván, hogy Rich-
ter-készítményeket szeretne vásárolni.
– Az a helyzet, hogy kis tételekkel nem tudunk foglalkozni – felelte kitérően az üzletkötő,
aki nem akart hinni a szemének: emberén kopott, szürke öltöny volt, alatta trikó, a lábán
szandál vastag gyapjú zoknival, a kezén pedig égszínkék síkesztyű.
– Nagyobb tételről lenne szó – közölte nyugodtan az afrikai üzletember és átadott egy

listát a megvásárolandó termékekről.
– Uram, ez 100.000 dollár értékű áru – mondta döbbenten az üzletkötő, miután átnézte a
listát.
– Magam is úgy gondoltam – bólintott emberünk, majd síkesztyűjét levéve különböző

zsebeiből elővarázsolt néhány pénzkötegeket, s a 100.000 dollár egy perc múlva már hi-
ánytalanul ott is feküdt a tárgyalóasztalon.

Mondani sem kell, az üzlet ott és akkor rekordidő alatt megköttetett. A cégnél azóta se
hallottak kedvezőbb fizetési feltételekről.

Profilaktikus tájékoztatás
A Kögyó (olvasd: Chinoin) egy közelebbről meg nem nevezett főmérnök-üzemvezetője
nagyon rühellé (ki nem?) a különböző ellenőrző közegek (tűzrendészet, vámosok stb.) lá-
togatását, amelyekre pedig rendszeres időközönként elkerülhetetlenül sor került. Az el-
lenőrző közegek a bejárások során idiótábbnál idiótább kérdéseket szoktak feltenni. Ezt
megelőzendő az első hasonló kérdésre, miszerint „Itt mit gyártanak? Mi van ebben a tar-
tályban? stb.” kész volt a válasz:
–  „Itt pikolilaminometilénmalonsav dietilészterből folyamatos folyadékfázisú reaktorban
difenil és difeniloxid eutektikus elegyében 268 Celsius fokon naftiridinásztert állítunk
elő, ami az alidixsav, mármint a Negram hatóanyaga.”

Ezek után csak a legritkább esetben érkezett további kérdés.

Örüljetek, kazahok!

A Richter exportigazgatója, Bede Béla nyitotta meg 1997-ben a vállalat képviseletét a
kazah fővárosban, Almatiban. E jeles alkalomra Bede gondosan felkészült; megnyitó be-
szédében hosszasan méltatta a két nép rokoni szálait és évszázados barátságát.

Beszéde alatt bejött a terembe egy népviseletbe öltözött őszöreg kazah, és a szónokkal
párhuzamosan, egy háromhúros hangszer kíséretében hosszas regölésbe kezdett. Termé-
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szetesen kazahhul, s kissé vontatottan. Előadása nagy hatást tett, elsősorban Bedére, jól-
lehet a kántálás egyetlen szavát sem értette, vagy talán éppen ezért.

Mi szerencsére beszélünk arabusul, izé, kazahul, így a regős legemlékezetesebb strófáit
fel tudjuk idézni (a fordítás jogának fenntartásával):

Örüljetek kazahok,
Megjött Bede Béla,
Mindenféle jó szerek
Vagynak a sublódba’.

Ettől lesztek agyasok,
Vidámak és szépek,
Nyolcvan évem nem is sok,
Ha Cavintonnal élek.

282. ábra Kazahsztáni pillanatkép - roborálást követően...                 Karikatúra, é. n.
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29. FEJEZET: ÁLLATI SZEREK ÉS TÖRTÉNETEK

Mellékhatás

Benkő Sámuel, Borsod megye főorvosa és Európa szerte híres állatorvos 1811-ben 600
forint jutalmat tűzött ki annak, aki az omasis, vagyis a marhavész ellen hatásos gyógy-
szerrel jelentkezik. A magas jutalom persze vonzotta a reménybeli feltalálókat, köztük jó-
néhány félnótásat is. Egy ilyen atyafi bizton állította, hogy az ő titkos szere megvédi a
marhát minden vész ellen, sőt, még jobban hízik is tőle.
– Aztán kipróbálta-e kend eme panaceumot?  –  kérdi tőle Benkő.
– Hát persze, tekintetes uram, hát persze. Többször is.
– Volt-é valamely nem kívánatos hatása?
– Hát, meg kell hogy mondjam, tekintetes uram, volt. Fene nagy viszketéssel jár, az mán
biztos.
– Viszketegséggel?!
– Azzal, la! Többször is próbáltam, aztán  mindég vakaródznom kellett utána vagy két-

három napig.

Patikai Lukáts oktatásai

Patikai Lukáts, „egy meg-lett, próbált és okos szántó-vető ember” 1792-ben jelentette
meg „Oktatásait” a háziállatok tartásáról és gyógyításáról. Tudjuk, hogy Lukáts mögött
nem kisebb ember rejtőzött, mint Verseghy Ferenc. Tanácsai, recipéi mindmáig megszív-
lelendők; belőlük csupán két verses, általános jellegűt okítást idéznénk:

„Adgy, Barátom! Adgy Lovadnak
Leg-jobb házi állatodnak,
Szorgalommal adgy jó tartást,
’S várhattsz tőlle boldogúlást.

Túród, vajad, sajtod, tejed
Bőven vagyon, ha tehened
Jól tartatik; ’s hogy-ha jól bánsz ökröddel
Bővelkedelsz mindennel.”

Szóval, a jóltartás, vagy ha úgy tetszik, a megelőzés. De akkor hogy él meg a lódoktor?
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Próbált védelmező szer

Nincs új a nap alatt. Mindnyájan találkoztunk már sajátos nyelvezetű vietnámi/kínai
gyógyszer-ismertetőkkel. A műfaj azonban ennél jóval régibb. Az alábbi hirdetés/körlevél
a boldog ántivilágból származik. Elkövetője, egy kremsi gyógyszerész 1912-ben fordult
vele a hazai orvosi kar képviselőihez:

„Főtiszteletes Uram!
Igen tisztelt tudor úr!

Van szerencsém tudatni, hogy H. Weitz berlin-wilmsdorfi gyógyszerész által készített:
Ellikelin és Thymoszál prépatorok, osztrák és magyar országon való főkpépviselőtét át-
vettem.

Ellekin nagszerű, fényesen kipróbált védelmező szer dögösködő borjazás, marha össze-
kuszálódása nádraban és harcsa hurut ellen levén, a lovak és disznók dögös kölykezését
is őrzi meg.

Tymoszál tisztítő porzópor a harcsa lokális orvoslására annak bölyköcskes hurut esetén
a marha összekuszálódása és elcsigázása akadályozása végett. Mindkét készítmények
német országban már igen jól bevezetve vannak és szivesen küldöm mintákat annak meg-
kisérletéseül, valamint az arra vonatkozó irodalmat, mivel szépen kérem Uraságodat, hogy
e céljából a mellékelt levelező-lapot használja.

Kiváló tisztelettel maradok alázatos:
Kleewein S. E.

Kivánatra szolgálok riszletes bő arjegyzékkel, állatgyógyszerek és szerszámok ré-
szére.

Kleewein S. E. Gyógytár „a fekete sashoz” Kremsz, Dunán. Patikás: Weitz Jankó 
Ellikelin.

Próbált védelmező szer dögösködő borjazás, kölykezés és harcsa hurut ellen.
Siker kezesített, elsőrendű elismerő levelek szerint. Egy nyalábka ára: K 1.30.
Osztrák magyar ország való kőkiviteli üzlet: Leewein S. e. Kremsz, Dunán.”
Tegyük hozzá: Innen s túl. 

Kokavetz úr és a szamár esete

Egy kisvárosi gyógyszertár Kokavetz nevű segédjét a principálisné azon kapta, hogy a
gyerekek kocsijának húzására beidomított szamarat épp jól farba rúgja.
– Ejnye, ejnye, Kokavetz úr – szólt rá feddőleg a princiné –, ugyan miért kellett azt a

szegény szamarat úgy megrúgnia?
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– Már engedelmet kérek, nagyságos asszonyom – emelte fel önérzetesen, jogos felhábo-
rodással hangját a megszólított -, de ő kezdte!

Liktáriumot kanra kenni…

A pesti Három Pisztoly (hírhedt rablótanya vásárosok és mindenféle bizonytalan egzisz-
tenciák részére a mai Kálvin téren) fogadóban, vásáros napon történt: egy kapatos nagy-
gazda igencsak dühösen szidott valakit a komája előtt.

– Hogy azt a nagytapasztalású baromi orvosát, azt…!
– Mi bajod van vele, komám? – kérdé a koma.
– Mán hogy mi bajom vele? Ez itt, la! – csapott ki az asztalra egy könyvet a gazda –

Ez a bajom vele! Ezér’ adtam én ki egy pengő forintot!
– No – nézte meg a címlapot a koma -, de’jsz ez tudós egy könyv. Gyógyító könyv.
– Hát a Pistát nem gyógyította meg! Ammán biztos!
– A Pistát-e?
– Azt. A búgató kanomat, azt.
– Hát aztán mi baja vót neki?
– Ebódút.
– El-e?
– El a’! Neki ment az igyenest az ól falának, oszt csak úgy koppant.
– Osztán?
– Osztán megcsinyátattam a patikárossal, ahogy itten írva vagyon! Hallja csak kend:

„áloé 1 lat, keserű gyökér, konyhasó és keserű lóhere, mindegyikből 2 lat, a’ mit egy
kevés liszttel és a’ szükséges mennyiségű vízzel kell összevegyíteni.”

– Nofene – mondá erre a koma megrendülten ennyi tudománytól. – Osztán? 
– Osztán ez vót a liktárjum vagy mifene. Ebből köllött a kanyi nyelvére egy diónyit rákennyi. 
– Osztán kend rákenyte?
– Én rá, penig a Pista nagyon nem akarta. Nem akaródzott nekije valahogy.
– Osztán?
– Osztán csak lenyalta, mikó’ jó fejbe vágtam, de a bütykös ujjammal együtt, a

zanyja keservét!

A nánási patikus esete a kólikás lóval

A fiatal nánási patikus életében először készített kólikás lónak való orvosságot. A recepten
három csepp crotonolaj szerepelt. Meg vagy negyedkilónyi vivőanyag. Az egészből három
nagyobb globulát kellett kialakítani. Hát az emberünk homogenizált, aztán alakított – kéz-
zel gyúrt ki az anyagból három pinponglabdányi gömböt.
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– No, István bátyám – szólt a feszülten várakozó gazdához, ez biztos hatni fog.
István gazda hamarost vissza is jött és már az ajtóból boldogan újságolta:
– Igaza volt, téns uram! Nagyon is hatott! Ha hallotta volna, mekkorát durrant! Ki is

jött  minden a Kajlából.
– Nekem mondja? – szólt szomorúan a fiatal patikus, idegesen babrálva pantallóját. –

Hogy úgy mondjam, idáig elhallatszott. Még a szelét is megéreztem... 

A praxi és a ló

A gyógyszerész üzenettel küldte gyakornokát az állatorvoshoz, akihez éppen akkor vit-
tek egy beteg lovat. A lódoktor megvizsgálta az állatot, aztán előkeresgélt valami fehér
port, azt beleszórta egy vascsőbe, majd így szólt a közben csendben várakozó praxihoz:

– Ugyan, édes öcsémuram, tegye meg nékem azt a szívességet, hogy amíg én írok né-
hány sort a főnökének, fújja be ezen a csövön át a ló szájába ezt a port!

A praxi szolgálatkészen elvállalta a feladatot. Az állatorvos a rendelőjében épp az üze-
netet írta, amikor siralmas képpel beállított hozzá a praxi.

– No, öcsémuram, már be is fújta a port?
– Khmm – nyögött nagyot a praxi.
– Nem? Miért nem?
– Izé, befújtam volna, csak hát… khmm
– Mi hát?
– Izé, befújtam volna én, de megelőzött az a dög. Előbb fújt!

Sírfelirat

Az újfalui állatorvos, Jéninger doktor népszerű ember vala. Halálát az egész falu, ko-
mája, a kántor, s barátja, a patikus és még sokan mások keservesen megsiratták. Sírfájára
megható költemény került:

„Sírjon, akinek van juha, lova, ökre,
Itt nyugszik Jéninger doktor úr örökre.
Szamarat meg disznót, s más házi állatot
Nagy nyavalyájában ő híven ellátott.
Hej! neki magának itt muszáj pihenni,
Mert a maga baján nem bírt segíteni.
Inni még csak tudott, de nem bírt már enni,
Ostyás port, pirulát sem bírt már bevenni.
Pedig hoza nékije doszt a patikáros,
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Mégis ő leve a végén egyedül a káros.”
Azért nagy hálával gondoljatok rája,
Szívesen faragta Újfalu bírája
Szomorú fejfáját, ámbátor:
Hosszú históriáját írta reá
Hűséges komája a kántor”

Októberbe 1835-be.

A rühös tehén

– Rühös a tehenem – panaszolja egy sváb gazda a patikárosnak. – Nem kaphatnék erre
valamit 10 krajcárért.

– Kapni éppen kaphatna – így a patikus -, de 10 krajcár ára rühkenőcs kevés lesz egy
tehénnek.

– Hm – komorodik el a gazda. Aztán némi morfondírozást követően kiböki: – Na, de
ha én volnék az a rühös tehén?!

Bricsesz és ferencjóska

Füsti Pál 17 éves gyógyszerész gyakornok igen nagy megtiszteltetésnek ette, amikor első
találkozásukkor a fiatal – hozzá képest viszont már tekintélyes korú, merthogy huszonöt
éves – állatorvos szaktársnak szólította.

– Szervusz – nyújtotta a kezét a barátságos lódoktor. – Hogy vagy?
– Köszönöm, jól.
– No látod, mondtam, hogy gyöngyélet a patikus élet, a füsti fecskéjét neki – lapogatta

Füsti Pál lapockáját vigyorogva az állatorvos. 
Aki egyébként igen szokatlan öltözetben feszített: bricseszhez ferencjóskát vett fel, ke-

mény gallérral. Pálunk hallott már szaktársának erről a különös viseletéről, de így, szemtől
szembe a dolog még különösebbnek tűnt. El is határozta, hogy kihasználja az alkalmat,
és rákérdez.

– Izé, kérlek, nagyon csinos a ferencjóskád. Mindig ezt hordod?
– Természetesen. Tudod, szaktárs, Ezzel állat és ember bizalmát egy füst alatt akarom

megnyergelni, mivelhogy az állat legfeljebb a derekamig néz, az emberek meg onnan fel-
jebb vesznek szemügyre. No, most már, ha állatot kezelek, az bizalmat érez a csizmához,
ha a gazdájával beszélek, bizalmat érez a ferencjóskához – a füsti fecskéjét neki!
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29. FEJEZET: FÉL- ÉS EGYPERCESEK

Katonadolog

A fiatal Tömörkény nem érezte jól magát a szegedi patikában. Ő inkább katona akart lenni.
Egy alkalommal kezébe került egy tábornoki névvel ellátott recept. Látásból már korábbról
is ismerte annak tulajdonosát. Egyébként mindig civilben járt, de sütött róla, hogy igazi
katonaember, egyenes tartású, átható tekintetű, érezhetően parancsoláshoz szokott hadfi. 

Most még egyszer alaposan megvizsgálta a receptet. Igen, igen: Fluck Ferenc tábornok.
Ez az ő embere!.  Tömörkény azonnal érezte, tudta, hogy itt a nagy lehetőség. 

Amikor az illető legközelebb gyógyszerért jelentkezett, nem habozott az öreg főkatonát
megszólítani:

– Megbocsásson, uram, hogy ilyesmivel zavarom, de egy szívességet szeretnék Öntől
kérni, ha lehet…

– Csak kérjen, édes fiam, csak kérjen! Ha tudok, segítek.
– Hogy is mondjam, nagy álmom, hogy katona legyek… Engem ugyanis vonz az egyen-

ruha, a katonaélet… Jártam Boszniában, de csak mint egészségügyis. Én viszont igazi ka-
tona szeretnék lenni…

– Értem. De miben segíthetek? 
– Szólhatna egy jó szót az érdekemben a hadtestparancsnokságon, hogy fölvegyenek…
– Már hogy én? Én szóljak a maga érdekében?
– Igen, Ön, tábornok úr…, ha megtenné…
– Édes fiam, én nem tábornok vagyok, hanem sótárnok!
Hát így nem lett katona Tömörkényből. Hála a hadak istenének. Egyébiránt azért még-

iscsak katona lett belőle, ha csak egy rövid időre is. – egyéves önkéntesként. Épp jókor,
1908-ban, Boszniában.

Bizalmas közlés

Örkény újságíróként azt a feladatot kapta, hogy írjon riportot az épülő sztálinvárosi
nagykohóról. Le is utazott, s megérkezése után azon nyomban a főmérnökkel kívánt be-
szélni. Mondták neki, hogy kinn van a terepen. Innentől azonban talán adjuk át a szót a
legilletékesebbnek, az újságírónak: 

„…A főmérnököt az építkezés helyett egy nagy réten találtam, egyedül. Bemutatkozom,
mondom: menjünk, meg szeretném nézni, hogy hol is lesz a nagyolvasztó.

– Itt, író elvtárs, ahol most vagyunk.
– Itt? De hát ez csupa gizgaz meg gyom! Mikor lesz ebből kohó?
– Író elvtárs, szocialista rohammunkával augusztus huszadikán lesz csapolás.
– Az ide két hónap, mérnök elvtárs, és még egy kapavágás nem történt.
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– Legyen nyugodt, író elvtárs. Augusztus huszadikán itt folyni fog az acél. Egyébként
jól értettem? Örkénynek hívják az író elvtársat?

– Igen.
– A gyógyszerész fia?
– Az.
– Igen.
– A Csillag patika tulajdonosáé?
– Igen.
– A méltóságos úré?
– Igen.
– Ja, úgy. Akkor elárulom, író úr. Lófasz fog itt folyni, nem acél.”

Páratlan hatású szer

Örkény első feleségével, Gönczi Flórával négy hetes, kedvezményes, mármint kedvez-
ményes áru nászutazáson vehetett részt 1937 nyarán a Cosulich Olasz Hajótársasággal a
Földközi Tengeren. Az elutazás előtti estén apja behívta magához a szobájába, és meg-
kérdezte:
– Édes fiam, akartok-e gyereket?
– Édesapám, nem beszéltünk még a dologról.
– Hát mégis? Mi a szándékotok?
– Hát – szégyenlősködött a fiatal Örkény - ,
talán mégis inkább úgy gondolom, hogy most
rögtön még nem…
– Mintha csak éreztem volna! – ragyogott föl
az öreg arca, és a szekrény tetejéről levett egy
nagy dobozt. – Hozattam én neked Amerikából
valamit! Vidd magaddal fiam ezt a biztos ha-
tású szert, használd egészséggel!

A dobozban, mint a hajón, kajütjükben kide-
rült, egész sereg tárgy találtatott. Volt benne
először is egy műanyag mozsár, egy keverő
kanál, egy pravaz, amivel injekciót szoktak
adni, egy fogpasztás tubus, jó nagy, kupakkal,
tizes beosztással, aztán ehhez két végződés: egy
injekciós tű féle, meg egy kacsaseggeszerűség,
azt is rá lehetett illeszteni. Mindezekhez járult
egy vastag könyv, amely öt nyelven tartalmazta
a használati leírást. 
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A továbbiakban, már ami a felhasználást illeti, az ifjú férjet idézzük: 
„Mondom, Flóra, csinálj valamit, gyújts rá, nekem kell egy kicsit olvasni. – Olvasol,

pont most?! Ne haragudj, mondom, ezt az apámtól kaptuk, csak el kell olvasnom, és nyu-
godtak leszünk… Hát én az angol nyelvű utasítást nyitottam föl, az úgy szólt, hogy ez
egy teljesen biztos hatású szer, rendkívül egyszerű a kezelése, és az előkészítés mindössze
annyiból áll, hogy Ön a tubusból egy beosztásnyit belenyom – abba a bizonyos – tégelybe,
és akkor a keverővel öt percig erőteljesen keveri a masszát, ami erős habképződéssel jár…
Öt perc múlva a szivattyúra ráteszi a kisebbik végződést, és egy erőteljes mozdulattal a
habot fölszívja, majd a kupakot levéve – hát akkor jön az a bizonyos kacsasegge-szerű –
azt rácsavarozza, és az új kupakot a megfelelő helyre illesztve – egy erőteljes mozdulattal
– a habot betolja, és utána Ön, – azt mondja, – teljes nyugalommal élvezheti a… valami
nagyon diszkrét megfogalmazás is volt… Cégünk garanciát vállal, hogy semmiféle nem
várt esemény… – nagyon diszkréten volt megfogalmazva.

Na mondom, hát Flóra, most már tényleg csinálj valamit, menj ki mosakodni – volt
egy kis fürdőszobánk is, – egy beosztásnyit belenyomva, az órára néztem, elkezdtem ke-
verni…, akkor most rácsavartam arra a prvazra azt a hegyesebb végződést, és egy erőteljes
mozdulattal…

Azt mondja a feleségem: mit csinálsz?! – mondom, édesem, mindjárt minden rendben
lesz… Egy erőteljes mozdulattal fölszívtam, aztán ezt levettem rátettem ezt a kacsasegge
formát: Édesem, itt a perc! Na most, ő szép magas asszony, gyönyörű nő volt, és a kajüt
kicsi volt. Ő feküdt az ágyon… és én nem tudtam hozzáférni. Egy nagy, ekkora szerke-
zet… és még tennem is kellene még egy erőteljes mozdulatot… Úgyhogy nem tudtam
mást tenni, kinyitottam a kajüt ajtaját, és kimentem a folyosóra… Tíz óra volt, ott álltam,
– ez a dolog benne volt a kezemben, természetesen – de a folyosón jöttek-mentek az em-
berek… És ismertek bennünket, hát a hajón voltunk már… Mondom: Buona Sera, így
köszöngettem… jött egy pincér, nem parancsolok-e valamit, talán egy vermuthot, Martini
Bianco? – Mondom: most nem kell semmi, köszönöm, talán majd máskor…

És amikor egy pillanatig üres volt a folyosó, akkor zsupsz! Egy erőteljes mozdulattal
benyomtam, behúztam az ajtót… és – hát nem akarom ezt részletezni -, hozzáfogtam
ahhoz az ősi művelethez… ami azonban nem volt kellemes. Tudniillik tényleg, ez a hab
ott volt… Ennek az aktusnak … van egy ilyen dugattyú-szerű mozgása… nem akarok
most részletekbe bocsátkozni… amitől ez a hab feléledt… úgyhogy lassan kezdett kijönni,
és azonkívül hangja is volt a dolognak, mint amikor egy személyvonat úgy tolat: … pff…
pfff… Úgyhogy egy fél perc múlva én megszűntem férfi lenni, ezt a tolatási jelleget nem
szerettem… És akkor… a kabin ablakát le lehetett csavarozni, és ezt az egész szerkezetet
beledobtuk a Földközi Tengerbe, és akkor csináltuk az ősi módon…

És akkor apám, mikor hazajöttünk, érdeklődött… Mondom: Apám, páratlan hatású
dolog. Aki ezt használja, azzal sok minden történhet, de egész biztos, hogy nem lesz
gyereke.”
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Önkényes idők

Örkény szintén benne volt az ötvenhatos „írók bandájában”, de óriási szerencséjére nem
csukták le, mint Déryt Tibort, Háy Gyulát vagy a többieket. Déry 1961-es szabadulása
után mesélte el neki a vele kapcsolatos börtön-történetet:

„Ül a Háy a cellájában, egyszer csak kulcscsörgés, belép hozzá a smasszer, szép nagy-
darab ember, s csak nézi a Gyulát szúrósan. Végre megszólal. Mondja Háy, ismeri maga
az Örkényt? Gyula tétovázik, nem tudja, hogy jó-e neki, ha ismer engem. Hát… ismerem,
mondja. Az Örkény Istvánt? Az Örkény Istvánt. Az írót? Az írót. A smasszer szó nélkül
odavág a Gyula elé egy pakli cigarettát, ezzel kimegy. Háy ebből megtudja, hogy előnyös
neki, ha ismer. Másnap megint benyit hozzá a smasszer. Mondja Háy, jól ismeri maga az
Örkényt? Mi az, hogy jól ismerem, nálunk szokott vacsorázni. Az Örkény magánál va-
csorázott? Nem is egyszer. Az Örkény István? Az Örkény István. Az író? Az író. Újabb
csomag cigaretta. Aztán a smasszer, amikor csak szolgálatban van, benyit a cellába, a
Gyula mesél, neki soha olyan barátja nem volt, mint az Örkény, egyszer még az életét is
megmentette, nagy ember az Örkény, óriási író.

Minden alkalommal egy csomag cigaretta. Mondja Háy, kérdezi egyszer a smasszer,
szép ember az Örkény? Mi az hogy szép, egy Jávor Pál! Olyan, mint ahogy ír, olyan ak-
kurátus, magyaros? Hogy magyaros? Ha látná, amikor a bajszát pödri! Szóval jó magyar
ember? Hogy jó magyar ember? Ilyen jó magyar ember nincs széles e világon. Ezúttal
két csomag cigaretta. Na, mondja a Gyula magában, ezzel az Örkénnyel megfogtam az
Isten lábát. Csakhogy múlik az idő, a smasszer meg nem jelentkezik. Eltelik két hét, mikor
egyszer csak felpattan a cella ajtaja, ott ál a smasszer, remeg a dühtől, az arca lila, s csak
annyit tud kinyögni: Nem Örkény! Tömörkény, te piszok!”

Istenem! Hát végül is nem mindegy? Hiszen mindkettő patikus…

Önvallomás

Tömörkény István gyógyszerésznek indult.  Nagyon komolyan vette ebbéli tervét. Ti-
zennyolc éves korában – ekkor még Steingassernek hívják –  farmakológiát írt, amelyet
sokáig tankönyvként használtak a gyakornok-oktatásban. 
Gyógyszerészi működéséről így ír az „Érdekes Újság Dekameronja” második köteté-
ben: „Gyakornok koromban írtam első tárcáimat a Szegedi Híradónak 1884-ben. A tyro-
cinium letevése után egyideig még itthon segédeskedek, azután falura kerülök, de ott
összedisputáltam a főnökkel aziránt, hogy miként kell csinálni az opodeldoc campho-
ratát. Régi ír volt ez, ma már alighanem híre-hamva sincsen a patikában. A disputa vége
az lett, hogy otthagytam a kondíciót, s kimentem a bátyámhoz, aki egy közeli pusztán
gazdálkodott. Odaküldtek lovasembert utánam, hogy menjek haza a városba, mert át
kell venni egy külvárosi patika vezetését, amelynek a gazdája megölte magát. Így meg-
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int hazakerültem, de nem sokáig provizóroskodtam a gyógyszertárban, mert a Szegedi
Híradó belső munkatársnak hívott el 1886 tavaszán.”

A többit tudjuk…

Kacsmandi prof bevizsgál

Örkény 1959 és 1963 között állt az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár alkalmazásában,
ha úgy tetszik, száműzetésben. Természetesen itt sem tagadta meg magát. Számos tréfája,
ugratása közül máig emlegetik a csabai kolbászost, amelyet Flórné Beretvás Judit gyógy-
szerésznővel, pontosabban kárára követett el. Flórné feladata volt a gyár új gyógyszereinek
klinikai, kórházi gyakorlatban történő kiértékeltetése. Ami úgy történt, hogy a vizsgálatra
vállalkozó orvosoknak öt-tíz kilós csomagokat küldött postai csomagként. Egy-egy ilyen
küldemény természetesen nem csupán a kérdéses gyógyszert tartalmazta, hanem a doku-
mentációt és a kísérő levelet is.

Örkény jól ismerte az egész procedurát. A városi vonalon a szomszéd szobából felhívta
Flórnét:

– Itt Kacsmandi professzor – jelentkezett be.
– Jó napot kívánok, professzor úr! Miben állhatunk rendelkezésére?
– Kérem, megkaptam a csomagot. Köszönöm. Elolvastam a levelét és átnéztem a do-

kumentációt. Ezekből azonban nem derül ki, hogy mi legyen a csabai kolbásszal.
- Milyen csabai kolbásszal?!
– Hogyhogy milyen csabai kolbásszal? Hát ami a csomagban van, a gyógyszer mellett!
– A gyógyszer mellett? Csabai kolbász a gyógyszer mellett?
– Igen, csabai kolbász a gyógyszer mellett! Lehet, persze, hogy gyulai, de nem ez a fontos.
– Professzor úr, kérem, milyen csomagról van szó?
– Milyen csomagról? Mint mondtam, amit nekem küldtek a gyárból.
– Tőlünk? És kolbász van benne?
– Igen, kérem, kolbász is van benne, mint ezt már az előbb említettem.
– Nem értem, professzor úr, hogyan kerülhetett kolbász a gyógyszerek mellé…
– Ezt önöknek kell tudniuk! Legalább tettek volna tájékoztatást mellé, de nem. Egy

árva sor sincs arról, hogy a gyógyszer bevétele előtt vagy után kell belőle a betegnek
fogyasztania. Esetleg közben. És egyáltalán, alkalmanként hány karika kolbászt egyen
a beteg? Mennyi az egyszeri adag? Vagy a napi? A gyógyszerről mindezt közlik, a kol-
bász szokásos adagjáról azonban semmiféle adatot sem közölnek!  Mennyi az átlagos
testsúlyú felnőtt maximális kolbászadagja? Hiányos információval hogyan kezdjünk
egyáltalán a vizsgálathoz? És még valamit, kérem. A csomagot történetesen  a legprű-
debb, hogy is mondjam csak, férfi által még nem érintett ápolónőm bontotta fel. 
A társai látták, amikor az egyik szép szál kolbászt csodálkozva felmarkolta. Persze ne-
vettek rajta. Szegényke, majd elsüllyedt szégyenében. Igen kellemetlen volt a helyzet,
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megérthetik. Ilyet máskor ne tegyenek, kérem! – mondta dühösen Kacsmandi profesz-
szor, és lecsapta a kagylót. 

Flórné a vonal másik végén majdnem elájult. Másodszor akkor lett rosszul, amikor
megtudta, ki játszotta Kacsmandi professzor szerepét.

30. FEJEZET: RECEPTEK ÉS RECEPTÍRÓK

A Rákóczi-por hatóerejének titka

Szekér József gyógyszerész nem sokkal a millenniumot követően jelentkezett Rákóczi-
porával, amelyet több nyavalya ellen is biztos hatású szerként hirdetett. Vették is a port
rendesen. Történt azonban, hogy egy izgágább beteg fizetéskor a tulajnál reklamált:
– Szekér úr! Egy kicsit drága ez a Rákóczi-por! Nem lehetne valamivel olcsóbban adni?
– Nem, kedves öcsém – felelte derűs mosollyal a tulaj –, nem lehet, mert akkor nem hat
annyira!

Bomba-hír, avagy kirobbanó siker

A Pharmacia gyógyszergyár „Bomba” néven hozza forgalomba szúnyogirtó készítményét
1913-ban. Ebből rendel Cséby Lajos keszthelyi gyógyszerész távirati úton, a következő
szöveggel: „Kérek egy karton bombát.”

Másnap egy búsképű úr tért be Csébyhez. Nem gyógyszert kívánt venni. Pontosan
ugyanabban az időben viszont két titkosrendőr jelent meg a gyártónál… 

Engedményes gyógyszerek

A nagykőrösi piac az 1870-80-as években arról volt híres, hogy ott aztán minden kapható.
Ez igaz is volt: az országban valószínűleg ez volt az egyetlen hely akkoriban, ahol még
maradék orvosságot is árultak, természetesen jelentős kedvezménnyel. Sőt, még ebből az
árból is lehetett, mit lehetett, kellett is alkudni. A ide tévedő idegen azonban nehezen tudott
eligazodni az árak között, még kevésbé volt felkészülve az alkura.

Egy ilyen gyüttment megütközve kérdezte az árustól, hogy ugyan miért olyan éktelen
nagy az árkülönbözet két, teljesen azonos orvosság között.
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– Na hallja! – csattant fel az orvosságos kofa – A Kaszap doktoré mindig több pénzű,
mint a Hokmony úré!

– Aztán miért?
– Mer’ messzebb lakik!

A püspök recipéje

Haynald Lajos esztergomi érsek még erdélyi püspök korában, egyik bérmálási útján hir-
telen pénzzavarba került, olyannyira, hogy többnapos tordai szállodai számláját nem tudta
kifizetni. Amikor halálra rémült titkára közölte vele a szörnyű hírt, hogy egy fillér nem
sok, annyi sem maradt az útikasszában, a püspök a legnagyobb lelki nyugalommal néhány
sort írt egy számolócédulára, s azt a pincérrel átküldte Wolf Gábor patikájába.

A segéd azonnal hozzálátott a recept elkészítéséhez, mert az üzenet szerint a püspök úr
bajban van, s hajnalban tovább kell utaznia. Azaz hozzálátott volna, de a receptet – pedig
igen szép, olvasható írással készült – nem tudta megfejteni. A következőket tartalmazta:

Rp. Notam austriacam
Numero ducenta.

Ds. Egy napi használatra.
Dátum, aláírás: Dr. Haynald

Végül maga a princi vette kezébe az ügyet: poros skatulyába téve, ostyával együtt küldte
át a két a két darab százforintos bankót. Mindez persze már inspekciós időben történt.
Talán mondani sem kell, hogy akkoriban ezért nem számoltak fel külön díjat. Sőt, a tulaj
még csak percetet sem kért az összeg után.

Egynehány régi, jól bevált recept

Az alábbi válogatás néhány régi, eleink által biztos hatásúnak tartott és alkalmazott re-
ceptet tartalmaz. Egy részük Kiss Vilmos gyógyszerész „Boszorkányok gyógyszerköny-
véből” c. gyűjtéséből származik, megint másikuk Kovács Rózsa javasasszony patikájából.
Ezeknek a szereknek nagy előnyük, hogy egyszerű, aránylag könnyen beszerezhető anya-
gokból, házilagos körülmények között is gyorsan elkészíthetők. Mindazonáltal nem ja-
vallanánk kipróbálásukat…

Csömör ellen:
A produktum elkészítéséhez kisebb mennyiségű friss lószart kell beszerezni. Ezt vasta-

gon felöntjük ecettel, majd erős tűzön összefőzzük. Orálisan alkalmazzuk.
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Kígyómarás ellen:
„Fogj egy tikot elevenen, tödd az tiszta alfelét a sebre, az a kígyómarásnak a mérgét

mind kiszívja…”. Nagyon mérges kígyó esetében több tikot kell használni, egészen addig,
amíg a duzzanat le nem apad. Ha tik nem lenne kéznél, bármilyen más szárnyas is meg-
teszi. Esetleg kérjük meg valamelyik nőismerősünket (a szerk.). 

Nagyothallásra, süketségre:
Legjobb a hangyatojás. Mozsárban meg kell törni, fölönteni, megszűrni, majd az így

nyert anyagot a beteg fülébe kenni. Beszáradást követően kivakarni.

Torokgyík ellen:
„Az fehér ebszart főzd mézbe és tedd kendercsepűre és helyezd a torkára, egy kis bor

is legyen benne.”
Hasonló sikerrel alkalmazható a húsvét és pünkösd között begyűjtött báránybogyó is,

de csak aszalva, kevés tejjel behabart formában.

Vérhányás ellen:
Az asztal lábának szege biztosan hatni fog. Minél rozsdásabb, annál jobb. Az alkalmazás

módja: a szeget kivesszük, a beteg jobb kezébe adjuk. A betegnek semmi mást nem kell
tennie a vérhányás elmulasztásához, mint a szeget erősen szorítania. 

Mellékhatás: kézvérzés.

Vérhas ellen:
Eleven folyami rákra van szükségünk, amelyet ecettel fölöntünk, majd némi állást öve-

tően a folyadékot leszűrjük, s azon frissiben megitatjuk a beteggel. (dobozok, porkapszu-
lák, szignatúrák, pecsétbélyegek stb.).

„Szedj egerfarkat magostul, azt főzd meg jó erős ecettel, s éhomra add inni a betegnek
háromszor vagy négyszer.”

Szemmelverés ellen végy:
„birsalmalevelet, zabot és kámfort, gyömbért meg babért és borba megfőzve azzal

kend a személyt.”
A kámfort, gyömbért és babért persze a patikából kell beszerezni.

Kovács Rózsa receptje egy nyakfájós gyermeknek:
„ássatok tövises lapunak és ürömnek gyökerét, csináljatok a gyermeknek fürdőt, nya-

kacskáját kennyétek s mossátok meg vele. Tégy fele mézet beléje és ugy agy innya
nekie.”
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Egy XVII. századbeli ferences barát feljegyzéseiből: 
Fogfájás ellen:

„Hogy fogfájást ne szenvedj, tömjénnel gyakran füstöljed magad ilyeténképpen: egy
kevés szenet végy egy tiszta cserepben vagy más edényen és vess reá tömjént. A fejedet
egy ruhával vagy más köntössel takard be, táts fel a szádat, hogy annak a füsti hadd
járja meg a szádat és a fogfájást elkerülöd.”

A fényűzési adó áldásos hatása 

Ha a patikusok valamit utálnak, akkor az a gyógyszertári adminisztráció. A hatóság persze
gondoskodik arról, hogy mindig legyen mit utálni. A Nagy Háborút követő inflációs évek-
ben ez a gondoskodás talán túlságosan is jóra sikeredett. A műre a koronát a fényűzési
adóról szóló 1920. évi XVI. tc. jelentette, amelynek 5. §-a az illatszerekről és piperecik-
kekről rendelkezett.

Hogy a gyakorlatban ez mit jelentett a szerencsétlen gyógyszerész számára, arról Réthy
Béla közölt cikket a Gyógyszerészi Közlöny 1920. november 28-i számában – a bajusz-
pedrő példáján. Ebből a cikkből neki 19 doboz volt raktáron. 

Ezt a mennyiséget – tájékoztat Réthy  – „…Természetesen leltározom, s az eredményt
bevezetem a raktárkönybe (87. §), úgy, hogy abból a raktáron tartott készlet azonossága
tételenkint (darabonkint) is kitűnjék (98. §). Mellékesen megjegyzem, hogy a leltáron és
a raktárkönyvön kívül be kell szereznem az ‘eladási bárcafüzetet’ (103. §), amely sorszá-
mozott törzslapokból és ugyanolyan sorszámú eladási bárcákból áll (102. §) és az ún.
‘adóvallomási ívet’ (105. §), nem is beszélve arról, hogy mindezeken felül ‘indigópapí-
rosról az adófizetésre kötelezett maga gondoskodik (102. § 3. p.)

Most pedig kezdődik a bajuszpedrő-vásár.
December hó 1-én eladok a többi sok száz adóköteles tárgy között 1-2 doboz ba-

juszpedrőt is. A dobozokra 2 korona eladási ár van nyomtatva, de mivel e naptól kez-
dődőleg 2 korona 20 fillérért adom, legalább is illik a vevőnek beadni, hogy a 20 fillér
nem árdrágítás, hanem – fényűzési forgalmi adó. A delikvens könnyűfejű ember, meg-
érti és leszúrja a 2 korona 20 fillért s mint aki rendbe hozta szénáját, távozni akar. Ám
erre kiugrok a pult mellől s megragadom a kabátja szárnyát, hogy: nem oda Buda, hát
a fizetési bárca??... Nagyot néz, de mikor újból megértetem vele, hogy ez nem a para-
lízisnek egyik tünete, hanem a fényűzési forgalmi adó, belenyugszik sorsába s meg-
szelidülve várja a történendőket. Előveszem tehát a bárcafüzetet, felütöm s a törzslap
alá csúsztatom a ‘magam által beszerzett indigópapírost’, előkapom a ‘tentaceruzát’
(102. § 3. p.) s elkezdem az előlapra (100. §) jegyezni: a) bajuszpedrő, b) egy doboz,
c) kettő korona, d) kettő korona, e) 20 fill., azaz húsz fillér, f) 1920 december hó 1-én,

382



g) a nevemet. A hátlapra: a) a nevemet, b) gyógyszertáram címét, c) kerületet, utcát és
házszámot, ahol a gyógyszertáram van. A gyengébbek kedvéért megjegyzem, hogy ezt
a ‘hátlapot’ ez adatokat tartalmazó bélyegzővel is el lehet intézni (102. § 6. pont). Most
felhajtom a törzslapot, kiveszem a ‘magam által megszerzett indigópapírt’, az alatta
levő eladási bárcát a füzetből kiszakítom s azt ‘...a 99. §-ban körülírt módon’ a vevőnek
átnyújtom. Ezzel a bajuszpedrő-ügylet kereskedelmi része le van bonyolítva, de hátra
van még az adóellenőrzési oldala.

Tudjuk azt, hogy ez évben december hó 2-ka hétköznapra esik, tehát a 92. § értelmében
legkésőbb e napon az egy doboz bajuszpedrő ‘fogyatkozást’ a raktárkönyvbe be kell je-
gyeznem. Ezt követőleg előveszem (ugyanazon a napon) az adóvallomási ívet s a törzslap
adatai szerint ‘tételezve’ bejegyzem a számadatokat. Ennél azonban már nagy könnyebb-
ségem van, mert ezt csak minden naptári hónap utolsó napján kell lezárnom, összegeznem,
kelettel és aláírásommal ellátnom.”

És csak ezt követően lehetett pödörni.

A rudnai pap receptje

Madva Ferenc tisztelendő 1825-ben került a nyitramegyei kis tót faluba plébánosnak. Ha-
marosan gyógyító ember hírébe került, s híre már a megyehatáron túl is elterjedt. Az or-
vosok persze haragudtak rá; persze, mondták erre hívei, mert többet tud náluk.

Egyszer két orvosdoktor utazott le hozzá, hogy inkognitóban valamilyen színlelt be-
tegséggel ámítsák, majd ezt követően leleplezzék a ’kuruzslót’. Madva persze átlátott
a szitán, de úgy tett, mintha nem venné észre a cselt, a vizsgálatot követően receptet
írt úri betegeinek, pecsétes levélbe zárva meghagyva nekik, hogy ezt az orvosságot a
lehető legsürgősebben csináltassák meg a nagytapolcsányi patikárusnál.

A két doktor azonnal Tapolcsányba hajtatott, s már előre jót derülve átadta a levelet a
patikusnak. Az elolvasta a levelet, s a hozzá mellékelt recipét, majd arra kérte az urakat,
hogy jöjjenek vissza két óra múltán, akkora elkészül.

Mikor aztán a két színlelt beteg visszatért a patikába, a várt orvosságos üvegek helyett
és savanyúvizes palackokat, pirula helyett gombócot, herbatea helyett káposztát, flastrom
helyett sült malacot láttak az asztalon. 

– Ez mi? – kérdezte csodálkozva az egyik doktor.
– Az, ami az urak receptjén állott. Tessék asztalhoz ülni és elfogyasztani!
– De mi betegek vagyunk, nem éhesek.
– Az lehet, de akkor is tessék kifizetni! Én elkészítettem a receptet, az urak hát csak fi-

zessék meg az árát!
Az urak mit tehettek mást, fizettek. Valamivel talán többet is, mintha a városi vendég-

lőben étkeztek volna. 
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Kalkuláció – oda-vissza

A város központjában fekvő gyógyszertár a múlt század harmincas éveinek közepén.
Inspekció. Az óramutató lassan mászik a 11 felé. A gyógyszerész a tára mellett újságot
olvas. Ásít és az órára pillant: 11 óra múlt 5 perccel; ideje zárni. Mielőtt azonban a gon-
dolat tetté válna, berobog egy szurtos inasgyerek.

– Jó estét, patikus úr! Kérek két fejfájás elleni port!
– Kilencvennyolc fillér.
– Miért? – kérdi meghökkenve a gyerek. – A gazdám azt mondta, hogy 48 fillér.
– 11 órától 50 fillérrel drágább. Van pénz?
– Van, egy pöngő.
A gyógyszerész fillért visszaad, aztán zár. Megy lefeküdni. Alig bújik bele a pizsamá-

jába, éktelen csengetés. Sóhajt, ajtót nyit – megint az inasgyerek. Betessékeli.
– Mi kell, fiam?
– Visszahoztam a porokat, tessék visszavenni, azt mondta a gazdám, hogy akkor inkább

reggel veszi meg, mert akkor olcsóbb.
– Patikában nem veszünk vissza semmit.
– Tessék, patikárius úr visszavenni, mert pofon lesz a vége, amit én kapnék.
– Jól van, kivételesen visszaveszem. Add ide és szurkolj le még 2 fillért, aztán mehetsz.
– Hogy… hogyan…? – kerekedik el a fiú szeme.
Azért, mert felcsengettél. Ezért 50 fillér jár, a két por 48 fillér, tehát ráfizetsz még két

fillért, s akkor kvittek vagyunk.
A srác átgondolja a dolgot, aztán megindul az ajtó felé. A küszöbről szormorúan visszaszól:
– Ténsúr, inkább egy pofon, mint kettő! Jó éjszakát kívánok…

Túlméretes recept

Sarnóczay Pál Pozsonyban szerzett diplomát, majd Komáromban és Bártfán működött,
hogy áttelepülvén az 1930-as évek elején Budatétényben nyissa meg a Szt. Szívhez címzett
patikáját. Tőle, bártfai patikus korából származik az alábbi, nem mindennapi történet.

Patikusunk ugyanis egy szép nyári éjszakán, már jóval éjfél után arra ébredt, hogy so-
káig csöngetnek, majd dörömbölnek a bejárati ajtó vasredőnyén. Amikor kinézett az ins-
pekciós ablakon, egy öreg  ruszin gazdán akadt meg a tekintete.

– Ma a baj, bátyám? – kérdezte az álmosságot dörgölve ki a szeméből.
– Receptet hoztam, pane! – közölte az öreg. – Nyissa mán ki azt az ajtót!
– Nyissam ki az ajtót? Aztán minek?
– Hogyhogy minek? A receptnek!
– A receptnek.

384



– Annak a. Mer’ hogy nem fér be ezen a lyukon, de lássa, mán hozom is! – szólt az öreg
és már indult is a lovaskocsihához, amelyről egy fene nagy ajtót emelt le. Erre azért már
tényleg ki kellett nyitni a patikaajtót.

– Hm. Szóval, ez lenne a recept? – vakarta az állát a patikus.
– Ez a. Olvassa csak, pane!
Az ajtón faszénnel írva akkurátusan ott is állt, jól olvashatóan a recept, még a „statim”

(sürgősen) sem maradt le róla. De még az aláírás sem. Sedmmi kétség, Kamilkáé volt, az
ügyeletes orvosé.

– No, jöjjön csak be, bátyám, ezzel a recepttel, mindjárást elkészítem.  Addig legalább
elmondhatja nekem, hogy jutott hozzá.

Amint kiderült, az ügyeletes orvos a nagy sietségben elfelejtette magához venni a re-
cepttöbmjét, a tanyán pedig se papír, se íróeszköz nem volt  található – minek is lett volna?
Az öreg ruszin aztán villámgyorsan megoldotta a helyzetet: leemelte az istállóajtót és a
vasalóból kivett egy jókora darab faszenet. Hát így esett a dolog. Mire ezt az öreg elme-
sélte, el is készült az orvosság. A gazda tisztességgel megköszönte a segítséget, fizetett, s
már indult is volna az ajtajával a kocsihoz.

– Megálljon csak, bátyám, nem addig van az! – szólt utána Sarnóczay. – A recept a pa-
tikában marad!

– Ugyan úgy-e?
– Nem én mondom, a törvény. Ez a regula.
– Hát, ha regula, akkor regula, nincs mit tenni… Legfeljebb fázni fog a tehen – vakarta

meg a feje búbját a gazda, majd legényesen föllendülvén a bakra, odacsapott ostorával a
lónak: – Gyí, te Szürke, szedd a lábad! – s úgy elporzott, hogy egy perc múlva már bele
is veszett a sötétbe.

Az istállóajtónak még sokáig jártak csodájára a baráti kör tagjai és a törzsbetegek, csak
Kamilka kerülte a patika környékét is, mert nagyon nem szerette, ha megkérdezték tőle,
hogyan is volt az a dolog a recepttel, „amelyik nem fért be az inspekciós ablakon.”
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31. FEJEZET: KUNDCSAFTOK

A nép egyszerű fia (vagy lánya) egykor úgy lépett be a patikába, mint a templomba;
még az utcán levette a kalapját és „Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!”-sal köszöntött be.
Ez egyrészt annak tudható be, hogy régebben az irgalmasok és a jezsuiták vitték a patiká-
kat, meg hát a patikusok sok latin szót használtak, nyilván nagyon tanult emberek voltak.

Azon se lehet csodálkozni, hogy az egyszerű falusi,
mármint a célszörű szögény ember nem mindig tudta,
hogyan kérje, még kevésbé, hogyan használja a kapott
gyógyszert. Előfordult, hogy egy leányzó – nagy iru-
lást-pirulást követően – szépség elleni arckrémet kért.
Meg olyan is, hogy valaki az ostyát előbb megette,
csak aztán küldte utána a port, de akadt atyafi – ez min-
denesetre nehezebb mutatványnak bizonyult –, aki a
port tokostól nyelte el. Mármint papiros-tokostul.

Vagy éppen az ecsetelésre szolgáló tinktúrát találta
magába dönteni. Az ilyen és hasonló félreértések elke-
rülésére az Orvosi Kör ajánlására a külső használatra
szánt szereket tartalmazó üvegek idővel szögletesek let-
tek, majd a gyógyszerészek kérésére ezekre az üvegekre
dombornyomással még „KÜLSŐLEG” felirat is került. 

Az is előfordult, nem egyszer, nem kétszer, hogy a
jó palóc olyan szert talált magára kenni, amelyet nem
kellett volna, meg az is, hogy épp fordítva, a kenőcsöt
(kenyérre kenve) kebelezte be jó étvággyal. A legszebb
esetnek az bizonyult, amikor a beteg az 5 grammos
üvegbe rendelt aqua laurocerasit annak morfin tartalmával együtt nyelte el, majd pár nap
múlva a bedugaszolt és lekötött üveget visszavitte az orvosnak, hálásan köszönve, hogy
olyan jó orvosságot rendelt neki, ami a bajt elmulasztotta. 

Volt aztán olyan is, hogy a „Használat előtt felrázandó” szignatúrát értelmezték tévesen
a komájukat gyógyító legények, s olyan alaposan fölrázták a szerencsétlent, hogy majd
kirázták belőle a lelket. 

Azonban ezekből a kisebb félreértésekből különösebb baj mégsem származott, legfel-
jebb derültség a patikában. Esetleg a szaklapok humor-rovatában, már amelyiküknek volt
ilyen. Rovata. 

A „Gyógyszerészi Hírlap” 1913. évi számának három számában (40-41.) még Göre
János (nem tévesztendő össze híres druszájával, Göre Gáborral!) bíró uram nevujorki,
zámérikaji kalandjai is megjelentek – felejthető folytatásokban. Csupán mutatványként,
az egyik kaland:  
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– „A másik sarkon vót egy szömre való bót, oszt rávót írva „Drugstore” (gyógyszertár).
Nézom oszt a zablakot, hát vót ott mindön: jaj, tzipősarok, kesztyű, ladérgumi, tsutora,
kávésfindzsa, mög a közepin egy fene hejös kép, hogy aszongya: „Hoff’s Malt!’

– Oszt a képön egyik felü is 8-tz, mög a másik felirül is 8-tz embör törekedött, oszt 1-
gy gatyát nem tuddak szétszönni…

– No, mondok, ez köll neköm. Ijjen erős gatya…”
Gatyát persze még a drugstore-ban sem kapott Göre János uram viszont vett helyette

egy üveg Bay Rum-ot. Amit ott helyben el is fogyasztott. Helyre is billent tőle azonnal a
kedélyállapota. Hátha még tudta volna, hogy hajszeszt ivott… Mellesleg, csupán a törté-
nelmi igazság kedvéért szögezzük le, hogy az a Bay-Rum a Myrcia acris levelein való át-
desztillálással készült. Nevének megfelelően nem kevés alkoholt tartalmazott, a
következők szerint:

Rp.

Olei folior. Myrciae acris     10.0
Rum Jamaic. 160.0
Spiritus vini rectific. 640.0
Aquae destill. 480.0
Aqua Colon. 10.0

Digere per dies 6.

Korántsem volt ilyen egyszerű eset a patika-rém, a patiku-
sok keresztje - a többé-kevésbé borzolt idegzetű úrihölgy vagy
az élemedett korú dáma, netán ál-dáma személyében. A kund-
csaftnak ugyanis, mint tudjuk, mindig igaza van. A patikában
is. A nehéz kundcsaftnak, a patika-rémnek különösen. Minden
betérőt, akár recepttel jeletkezik, akár anélkü, ki kell szolgálni,
lehetőleg udvariasan és probléma esetén is póker-arccal. Ká-
romkodni csak a rém távozása után lehet, akkor is csak ma-
gunkban.

In mora periculum

Asszonyság reklamál:
– Adja már azt a receftet! Nem várhat az a beteg ilyen sokat !
– Aztán mióta van rosszul a beteg?
– Hát, lelkem, már a tízedik hete, hogy az ágyat nyomja. De még eddig nem hagyott
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magához doktort hívni, mer’ aszondta, hogy az őtet megöli. De mostanra mán úgy meg-
dagadt, hogy mán úgyis mindegy nekije.

– No, ha már tizedik hete vár az orvosságra, akkor talán még kibír egy félórát, még
rákerül a sor. Ha aztán mégsem, akkor ingyen adom neki az orvosságot.

Gyomorerősítő 

Beállít a patikába egy lajbis, csizmás parasztlegény:
-Téns uram, legyen szíves, adjon nékem valami jót, mer’ hogy a sógor lakodalmán igen-

csak elreparáltam a gyomrom.
– Bírja az erős italt? – kérdi a patikus.
– Már hogyne bírnám! Akár üvegestül, téns uram!
A patikus átnyújt neki valami kegyetlenül erős gyomortisztítót, amit a legény egy haj-

tásra le is dönt.
– Ez oszt teszi! – jegyzi meg emberes csettintéssel. – Oszt mit kostál ez a finum ital?
– 12 fillér lesz, de csak magának.
Erre a legény egy szó nélkül leveti magát a padlóra, és két lábát az égnek dobva ránga-

tódzni kezd. A patikus ezt látván, előkapja a vizeskancsót és nyakon önti vele a delik-
venst.

– Ejnye már – ordít föl a legény, abbahagyva a nyavalyatörős rángatódzást –, de go-
romba az úr! Mit locsol itt engem? Hászen nem égek!

– Jobban van már? – kérdi aggódva a patikus.
– Nincs nékem, instállom, semmi bajom, csak a pénzem rázogatom ki a csizmaszárból!

A bizalmatlan

Fejkendős öregasszony állít be a vidéki gyógyszertárba. Körülnéz, aztán gyanakvó te-
kintettel odalép a tára mögött álló fiatal segédhez:
– Maga a patyikus?
– Én lennék, néném.
– Aztán régóta?
– Meglehetősen.
– Letette-é minden vizsgáját?
– Le én, becsülettel.
– Érti, ugye, a mesterségét?
– Sokan mondják, hogy meglehetősen.
– No, akkor adjon nekem 10 fillérért bolhaport!
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Nincs jobb a kakaós kúpnál

Egy öregasszony morfiumos végbél-kúpos recepttel jelentkezik. A kakaóvajas szert biz-
tos hatásúnak mondja a patikus.

Két hét múltán az öregasszony újra jelentkezik.
– No, néném, aztán használt-e a szer? – kérdi a gyógyszerész, aki jó patikusként min-

den vevőjére emlékszik.
– Használt, biza’, egye meg a fene – fakad ki az öregasszony -, de mind a menyecske

lányom fogához ragadt!

Ostyával pedig könnyebb

„Hideglöléshű” kér kínaport egy öreg paraszt.
– De keserű ám ez a chinin, tudja-e? Én azt mondanám, vigyen hozzá ostyát, s abban
vegye be! – próbálja rábeszélni a patikus az öreget. 
– Nem köll! – csóválja a elutasítóan az öreg. – A feleségemnek leszen, az pedig kálo-
mista, nem él az ostyával…

Móricka a patikában

– Jó napot kívánok! – nyit be a patikushoz Móricka, majd a pultnál harsogva folytatja:
- Adjon nékem 10 darab óvszert!

– Édes fiam! – Feddi meg atyailag a gyereket a patikus. – Vedd tudomásul, hogy: a
patikában nem muszáj ilyen hangosan beszélned! Ad 2.: Az óvszer nem gyerekeknek
való dolog. Ad 3.: Ha apádnak óvszerre van szüksége, akkor legközelebb maga jöjjön
érte!

– Értem én, gyógyszerész úr – bólint komolyan Móricka. – De maga is vegye tudo-
másul, hogy először is engem édesanyám úgy tanított, hogy ha valahova bemegyek, kö-
szönjek hangosan és érthetően adjam elő, mit akarok. Másodszor: én nagyon jól tudom,
hogy az óvszer nem gyerekek számára készül, sőt inkább arra használják, hogy ne le-
gyenek gyerekek. Harmadszor pedig a tíz darab óvszer nem apámnak lesz, hanem
anyámnak, mert holnap utazik Nyírbodonyba meglátogatni a rokonságot.

Az ismerős

Az öreg székely orvosságát készítik, ami eltart egy ideig. Az öreg közben unalmában az
állványszekrények tetején elhelyezett görög mellszobrokat nézegeti:
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– Ugye, ezek itt la a régi segédek.
– Azok – mosolyog a gyógyszerész. – De miért kérdi, bácsi?
– Csak azért, mert én ezt a kopaszt ismerem – mutat az öreg a polcon Szókratész szobrára.

Hirudo medicinalis

– Hogy adják a piócát? – kérdi egy nénémasszony.
– 10 krajcár darabja.
– Ó, de drágán mérik. Tudja, lelkem, szopós gyereknek leszen, neki is csak tróbának.

(próbának - a szerk.) Tessen már adni egy kis darabkát, úgysem tudja a kis ártatlan az egé-
szet bevenni.

Motíváció

Csukamájolajat kér a gyerek a patikában. Megkapja – és még ott álltó helyében meg is
issza. A gyógyszerész elkerekedett szemmel nézi:
– Szereted ezt az olajat, te gyerek?
– Szereti a fene, de egy hatost kapok anyámtól, ha megiszom.
– Aztán mit csinálsz azzal a hatossal?
– Azon megint csukamájolajat veszek.

Ami az öreg övegbe…

Benyit egy subás atyafi a patikába, kellően köszön, aztán azt mondja:
– Adjon az úr ebbe az öreg övegbe olyat, ami benne vót!
– Mi légyen az?
– Szaguja meg, én azt meg nem mondom!

Szuicid kísérlet

Egy skót beront a patikába:
– Azonnal adjon strichnint öt pennyért!
– Sajnálom, a legkisebb adag, amit adhatok, egy gramm. Az pedig nem öt, hanem hat
penny.
– Megőrült, ember? Én nem tönkremenni akarok, én öngyilkos akarok lenni!
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Feledékenység

Idősebb nő nyit be a patikába. Sokáig gondolkodik, aztán kivágja:
– Kérek egy Acidum acetylosalycilicumot!
– Micsodát? - csodálkozik a gyógyszerész. - De hiszen az közönséges aszpirin.
– Hát ez az. Csak tudja, mindig elfelejtem a nevét....

Fejrevaló

Egy falusi asszony nyolc év körüli leánykájával lép be a patikába. Tisztességgel köszön,
aztán szégyenlősen előadja, hogy:

– Tudja, patikus úr, a kislányom oskolába vót, aztán ott együtt játszadoztak a többivel.
Aztán játszadozás közben sűrűn összeért a fejük nekijek…

– Szóval beverték a fejét – szakítja félbe az asszony mondókáját a türelmetlen patikus.
– Dehogy verték, már hogy verték volna be az istenadtának.
– Hát akkor miről adjak orvosságot? – sürgeti az asszonyt a patikus.
– Hát tessék adni, tessék adni valamit a férögnek a fejben való tartózkodása ellen…

Hozott üvegbe

Gründl (Galambos) János, az 1920-as években Parádfürdőn gyakornokoskodott. Okle-
vele megszerzését követően Egerben vállalt állást. Közben azért elvégezte a jogakadémiát
is. A harmincas évek elejétől a Deák-utcai gyógyszertárat vezette Egerben. Az államosítást
követően a Széchenyi utcai ügyeletes gyógyszertárban dolgozhatott beosztottként., mint
idősebb kolléga. Az idősebb kolléga félévszázados működése során sokat látott és tapasz-
talt, de amivel egy szép, napos, őszi délután a kiadó táránál történt vele, az még nála is
kiverte a biztosítékot. 

A nagy forgalom közepette egy környékbeli, idős borosgazda a hosszú sorból kilépve
szemcseppes receptet adott be neki. Ezekben az években orvosságos üveghiány (és min-
denféle hiány) uralkodott, ezért Galambos szokás szerint megkérdezte:

- Üveget hozott-e, bátyám?
- Hát hogyne hoztam volna! – felelte öntudatosan a gazda.
- Akkor adja ide, legyen szíves!
- Máris! – szólt készségesen a bácsi, lehajolt, és feltett a tárára egy ötliteres demizsont.
- Téboly! – kapott erre a fejéhez Galambos és kirohant a laborba, hogy nyugtató csep-

peket vegyen magához. Természetesen nem ötliteres, jóval kisebb űrtartalmú edényből.
Az öreg borosgazda csodálkozva nézett utána, vajon mi lelte a patikust?
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Arnhold Béla grafikus 166
Áronffy Rókus dr. pécsi ügyvéd 97
Ascoloi Szaladin 110
Augustini ab Hortis, Christian orvos, természetbúvár 39
Avarffy Géza katonagyógyszerész 124, 151
Avilai János prédikátor 220

Bacheracht, Andreas 113
Bacsó Bálint debreceni gyógyszerész 219
Bajnóczy Sándor nagybányai gyógysz. 125, 350
Bakody József győri orvos 51-52
Balla Sándor gyógyszerész, gyáros 142

Dr. Balogh Kálmán egyetemi tanár 340
Bánfalvi Lajos hódmezővásárhelyi gyógyszerész,
hírlapíró 158
Bantler György gyógyszerész, gyorsíró 174
Baradlai János gyógyszerész 136, 174, 230. 257
Bárány Elza makói gyógyszerész kisasszony 254
Baranyai Antal pécsi gyógyszerész 330
Baranyai Aurél pécsi gyógyszerész 153, 231, 323
Barát Dénes sangháji gyógyszerész 120
Barta Sándor kovásznai gyógyszerész 158
Bartha István gyógyszerész, drogista elnök 244-245
Baruch Gyula miskolci gyógyszerész 196
Bársony Elemér gyógysz., miniszter 117-118, 159
Báthory Kristóf erdélyi fejedelem 44
Id. Bayer Antal budapesti gyógyszerész 75
Dr. Bayer Dezső gyógyszerész, gyáros 126
Dr. Bayer-Krucsay Dezső 174, 357
Becher, Joseph karlsbadi gyógyszerész 92
Becher, Johann – az előbbi fia 92
Bede Béla a Richter exportigazgatója 367
Beiersdorf német gyógyszerész és gyáros 74
Békeffy László komikus, író 64, 98-99
Dr. Bekellay Ottó fővárosi gyógyszerész 328
H. Bele Balassa 227, 229-230, 232-233, 261
Beleznay Károly budapesti gyógysz. 251, 337-338
Benke László hajdúszoboszlói gyógyszerész 110
Benkő Ferenc debreceni helytörténész 222
Benkő Sámuel főorvos, állatorvos 369
Dr. Bernády György gyógyszerész, polgármester,
főispán 117
B. Bertalan Pál sárospataki gyógyszerész 110
Besler Basilius nürnbergi patikus 32
Betegh Károly budapesti gyógyszerész 175
Bischof német vegyészprofesszor 96
Blackwell, Alexander angol orvos, 33
Blackwell, Elisabeth angol virágfestő 33, 252
Bláthy Ottó feltaláló 133
Blumberg Alfréd amerikás gyógyszerész 119
Bocskai István erdélyi fejedelem 42
Boglutz Viktor városlődi gyógyszerész 159, 261
Bokay Árpád professzor, szabadkőműves 196, 340
Bokor Dezső kaposvári gyógyszerész 66
Dr. Bolár Ervin amerikás gyógyszerész 120
Borbély Endre nagykőrösi gyógyszerész  214
Bornemissza Patikárius Pál kassai gyógysz. 126
Borovszky László pécsi gyógyszerész 52
Borsos Miklós képzőművész 5
Dr. Boenninghausen, Clemens von holland orvos és
botanikus 53
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Borbás Gyula, détári mezőtúri gyógyszerész 142
Dr. Borberitz Károly vegyész, közgazdász 131
Brandenburger Gyula, a Wander igazgatója 204
Brázay Kálmán gyógyszerész 91
Brenner József gyógyszerész 139
De Brés patikusnő 252
Bruckenthal báró, erdélyi kormányzó 50
Brückmann, Franz Ernest német orvos és termé-
szetbúvár 40
Buchoz, P. J. francia botanikus 33, 34
Bucsányi Lajos kötszergyáros 75
Bugát Pál orvos, egyetemi tanár 22
Bullan, William angol orvos 221
Buonafade páduai tanár 103
Burchard-Bélaváry János revali gyógyszerész 118
Busch, Wilhelm német karikatúrista 287-291

Capesius, Victor segesvári, SS-főgyógyszerész 125
Cardanus 28, 29
Carracci fivérek, Annibale és Agostino 286
Casanova 224
Chazal, Antoine francia karikatúrista 298
Cherion kentaur 38
Clark Simon budapesti gyógyszerész 175
Cordus, Valerius 111
Cruinckshank, Georg angol karikatúrista 304
Cuvier, Georges francia fizikus 37
Czájlik György nagyszalontai gyógyszerész 186
Id. és ifj. Czibulka János szentendrei gyógyszeré-
szek 212
Czukor János gyógysz., vegyész, botanikus 175
Csábrándy János kunbajai gyógyszerész 159
Csapó József orvos, botanikus 34, 35, 36, 38, 363
Császár Jenő pestszenterzsébeti gyógyszerész 131
Csatádi Artúr tátrafüredi gyógyszerész 211
Csáth Géza orvos, író 139
Cséby Lajos keszthelyi gyógyszerész 379
Csemiczky Tihamér gyógyszerész, illusztrátor 137
Csete Lajos nagyszalontai gyógyszerész 159, 166
Csontváry Kosztka Tivadar gyógyszerész, festő 136
Csornai Richárd csantavéri gyógysz., ornitológus 175
Csukás Károly gyógyszerész 159

Szt. Damján bizánci orvosszent 217
Deák Ervin budapesti gyógyszerész 176
Dante Alighieri 139
Daubner József homokszili gyógyszerész 175
Daubrawa F. dr galíciai gyógyszerész 256
Daumiere, Honoré francia karikatúrista 299-300

Dávid Ágoston gyógyszerész 247
Dávid József kolozsvári gyógyszerész 260
Dávid Nándor gyógyszerészsegéd 325
Degré Ignác jászvásári gyógyszerész 119
Della Porta, Giovanni Baptista ol. szakíró 28, 29, 305
Demeter László nagykanizsai gyógyszerész 152
Dénes Lajos vasdiplomás gyógyszerész 95, 227
Déry Tibor író 377
Dr. Dévay Józsefné karcagi gyógysz., szobrász 138
Dieballa székesfehérvári gyógyszerész 328
Dioszkuridész 28, 29, 30, 31, 32
Diószegi 35, 37
Dittersdorf, Carl Ditters von osztrák zeneszerző
167-168
Id. Divald Károly gyógyszerész, fényképész 134
Dr. Divéky Gábor gyógyszerész, öttusázó 211
Dobler Béla mezőtúri gyógyszerész segéd 176
Donászy Ferenc gyógyszerész, író 166
Donizetti, Gaetano olasz zeneszerző 168
Doré, Gustav francia karikatúrista 301
Dorner József gyógyszerész, botanikus 176
Duschek Oszkár érsekújvári gyógyszerész 176
Dry Miklós feltaláló 133
Dudás Kálmán újvidéki gyógyszerész 142
Duquesne márki 48

Ecsery Zoltán gyógyszervegyész 362
Édenhoffer Gyula pécsi drogista 273
Egenhoffer Teréz hölgy-hegymászó 211
Egger Leó gyógyszerész és gyáros 52, 177, 276
Ekker Gyula gyógyszerész 244
Eitel Frigyes román udvari gyógyszerész 119
Dr. Ejury Lajos gyógyszerész, vegyész 341-342
Ember Elek nagybányai gyógyszerész 182
Engel Jakab lőcsei gyógyszerész 177
Engelhardt Dezső ipolysági gyógyszerész 107
Enyedi János sótisztviselő, seborvos 34, 37
Érdeky Kálmán amerikás gyógyszerész 119
Dr. Erdey-Gruz Tibor egy. tanár, akadémikus 132
Dr. Erdős János gyógyszerész, bányaorvos 325
Ernyey József gyógyszerész, szakíró 177, 269
Esterházy Plattenberg-Witten, Marie hercegnő 51, 53
Esztergamy Gábor gyógyszerész 127
Eulenspiegel, Till 297

Fabinyi Rudolf egyetemi tanár 107, 168
Fahlberg, Constantin dr. német vegyész 83
Faix János podolini gyógyszerész 62
Falk Richárd budapesti gyógysz., hírlapíró 159, 228
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Fallopio, Gabrielle olasz orvos-anatómus 75
Farbaky István gyógyszerész, feltaláló 133
Farina, Johann Maria olasz drogista 65
Fauser Antal gyógyszerész, mineralógus 177
Fazekas Attila karikatúrista 318-319
Dr. Fáy Erzsébet gyógyszerész, tanársegéd 254
Dr. Faykiss Sándor gyógyszerész 39
Feburie, Nicolas de francia udvari gyógyszerész 63
B. Fehér László gyógysz., magyarnóta-szerző 171
Fekete Géza hódmezővásárhelyi gyógyszerész 178
Fekete György vegyész, egyetemi tanár 178, 363
Fekete Zoltán budapesti gyógyszerész 363
Fekete Vilmos gyógyszerész segéd 106
Feleki László gyógyszerész 233
Dr. Felletár Emil gyógyszerész, egyetemi tanár 132
Fényes László gyógyszerész, újságíró 160
Fényhalmy Ferenc katona-gyógyszerész 121
Fernandes, Francesco 41
Fiedler J. Sándor öngyilkos gyógyszerész 263
Fischer Dániel író 44, 46
Filó János budapesti gyógyszerész 122, 352
Dr. Flóderer István gyógysz., filatelista 105, 178
Flórné Beretvás Judit 378
Dr. Fodor József orvos 100
Fodor Márton fővárosi drogista 244
Follinus János, kiscsernai gyógysz., hőstenor 171
Fónagy József  budapesti gyógysz. 91, 214
Forbáth Sándor gyógyszerész, költő 144
Dr. Forgách Rezső gyógyszerész 268
Forgách Simon gróf 90
Földi Zoltán gyógyszervegyész, Chinoin vezérig.
89, 232
Fördős Lajos kecskeméti gyógyszerész 178
Franck, Johann német orvos 58
Franco generalisszimusz 78
Fränkel Lipót budapesti betegpénztári orvos 82
Frankl Antal szegedi gyógyszerész, fordító, szakíró
172, 196
II. Frigyes német-római császár 102, 221
Dr. Frobrig angol orvos 92
Frum István budai gyógyszerész 100
Funk József budapesti gyógyszerész, műfordító
120, 172, 178-179, 348
II. Fülöp spanyok király 41
IV. Fülöp francia király 221
Füsti Pál gyógyszerész gyakornok 373

Dr. Gaál Endre gyógyszerész, országos egyleti
elnök 117, 261

Dr. Gaál Zoltán 240
Galantai Gyula antikvárius 166
Galénosz 29, 30, 55
Ifj. Gállfy György szabadkai gyógyszerész 322
Galli Tibor gyógyszerész, hegedűművész 171, 250 
Gallina Béla hódmezővásárhelyi gyógyszerész 193
Gallini Ferenc aradi gyógyszerész
Gara Ernő drogista, szerkesztő 243
Gara Károly debreceni gyógyszerész, feltaláló 179
Gárdonyi Géza 228
gáspataki Gaskó Béla gyógyszerész 132
Gasparits Jolánka gyógyszerész kisasszony 254
Gaudi Vilmos Károly gyógysz. Bukarestben 119
Gebhardt Rezső gyáros 75
Geiger Kálmán pécsi gyógyszerész 91, 93
Genersich Károly gyógyszerész 196
Genszky Géza felkai gyógyszerész 160
Gerber Ödön szinérváraljai gyógyszerész, borász
179, 252
Gerhauser Sándor nagykőrösi gyógyszerész 131
St. Germain gróf 224
Gerő Károly gyógyszerész, zeneszerző 168
Gerzsó János sümegi gyógyszerész 121
Gettinger János eperjesi gyógyszerész 84
Glück Rezső fővárosi gyógysz. 82, 98, 256, 273
Gobetzky József eszéki gyógyszerész 85
Goru-Besanetz bécsi rendőrkapitány 174
Gottier Lajos piliscsabai gyógyszerész 161
Gottschlieg Ágoston gyáros 93
Gőbel József gyógyszerész 134
Gőbel Kálmán pécsi gyógyszerész 133
Dr. Göllner Kornél gyógyszerész, drogista 244
Gömöry Dávid gyógyszerész 229
Gömöry János gyógyszerész 129
Gönczy Flóra, Örkény István első felesége 375
Dr. Gözsy Béla csíkszeredai gyógyszerész, bioké-
mikus 179
Granville angol karikatúrista 305
Gregus Dániel nyugalmazott bpi rendőrkapitány-
helyettes 206
Graner Jenő soproni gyógyszerész 95, 204
Gréb János szepesszombati gyógyszerész 40, 106
Grizet, Ernest karikatúrista 306
Gruber József János amerikás gyógyszerész
Gruby Dávid orvos-mikrobiológus 73
Gulbranson, Olaf norvég karikatúrista 306
Gründl János egri gyógyszerész 391
Szent György 218
I. György angol király 79
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György Mátyás debreceni osztályvezető 333
Dr. Gulyás Jenő debreceni állatorvos 81
Gyulyás Lajos boldvai gyógyszerész 327
Gulyás Pál erdélyi gyógyszerész, költő 145

Haasz Dezső budapesti gyógyszerész 88
Habersack, Franz Adolf német orvos 93
Hadwiger Adolf pozsonyi gyógyszerész 204
Hager, Hans dr. bécsi újságíró, szerkesztő 109
Hahnemann, Sámuel német orvos 50, 51, 233
Hain Róbert temesvári gyógyszerész 204
Hajduska István 359
Halmágyi Ilona gyógyszerész kisasszony 254
Halmai Gusztáv gyógyszerész 168
Halmai János gyógyszerész, egyetemi tanár 8, 212,
251, 269, 309
Halmy Jenő gyógyszerész, drogista 245
Hámori Sándor gyógyszerész 249
Hanák Jenő budapesti drognagykereskedő 245
Hanzéros Géza nagyhalmágyi gyógysz., költő 143
Harrison E. angol gyógyszerész, feltaláló 125
Haulik Béla albertfalvai gyógyszerész, edző 211
Hazslinszky Károly budapesti gyógyszerész 51-52
Háy Gyula író 377
Haydn, Joseph 167
Haynald Lajos esztergomi érsek 380
Héderváry Hugó dr. gyógyszerész, szerkesztő 180
Hegedűs gyógyszerész 98
Hegedűs Gyula kabarészínész 276
Hehs Béla gyógyszerészhallgató, vívó 211
Heisz Imre gyógyszerész 161
Heiszler Zoltán fővárosi gyógyszerész, fényképész
134
Helczer Teréz féli gyógyszerész, énekesnő 180
Heltai Jenő 334
VIII. Henrik angol király 221
Hermann Ottó 61
Hermecz István gyógyszervegyész 364
Hermész 217
Herold, Heinrich Siegfried pesti gyógyszerész 106
hévízgyörki Hidegváry Hugó gyógyszerész 126
Hoffenreich Károly bajai gyógyszerész 280
Hohenlohe herceg 51
Holczer Lajos fővárosi illatszerész 244
Hippokratész ókori orvos 30
Hoitsy Lajos tótsóvári gyógyszerész 323
Holdi Kálmán dobozi gyógyszerész 91
Hoffer Rezső katonagyógyszerész 124
Hopfer de l’Orme német gyógyszerész 27

Horina Hans német karikatúrista 296
Dr. Horváth Dénes lövői gyógyszerész 338
Dr. Horváth Jenő gyógyszerész, szakíró 116, 124,
127, 131, 135, 212, 225, 260
Horváth József hont megyei főorvos 248, 264
Horváth Mihály gyógyszerész, amatőr fotóművész
134
Hovadek, Ulrich von osztrák gyógyszerész 205
Dr. Hruby Ede soproni orvos 203
Hügiea, Aszklépiosz leánya 216
Hűvös László gyógyszerész, szobrász 138

Iaszó, Aszklépiosz leánya  216
Ibsen, Henrik 150
Dr. Ilosvay Lajos gyógyszerész, államtitkár 118,
133, 253
Imhotep egyiptomi főpap, építész, orvos 55, 217
Incze Kálmán gyógyszerész, színész 172
III. Ince pápa 42
Dr. Issekutz Béla 231
Dr. Issekutz Hugó gyógyszerész, egyetemi tanár
180, 357
Istenes Szent János 220

Dr. Jakabházy Zsigmond tanársegéd 350
Jakovetz Erzsébe dr. gyógyszerész kisasszony 254
Jakubovics Ernő szacharincsempész 83
Jancsó András tótpelsőci gyógyszerész 180
Id. Janitsáry Iván budapesti gyógyszerész, pirotech-
nikus 181
Jankó János karikatúrista 309
Jármay Gusztáv gyógyszerész 51
Jármay Gyula gyógyszerész 51
Jeney István karikatúrista 317
Jéninger újfalui állatorvos 372
K. Jeszenszky Lajos fehértemplomi gyógyszerész
135
Joánovics Sándor gyógyszerész, kötszergyáros 181,
327
Johan Hugó gyógyszerész, üvegfestő 138, 181
Juhász Gyula 350
Juszkó Béla gyógyszerész segéd, festőművész 137
Juszkó Gyula gyógyszerész, tárogatóművész 181
Juszkó Pál békásmegyeri gyógyszerész 137

Kabay János gyógyszerész, gyáros 182, 349
Kabay János dr. Kelp Ilona 234
I. Kalakaua, Hawai királya 101
Kajdacsy Pál budatétényi gyógyszerész 130
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Kalán Gyula budapesti gyógyszerész 206
Káldor Lajos magyargerőmonostori gyógyszerész
107, 168
Kálmán Erzsébet gyógyszerész kisasszony 253
III. Kamehameha, Hawai királya 101
Dr. Káplár László gyógyszerész, numizmatikus 183
Dr. Kaplonczay Károly orvostörténész 111
Kárász István budapesti gyógyszerész 152-153
Karinthy Frigyes 99
Karlovszky 261
XII. Károly svéd király 174
Dr. Kaszler Ödön zalaegerszegi gyógyszerész 234
Dr. Kasztriner Péter fővárosi gyógyszerész 182
Kátai Gábor orvos, gyógyszerész 34, 35
Id. Katona Zsigmond kecskeméti gyógyszerész, po-
mológus 182
Kaufmann Ernő veresegyházi gyógyszerész 254
Kazay Endre vértesacsai gyógyszerész 132, 152,
182, 339, 350
Kazzay Sámuel debreceni gyógyszerész, gyűjtő 183
Kazinczy Ferenc 61
XVII. Kelemen pápa 42
Kelemen Károly egyetemi tanár 50
Dr. Keleti Kornél vegyészmérnök 276
Kempler Kurt gyógyszerész, szakíró 111
Kenedich Kálmán gyógyszerész segéd, énekes 171
Keresztessy Sára gyógyszerész kisasszony 268
Kerpel Tamás gyógyszerész, raktárvezető 359
Kerpel Vilmos budapesti gyógyszerész 98, 257
Kerpely Béla gyógyszerész, szerkesztő 214
Kertész József 152
Kessl Bálint pozsonyi gyógyszerész 222
Kheiron kentaur 215
Kirner Sándor fővárosi gyógyszerész 324
Kiszely Imre gyógyszerészsegéd 325
Klein strassburgi német gyógyszerész 183
Klein Dezső fővárosi gyógyszerész 70
Kiss Benedek budai gyógyszerészsegéd 225
Kiss János aradi gyógyszerész 85
Kiss Károly gyógyszerész 227, 229
Kiss Vilmos gyógyszerész 380-381
Klein Gyula budapesti vállalkozó 70
Klösz György gyógyszerész, fényképész 134
Knorr, Ludwig német kémia-professzor 88
Kohl, J. G. német utazó 225
Kokavetz gyógyszerészsegéd 370
Kolos György Ferenc fajszi gyógyszerész 183
Koncz Gyula székelyudvarhelyi gyógyszerész 318
Koppány Tivadar amerikás gyógyszerész 119

Dr. Koritsánszky Ottó gyógyszerész, szakíró 125,
127-128, 268, 312, 326, 331-332, 345
Koronisz, mitológiai királylány 215
Kossuth Lajos 51
Koszka Lajos sajókazai gyógyszerész 183
Kosztolányi Dezső 139
Kovács András erdélyi gyógyszerész 214
Dr. Kovács István főorvos 229
Cs. Kovács Lajos tápszervegyész 105
Cs. Kovács Lajos tápszervegyész 359
Kovács Ödön budapesti gyógyszerész 138
Kovács Rezső amerikás gyógyszerész 120
Kovács Rózsa javasasszony 381
Kováts Mihály szakíró 112
Szt. Kozma bizánci orvosszent 217
Kőnig Rezső vegyész, kutatásvezető 108, 362
Krámer János György Henrik dr. 94
Kramolin Alajos gyógyszerész, fényképész 134-135
Kriwer Josef német karikatúrista 295
Krúdy Gyula 227
Kubányi Lajos gyógyszerész segéd, festő 137
Kutas Ferenc nótaszerző 171
Kutassy Dániel balassagyarmati gyógyszerész 149

XIV. Lajos francia király 31, 59, 63
XV. Lajos francia király 225
Landerer Xavier német gyógyszerész, athéni pro-
fesszor 103
Láng Lajos budapesti gyógyszerész, bigamista 184
Lánd Miklós, a Réthy-féle gyár üzemvezetője 250
Lányi Adolf liptóújvári gyógyszerész 40
László József marosújvári gyógyszerész 77
Laufer Imre öngyilkos gyógyszerész 263
Lavater, Johan Gaspar 305
Lavotta János prímás 94
Lázár Ernő gyógyszerész 102 
Légrády Erzsébet dr. gyógyszerész kiasasszony 254
Lémery, Nicolas párizsi gyógyszerész 63, 114
Leonardi, Giovanni olasz gyógyszerész 106
Lesko Miksa gyógyszerészsegéd 102
Lesznai Anna 255
Lévai Géza kevermesi gyógyszerész 259
Linck, Johann Wilhelm német szakíró 43
Lingner, Karl August 73
Lininger soproni gyógyszerész 184
Linné, Carl svéd botanikus 36, 112
Lintrup, Soren dán gyógyszerész 214
Lippay János jezsuita, botanikus 35, 37
Lippay-Almássy Károly gyógysz. alezredes 333
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List Adolf amerikai német emignáns, gyáros 83
Lobelius német botanikus 36
Lónyay pénzügyminiszter 328
Lovassy Ödön bajai gyógyszerész 7, 309, 311
Lőrincz Ferenc gyógyszerész hallgató 268
Lőte professzor 339
Lukács Ferenc büdszentmihályi gyógyszerész 184
Lukács István ipolysági gyógyszerész, lapszer-
kesztő 152, 330

Madva Ferenc rudnai pap 383
Magyar László András klasszika-filológus, törté-
nész 116, 140, 213, 346
Dr. Magyary-Kossa Gyula 228, 264, 281
Makháon mitológiai orvos, hérosz 216
Makoviczky gyógyszerész segéd 184
Mannó Alajos gyógyszerész 108
Mannó Miltiadész karikatúrista 314-316
Marbudus rennes-i püspök 41
Szt. Margit 55
Szűz Mária 218
Mária-Magdolna 218
Marggraf, Andreas Sigismund berlini gyógyszerész
84
Marie Antoinette 63
Marinczer Jenő csornai gyógyszerész 118
Szent Márk evangélista 220
Markusovszky professzor 340
Dr. Marosfalvi Dávid Viktor bp.-i gyógysz. 204
Martinovics József hajósi gyógyszerész 102
Mártonffy Zoltán, erdőfalusi gyógyszerész 184
Martialis 227
Matthias György gyógyszerészsegéd 184
Matkovics Adolf isztambuli gyógyszerész 119
Mátray Gusztáv, a Segédszövetség ügyvezetője 261
Matthioli, Pier Andrea I. Miksa császár udvari or-
vosa 32
Mátyás magyar király 42
Matauschek gyógyszerész 185
Dr. Matolcsy Miklós egyetemi tanár 13
Mauer Armad gyógyszerész, szerkesztő 196
Mauksch Tóbiás kolozsvári gyógyszerész 185
Mautner Alfréd debreceni gyógyszerész 262
Mead, Richard dr. angol udvari orvos 79
Meák Gyula szeged-rókusi gyógyszerész 211, 350
Medgyesy György nagydobosi gyógyszerész 146
Dr. Medvigy Ferenc nagyváradi gyógysz. 118, 185
Medreczky Márta gyógyszerész, hírlapíró 255
Meissl Ágost bazini gyógyszerész 137

Meissl Rudolf bazini gyógyszerész 131
Melius Juhász Péter 37, 49
Id. Menner Ödön gyógyszerész, grafikus, festő 312
Merkl, Barbara kissingeni gyógyszerész 99
Mészáros Zoltán vegyész, egyetemi tanár 364
Mészöly Dezső költő, fordító 150
Metelka Ferenc alsódabasi gyógyszerész 185
Mets (Mecs) Balog Sándor gyógyszerész 124
Metzger Károly gyógyszerész 124, 185
Mezey Jenő gyógyszerész-alezredes 212
I. Miklós orosz cár 67
II. Miklós orosz cár 67
Miklós Zoltán szegedi gyógyszerész 137
Miklóssy Géza budapesti gyógyszerész 186
Miksa mexikói császár 67
Miskoltzy C. Gáspár ref. prédikátor, szerző 26
Misutta Károlyné balatonszentgyörgyi gyógysze-
rész 146
Mithridatész, Pontus királya 44
Mokos ruszcsuki magyar gyógyszerész 119
Moliére 150
Dr. Molnár János Fejér megye tiszti főorvosa 223
Molnár János pesti gyógyszerész 104
Ifj. Molnár Lajos gmundeni gyógyszerész 132
Móra Ferenc 351
Morison, James angol gyógyszergyártó 231
Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi tanár 269
Muki bácsi gyógyszerészsegéd ….
Mura J. Fülöp gyógyszerész 214
Murányi Iván gyáros 277
Muzsa Gyula gyógyszerész, felsőházi tag, sportve-
zető 118, 186, 207, 211, 344
Müller Bernát dr. gyógyszerész, gyűjtő 268
Müller, Wilhelm yokohamai német gyógyszerész
109
Müller Vilmosné, a Chinoin vegyészmérnöke 362

Nadányi-Lessner György amerikás gyógyszerész
120
Nagy Albert csanádpalotai gyógyszerész 149
Nagy Erzsébet gyógyszerész kisasszony 253
Nagy Gyula gyógyszerész 268
Nagy Lajos magyar király 191
Eőri Nagy Gábor tállyai gyógyszerész 94
Nagypalugyai István gyógyszerész 102
III. Napóleon francia császár 67
Németh dr. vegyész 59
Nendvich Tamás gyógyszerész, botanikus 186
Id. és ifj. Neruda Nándor drogkereskedő 242, 245
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Neupaer … trsztenai gyógyszerész 122
Nicot, Jean 41
Niels, Martin dán gyógyszerész
Nikolits Károly gyógyszerész, szakíró 212
Nitardy, Eduard német feltaláló 77
Novomeszky Lajos gyógyszerész, fényképész 135
Nüssel Jakab egri jezsuita 90
Nyiri Bertalan budapesti gyógyszerész 273

Oberländer, Adam Adolf német karikatúrista 291
Olah Gyula jászvásári gyógyszerész 119
„Olajos Antall” Gábor 39
Dr. Orient Gyula gyógyszerész, egyetemi tanár 268
Országos Munkásbiztosító Pénztár 239-240
Osterwelde, Zakarias Christian pesti gyógyszerész
106
Ozirisz 37

Öngyilkosság 261-263
Örkény Hugó fővárosi gyógyszerész 110, 243
Örkény István gyógyszerész, író 157, 229, 362,
374-375, 377378

Paecken Keresztély orvos 111-112
Palotay Ödön és Rezső, a Lukács-fürdő igazgatói
189
Pálffy László csetényi gyógyszerész 71
Dr. Pandula Egon tanársegéd 361
Pankiewicz, Tadeusz lengyel gyógyszerész 106
Pápai Páriz 42
Papp (Pop) Viktor gyulafehérvári gyógyszerész 104
Papp K. Zsiga soproni gyógyszerész, zeneszerző
169
Paracelsus 34, 43, 45, 55, 94, 234
Pártos Miklós amerikás gyógyszerész 120
Id. és ifj. Pastinszky István gyógyszerészek 226
Pásztor György gyógyszerész, sportoló 212
Patikai Lukáts 369
Patikárius testvérek 225
Patthy Győző gyógyszerészhallgató 332
Paullini, Christian Franz német orvos 56-57
Dr. Pécsi Dani, az Oltónyagtermelő Intézet igazga-
tója 258
Pemberton, S. John amerikai gyógyszerész 105
Perényi Imre nádor 42
Pesthy Mihály isaszegi gyógyszerész 254
Pető Ödön gyógyszerész hallgató 268
Phlegüasz thesszáliai király 215
Piatsek Gyula kaposvári gyógyszerész 66

Pillich Ferenc simontornyai gyógyszerész 121
Pillich Lajos a Chinoin műszaki igazgatója 358
Pintér Pál fővárosi gyógyszerész 352
Placsintár Quotian kolozsvári gyógyszerész 187
Plettenberg Mietingen gróf 92
id. Plinius ókori term.tudós, szerző 26, 29, 30, 31, 60
Podaleiriosz mitológiai orvos, hérosz
Dr. Polányi Mihály vegyész 69
Pope, Alexander angol költő 232
Posgay Andor csabrendeki gyógyszerész 161
Pourceaugnac patikus 150-151
Praepositus, Nicolaus 111
Pray Valér amerikás gyógyszerész 119
Pregárdt János pesti patikus 108
Preszler Ármin egri gyógyszerész 259
Prodam Guidó gyógyszerész, aviatikus 187
Pucser szatmármegyei gyógyszerész 187
Puka Károly cigányprímás 171
Dr. Putnoky István gyógyszerész, író 162

Raák Gyula zirci gyógyszerész, gyűjtő 187
Radákovics Géza váci bérlő, ácsi gyógysz. 188, 330
Radánovics Dániel budapesti gyógyszerész 325
Radclife, John angol orvos 230
Radiguet, M. belga karikatúrista 302
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 48
Dr. Rákóczi József gyógyszervegyész 231, 343,
362-363
Rákosi Szidi színésznő 330
Raszputyin 81
Ráth Péter gyógyszerész, képviselő 117
Dr. Rédiger Ödön gyógysz., nótaszöveg-szerző 171
Reinicke, René német karikatúrista 294
Répay Lajos 80
Id. Réthy Béla békéscsabai gyógyszerész 86, 349
Vitéz Réthy Béla gyógysz., gyáros 118, 131, 382
Réthy Károly gyógyszerész üzemvezető 250
Dr. Rex Ferenc gyógyszerész, gyáros 188
Richter Gedeon gyáros 361
Rinaldini, Rinaldo rablóvezér 292-293
Rippl-Rónai József gyógyszerész, festő 137
Rozsnyai Mátyás aradi gyógysz. 95, 101, 179, 188
Rogerius Jacobus 80
Szt. Rókus 218
Rom Pál dr. főügyész 97
Romer István tábori gyógyszerész 121
Rónay Jácint bencés, gyógyszerész 121-122
Róthfuchs Jakab szeghegyi gyógyszerész 135
Rothfuchs János tokaji gyógyszerész 95, 131
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Rowlandson, Thomas angol karikatúrista 303
Rózsavölgyi Lenke-Margit dél-amerikás gyógysze-
rész 120
Rozsnyay Mátyás gyógyszerész 85, 135, 253
Roykó Sámuel tiszaújlaki gyógyszerész 67
Roykó Viktor tiszaújlaki gyógyszerész 67
Ruland János Dávid pozsonyi orvos 55, 220
Rumsen, Ira amerikai gyáros 83

Dr. Sadler József gyógyszerész, botanikus 188
Dr. Sági Erzsébet gyógyszerész, gyógyszerészettör-
ténész 125
Sand, Maurice karikatúrista 150
Sándor János belügyminiszter 226
Santa Croce kardinális 41
Sarnóczay Pál budatétényi gyógyszerész 130, 384
Sárosi László úszóedző 355
Schaffer Sándor gyógyszerész, szerkesztő 172
Schams lFerenc budai gyógysz., helytörténész 189
Scheich Károly budai gyógyszerész 189
Dr. Schenek István vegyész, feltaláló 133, 189
Scherfel Aurél felkai gyógyszerész 354
Schimert Gusztáv gyógyszerész 54
Id. Schmidthauer Antal komáromi gyógysz. 189
Ifj. Schmidthauer Antal gyógysz., orgonaművész 190
Scholz György eperjesi gyógysz., mineralógus 186
Dr. Scholz Gusztáv gyógyszerész 103
Schoor, Oscar belga gyógyszerész 348
Schopff, Augustin német szerző 57
Schottola Ernő gyáros 75
Schönfeld Mariska taracközi gyógysz. kisasszony 254
Schröder, Johann Christian német gyógyszerész 85
Schulek Elemér gyógyszerész 229
Dr. Schwartz Tibor MSZP-s képviselő 328
Scribonius Largus 102
Seneca 232
Seravallo triszeti gyógyszerész 24, 96
Dr. Seravallo Viktor 24, 96
Serre, Claude svájci karikatúrista 307
Siári Leonidász gyógyszerész 190
Sill András gyógyszerész 146
Simon Aurél misztótfalui gyógysz., lapkiadó 162
Sipőcz  pécsi gyógyszerész 85
Skulski, Leopold lengyel gyógyszerész, miniszter-
elnök 106, 163
Sobri Jóska 225
Somogyi Rezső gyógyszerész 104
Dr. Sóskúti András gyógysz., tart. főhadnagy 336
Sperber László drogista segéd 242

Dr. Spergely Béla gyógyszerész 269
Id. Sperlágh József hatvani gyógysz., régész 190
Spillenberger Jonas Johan lőcsei gyógyszerész 188
Spindler, Paul pozsonyi orvos 48
Spitzweg, Carl német gyógyszerész és festő 286
Stadler Aurél palicsi gyógyszerész, költő 146
Staehle A. német karikatúrista 292
Stercula (Szász) Jenő jablonkai gyógysz. 135, 190
Stickrodt, Henrik német laboráns 103
Dr. Stern Árpád bőrgyógyász, urológus 258
Strausz Jenő budapesti gyógyszerész 88
Sugár István szakíró 91
Sütő Nagy András gyógyszerész 146
Stéger Xavér Ferenc gyógysz., operaénekes 171, 354
Stephany János szepesbélai gyógyszerész 40
Stareczky Géza tolcsvai borász 96
Sylvius 30
Br. Syntinis Ilonka gyógyszerész kisasszony 254

Szabó András államrendőrségi detektív 260
Szabó Ferenc nagyváradi gyógyszerész 109, 259
Dr. Szabó Gyula, bártfai gyógyszerész, vegyész 191
Szabó Gyula budapesti drogista 242
Szabó Sándor kolozsvári gyógyszerész 131
Dr. Szabó Sándor gyógyszerész, igazgató 328
Szágel Károly tiszavárkonyi gyógysz., költő 145
Szántay Csaba professzor 232, 360
Szathmáry Geyza győrszentmártoni gyógysz. 255
Széchenyi István 51
Székely Éva gyógyszerész, úszóbajnok 212, 355
Székely Jenő gyógyszerész, költő 165-166
Székely Miksa ökörmezei gyógyszerész 191
Szekér József gyógyszerész 379
Széky Miklós kolozsvári gyógyszerész 349-346
Széll Kálmán belügyminiszter 226
Dr. Szendy Imre gyógyszerész, ügyvéd 258
Szentgyörgyi Albert professzor 41, 179, 360
Szentiványi Márton jezsuita 28
Szentkuthy László gyógyszerész segéd 135
Szentlőrinci Béla gyógysz., tartalékos hadnagy 335
Dr. Szentmiklósi Pál gyógyszerész 366
Szép Ernő író 151
Szerdahelyi Károly bégaszentgyörgyi gyógysz. 61-62
Szerecsen Jakab udvari gyógyszerész 191
Szigethy Frigyes pécsi gyógyszerész 28
Szilágyi György katonagyógyszerész 122
Dr. Szilárd Béla gyógyszerész, feltaláló 133
Dr. Szigetváry Ferenc gyógyszerész, múzeum-igaz-
gató  309
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Szobotka Lilla kolozsvári gyógyszerész hallgató
149
Szomody István artista 263
Szontagh Sámuel havasalföldi gyógyszerész 119,
129
Szöllősy Jenő gyógyszerész, képviselő 118, 191,
259
Dr. Sztankay Aba gyógyszervegyész 192  
Sztára Sándor kalocsai gyógyszerész 114, 131
Sztupa György pesti gyógyszerész 192, 350

Tabernaemontanus, Jakobus Theodorus orvos, pati-
kus 32
Tacitus 232
Takács Lajos kolostorivanici gyógyszerész 61
Takamine J. japán gyógyszervegyész 108
Tamássy Károly debreceni gyógyszerész 192
Tankó József szerednyei gyógyszerész 131
Tankó Sándor öngygyilkos gyógyszerészsegéd 263
Tardieu, Amboroise francia kiadó 298
Tasnádi József Richter-részlegvezető, birkózó 212
Dr. Tauffer Gábor gyógyszerész, képviselő 118,
259, 345
Teleki Béla misztótfalusi gyógysz., szerkesztő 162
Temesváry István szakfelügyelő 230
Dr. Ternájgó budapesti gyógyszerész 273
Téry Tibor kommunista gyógyszerészsegéd 192
Thalmayer Lajos drogáru-nagykereskedő 245
Than Károly vegyészmérnök, akadémikus 117, 121,
133, 228, 231
Thinagl Szerafin gyógyszerész kisasszony 254
Thomas Percival angol orvos 27
Thury András kiskunfélegyházi gyógyszerész
Dr. Tombor Jenő gyógysz., hadügyminiszter 192
Tóth Béla író 44, 48, 67
Tóth János belügyminiszter 103
Toldy Ferenc 21
Tomcsa Sándor székelyudvarhelyi karikatúrista 328
Torkos Justus János 112
Tömörkény István gyógyszerész, író 157, 206, 351,
374, 377-376
Tömösváry László gyógyszerész, fényképész szak-
író 135
Török Árpád gyógyszerész 162
Török Frigyes gyógyszerész, drogista 245
Török János a központi gyógyszerraktár tulajdo-
nosa 352-353
Török József budapesti gyógyszerész 72-73, 193,
275, 279

Török József debreceni professzor 98
Troplowitz, Oscar dr. német feltaláló és gyáros 74
Dr. Tukats Sándor gyógyszerész, politikus 118
Dr. Tuzson János professzor 332-333, 343

Unna, Paul Gerson dr. német professzor 74
Urbanitzky, Grete von 67
Ifj. Urszinyi Károly gyógyszerész, egyleti elnök 128
Urszinyi Mátyás csetneki gyógyszerész 128
Urszinyi Zsigmond tornaallyai gyógyszerész 127

Vajna József budapesti gyógyszerész 280
Váli Mihály nedelici 34, 36, 38
Vályi Péter vegyészmérnök, pénzügyminiszter 194
Vámos Erzsébet 248
Váncza József gyógyszerész, gyáros 270
Dr. Várady László gyógyszerész, politikus 118, 231
Varga Edit Chinoin vezérigazgató 365
Varga Imre gyógyszerész gyakornok 193
Varró A. Béla gyógyszerész, fitoterapikus 193
Varságh Béla gyógyszerész, hírlapíró 166
Varságh Zoltán gyógyszerész, szerkesztő 126, 258,
260, 340, 345, 353-354,
Vásárhelyi Miklós gyógyszerész, zeneszerző 170
Vasdényei Aladár gyógyszerész, fényképész 135
Vass Jenő berettyóújfalui gyógyszerész 193
Véber Ernő gyógyszerész 254
Dr. Végh Antal gyógyszerész 251
Verekin, Hakum Ivanovics 81
Veres Gáborné, a Richter reklámigazgatója 274
Veres Pálné 252
Vergilius 227
Verseghy Ferenc alias Patikai Lukács 369
Dr. Vértes Endre nagykárolyi gyógyszerész, parti-
zán 194
Viherius 29
Villanova, Arnaldus de 230, 234
Vincentius 30
Viola József moldvai udvari gyógyszerész 156
Dr. Vitéz István gyógyszerész, egyetemi tanár 132, 227
Dr. Vondra Antal pécsi gyógyszerész 194
Votcsal professzor, a moszkvai Botkon kórház főor-
vosa 365
Vörös Éva nyelvész
Vragassy Jenő závodai gyógyszerész 91

Wágner Dániel pesti gyógyszerész 98-99, 128
Wagner, Ernest von német karikatúrista 296
Dr. Wéber Dezső gyógyszerész 269
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Weber János eperjesi gyógyszerész 128
Weber Johan H. segesvári gyógyszerész 305
Weber, Paul A. német karikatúrista 297
Dr. Weszelszky Gyula gyógyszerész, vegyész 133
Weszprémi István orvos, történész 268
Widder Péter nagybányai gyógyszerész 194
Winkler Lajos vegyészprofesszor 272, 312, 341-
342, 353
Wittenberger Henrik politikai biztos 333
Würtzler Vilmos pesti gyógyszerész, egyleti elnök 128
Wolff Gábor kőhalmi, majd tordai gyógyszerész
195, 380
Wolff, a Chinoin tulajdonosa 355
Woodward, George Mortimer angol metsző 303

Dr. Zalai Gábor vállalatigazgató, vitorlázó bajnok
212
Zappe Béla boldvai gyógyszerész 327
Zathurecky Ervin felkai gyógyszerész 354

Zboray Béla budapesti gyógyszerész, egyesületi
elnök 195, 345
Zelk Zoltán 261
Zemplén Géza szerves kémikus, egyetemi tanár
358-360
Zeusz 215-216
Zipernovszky Károly kecskeméti gyógyszerész, fel-
találó 133
Zlinszky József sátoraljaújhelyi gyógyszerész 68
Zoltán Béla fővárosi orvos-gyógyszerész 196, 230,
333
Zombory Géza, jobbaházi és zombori 127
dr. Zoltán Lajos nagybányai gyógyszerész 195
Zurányi Károly tokajhegyaljai szőlőbirtokos 95
Zwack 98

Xenokratész 55
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TÁRGYMUTATÓ

acetilsalicil 88
acipirin 89
Accurti-féle liliomszappan 205
Adél szappan 271
ADOB Állástalan Diplomások Orsz. Bizottsága 266
adrenalin 108
„Aesculap” c. lap 103
aethoeter 224
afrodiziákum 31, 48
aktív iszap 178
akvamarin 42
Album graecum 55
Aldrovanda 29
Alkaloida Vegyészeti Gyár 182
államosítás 249-251
alombik 218
Alstädter-féle Phönix-szesz 279
ámbra 31
ámbráscet 31
ametiszt 42
angolkór 27
angyal 218

őrangyal
Antidotarium Nicolai 102
antipyrin 141
antimon 43
approbáció  13
Aqua bufforum 63
„Arany Egyszarvú” gyógyszertár Budán 236, 276
aranyszarvas-por 32
aromaterápia 65
art morsuli 85
arzén 141
Aszpirin 88
Aszpirin-cukorka 88
asztma 41
Atom-patika, Nagyvárad 109
atropin 141
Aurum Hungaricum 44
autoclysma 61
automata személymérleg 277
axungia 25
castoreum 26
emberzsír 26
gémháj 26
huszárzsír 25
mormotaháj 27

bábaguzsaj 34
Baeder Illatszergyár 245
bajuszpedrő 67-68

Dr. Heuffel-féle 68
Kuruc 68
Roykó-féle 67

Bayer-gyógyszertár 88
Bayer gyógyszergyártó cég, Eberfeld 88, 356
Becherovka 92
Belladonna-cigaretta 177
beöntés (csőre) 59-61
Berthe-Atelier 64
Bohémia Szabad Királyi Köztársaság 206
Bomba szúnyogírtó 379
Borgazdák Asztaltársasága 207
„Borsszem Jankó” c. élclap 166
bezoár 45-46

kaukázusi 
késmárki  
bezoár germanicus (zergegolyó) 

borax 274
boróka olaj (oleum Hungaricum) 39
borostyán 218
borostyánkő 42
„Borsszem Jankó” 283
Brandenburgi Dispensatorium 38
Brázay-kesergő 351
budafoki gyógyszertár 102
Budapesti Gyógyszerész Kaszinó 208
brillantin 66
Budapesti Kerületi Munkásbiztosító Pénztár 110
Bukaresti Gyógyszerészeti Múzeum 268
„Bulletin de Pharmacie” 236
búzakalász 218
bürök 35

Cavinton 365
„Charivari” c. francia élclap 299, 300
Chinoin 89, 125, 211, 355
cigánygomb 85
cirbolyafenyő olaj (oleum carpathicum) 39
Coca Cola 105
crotonolaj 371
Curious Herbar angol füveskönyv 33
cukor 84

kandis 
máltai

Czibulka János emléktúra 212
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Cseklész község 105
csésze 218
Csillag Anna bajusznövesztő szere 68
csőre 59
csukamájolaj 27, 28

Daimón 218
darázs 30
Darmol hashajtó 272
Debreceni Biogal 218
Dékány Brandy Gyár 93
Delej-só 278-279
Demalgon 335
Demaltos 335
Digestol 256-257, 273
drágakőgyógyászat 42, 43
drazsé 85
dohány 41
drekkpatika (ürülékterápia) 55
Drogista Ipartestület 83
„Drogista Közlöny” 244
Drogista Otthon 245
Drogista Szakiskola 244
Drogisták 242-245

Ebers-papírusz 55, 79
Egyesült Gyógy- és Tápszergyár (EGIS) 366, 378
életelixír 224
Energin 28
epilepszia 30
Egri víz 90-91
Egyesült Vegyiművek 364
egyéves önkéntes 122
egyszarvú 219, 278

búbos-unicornis
ős-unicornis

Első Magyar Szódavíz és Syphongyár Rt. 100
Erdélyi Nemzeti Múzeum 268
„Ernyey” Gyógyszerészettörténeti Könyvtár 116,
269
„Észak-Zala” c. lap 161-162
Eugastrin 347
ezerjófű 38
expeditio distincta 359
expeditio elegantissima 274

Fabulon bőrápoló krém 274
Farmacia Fraco-Inglesa 109
fauserit 177

Feketeardó község 40
fémterápia 43
fényűzési adó 382-383
„Fiatal nő estélyi virágos ruhában” 137
Fidol-légyhalál 86
„Film, Színház, Irodalom”
fitoterápia 193
„Fliegende Blätter” 287, 291, 294
fogfájás 58, 72
fogkefe 72
fogkrém 72

Borfogkrém
Kimodontő
Perdöntő

fogpor 72
Alabástrom
fekete
piros 

fokhagyma 45
Fővárosi Gyógyszertár Vállalat 247
francúz betegség 36
Fucus 53
„Független Újság”, Debrecen 177

galagonya 39
„Galgóc és Vidéke” c. lap 158
Gara drogéria 281
gettó-patika 106
Glandiposan 347
giliszta 34
gólya 219
gránát 42
gránátalma 220
Grandoir Gellon 278
gummikirály 77
Gurgula optima szájvíz 273
Gyógyáru Értékesítő Nemzeti Vállalat 242
gyógybor 95-97

Áronffy-féle
Elixir Salutis 
malaga 
Nigellin
ó-szamorodni
Temidol
tokaji aszú
vasbor 

gyógycsokoládé 85
gyógycukorka 84-87

Blockmalt
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Chininum tanicim insipidum Rozsnyay
Fekete Hustex
fodormenta cukorka
Influment
Kámfor liniment
Kinal
Kotró
Mecsekfű 
Negró
Pemetefű cukorka
Pulvis fumalis nobilis
szalmiák cukorka
útifű cukorka

gyógykonyak 93-94
Adriatica
Egészségi Cognac
Marty Cognac

Gyógynövény és Gyógyismereti Intézet 269
gyógysör 

Nektár 281
gyógyszer-börze 210
gyógyszercsempészet 267
„Gyógyszerész” 166, 270
Gyógyszerész Ház 207
gyógyszerész himnusz 148
gyógyszerész induló 107
„Gyógyszerész” 162, 251
Gyógyszerész Kaszinó 208
Gyógyszerész Múzeum Bizottság
gyógyszerészek borgazda társasága 344
gyógyszerészek csalogánya 180
gyógyszerészek otthona 210
„Gyógyszerészek Őre” 208, 258, 270
Gyógyszerészek Turista Társasága 212
„Gyógyszerészet” 162
Gyógyszerészeti Lexikon 182
Gyógyszerészi Gyakornoki Tanfolyam 312
„Gyógyszerészi Hírlap” 208, 236, 278
„Gyógyszerészi Hetilap” 161-162, 236, 255, 261,

328
„Gyógyszerészi Közlöny” 161
„Gyógyszerészi Szemle” 213, 353
„Gyógyszerészi Újság” 192
Gyógyszerésztörténeti Múzeum, Kolozsvár 268
Gyógyszerkönyv (l. még pharmacopoea)

amerikai 96, 114-115
európai 115
kórházi 114
I. Magyar Gyógyszerkönyv 95, 113

II. Magyar Gyógyszerkönyv 95, 236
III. Magyar Gyógyszerkönyv 177, 236
IV. Magyar Gyógyszerkönyv113, 177, 236

Gyógyszertár az Isten szeméhez 162
Gyógyszertár Vállalat 247
Gyógyszertárak Nemzeti Vállalata 249
gyógyszertári írógép 109
Gyógyszertári Központ 194
gyógyvíz, ásványvíz 98-97

Ferenc-József
Hunyady János 
Igmándi 189
Karslbadi
Málnási Mária Siculia
Marienbadi
Mira 271
Parádi
Rakoczi 
Salvator 
Spaa
Selters
Szántódi Savanyúvíz
Vichy

gyöngy 42
gyöngyvessző 88
Göre János bíró uram 386-387
Szt. György lova farka 38
Gyulantin 273
gyűjtemények 187-188, 268-269

Hajdúsági Gyógyszergyár 188
Hancock és Goodyear amerikai cég 76
hangya 30
Hajdúsági Gyógyárugyár 87
hangyaszellet 27
három kanál embléma 272
Harrison-féle gázmaszk 125
házi gyógyszerek 243
hegyikristály 42
I. sz. Honvéd Helyőrségi Kórház 333
Heparod 62
„Herba” c. folyóirat 97
Herba Sancta 41
Herbarium Blackwellianum 33
Herbarius Mogentius 32
hering, heringkereskedelem 177
hernyó 30

helyemhernyó
Hexalin 86
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hiacint 42
hideglelés 38, 59
higany 43
Hirudoid-kenőcs 62
Holczer Arnold és Tsa 72
holló 216
homeopátia 50-54
„Homeopátia” c. lap 51
Hontin 192
Hortus Eysttensis 32
Hungaropharma 328
„Hüvelyk Matyi” c. élclap 158, 172
„Hygieia” gyár 100
„Hygieia” gyár 100

Íbisz 217
igazoló bizottságok 246-247
insulinpótló-cseppek 178
IWA német reklám-folyóirat 270

jáspis 42

kabóca 30
kakas 216
Kalmopyrin 89
kakukkfű 34
„Kalangya” folyóirat 142
kamilla 245
Kamilla Takarékossági Asztaltársaság 245
kanál 218
kapszula 195
„Karil” c. üzemi lap 362
karneol 42
kárpáti málnaszörp 40
Kassai Kalendárium 28, 29
Katángkóró 242
kataplazma 89
Kazay-jutalomplakett 138
kecske 216
kehely 216
„Kék Egyszarvú” drogkereskedő cég 245
Kék Hadosztály 78
Keleti és Murányi Vegyészeti Gyára 276
„Keleti” gyógyszertár, Budapest 250
Kémiai Intézet 133
kéneső 43
„Képes Újság”
Keresztény Gyógyszerész Front
kígyó, kígyóterápia (vipera) 29, 30, 31, 57, 216, 218

epidaurusi 219
hamu 29
hús 29
olaj 29
vér 29 

Kincsmosótömb 69 
Kochmeister-féle cég 244
koffein 141
kompozitum 

drágakövekből 40
korall 43
Kőbányai Cukorgyár Nemzeti Vállalat 87
„Kölnische Zeitung” 225
kölnivíz 65-66
körmöci csikó 43
kőrisbogár, kőrisbogárpor 30, 31, 32
kramolinotypia 134
„Kultúra” c. lap 158
„Kunsági Hírlap” 159

Ladanum 40, 41
lágyékkő 42
latorkoldus 34 
Dr. Lebois szemgyógyvize 279
légy 30
Lépfene 30
lepra 30
Liebig-reklámkártyák 282
limonádé 80
lobélia 36
Lo Speciale 167
Lobelin 36
Loxuran 366
Szt. Lucia teje 63
Lumen Apothecariorum 110
Lurdi-cseppek 280
Lysoform 276

Új Lysoform 277

MABI (Magánalkalmazottak Biztosító Intézete)
239
Macer Floridus 32
Dr. Madaus & Co. német gyógyszergyártó 54
Magas Tátra 39, 40, 46
magister pharmaciae 264
Magyar Általános Kötőanyaggyár 77
„Magyar Chémiai Folyóirat” 133
„Magyar Drogista” 243
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 54
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Magyar Gyógyszerészek Országos Hitelbankja 240
„Magyar Gyorsíró” 174
Magyar Gyorsíró Társaság 174
Magyar királyné vize 48, 63
Magyar Szappanművek 69
„Magyarország Bortermesztését ’s Készítését Tár-
gyaló Folyóírás” 189
Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete 172
Magyarországi Gyógyszerészek Egyesülete 172,
236
Magyarországi Kötszer- és Vattagyárosok Egyesü-
lése 75
Maltosit 335
mályva 37, 340
mandragóra 47
Mária-Terézia egészségügyi rendelete 222
Marina-víz 100
Mars rovarirtó 243
Marx Gyógyszertár 179
Mauternporchi Német Lovagrend 205
méh, méhcsípés 37
Mecseki Itóka 93
mecsekfű 93 
Medichemie Gyógyszerkészítmények Gyára Rt.
272
Medicina Gyógyárú Nagykereskedés 142
Medimpex 365-366
medve 219
merkaptán 356
mérleg 218
mezei zsurló (bábaguzsaly) 34
Mihalovics-féle gyógyszertár, Debrecen 109
Dr. Miles paradicsomkivonat-keveréke 40
Mindenvirág-víz 89
minikönyv 283
mocsoládi méregpohár 97
morfin, morfium 141, 182, 236
Morison-féle egyetemes pirulák 298
Mosószappan Nyilvántartó Iroda 70
mozsár 218
múmiapor 45
„Munkács” c. lap 161
Múzeum Kávéház 267
„Münchner Bilderbogen” 294
„Művészet” c. folyóirat 172

nadály (pióca) 61-62
Nagyszalók község 27
„Nagyvárad” c. lap 180

nagyvirágú méhfű 87
narvál-szarv 219
nehéz légzés 58
nemoklev 264
Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség 236, 348
Neruda Nándor drogárudája 245
Neurolin Balla 270
nikotin 141
Nitrokémia Művek 181
„Nimród” vadászújság 214
Njuskin bőrápoló krém 99
Numerus clausus 257-258
Numerus Clausus Bizottság 257
numizmatika 183, 191
Nutrigen 275

Odol szájvíz 73, 332
Olaj- és Zsiradékügyi Bizottság 69
olejkár 40, 48, 49
opál 43, 186
ópium 141, 349
Opodeldok 157, 354-355 
Origanum 38
oroszlán 220
oroszlánszáj 37
Országos Légvédelmi Parancsnokság 182
Országos Üvegfestészeti Vállalat 181
„Orvosi Tár” c. folyóirat 21
ostyatok-töltő készülék 175
otkolony 65
óvszer 75-78

Éva
Három testőr 272
Hölgy-óvszer
Krenzkondom
Neverrip
Nono
Pampi-Pumi
Sigi

Ökológiai Intézet, Szabadka 175
ökörfarkú virág 37
öndiszpenzációs rendelet 51
örök gyufa 108
ősoldat 52

pacsuli 65
Pánhellén Gyógyszerészeti Társaság 103
pannóniai vörös por 48
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Papagáj ruhafesték 86
Papricin 41
patikus csárdás 168, 169
Pax Corporis 42
Pen Cao Kang Mu 111
pestis 41, 42
Pécsi Likőrgyár 93
Pécsi Országos Kiállítás és Vásár 1907
penicillin 335
Petőfi élet-elixir 280
pézsma 31
patikavizitáció 221
Pharmacia Vállalat (Rt.) 88, 241, 379
Pharmacopoea (l. m. gyógyszerkönyv) 111-115

Castrensis 121
Dispensatorium Austriaco-Viennense
Holmiensis 
Navalis Rossica
Nordica
Norma Pauperum
Suevica etc.

„Pharmaceutische Post” osztrák szaklap 109
Pharmafontana Rt. 252
Phylaxia Szérumtermelő Rt 179
physicus (városi orvos) 221
PIABO kozmetikumok 66
Piedra de la Ijada 42
piatnik-vények 208
podagra 44
pók 31
pókháló 31

pokolkő 89
pomádé 66
pótlék, rendkívüli pótlék 241
pótpirin 88
Purgó 272, 357
Purin 59

Radiológiai Intézet 133
Rákóczi Bajtársi Egyesület 208
Rákóczi-por 379
recept 79-82

bianco-recept
konzultációs 
Raszputyin-recept
vakrecept

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 188
ricinusolaj 103
RICO Magyar Kötszerművek Rt. 75
Richter és Társa 75, 89, 270, 283, 366-367, 

N.V. Produkten – Richter 346-347

Rizomaltán 343
Rómeó és Júlia 150
rózsa 218

Sabur-ben Sahl arab orvos 111
Sanator B 347
santonin 85
sáfrány 34
sárgaság 34, 36
sárkányfejes szódásüveg 100
sárkányfű 37
Sas-Kör 208
sáska 30
Schárhánn vendéglő 207
schlagwasser 89
Schlaraffia 203-205
Dr. Schwabe-féle cég 54
sebtapasz 73-74

Allcock-féle tapasz
angoltapasz 
Baumann-féle tapasz
Hansaplast
Leukoplast
Plasterplast
Turista tapasz
Unna-féle tapasz

segédsztrájk 265-267, 326-327
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 135-136
Sevenal 263
sigillum 281
skarabeusz 30
skorbut 27
skorpió 30

skorpió olaj 30
smaragd 43
Sobri-féle pecsétes pilulák 225
„Soproni Napló” 158
„Sorompó” brillantin 66
sósborszesz 91-92
Brázay-féle
Diana sósborszesz
Fenyőolaj-sósborszesz
Ferenc-pálinka
Manthol-szesz

sóska 36
spárga (Asparagus) 36, 37
struma 30
Schuchardt Rt. Gyógyáru cég 276
Sulfonal 356
svábbogár 30
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„Szabadkai Napló” 143
szabadkőművesség 196 196-203
szaharin 83
szake 109
szappan 68-72

Adél 271
Fayance 275
Yes 275

szappanjegy 71
szappanrendelet 70
„Szegedi Napló” 158, 172
szekérpatika 120-121
székfű (l. kamilla) 
szembaj 58
„Szentes és Vidéke” c. lap 158
Szepesség 40
Szervita Labor 179
szignatúra-elmélet 34
„Színházi Élet” 277
szódavíz 99-100
„Szögedi Paprika” c. lap 158
szőlő 218
Sztójay-jogosítványosok 259
szükségpénz 175

tápsör 97
tátika (Oroszlánszáj) 37
taxátor 82
temetővirág 38
térdeplő muskétás 60
terjék 30, 44

kakuk terjék 38
paraszt terjék 45
pozsonyi terjék 44
velencei terjék 44

terra sigillata 44
Thalmayer és Társa 85
Thedo tanár szakálnövesztője 279
„Therapia Hungarica” 137
tífusz 41
tirocínium 157
Tízperegyes pécsi patika 153-154
tojás-szaporító szer 68
tokaji bolus 44
tokaji bor 94-95
topáz 43
tölgyfakéreg 31
törköly-brikett 179
trachoma 55
tyúkszem (Anagallis arvensis) 38
Tulipán vendéglő, „segédtanya” 210

Turáni Társaság 178
Turul Kötszergyár 76

udvari szállítók 132
„Új Júdea” c. cionista-utópisztikus regény 158
Ultraseptyl 89
Universal Pills 298
Urina virginum 55
urtica 52

ürülékterápia 55
„Üstökös” 313

váci vörösbor 94
Váncza-sütőpor 271
vasfű 48
vasúti gyógyszertár 108
vatta 73
Vegyvizsgáló Bizottság 208
vérbaj 58
verbéna 47
vérehulló fecskefű 96
vérhas 36
Veronal 141
Vértes és Tsa Kozmetikai Gyára 68
„Vidéki Orvosok és Gyógyszerészek Lapja” 188
Viktória gyógyszertár, Pestszenterzsébet 102
vinkamin 38, 360
vipera 29, 44 (l. még a kígyó címszónál)

máj 29
Vipera tabletta 28
Vitézi Rend 131
vízkórság 30

Wallenberg-emlék 218
Wander Gyógyszergyár 59, 142, 356, 358
Wander Sportkör 131, 211
Webers szódavízgyártó-gép 100

Zacherlin-tetűírtó 283-284
zafír 42, 43
zergevirág 186
Zita-szappan 70
zirkon 43
Zoltán gyógyszertár 54
„Zuhany c. élclap 161
zsidókérdés 255-260
I. Zsidótörvény 236
II. Zsidótörvény 259

Yes Amerikai Porcellenpuder Rt. 275
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ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE

A borítón Fazekas Attila tusrajza (200 x 170 mm, 2013).
A szerző tul.

A címlapon Jóri Ferenc számítógépes grafikája.

I. rész
Feltbüch der Wundtartzney... Strassbourg, 1517,
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár. 

1. Pro Sanitate. Kitüntető érem. A szerző tul. 
2. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság jutalomérme.
Szerző tul.
3. Árucímke 1900 k. A szerző gyűjteményéből.
4. Gyufacímke 1910 k. A szerző gyűjteményéből.
5. Reklámbélyeg 1905. k. A szerző tul.
6. A Kassai Kalendárium címlapja. A szerző tul.
7. Ámbratartó alma 1582 k. Könyvillusztráció.
8. Könyvillusztráció. Das Kräuterbuch der Elisabeth
Blackwell. Harenberg, Dortmund 1985, p. 63.  
9. Enyedi könyvének címlapja.
10. Könyvillusztráció. Melius Juhász Péter könyvének
címlapja.
11. Pecsétbélyeg 1900 k. A szerző gyűjteményéből.
12. Albertus Magnus könyvének londoni kiadása. A
szerző gyűjt.
13. Finck, J. W. Praktische Mineralogie I-II. 1796. A
szerző tul.
14. Destillierbuch Strasburg 1531, Semmelweis Orvos-
történeti Könyvtár
15. Illusztráció a „Gyógyszerészettörténet” VI. évf.
2008. 1. számából, p. 14
16. Rézmetszetes lap, korabeli (XIX. sz.) színezéssel,
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 
17. Olejkár, könyvillusztráció
18. A „Homeopátia” címlapja. A szerző gyűjt.
19. Esterházy Plattenberg hercegnő manuálisa. A szerző tul.
20. Késmárk, 1850 k. Kölnei Lívia felvétele. 
21. A Dreck-Apotheke első kiadása. Semmelweis Or-
vostud. Könyvtár.
22. A Dreck-Apotheke negyedik kiadása. Semmelweis
Orvostud. Könyvtár.
23. Apotekeren/L’Apothicaire. Rézmetszet, 450 x 350
mm, 1740 k. A szerző tul.
24. Calandarium Wittembergiensis 1616. Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, Vékás Magda felvétele.

25. Számolócédula 1905 k. A szerző tul.
26. Gyufacímke 1910 k. A szerző tul.
27. Árucímke 1905. k. A szerző gyűjt.
28. Árucímke 1900 k. A szerző gyűjt.
29. Címke 1900 k. A szerző gyűjt.
30. Mecnarowski et. Co. katalógusa 1908. A szerz. gyűjt.
31. Gyufacímke 1910 k. A szerző gyűjt.
32. Árucímke 1905 k. A szerző gyűjt.
33. Pecsétbélyeg 1910 k. A szerző gyűjt.
34. Budapesti szappanjegy. A szerző gyűjt.
35. Újsághirdetés 1932
36. Árucímke 1909. A szerző gyűjt.
37. Árucímke 1910 k. A szerző gyűjt.
38. Árucímke 1900 k. A szerző gyűjt.
39. Angoltapasz 1890. A szerző gyűjt.
40. Árucímke 1910 k. A szerző gyűjt.
41. Kozma Lajos által tervezett címke. A szerző gyűjt.
42. Újsághirdetés Olla
43. Reklámbélyeg 1912 k. A szerző gyűjt.
44. Reklámbélyeg 1913. A szerző gyűjt.
45. Újsághirdetés. Gyógyszerészi Hetilap 1937.
46. Recept 1780 k. A szerző gyűjt. 
47. Receptre írt igazolás 1949. A szerző gyűjt.
48. Recept-fejléc 1930 k. A szerző gyűjt.
49. Újsághirdetés. Gyógyszerészi Hetilap 1909.
50. Számolócédula 1910 k. A szerző gyűjt.
51. Csomagolás 1905 k. A szerző gyűjt.
52. Címke 1910 k. A szerző gyűjt.
53. Cukorkás zacskó 1938. k. A szerző gyűjt.
54. Reklámcédula 1939 k. A szerző gyűjt.
55. Desztilláló. Brunschwigk, H.: Destillierbuch Stras-
burg 1531, Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
56. Újsághirdetés 1913.
57. Gyufacímke 1910 k. A szerző gyűjt.
58. Reklámbélyeg 1911. A szerző gyűjt.
59. Számolócédula 1910 k. A szerző gyűjt.
60. Reklámbélyeg 1912 k. A szerző gyűjt.
61. Számolócédula 1910 k. A szerző gyűjt.
62. Reklámkivágás 1900 k. A szerző gyűjt.
63. Alkalmi reklámbélyeg. A szerző gyűjt.
64. Újsághirdetés 1901.
65. Réthy-féle gyógybor üvege. Révész Miklós gyűjt.
66. Reklámbélyeg 1913. A szerző gyűjt.
67. Számolócédula 1910 k. Révész Miklós gyűjt.
68. Reklámkivágás 1890 k. A szerző gyűjt.
69. Reklámcédula 1910 k. A szerző gyűjt.
70. Sárkányfejes szódásüveg. Révész Miklós gyűjt.
71. Emlékzseton 1947. A szerző gyűjt.
72. Pankiewicz, Tadeusz exlibrise.  A szerző gy.
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73. Zsemlyejegy 1942. A szerző gyűjt.
74. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár 110. old.
75. Antidotarium… Cassoviensis. A szerző gyűjt.
76. Pharmacopoea Navalis Rossica… Ernyey Könyvtár.
77. Farmakopej Szpitalna… Warszawa 1860. Ernyey
Könyvtár.
78. Miniatur-Pharmakopöe. Eichstätt und Stuttart 1873.
Ernyey Könyvtár.
79. dr. Bernády portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
80. dr. Than Károly portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
81. dr. Gaál Endre portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
82. Várady László sigilluma. A szerző gyűjt.
83. Kovács Rezső levelezőlapja. A szerző tul.
84. Szekérpatka, XVIII. sz. Könyvillusztráció
85. Neupauer gógyszerész levelezőlapja. A szerző gyűjt.
86. Várallya István huszti polgár címerrajza. Adomá-
nyozta Báthory András erdélyi fejedelem. Magyar Or-
vostörténeti Emlékek  III. köt. 279. old.
Könyvillusztráció. 
87. Szódásüvegek. Révész Miklós gyűjt.
88. Koritsánszky Ottó exlibrise. A szerző gyűjt.
89. Farkas Ignác és Béla sigilluma. A szerző gyűjt.
90. Weber János portréja. Festményről készült fénykép.
Az Orvostörténeti Könyvtár gyűjt.
91. A Szontagh család címeréről készült fotó. A szerző gyűjt.
92. Gömöry János exlibrise. A szerző gyűjt.
93. A Sarnóczy család címere. A család tulajdonában és
engedélyével.
94. A Kajdacsy család címere. A család tulajdonában és
engedélyével.
95. dr. Felletár Emil portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
96. Than emlékérem. A szerző gyűjt.
97. Divald K. által készített fénykép hátlapja. A szerző
gyűjt.
98. Szentkuty István által készített fénykép hátlapja. A
szerző gyűjt.
99. Stercula Jenő amatőr felvétele. Jablonka 1910 k. A
szerző gyűjt.
100. Pourceaugnac patikus. Könyvillusztráció.
101. Szegedi Kis Kalendárium 1935. Buday György  fa-
metszeteivel. A szerző tul.
102. Tömörkény István portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
103. Örkény István portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
104. A „Gyógyszerészet” első számának címlapja. Rész-
let. OSzK
105. Donászy Ferenc portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
106- 
107. A Lo Speziale szövegkönyve. Facsimile kiadás.
OSZK Zenetár.

108. A Gyógyszerész-csárdás címlapja. OSZK Zenetár.
109. A „Patikám az öreg csárda” kottája. OSZK Zenetár.
110-111. A Hüvelyk Matyi c. lapmelléklet címlapja. 

Részletek. Kocsis János gyűjt
112. Totyográf 1/a. Nagyhonti Antal felvétele. 
113. dr. Atzél Elemér jubileumi emlékérem. A szerz. gyűjt.
114. Baradlai János portréja. Orvostörténeti Könyvtár. 
115. Ernyei József portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
116. Fauser Antal portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
117. dr. Fekete György exlibrise. A szerző gyűjt.
118. Funk József portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
119. dr. Issekutz Hugó portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
120. id. Janitsáry Iván portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
121. Kabay János portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
122. Metzger Ede: A méhkirálynő egy hímnő. Késmárk
1910. A szerző gyűjt.
123. Muzsa Gyula portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
124. Nagy Márton: Patikás Gyurka Mókái. Nagyvárad,

1925  A szerző gyűjt.
125. Rozsnyay Mátyás portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
126. dr. Tombor Jenő portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
127. Vass Jenő: Hasznos olvasmányok 1876. A szerző gyűjt.
128. Újsághirdetés 
129. Újsághirdetés 
130. Fasciculus Chemicus… London 1650. Facsimile. 
131. Schlaraff érdemrend. A szerző tul.
132. Schlaraff sisakjelvény. A szerző tul.
133. Schlaraff rendjel. A szerző tul.
134. Képes levelezőlap Funk Józsefnek címezve. Fel-
adás: New York, 1924. október 24. A szerző gy.
135. Behívólevél. A szerző gyűjt.
136. Gyógyszerészfarsang, Pintér Jenő karikatúrája. In:
„Farsangi Revű” I. köt. 1937. január. A szerző    
tulajdonában.
137. Teadélután a Gyógyszerész Kaszinóban 1944. feb-
ruár 19-én. Diskai felvétele (Mona Lisa Stúdió). A
szerző tul.
138. Gy.T.T. embléma. 
139. Reklámbélyeg, 1912 k. A szerző gyűjt.
140. Gumipecsétes exlibris. A szerző gyűjt.
141. Patikacégér. Fotó. Galenus gyűjtemény.
142. u. az
143. Ligeti Erika érem. A szerző tul.
144-145.  Patikatégely. Fa, 200+10 mm (fedél), 

átm. 90 mm. 1910 k. A szerző tul.
146. Sigillum, 1905 k. A szerző gyűjt.
147. Biogal zseton. A szerző gyűjt.
148. A Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság kitün-
tető érme. A szerző tul.
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149. A Görz-i (Gorizia, Olaszország) Igalmasok Kórhá-
zának pecsétbélyege, 1900 k. A szerző gy.
150. Sigillum 1905 k. A szerző gyűjt.
151. Sigillum 1905 k. A szerző gyűjt.
152. Hogarth: The Company of Undertakers. Acélmet-
szet, 1830 k. A szerző gyűjt.

II. rész:
Színes kőnyomat XVIII. sz. vége. A szerző tul.

153. Ingyenes vény, 1912. A szerző gyűjt.
154. Fizetési felszólítás, 1908. A szerző gyűjt. 
155. Újsághirdetés 1908. 
156. Újsághirdetés 1935.
157. Adóbevallási táblázatos összeállítás 1940.
158-159.  Sigillum. A szerző gyűjt.
160. Igazolvány 1944. A szerző gyűjt.
161. Árucímke 1910 k. A szerző gyűjt.
162. Boríték fejléce 1912. A szerző gyűjt.
163. Árucímke 1910 k. A szerző gyűjt.
164. Az Igazoló Bizottság felhívása 1945. A szerző gyűjt.
165. Adóigazolás 1950. A szerző gyűjt.
166. A Szocialista Magyar Gyógszerellátásért 1950-
1975. Kitüntető érem. A szerző tul.
167. XVIII. századi színezett rézmetszet – Femine d’
Apothicaire. Rézmetszet korabeli színezéssel. 1730 k. A
szerz. gyűjt.
168. Számolócédula 1905 k. Révész Miklós gyűjt.
169. Árucímke 1910 k. A szerző gyűjt.
170. Újsághirdetés 1938.
171. Recept fejléce 1930 k. A szerző gyűjt.
172. Újságborító 1933. OSzK.
173. dr. Varságh Zoltán portréja. Orvostörténeti Könyvtár.
174. Der galante Apotheker/The gallant pharmacist.
Franciaország, színezett rézmetszet, 170 x 95 mm.
XVIII. század. A szerző gyűjteményéből.
175. Tagsági jegy 1914 k. A szerző gyűjt.
176. dr. Orient Gyula arcképe. Könyvillusztráció.
177. IWA-borító VII. Jahrgang 1934. A szerző gyűjt.
178. Számolócédula 1910 k. A szerző gyűjt.
179. Újsághirdetés 1935. 
180. Reklámbélyeg 1915 k. A szerző gyűjt.
181. Sigillum 1910 k. A szerző gyűjt.
182. Embléma 1930 k. A szerző gyűjt.
183. Újsághirdetés 1906.
184. Számolócédula 1905. A szerző gyűjt.
185. Reklámélyeg 1913. A szerző gyűjt.
186. Újsághirdetés 1935. 
187. Szórólap 1910 k. A szerző gyűjt.

188. Reklámbélyeg 1913 k. A szerző gyűjt.
189. Reklámbélyeg 1913 k. A szerző gyűjt.
190. Szórólap 1922. k. A szerző gyűjt.
191-193. Reklám az „Ofner Schreib-Kalender für das
Gemein-Jahr 1902”-ból. A szerző gyűjt.
194. Csomagolás 1900 k. A szerző gyűjt.
195. Könyvjelző 1910 k. A szerző gyűjt.
196-197. Sigillumok. A szerző gyűjt.
198. Liebig-reklámkárya 1900 k. A szerző gyűjt.
199. Reklámkártya hátlapja 1910 k. A szerző gyűj.
200. Minikönyv 1974. A szerző tul.
201. Reklámbélyeg 1910 k. A szerző gyűjt. 
202. Reklám, Fliegende Blätter, 1889

III. rész: Gyógyszerész gúnyrajza. XVIII. sz. rézmet-
szet. Könyvillusztráció

203. Könyvillusztráció
204- Gyufacimkék 1880 k. Színes litográfia, dombor-
205.  nyomás, Torino, Livreria Stabilo. A szerző tul.
206.  A Fliegende Blätter címlapjának fejléce 1890.
207-211.  Wilhelm Busch: Julchen. Heidelberg 1877. A
szerző gy.
213-214. A. A. Oberländer: Igel und Frosch. Fliegende
Blätter 1888, pp. 82-83
215-223. A. Staehle: Die geraubte Medicin. „Fliegende
Blätter” Nro. 2238, LXXXVIII. Band, pp. 217-218
224. R. Reinicke: Zu höflich. U. ott, p. 246 
225. J. Kriwer karikatúrája
226. E. von Wagner karikatúrája
227. Horina karikatúrája
228.-229. A. P. Weber karikatúrája
230. Album Comique.  Orvostörténeti Könyvtár.
231. Universal Pils No 4. Színezett kőnyomat, 395 x
285 mm, 1830 körül. From W. H. Helfland: James Mori-
son and his pils. Transactions of the Brit. Society for the
History of Pharmacy, 1974. Vol 1, p. 102
232. Daumiere karikatúrája
233. Daumiere karikatúrája
234. u. az
235. Charivari, névtelen 300
236. Doré karikatúrája
237. Radiquet karikatúrája
238. Rowlandson karikatúrája
237. Rowlandson karikatúrája
238. Sigillum 1905 k. A szerző gyűjt.
239. Granville  Színezett fametszet, 170-210 mm.

A szerző tul.
240. Grizet karikatúrája
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241. Gulbransson karikatúrája
242-243. Serre karikatúrája
244-255. Lovassy: Pharmacopoea Humorica. „Gyógy-
szerészet”, 1966, 8., 11-12. sz.      
256-257. Lovassy: A terpentin kúra. „Kacsa” 1924. jan.
21. II. évf. 3. sz.  
258. Menner Ödön: Winkler professzor, 1976. Aquarell. 

Fénykép, Orvostörténeti Könyvtár. 
260-263 „A táti bosszúsága”. Üstökös 1878, p. 65
267- „Mit csinálj, hogy egészséges légy?” Üstökös,
1900. febr. 4. p. 55
268-271 „606-os”. Kakas Márton
272. Patikában
273. Üstökös, 1900. ápr. 8., p. 159
274. Székelyudvarhely II. p. 120.
275-277. Fazekas Attila karikatúrái. A szerző tul.

IV. rész Daumiere karikatúra részlete, könyvillusztráció

278. Reklámnyomtatvány 1930 k. A szerző gyűjt.
279. Rizomaltán doboz. Révész Miklós gyűjteményéből.
280. Brázay sósborszeszes palack. Révész Miklós gyűjt.
281. Liebig-féle ökörfark-kivonat karikatúra. Nyomat,
1900 k. A szerző tul.
283. A Cosulich Line menűkártyájának borítója, 260 x
180 mm. M/N. „Oceania” Venerdi 1. Settembre 1933.
Anno XI. (Olasz és német nyelven, 4 l.)
284. Ostyaboríték-minta. 
285. Számolócédula 
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