
„Hagyomány és modernitás a 
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és Répay Gábor 
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ARANYDIPLOMA, Budapest



Répay Gábor    Emlékét megőrizzük.
2019.január 11. 



Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész 
2018. december 22-én, 78 éves korában 

elhunyt

Nehéz tudomásul venni. 

Kortársunk, kollégánk, barátunk volt. 

Hihetetlen gazdag élettel ajándékozta meg a Jóisten. Olyan családba 

született, ahol a gyógyszerészet művelését apjától, Répay Lajostól örökölte. 

Répay Gábor nagy becsben tartotta az örökséget. 

Édesapja volt a példakép. 

A gyógyszerészi hivatáson kívül különleges tehetséget is örökölt: 

a holt fába lelket tudott lehelni.

 Olyan fokon tökéletesítette a „fafaragó hajlamot”, hogy

 Magyarországon ő lett a patikabútorok restaurálásának elsőfokú mestere. 



A példakép   APA:  Répay Lajos

Alsónémeti /Ung megye 1901.
+ Kadarkút 1975.

1938.Kaposfő / „Szent Vendel” 
gyógyszertár tulajdonosa /1950-ig

1952-68.Kadarkút 
régészkedés 

- Somogyszentimrei kelta földvár   és  

    mamutmaradványok;

helytörténeti gyűjtőmunka, 
(pénztörténet, néprajz, pásztortörténet)

-országos hírűvé vált, értékmentő tudás



kadarkúti patika 
• Bejárata

• Aszklepiosz és Hygieia

Saját kezű írásos kérés

Ablak: Szász Endre 
alkotásai



Az officina





Az iroda:
intarzia munkái
csont
fa





Az iroda:
patikaedényzet
székfonás



Az idő: 
változatlan- a névtábla, a 
köpeny
a változást jelző - óra 

A szocreál kerámia 
gyűjtemény egy része az 
átvevő helyiségben





A visnyei szőlőhegyi parasztház



• Csodaszép kadarkúti „kastélya”

• ma kívülről 



Alagsori 
műhelyablak



Udvari, 
természetes 
pergola



Kadarkút    gyűjtemény kiállítás





Egy szétszedett, kopott, fiókos szekrény – műhelyben

Patikabútor



Bútorok – patikabútorok
 restaurálása

Szerecsen patika - Pécs

Gránátalma patika - Pécs

Arany Sas patika /Skóciai Szent Margit gyógyszertár - 
Mecseknádasd  

Arany Oroszlán gyógyszertár - Kaposvár

II.Lajos király gyógyszertár – Mohács



A Szerecsen gyógyszertár
és a Gránátalma gyógyszertár 

• Pécs város értékeihez, idegenforgalmi vonzerejéhez tartoznak a 
Belváros régi patikái:

• Szerecsen: - 1697: alapítás

- 1897: 200. évforduló / officina

- neorokokó bútorzat és Zsolnay kerámia

• Gránátalma: - 1796: alapítás / Betegápoló Irgalmas-rend

- Pécs harmadik nyilvános gyógyszertára

- 1989: felújítás  / Baranya Megyei Gyógyszertári 
Központ - dr. Kőhegyi Imréné vállalatigazgató 



Romváry Ferenc: Pécs Múzeumpatikák
(Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 408 sz.)

Szerecsen gyógyszertár, Pécs

Szerecsen (szaracen)
Nagy Lajos király udvari gyógyszerésze,

Pécsi egyetem alapítás „felügyelője, szervezője”



A szépség, a szimmetria harmóniája, 
kontrasztként a nyers, szétesni látszó 
fiókok

Szerecsen gyógyszertár



Restaurálás előtt, 

állványedényzet, 

mérleg 

a kezdeti állapot „üresen”

Szerecsen gyógyszertár



Az officina két jellegzetessége:

Szerecsen figura – ivókút                                Theriaka edényzete 

      

Szerecsen gyógyszertár



... és „marcipános korában”

megtekinthetik „élőben”

Szerecsen gyógyszertár

... az 1950-es években...







Az irgalmasok temploma, 
rendháza és a gyógyszertár 

(2014. április)

Gránátalma gyógyszertár, Pécs



A restaurálás utáni avatás, 1990
(jobb oldalon: Kőhegyi Imréné igazgató)

Gránátalma gyógyszertár

Az officina 2014 tavaszán (üresen) 
2017-ben könyvesbolt

és napjainkban „Design patika”



Átlagpolgár szemével reménytelen,

gyógyszerész-restaurátor más 
szemmel nézi / látta

Gránátalma gyógyszertár



Szétszedve...

Gránátalma gyógyszertár



Kimondhatatlanul nagy munka

A szakmaszeretet győz

Gránátalma gyógyszertár



napjainkban 

„Design patika”



Arany Sas gyógyszertár berendezése - sorsa
 Mecseknádasd

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11








És most készüt kép













II. Lajos Király gyógyszertár Mohács

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11






II. Lajos Király 
gyógyszertár Mohács



II. Lajos Király gyógyszertár 
Mohács



II. Lajos Király 
gyógyszertár 
Mohács





Arany Oroszlán gyógyszertár 
Kaposvár



Arany Oroszlán gyógyszertár berende
zése (Kaposvár)

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11
http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11


Arany Oroszlán gyógyszertár 
Kaposvár



Arany Oroszlán gyógyszertár
 Kaposvár



Arany Oroszlán gyógyszertár
Kaposvár



Kadarkút szülötte: Mozsonyi 
Sándor, 
emléktábla a patika falán

Szakmai kötődések a barát: Brantner Antal 





Köszönöm a Mindenhatónak, 
hogy megismerhettem Répay Gábort, 

Önöknek köszönöm a figyelmüket!



Felhasznált irodalom, forrásanyag

• http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/

• Pécs muzeális patikaértékei – patikamúzeumok Pécsett/ 
Répay Gábor – Ambrus Tünde – Mayer Klára – Szabó László Gy. Nemzetközi Egészségtudomány-
történeti Konferencia 2017. május 18-19., Pécs

• Romváry Ferenc: Pécs Múzeumpatikák (Tájak korok múzeumok kiskönyvtára 408 sz.), 1991.

• Képek: saját felvételek, Répay Gábor fotói

wikipédia

http://www.gyogyszeresztortenet.hu/muzeum/patikamuzeumok/#details-1-11


• Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész 2018. december 22-én, 78 éves korában elhunyt Nehéz tudomásul venni. Kortársunk, kollégánk, barátunk volt. Hihetetlen 
gazdag élettel ajándékozta meg a Jóisten. Olyan családba született, ahol a gyógyszerészet művelését apjától, Répay Lajostól örökölte. A kaposfői gyógyszertár 
tulajdonosa Kadarkútra kerülve régészként is tevékenykedett. Kadarkút szorgalmas helytörténeti gyűjtőmunkája, értékmentő tudása révén országos hírűvé vált. 
Répay Gábor nagy becsben tartotta az örökséget. Édesapja volt a példakép. A gyógyszerészi hivatáson kívül különleges tehetséget is örökölt: a holt fába lelket 
tudott lehelni. Olyan fokon tökéletesítette a „fafaragó hajlamot”, hogy Magyarországon ő lett a patikabútorok restaurálásának elsőfokú mestere. Csodaszép 
kadarkúti „kastélya” választékos belső berendezése önmagában is művészettörténeti érték. Az udvarban gazdag gyümölcsöst telepített, amelyben gyönyörű és 
egészséges alma termett. Gyönyörű skót juhászkutyái elválaszthatatlan barátaiként követték mindenhová a gazdag és tágas udvarban és lakásban. A kadarkúti 
patika pedig inkább gazdag múzeumként tűnik szemünk elé. A helyiségek zsúfolásig tele voltak (vannak) a magyar gyógyszerészet történeti emlékeivel: 
arcképek, fényképek, festmények, szobrok, vázák, könyvek, éremgyűjtemény, családtörténeti levelezés és rengeteg értékes bútor, főleg patikabútorok és 
eszközök, edények. Asztalosi, restaurátori műhelye maga a csoda! A legkülönlegesebb szerszámok, megmunkáló eszközök tanúskodnak arról, hogy nemcsak 
művészettörténeti műveltsége volt kivételes, hanem értékteremtő és értékmentő kézügyessége is. Répay Gábor barátunk a Gyógyszerésztudományi Karunkon 
alapított – ma ’Lárencz László’ nevét viselő – Gyógyszerésztörténeti Csoport alapító tagja. Szemlélete példaként ad számunkra erőt ahhoz, hogy megmentett 
szaktörténelmi tárgyi emlékeinket a legnagyobb gondossággal őrizzük tovább. Bútorrestaurálási tevékenységének jelei különösen Somogy és Baranya megyében 
hozzájárulnak gyógyszerésztörténeti értékeink megmentéséhez. 1940. július 5-én született Kaposfőn. Édesapja, Répay Lajos az Ung megyei Alsónémetiben 
született és Beregszászon volt gyógyszerészgyakornok, majd gyógyszerészi oklevelet szerzett a Pázmány Péter Tudományegyetemen és cseh nyelven tett 
gyógyszerészgyakornoki vizsgát Pozsonyban. A Felvidéken és Bihar megyében szolgált, majd 1938-ban a kaposfői ’Szent Vendel’ gyógyszertár tulajdonosa lett. Az 
államosítás után Répay Lajost – katonai szolgálat és négy évig tartó hadifogság után – Nagyatádra helyezték beosztott gyógyszerésznek. 1952-ben került a család 
Kadarkútra, ahol az édesapa az ’Őrangyal’ gyógyszertár vezetőjeként dolgozott 1968-ig, nyugdíjba vonulásáig. Gábor fia itt fejezte be az általános iskolát. A 
kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. Ezután Budapesten gyógyszergyári munkásként dolgozott, mivel „osztályidegen” származása miatt csak 
két év múlva vették fel az egyetemre. A Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészeti Karán 1965- ben kapta meg a diplomát. 1969-ig Kaposváron, 
Balatonbogláron, Nagyberkiben, majd ismét Kaposváron dolgozott. Édesapja nyugdíjazása után, 1969-ben átvette a kadarkúti gyógyszertár vezetését, ami a 
privatizáció idején tulajdonává vált. Hobbija volt a fafaragás, intarziakészítés és a régi bútorok restaurálása. Szenvedélyesen gyűjtötte és restaurálta a régi 
bútorokat. Édesapja munkássága folytatásaként ő is mindent gyűjtött, ami maradandó érték. Mint amatőr régészek együtt találtak mamutagyar-maradványokat 
a somogyszentimrei vízkatlanban. Fontosnak tartotta édesapja gazdag honismereti-helytörténeti, néprajzi és népművészeti hagyatékának méltó rendezését. 
Értékes bútorrestaurátori munkájának nyomai sokfelé maradandó értéket képviselnek, pl. a kaposvári sétálóutcában álló ’Arany Oroszlán’ Patikában, a pécsi 
irgalmasrendi ’Gránátalma’ és a múzeumi kiállítóhelyként működő ’Szerecsen’ Patikában, a mohácsi ’II. Lajos király’ gyógyszertárban, a balatonfüredi Jókai 
villában, a badacsonyi Szegedi Róza házban. A Mike község határában található halastó mellett álló Somsics Mauzóleum állagmegóvása érdekében végzett 
munkáját Podmaniczky-éremmel ismerték el. A kadarkúti patika melletti telken áll egy a visnyei szőlőhegyről általa áttelepített parasztház. A korábbi tulajdonos 
elmondása szerint egykoron ebben az épületben ünnepelték a jobbágyfelszabadítást. Répay Gábor kezdeményezte és segítette elő a 2005-ben megjelent, 
Kadarkútról szóló helytörténeti monográfia elkészítését. Kadarkút városa nagy tiszteletben tartotta. Répay Gábor gazdag életművének méltatása a 
helytörténészek és a gyógyszerésztörténészek feladata lesz. Emlékét őrizzük! PTE Gyógyszerésztudományi Kara, ’Lárencz László’ Gyógyszerésztörténeti Csoport



Köszönjük a figyelmet!

Szerecsen Gránátalma



GYÓGYSZERÉSZEK A GRÁNÁTALMA PATIKÁBAN (1930)

Perjel: Berecz Fidél okl. gyógyszerész
Gyógyszerész rendtagok: Majtán Kajetán és Fajcsek Egyed

GYÓGYSZERÉSZEK (TULAJDONOSOK) A SZERECSEN PATIKÁBAN (1930-tól 
megszűntetésig) 

1697: Joannes Baptista Seitz, patikárius vezető: Kretschmeyer
1714: Malloth Simon Ferenc
1718: Laul Johan
1727: Wernischek Ágoston
1768: Hölbling György (a család 89 évig volt tulajdonos!)
1857: Sipőcz Ferenc sebész és gyógyszuerész
1867: Sipőcz István (32 évig!)
1899: Frank (Fónagy) Sándor
1926: dr. Jónás Géza
1950 után: 
Beszterczey István
Dr. Salamon Béla
Dr. Brantner Ottóné sz. Imre Klára 



• Theriaka – Nikandrosz műve, Kr.e.135.

• Mitridatum – Galénosz „Antidotum Mithridatum” (Mithridátész 
Eupator, Pontosz királya, Kr.e.124-64)

• Antidotum (Plinius leírása): 2 db szárított dió

20 db kerti rutalevél

csipet só

később + füge, pontoszi kacsa vére
fokozatos emelés: 55 komponensre

Bayer István: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése, Galenus kiadó, Budapest, 2010. 

Szerecsen gyógyszertár
Theriaka, az ókor csodagyógyszere – élt 2000 

évet



• Andromachosz:

 - elektárium: babér, encián, mirha,   
                    Costus-gyökér, méz

• Herakleidész: 

+ bors, fahéj, sáfrány, kassia

Szerecsen gyógyszertár
Theriaka, az ókor csodagyógyszere – élt 2000 

évet

Bayer István: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése, Galenus kiadó, Budapest, 2010. 



Szerecsen gyógyszertár
Theriaka, az ókor csodagyógyszere – élt 2000 

évet

A Theriaca az Osztrák 
Gyógyszerkönyv IV. kiadásában 

(Pharmacopoea Austriaca, 
Vindobona/Bécs, 1836)



Szerecsen gyógyszertár
Theriaka, az ókor csodagyógyszere – élt 2000 

évet

A Theriaca a Magyar Gyógyszerkönyv I. kiadásában
(Pharmacopoea Hungarica, Pest, 1871)



Gránátalma gyógyszertár

A Betegápoló Irgalmas-rend 
egykori magyar tartományába 
tartozó rendházak, kórházak és 
gyógyszertárak

A Betegápoló Irgalmas-
rend címere:

•gránátalma

•csillag

•kereszt



• Gránátalma – Punica granatum 
• hatásai:

• féregűző /anthelminticum,
• colitis

• napjaink javaslata:
• napi 1 pohár gránátalmalé  1év 

alatt az érfali lerakódásokat 
csökkenti

• rendszeres: vérnyomáscsökkentő 
és vérrögképződést gátló 

• véralvadásgátlók és koleszterin-
csökkentők hatását növeli

Gránátalma gyógyszertár



Gránátalma gyógyszertár

• Piros gyűszűvirág – Digitalis 
purpurea 

• hatóanyagai:
• szteroid kardenolid glikozid
• aglikonok, acetildigoxin, digoxin
• 1869, Nativelle – digitalin
• 1875, Schmiedeberg – digitoxin

• alkalmazása:
• szívelégtelenség kezelése (orvosi 

felügyelet alatt, háziszerként nem!)
• digoxigenin – jelölőanyag 

(molekuláris biológiai kutatások)
• dísznövény



Gránátalma gyógyszertár

• Csattanó maszlag – Datura 
stramonium

• hatóanyagai:
• tropánalkaloidok
• erősen mérgező, hallucinogén
• gyermekek: akár 15 szem mag 

elfogyasztása halálos lehet

• alkalmazása:
• spasmolyticum
• köhögés, asztma, Parkinson-kór
• régen: dohányként füstölésre - 

belégzésre



• Mák – Papaver somniferum 
• hatóanyagai:

• ópium-alkaloidok (morfin, kodein, 
papaverin, narkotin)

• gyógyszeripar – kivonatok, félszin-
tetikus hatóanyagok

• készítmények: Pulvis /Tinctura opii, 
Pulvis opii et ipecacuanhae

• felhasználás:
• fájdalomcsillapítás, altatás
• népi felhasználás: mákcumi – altatás

Gránátalma gyógyszertár



• Szöszös ökörfarkkóró – 
Verbascum phlomoides

• hatóanyagai:
• nyálka – poliszacharidok, flavonoid

• alkalmazás:
• köhögés, torokfájás, aranyér, 

hasmenés
• tea: bélhurut, légcsőhurut, izzasztó, 

vizelethajtó, adstringens – hasmenés
• olajos kivonat: fagyás, bőrbajok
• magvai halakra mégezők (halmaszlag)

Gránátalma gyógyszertár



• Orvosi zsálya – Salvia officinalis
• hatóanyagai:

• fenol-glikozid salicin, salicortin, 
tremulacin, aromás aldehidek, 
flavonoidok, cserzőanyag

• alkalmazás:
• antiflogisztikus (prostaglandin-gátló)
• artritis
• fájdalomcsillapító – fejfájás
• grippe
• antimikotikus

• ellenjavallt:
• szoptató anyák, gravidok
• alacsony vérnyomásúak

Gránátalma gyógyszertár



• Gránátalma – Punica granatum 
• sokmagvú: - termékenység

- végtelen isteni szeretet

• Granada város és Istenes Szent János rendalapító jelképe

Gránátalma gyógyszertár



• Csattanó maszlag – Datura stramonium
• kígyó és kehely – a gyógyszerészet jelképei

Gránátalma gyógyszertár



• Piros gyűszűvirág – Digitalis purpurea 

Gránátalma gyógyszertár



• Mák – Papaver somniferum

Gránátalma gyógyszertár



• Mák – Papaver somniferum

Ópium

• 1805: F. W. Sertürner – morfin (Morpheus – az álmok istene)

• 1832: P. J. Robiquet – kodein

• 1833: P. J. Pelletier – tebain

• 1848: G. Merck – papaverin

Morfingyártás

• Kabay János szabadalmai

• 1925: zöld máknövényből

• 1931: mákszalmából

Gránátalma gyógyszertár



Az officina falain gyógynövény freskók:
• a gránátalma, 
• a csattanó maszlag, 
• a piros gyűszűvirág, 
• a mák.

Az 1920-as átalakításkor megsérült, hiányzott, 

az 1989-es restauráláskor újrafestették:
• a szöszös ökörfarkkóró,
• az orvosi zsálya.

Gránátalma gyógyszertár



Gránátalma gyógyszertár

• Szöszös ökörfarkkóró – Verbascum phlomoides

• Orvosi zsálya – Salvia officinalis
• az 1920-ban megsérült és eltűnt, 1989-ben újrafestett 

növények







• EGYEZŐSÉG

Szakmai indítás

Betegellátás

Szimbólumok

Restaurálás

Értékmentés

• KÜLÖNBÖZŐSÉG

Eltérő tulajdonos

Más funkció – ma
 

Múzeumpatikák
Szerecsen gyógyszertár

és Gránátalma gyógyszertár 



Felhasznált irodalom
• Romváry Ferenc: Pécs Múzeumpatikák (Tájak korok múzeumok 

kiskönyvtára 408 sz.), 1991.

• Bayer István: A gyógyszerészet kialakulása és fejlődése, Galenus 
Kiadó, Budapest, 2010. 

• Baranyai Aurél: Adatok a pécsi gyógyszerészet államosításának 
időszakából. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978: 264-266.

• Képek: saját felvételek, wikipédia


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86

